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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 
Onur Hüseyin'e iki ay izin verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi okundu ve kabul olundu. 
Temsilciler Meclisi İçtüzük tasarısının 16 ncı 

maddeden itibaren görüşülmesine devam edildi. 
Oturuma ara verildi. 

İkinci Oturum 
Temsilciler Meclisi İçtüzük tasarısının geri 

kalan maddeleri görüşüldü ve İçtüzük kabul 
olundu. 

19 . I . 1961 Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Senil İbrahim Kitapçı Şahap 

Kâtip 
Coşkun Alev 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Kurucu Meclis İçtüzüğü teklifi ve ko- I misyon raporu (2/1) (Gündeme) 

» • « 

BtRÎNCt OTURUM* 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Senil İbrahim 

KÂTİPLER : Kitapçı Şahap, Coşkun Alev 

BAŞKAN — Efendim, nisap var, oturumu açıyorum. 

BAŞKAN — Yüksek Meclisin kararı veçhile 
yoklama yapacağız. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cemil Sait Barlas'a izin verilmesi hak
kında Temsilciler Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
(3/8) 

BAŞKAN — Efendim, bir izin talebi var. Tas
viplerinize arz ediyoruz : 

Genel Kurula 
Romen Gazeteciler Cemiyetinin-davetlisi ola

rak Romanya'ya gideceğini bildiren Cemil Sait 
Barlas'm, isteği veçhile, 23 . 1 . 1961 tarihinden 
itibaren on beş gün izinli sayılması Başkanlık 
Divanının 1 8 . 1 . 1961 tarihli Toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Temsilciler Meclisi Başkam 

Kâzım Orbay 

BAŞKAN.— Bu talebi yüksek oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

' TEZ HASAN — Efendim, zaptı sabık hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TEZ HASAN — Muhterem arkadaşlarım. 

27 Mayısa kadar bu kürsüden serbest konuşa-
raamanm ıstırabını çekmiş bir arkadaşınız sıfa-
tiyle İkinci Cumhuriyetin kuralmasiyle teşek
kül eden Yüksek Heyetinizi en derin hürmetle
rimle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen oturuma ait 
tutanak özetinin ikinci paragrafında yer alan, 
Eskişehir Esnaf Dernekleri seçiminde temsilci
liği kazanmış, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
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Konfederasyonu İdare Meclisi âzası Sayın Vey
sel Soyer arkadaşımızın seçiminin hükümsüz
lüğü hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkan
lığı tutanağı ıttılaınıza arz edilmiştir. Yüksek 
Seçim Kuruluna bütün güvenimle hürmet eden ' 
ve bu kararın kesin olduğunu da bilen bir arka- j 
daşmızım. Ancak, meselenin Millî iradenin kay
nağı olan Yüksek Heyetinize malolmuş addedil
mek suretiyle, Yüksek Heyetinizce tezekkür 
edilmesini istirham ederim. (Mevzuat müsait 
değil, konuşulamaz, sesleri) 

Müsaade buyurun da konuşalım. 
Muhterem arkadaşlarım, hakkında şikâyet 

vâki olan benim temsilci arkadaşım Veysel 
Soyer 10 senedir memleket... 

BAŞKAN — Hasan Bey, buyurduğunuz hu
susun zaptı sabıkla alâkası yoktur. Sonra bu 
mevzuun bizimle de alâkası yoktur. Onun için 
bu mevzuda konuşamazsınız. 

TEZ HASAN — Müsaade buyurun da konu
şayım. (Yeri burası değil, sesleri) Müsaade | 
edin. Karşımızda oturan reis, Agâh Erozan de- { 
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ğil. 10 senedir, serbest konuşmak için mücadele 
ettik. Ve buraya serbestçe konuşmak için gel
dik. 

Muhterem arkadaşlar, Temsilci arkadaşıma 
isnadedilen hususlar gayrivârittir. Senelerce 
mücadele etmiş, inkılâba hizmet etmiş ve mera-
le'ketimizin her tarafında teşkilâtımızda vazife
lendirilmiş temiz bir arkadaşımızdır. Bu şikâ
yeti yapanlar.. (G-ürültüler) 

Yüksek Meclisinize bir takrir veriyorum. 
Yüksek Meclisinizin ve Millî Birlik Komitesinin 
buna alâka göstereceğine eminim. (Bizimle alâ
kası ydk, sesleri, olmaz, olmaz, sesleri) 

Olup olmıyacağı size ait değil, Meclisin ka
rarma aittir. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzük hükümleri 
müsait değildir. Bu takriri müzakereye ve oya 
koymuyorum. Son zapta da ait değildir. Yük
sek Heyetinizin müzakere edeceği hususlardan 
değildir. 

TEZ HASAN — Benim takririm zabıtla alâ
kalı değildir. Mahiyeti ayrıdır. Lütfen okuyun. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kurucu Meclis İçtüzüğü teklifi ve ko
misyon raporu (2/1) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Kurucu Meclis iç
tüzüğü Riyaset Divanınca bastırılmış ve üyelere 
dağtılmıştır. Bu içtüzüğün müstaceliyetle gö
rüşülmesi hakkında bir takrir vardır, oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kurucu Meclis İçtüzüğü komisyonumuzca gö

rüşülüp neticelendirilmiş ve hazırlanan raporu
muzla birlikte basılarak üyelere dağıtılmıştır. 
Tevziinden itibaren kırk sekiz saat geçmemesine 
rağmen işin müstaceliyetine binaen gündeme alı
narak görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Başkan Sözcü 
İsmet Giritli Muammer Aksoy 

BAŞKAN — Efendim, bu takriri yüksek 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

içtüzüğün müstaceliyetle görüşülmesi kabul 
edildiğine göre ruznameye alınmıştır. 

(1) 1 sayılı Kurucu Meclis İçtüzüğü teklifi ve 
Komisyon raporu tutanağın sonundadw, 

Bu tasarının gerekçesi ile maddelerinin aynen 
okunup okunmaması hususunu reylerinize arz 
edeceğim. Tasarının gerekçesinin ve maddelerinin 
aynen okunmasını istiyenler lütfen işaret 'etsin
ler... Aynen okunmasını istemiyenler lütfen işa
ret etsinler... Gerekçe ve maddelerin aynen okun
ması kabul edilmemiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyenler... Buyurun efendim. 

ÇAKIROĞLU İSMAİL SELÇUK — Muhte
rem arkadaşlarım, Kurucu Meclis İçtüzüğünün 
şümulü hakkında mâruzâtta bulunmak için söz 
almış bulunuyorum. Ayrıca sebeplerini izahtan 
sonra da bir takrir takdim edeceğini. Kabul bu
yurursanız tasarıyı kısa zamanda karara bağla
mış olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 157 sayılı Kanunun 
22 nci maddesinde, Kurucu Meclisin vazifelerini 
sayarken, Kurucu Meclisin yasama görevlerimi, 
Temsilciler Meclisi ile Millî Birlik Komitesinin 
ayrı ayrı faaliyet göstererek yapacağını ve bunun 
dışındaki hususlar için ise müşterek toplantı ya-
lacağı zikredilmektedir. Şu halde muhterem ar
kadaşlarım, talîdir buyurursunuz, Millî Birlik 
Komitesi ve Temsilciler Meclisi ayrı ayrı faaliyet-
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teb ulundukları zaman Kurucu Meclis faaliyete 
devam etmektedir. Bunun haricinde ise gerek 
Millî Birlik Komitesi ve gerekse yüksek heyetiniz 
Temsilciler Meclisi olarak birleşik toplanıyor ve 
yasama görevi dışındaki görevlerini ifa ediyorlar. 
Yasama görevini yerine getirirken eğer Tem
silciler Meclisi ile Millî Birlik Komitesi arasında 
ibir ihtilâ konusu olursa, sadece bu ihtilâfa mün
hasır olmak üzere, Kurucu Meclis birleşik toplan
tısında halledilir: Kanunumuzun âmir hükmü bu
dur. 

Şimdi arkadaşlar, Kurucu Meclisin bir kana
dını teşkil eden Millî Birlik Komitesinin diğer 
kanadını teşkil eden Temsilciler Meclisinin, ken
di bünyeleri içindeki faaliyetleri birer içtüzüğe 
bağlıdır. Millî Birlik Komitesinin içtüzüğü var
dır, Temsilciler Meclisinin içtüzüğü bulunmak
tadır. Bunun haricinde dışarda kalan bir nokta 
var. O da birleşik toplantılar için tüzük yapılma
sı zaruretidir. Nitekim içtüzük hakkında 157 
sayılı Kanunun 25 nci maddesi, Millî Birlik Ko
mitesi ve Temsilciler Meclisi çalışmalarım kendi 
içtüzüklerine göre yaparlar, diyor. Bu 1 nci 
fıkra ayrı ayrı toplantı halinde bulunan Millî 
Birlik Komitesi ile. Temsilciler Meclisinin usul ve 
adâJbım düzenlemiş bulunmaktadır. 

2 nci fıkra ise Kurucu Meclisin birleşik top
lantıları hakkındadır. Arkadaşlarımız bu tasarı
nın başlığını «Kurucu Mccljs içtüzüğü» demişler. 
Hallbuki bunun, 2 nci fıkraya muvazi olarak, 
«Kurucu Meclis birleşik toplantıları içtüzüğü» 
başlığını taşıması lâzım. Birinci itirazım bu. 

ikinci itirazım: Evvelki gün müzakeresini 
tamamlamış olduğumuz Temsilciler Meclisi içtü
züğünde Yüksek Heyetimiz, Anayasa Komisyonu 
ve Seçim Kanunu Komisyonu hakkında maddeler 
vaz'-etmiştir. Şimdi Kurucu Meclis birleşik top
lantıları hakkındaki tüzük tasarısında da aynı 
maddeler birer kere daha tekrar edilmiş bulun
maktadır. Bu hususlar birleşik toplantılarda 
mevzuubahs olmıyacağma göre bu tekrara lüzum 
yoktur. Birleşik toplantılara ait hususların esa
sını ve müzakere şekillerini Kurucu Meclis içtü
züğüne göre 'birleşik toplantıda hal etmek zorun
dadır. Halbuki gerek Anayasa ve gerekse Seçim 
Kanunu komisyonları pek haikkı olarak Temsilci
ler Meclisi içtüzüğünde yer almıştır. Temsilciler 
Meclisi komisyonları olarak, ihtisas^ komisyonları 
ve bu komisyonlar bizim bünyemize taallûk et-
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inektedir. Halbuki ihtisas komisyonları hakkında 
bizim yapabileceğimiz iş, bu komisyonlarda kaç 
âzanm bulunacağına karar vermektir* Gerek Ana
yasa ve gerekse Seçim Kanunu 'komisyonlarının 
teşkilini 157" sayılı Kanun belirtmiş bulunmakta
dır. Binaenaleyh, tamamen yasama görevi olan 
bu iki komisyonun faaliyetini tadadetmek lâzım-
gelirse Temsilciler Meclisi bünyesi içinde bulun
maktadır. Bundan dolayı Ibendeniz Kurucu Mec
lis birleşik toplantılarına taallûk eden bu İçtü
zük tasarısında, Temsilciler Meclisi İçtüzüğüne 
konmuş olan maddelerinin çıkarılmasını teklif 
ediyorum. 

Nitekim, Kurucu Meclis birleşik toplantıla
rına taallûk eden bu tasarıdaki 7, 8, 9 ncu mad
deler Temsilciler Meclisi Içtüzüğündeki 13, 
14, 15 nci maddelerin aynıdır. Bunların bu ta
sarıda tekrar yer alması bendenizce doğru de-
'lildh*. Onun için bunların bu tasarıdan çıkarıl
ması hakkında bir takrir takdim ediyorum. 
Kabulünü istirham ederim. 

Huzurunuzu işgal ettiğim için özür diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AK-
SOY MUAMMER — Muhterem arkadaşlar, bi
raz önce konuşan arkadaşımızın, sözleri ilk 
nazarda doğru gibi görülmektedir. Fakat me
sele üzerinde durulursa, kelimeler lâfzî değil 
gayeye göre tefsir edilirse durumun başka tür
lü olduğu görülür. 

Evvelâ, bir Anayasa hükmü mahiyetinde 
olan 157 sayılı Kanunda Kurucu Meclis birle
şik toplantıları tâbirinin kullanılmış olması 
hiçbir zaman Kurucu Meclisin iki Meclis ha
linde beraber çalışmasını düzenliyen Tüzüğün 
bu ismi taşımasını gerektirmediği gibi, bâzı 
faaliyetlerin, bir Meclis öteki Meclisi birbirini 
takibeder şeklinde, fakat birbirine inzimam 
eden tasarruflarının bu Kurucu Meclis Tüzüğü 
çerçevesi içinde bulunmasını gerektirmez. Ana-
yasr, hazırlanırken içtüzük te beraber hazırlan
madığı için ne gibi meselelerin ortaya çıkaca
ğı teferruatı ile bilinemez ve görülemez. An
cak içtüzük hazırlanırken görülebiliyor. 157 
sayılı Kanunun 18 nci maddesinde yalnız bir
leşik toplantılarda değil, Anayasa ve diğer ka
nunların, en mühim tasarrufların birbirini ta-
kibeden çalışmalarda tekemmül ettirmeleri 
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bahis konusu oluyor. Şimdi tasavvur buyu- I 
runuz ki, biz, Kurucu Meclisin içtüzüğüne Ana I 
yasanın nasıl kabul edileceği, Seçim Kanunu
nun nasıl kabul edileceği ve bunların çalış
ma tarzlarını gösteren hükümleri koymazsak, 
Temsilciler Meclisinin Içtüzüğündeki bu hü
kümlerin hiçbir kıymeti kalmıyacaktır. Meselâ 
biz, Seçim Kütüğü Kanununun önce çıkmasını 
mevzuubahs edeceğiz, Millî Birlik Komitesi baş
ka bir noktai nazar serd edecektir Yani bu 
hususları Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler 
Meclisi ayrı ayrı düzenliyecek olursa, Kurucu 
Meclis İçtüzüğüne bu hükümler konmazsa, 
Kurucu Meclisin iki uzvundan biri meselâ Ana
yasa 10 Martta gelsin diyecek, diğeri 30 Martta 
gelsin diyecek. O halde bu hükümler Kuru
cu Meclis içtüzüğüne girerse iki Meclis de 
kendi içtüzüklerini müstakilen değiştiremezler, t 
birlikte değiştirirler. Birbirini takibederek yap
mış oldukları toplantılarda Anayasa ve kanun
ları ne şekilde kabul edeceklerini gösteren kai
delerin bu İçtüzüğe girmesi lâzımdır. Eğer 
bunu kabul etmezseniz, çalışmalarımız asla 27 
MaTrıc,+*ı Vıitrno^ 

SOYSAL EMİN — Bir sual soracağım. Şu I 
anda Kurucu Meclis olarak mı, yoksa Temsilciler ı 
Meclisi olarak mı çalışıyoruz. 

AKSOY MUAMMER — Kurucu Meclis ve 
Temsilciler Meclisi tâbiri yanlış anlamlara sebe
biyet veriyor. Kurucu Meclis kül halinde yasa
ma organı ve kanun koyma organıdır. Aynen ı 
Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi dediği
miz organdır. Millî iradenin tecelli ettiği iki 
Meclisten terekkübeden bir organdır. Bunda kas
tedilen birleşik toplantıdır. Şimdi burada Tem- | 
silciler Meclisi olarak çalıştığımız zaman yine ı 
JCurucu Meclis faaliyettedir. Ama bir Meclistir. 
Millî Birlik Komitesi de bir Meclistir. Birbirin
den ayrı çalıştıkları zaman Kurucu Meclis, iki 
Meclisin beraber çalışması vardır, bu da Kuru
cu Meclistir. Maruzatım bundan ibarettir. 

ÇAKIROGLU İSMAİL SELÇUK — Muhte
rem arkadaşlarım, şimdi teşriî bir vazifeyi yerine 
getirirken pek tabiî olarak Temsilciler Meclisin
den bir kanun geçecek ondan sonra Millî Birlik ı 
Komitesinden de geçecek ve bu şekilde kanunla
şacak. Bu meclisler ayrı ayrı faaliyete devam 
ederken de Kurucu Meclis faaliyeti göstermekte
dirler. Bir kanun çıkarken, meselâ Anayasa çı- I 
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karken bir arada toplanmasak dahi her iki Mec
lisçe ayrı ayrı tasvibedilip kanunlaştığı zaman 
bu kanun Kurucu Meclisin malı olacaktır. Buna 
itiraz yok. 

157 sayılı Kanun diyor ki, Kurucu Meclisin 
birleşik toplantıları için avn bir İçtüzük yapı
lır. Bon, bu hüküm içinde kalalım diyorum. Ana-
vasâ ve S<^im Kanunu komisyonlarına Temsil
ciler Meclisinden üve seçildi. Birleşik toplantı 
esaslarım vnz'ederken bu çerçeveyi niçin fazlalaş-
tırıvoruz? Arkadaşlarım divor ki, güçlüklere mâ
nı?: kalmıyalım. Hal çaresini buluru?;. Bir boş
luk movdana golirse, Millî Birlik Komitesi ve 
Temsilciler Meclisi bir arada toplanacak, her han
gi bir ihtilâfı hali edemezse aralarından bir ko-
misvon seçecek ve bu ihtilâf hallolunacaktır. Bir
l i k toplantılara taallûk eden husus Kurucu 
Meclis letüzü^ünde yer alacaktır. Buna itiraz 
etmiyorum. Ben sadece 157 savılı Kanunun dı
şına tasmıyalım fUvftrmm. Millî Birlik Komitesi
nin ve Temsilciler Meclisinin İçtüzüğü vardır. Bu 
tüzüklerde enine boyuna maddelere yer verilmiş
tir. Aralarında bir anlaşma vukubulursa bu iki 
Meclisin birleşik toplantısında konuşulacaktır. 
Kurucu Meclis İçtüzüğüne de aynı maddeleri ko-
yuvornz. Temsilciler Meclisi İçtüzüğüne de aynı 
maddeleri koyuyoruz. Niçin Temsilciler Meclisini 
banlamasın? Oradaki maddeler niçin burada da 
bulunsun? Bu kannn tekniğine de uymaz. Ben 
teklifimde ısrar ediyor ve kabulünü istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANI GİRİT
Lİ İSMET — Muhterem arkadaşlar, arkadaşı
mız Selçuk Çakıroğlu'nun temas ettiği her iki 
nokta da komisyonumuzda enine boyuna tetkik 
edilmiş ve tartışma konusu olmuştur. 

Filhakika bizler Kurucu Meclis İçtüzük tasa
rısını huzurunuza getirirken şu mülâhazalarla 
hareket ettik: 157 sayılı Kanunun 25 nci madde
sinin 2 nci fıkrası, Kurucu Meclisin birleşik top
lantıları için ayrı bir İçtüzük yapmak sarahatini 
ifade ediyor. Yoksa arkadaşımızın dediği gibi, 
Kurucu Meclis yapar, demiyor. Malûm olduğu 
üzere dünyanın her tarafında, mahiyet bakımın
dan fark, olsa da prosedür bakımından içtüzükler 
kanunların tâbi olduğu prosedüre tâbi olurlar. 
Nasıl ki kanunlar evvelâ Temsilciler Meclisin
den geçiyor ve sonra Millî Birlik Komitesine 
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intikal ediyorsa, burada da mahiyet itibariyle 
teşriî tasarruf, prosedür bakımından bu mevzu 
ele alındığı için evvel emirde bu meseleyi' hu
zurunuza getirdik. Bu hususları belirttik Teş
riî tasarruf prosedüre tâbi olduğunu belirtmek 
için, tatbikatta bir doktrin mevzuu olan bu 
esası Tüzük tasarısının 54 ncü maddesinde 
ifade etmiş bulunuyoruz. Daha doğrusu *bu 
husus teklifte ifade edilmişti. Tüzük değişme
lerinde kanunların değişmelerinde tatbik edilen 
uslul yer almıştır. Bunu bir prosedür bakımın
dan mülâhaza etmek iâzımgelir ve onun için de 
bu hususta her hangi bir tereddüt .olmamak 
icabeder. Onun için evvelâ Temsilciler Meclisi 
bu konuyu tetkike yetkilidir. 

İkincisi, arkadaşımız, Temsilciler Meclisi İç
tüzüğünde Anayasa ve Seçim Kanunu komisyon
larından bahsedilmektedir. Burada tekrar edil
memelidir diyorlar, Bunun cevabı şu : 157 sa
yılı Kanunun 18. maddesinde sarahatle ifade 
edildiğine göre Kurucu Meclisin başta gelen 
görevi halk oyuna sunulacak yeni Anayasayı 
görüşüp kabul etmek ve Seçim Kanununu çıkar
maktır. Bunun için ve meselenin önemine bina
en hem Temsilciler Meclisi İçtüzüğüne hem de 
Kurucu Meclis İçtüzüğüne bu hükümleri koy
duk. 

Yani hem Anayasa ve Seçim Kanunu için 
Kurucu Meclis (Assemble Constituante) kuru
lacak, hem de tüzüğünde Anayasa ve Seçim' 
Kanunundan bahsetmekten çekineceğiz. Bunu 
mantıki bulmadığımız için bu şekilde huzuru
nuza getirdik, görüşümüz budur. 

KOKSAL FEYYAZ — Bir sual soracağım. 
«Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonlarında 
görev alan üyeler, bu görevleri sona ermedikçe 
başka komisyonlara seçilemezler.» diye bir 
madde var. Bu maddenin bu tüzüğe girmesinde 
ne fayda vardır? 

BAŞKAN — Bu madde geldiği zaman bu su
alin sorulması icabeder. 

KOKSAL FEYYAZ — Misal olarak arz 
ettim. 

BAŞKAN — Şimdi heyeti umumiyesi üze
rinde konuşuyoruz. Maddesi geldiği zaman 
bu suali sormanız lâzımdır. (Alâkalıdır sesleri). 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANI GÎRİT-
LÎ İSMET — Demin de arz ettim. Kurucu 
Meclisin hikmeti vücudu Anayasayı ve Seçim 
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Kanununu çıkarmaktır. Anayasa ve Seçim 
Kanunu ile ilgili bu çalışmaları kuvvetlendire
cek olan her türlü hükümlerin her iki meclisin 
tüzüğünde yer almasını komisyon olarak faydalı 
mütalâa ettik. Bu bakımdan da buraya koyduk. 
Takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Hikmet Kümbetlioğlu. 

K Ü M B E T L İ O G L U HİKMET — Bayanlar, 
baylar; ben, komisyonun bir üyesi olduğum hal
de şahsi düşüncelerimi arz etmek için huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. 

Demin, Sayın İsmet Giritli'nin söylediği gibi, 
bu mesele komisyonda uzun uzadıya görüşüldü. 
Ben Sayın Çakıroğlu'nun noktai nazarını müda
faa ettim, fakat ekalliyette kaldım. 

•Hakikaten, tetkik buyurulduğu takdirde, ka
bul buyurduğunuz Temsilciler Meclisi İçtüzüğün-
deki hükümlerin birçoğu, şimdi tetkikinize arz 
edilmiş bulunan tüzüğe de' bendenizce haşiv ma
hiyetinde olarak alınmış bulunmaktadır. Bendeniz 
bunun lüzumsuzluğunu müdafaa edeceğim. 

Tetkik buyurulursa hakikaten birleşik toplan
tılar'için yapılması iktiza eden bu tüzükte Tem
silciler Meclisinin birer organı olan komisyonla
rın sureti terkibinin yer aldığı görülür. Bendeniz 
bunun tekniğe de aykırı olduğunu arz etmek iste
rim. 

BAŞKAN — Hikmet Beyefendi, komisyona 
dâhilsiniz, muhalefet şerhiniz de bulunmadığına 
(göre, usulen tasarı aleyhinde konuşamazsınız. 

KÜMBETLİOĞLU HİKMET (Devamla) — 
Fert olarak muhalefetimi arz ediyorum, usul böy
le olunca İsrar etmiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Muammer Aksoy. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKSOY MUAM

MER.— Muhterem arkadaşlarım, bu öyle bir 
mevzuu ki, bunu halletmeden diğer dâvaları 
lâyikı veçhile halletmemize imkân yoktur. Ben 
sözcü olarak ve şahsan kanaatimi şu şekilde arz-
ediyorum ki, Kurucu Meclis Içtüzüğündeki Ana
yasa ve Seçim Kanununa dair olan hükümleri 
kaldıracak olursak en hatalı bir harekette bulun
muş oluruz, bilhassa Temsilciler Meclisi olarak... 
Biz burada iki meclisin ahenkli olarak çalışabil
mesi için kaideler vaz'ediyoruz ve bu kaidelerle 
Millî Birlik Komitesini bağlıyoruz. Millî Birlik 
Komitesi kendi İçtüzüğünü istediği gibi tanzim 
etmekte serbesttir, eğer bu maddeler İçtüzüğe gir
mezse... 
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Kurucu Meclisin bu müşterek İçtüzüğü her 

iki meclisi de bağlar. Biz de Anayasanın derhal 
hazırlanıp son şeklini bir an evvel alması lüzumu
na inanıyoruz. Bunun için bâzı hükümler de koy
duk. Başlangıçta Kurucu Meclis İçtüzüğü hazır
lanmaya başlanmış ve bunun için her iki parti
den ve Millî Birlik Komitesinden temsilciler ça
ğırıldı; bunlar toplandı, Anayasa ve Seçim Kanu
nunu 27 Mayısa kadar çıkaraibilmenin metotları
nı tesbit etti. Aslında bunlar yalnız Kurucu Mec
lis içtüzüğünde kalsa kâfi idi. Eğer bir fazlalık 

, varsa, bu fazlalık, Temsilciler Meclisi ve Kurucu 
Meclis ne o tüzüğü, ne bu tüzüğü arıyacağma 
kendi işleri sırasında ne yolda hüküm, karar ve
receklerini hemen görsünler diyedir. Yoksa, bir
kaç paket kâğıttan tasarruf olsun diye, ilgili hü
kümleri, biz, Temsilciler Meclisi içtüzüğünden 
çıkaralım; aynı orada bulunmasın diye Anayasa 
ve Seçim Kanununa ait hükümleri de Temsilciler 
Meclisi içtüzüğünden atacağız, ne hakla? 

Eğer buraya hüküm konmazsa serbest değil 
midir? Teklif aynı şeydir. Mesele burada akade
mik münakaşalardan ziyade 27 Mayısa kadar 
Anayasanın haaır hale getirilmesidir. Bunun yolu 
da ancak budur. 

İNAN ŞEFlK — Komisyon sözcüsünden ön
ce söz almak istedim. Fakat Sözcü konuştu, vazi
yet tavazzuh etti. Ben de aynı fikirleri müdafaa 
edecektim. 

Şimdi bendeniz teyid mahiyetinde bir misal 
arz edeyim. 

Temsilciler Meclisi, Anayasa ve Seçim Kanu
nu komisyonlarını seçmişlerdir. Kurucu Meclis 
içtüzüğü kabul edilinceye kadar Anayasa Komis
yonu ve içtüzük Kanunu Komisyonunun hukuki 
durumları şudur; Temsilciler Meclisi Anayasa 
Komisyonu ve Temsilciler Meclisi içtüzük Kanu
nu Komisyonudur. Şu ana kadar da bu iki komis
yonun çalışmaları bu hüviyetle devam etmekte
dir. Bendeniz Seçim Kanunu Komisyonunda bu
lunuyorum. Bugüne kadarki hukuki durumumuz 
Temsilciler Meclisinin Seçim Kanunu Komisyo
nudur. Kurucu Meclis içtüzüğü kalbul edilir edil
mez bu hüviyetimiz değişecek, biz 20 arkadaş, 
Temsilciler Meclisinden seçilmiş olduğumuz hal
de Temsilciler Meclisi + Millî Birlik Komitesi 
heyetinin komisyonu haline geleceğiz. Bu itibar
la bu maddelerin burada bulunması lâzımdır. 
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Eğer Kurucu Meclis içtüzüğü, Temsilciler Mec
lisi içtüzüğünden önce kabul edilmiş olsaydı ha
kikaten bunların tekrarına lüzum kalmıyacaktı. 
Bu sebeplere binaen komisyonun görüşü yerinde
dir, Ibunların yerinde kalması lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Buyu
run ismail Bey. 

ÇAKIROĞLU İSMAİL SELÇUK — Muhte
rem arkadaşılarım, Temsilciler Meclisinin statü
süne aidolan bir komisyonun Kurucu Meclisin de 
komisyonu sayılacağı veya bunun böyle olacağı 
fikrine ben iştirak etmiyorum. Burada anlamadı
ğım nokta bilhassa şudur : Meselâ 13 neü madde
de «Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonlarının 
görüşmeleri tam olarak zaptolunur ve ses alma 
âleti ile de tesfoit edilebilir.» diye bir hüküm kon
muş. Biz bunun daha evvel Temsilciler Meclisi 
içtüzüğüne de koymuştuk. Bunun tekrar burada 
yer almasının sebep ve hususiyeti nedir? Bu 'ba
kımdan ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. «fok. 
Verilmiş bulunan takrirleri arz ediyoruz efen

dim. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle aşağıdaki hu

susları saygılarımla arz ve teklif ederim. 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

1. 157 sayılı Kanunun 25 nci maddesi, Ku
rucu Meclisin birleşik toplantıları için ayrı bir 
içtüzük yapılmasını âmir bulunmaktadır. Bu se
beple, içtüzüğün adının «Kurucu Meclis Birleşik 
Toplantıları içtüzüğü» şeklinde değiştirilmesi; 

2. Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonları 
Temsilciler Meclisi bünyesi içindedir. Nitekim,. 
Kurucu Meclis içtüzük tasarısındaki 5, 6, 7, 8, 
9 ncu maddeleri hükümleri Temsilciler Meclisi 
içtüzüğünün 13, 14, 15, 18 nci maddelerinde 
yer almıştır. Bu sebeple, tasarıdan bu maddele
rin çıkarılması. 

Yüksek Başkanlığa 
Temsilciler Meclisi içtüzüğünde, yer alan hü

kümler Kurucu Meclis içtüzük tasarısında da ay
nen yer aldığı görülmektedir. 

Tekrarında zaruret 'bulunmıyan maddeler için 
Temsilciler Meclisi içtüzüğüne atıf yapılmakla 
yetinilmesini, komisyonca tashihi arz ve tasarının 
iadesini teklif ederim. 

Seyfi öztürk 
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BAŞKAN — Efendim, verilmiş olan bu iki 

takrir de aynı mahiyettedir. Yalnız, 1 nci takri
rin ilk kısmı Tüzüğün başlığı hakkındadır. Bu 
jhususta heyeti umumiyesinin görüşülmesinden 
sonra yüksek oylarınız düşünülebilir. 2 nci kısmı 
ise; muayyen maddelerin çıkarılması hakkındadır. 
Bu teklif kabul buyurulduğu takdirde tasarının 
komisyona iadesi gerekecektir. Şimdi, bu duru
ma göre, 1 nci takririn 2 nci kısmı ile diğer takri
ri yüksek oylarınıza sunacağım, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Maddelere ge
çilmesini oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis İçtüzüğü 

BÖLÜM : I 

Genel hükümler 

İçtüzüğün konusu 

MADDE 1. — Kuruluşu, amacı ve görevi 
13 .12 .1960"tarihli ve 157 sayılı Kanunda gös
terilmiş olan Kurucu Meclis, bu İçtüzükteki hü
kümlere göre çalışır. 

BAŞKAN — Çakıroğlu arkadaşımızın de
minki takririnin birinci kısmında bahsedildiği 
gibi «Kurucu Meclis İçtüzüğü» başlığının «Ku
rucu Meclis Birleşik Toplantıları İçtüzüğü» sek
linde değiştirilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. Şimdi maddeyi aynı başlıkla yüksek rey
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanı 
- MADDE 2. — Kurucu Meclis birileşik top

lantılarında Başkanlık, Millî Birlik Komitesi
nin bu maksatla seçeceği üye ile Temsilciler 
Meclisi Başkanı arasında nöbetleşe yapılır. 

İlk birleşik toplantıya, Millî Birlik Komite
si tarafından seçilen Başkan başkanlık eder. 

Birleşik toplantılarda, Millî Birlik Komite
sinin kâtiplerinden biri ile, Temsilciler, Meclisi
nin kâtiplerinden biri, kâtiplik görevini yapar
lar. 

Toplantı Başkanı ile iki kâtip, Başkanlık Di
vanını teşkil eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
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Yok. Maddeyi yüksek reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... jKabul edilmiştir. 

Gündemin tesbiti ve ilânı 
MADDE 3. — Kurucu Meclis birleşik top

lantılarının günü, saati ve gündemi, Millî Bir
lik Komitesinin Birleşik Toplantılar için seçe
ceği Başkan ile Temsilciler Meclisi Başkanı ta
rafından tesbit ve toplantı zamanından en az 
24 saat önce ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin sırası 
MADDE 4. — Kurucu Meclis birleşik top

lantısının gündemi, aşağıdaki sıraya göre dü
zenlenir : 

a) Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, 
b) Karma Komisyon raporları, 
c) Kurucu Mecliste görüşülecek ve kara

ra bağlanacak diğer konular. 
Ancak, Kurucu Meclis Genel Kurulu, gere

kirse bu sırayı değiştirebilir. 
BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : II 
Anayasanın ve Seçim Kanununun hazırlanması 

Anayasa ve Seçim Kanununun komisyonda 
görüşülme süresi 

MADDE 5. — Anayasa Komisyonu, Anayasa 
tasarısını ve Seçim Kanunu Komisyonu, Seçim 

'Kanunu tasarısını en geç 10 Mart 1961 gününe 
kadar karara bağlayıp gerekçesi ile birlikte 
Temsilciler Meclisine vermeye mecburdur. 

Bu süre içinde bitirilemiyen tasarılar, haliyle 
Temsilciler Meclisi gündemine alınır ve banla
rın görüşülmesine başlanır. 

BALTACIOĞLU ZEKİ — Bu beşinci mad
denin Temsilciler Meclisinin İçtüzüğündeki mü
tenazırı olan 12 ve 13 ncü maddelerinin müza
keresi sırasında şöyle bir teklif ileri sürmüş
tüm; 157 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine 
çöre Anayasanın müstakil mahiyetteki kısım
lar tamamlandıkça Umumi Heyete sevk edil
mesi hususu. Bu, kanunların bir an evvel ka
bulü esasına da uygundur. Bu müzakereler sı
rasında Nüvit Yetkin arkadaşımız, Kurucu 
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Meclis tasarısı üzerinde konuşurken görüşüle
bilir, demişti. Bugün ünümüze gelen 5 nci 
madde, Anayasa ve Seçim Kanunu tasarılarının 
tamamen bitirildikten sonra Umumi Heyete 
sevk edileceğinden bahsetmektedir. 

157 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrasında, her ikisinin de müstakil mahiyet
teki kısımları ikmal edildikçe gerekçesi ile bir
likte Umumi Heyete sevk edileceği hakkında 
bir hüküm vardır. Bu takdirde her iki kanunun 
süratle kabulü temin edilmiş olacaktır. Müs
takil mahiyetteki kısımların neler olduğu hu
susunun takdirini komisyona bırakmak gere
kir. Komisyonlar, müstakil mahiyette telâk
ki ettikleri kısımları Umumi Heyete sevk ede
ceklerdir. Bu yolda bir de takririm var, kabu
lünü istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen?.. 
Yok. 

Komisyonun bir görüşü var mı efendim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKSOY MUAM
MER — Efendim, Tüzük hazırlanırken düşünü
len şu idi : Meclisin ne karar vereceği önceden 
malûm olamaz. Bu düşünülerek iki ihtimal de 
konuldu. Eğer, Yüksek Heyetiniz, Esat Çağa ar
kadaşımızın vermiş bulunduğu takrirde ifade 
edildiği gibi, 157 sayılı Kanuna dayanarak, daha 
ilk günden Anayasa ve Seçim Kanununun çık
ması için usu|ler tesbit ederse ki, ister karara gö
re, ister İçtüzüğe dâhil edilmek üzere olsun kısım 
kısım diye düşünülebilir. Yoksa, mutlaka kısım 
kısım diye bir tasrih yok. Kütüklerin diğer kı
sımlardan oldukça ayrı olduğu düşünüldü. Olsa 
olsa, temel haklar birbirinden ayrı olabilir diye 
de düşünülür. Nitekim, başka memleketlerde de 
bu böyledir, diye düşünüldü. Fakat sonra kaldı 
ki, bu Anayasaya bağlıdır. Belki Anayasanın hak
lar kısmını ayırabiliriz. Ama tamamı, her bir kıs
mı diğerine bağlı bir kül teşkil eder. Bu sebeple 
bu doğru olmaz denildi ve bu yol tercih olun
madı. Esasen kanunda da bir mecburiyet yoktur. 
İhtiyari bir durum mevcuttur. Bu konuda hakkı 
hiyar sahibi Yüksek Heyetinizdir. Böyle bir şeye 
lüzum görüyorsanız vaz'edebiliriz. Fakat Anaya
sa ve Seçim komisyonları böyle bir şeye lüzum 
görmediler, bilâkis aksi bir kanaate vardılar. 

BALTACIOĞLU ZEKİ — Muhterem arka
daşlar, ben mutlaka kısım kısım her iki tasan 
Meclise sevk edilsin diye bir teklifte bulunmüyo-
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rum. Her iki komisyona bir takdir hakkı bırakıl
sın, komisyonlar tümünü ikmal edinceye kadar 
beklemesin diğer kısımlarla alâkalı görmediği 
müstakil mahiyette telâkki ettikleri kısmı tamam
ladıktan sonra gerekçesiyle beraber Umumi He
yete sevk edebilsinler. Yoksa Anayasayı ve Se
çim Kanununu zoraki bölmelere tâbi tutarak 
Umumi Heyete sevk etsinler, tarzında bir teklif 
yapmış değilim. Bilhassa Anayasanın 3 ve 4 ncü 
kısımları diğerleri ile hiç alâkası olmıyan kısım
lardır. Meselâ teşriî organa taallûk eden kısım
larla haklar veya diğer bölümler arasında Mr 
alâka yoktur. Böyle bir kısmın, tamamlandıktan 

j sonra Umumi Heyete şevkinde bir mâni tasav
vur edilemez. Bu itibarla kanunda açık bırakılan 
•bir hususu biz de İçtüzükte açık bırakalım. Ko
misyonların takdirine aidolmak üzere bu yolda 
bir fıkra ilâve edelim. Teklifim budur. 

BAŞKAN — Verilmiş olan takriri okuyoruz 
efendim. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Kurucu Meclis İçtüzüğünün 5 nci maddesinin 

ilk fıkrasına aşağıdaki hükmün ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

18 .1 .1061 
Zeki Baltacıoğlu 

Madde 5. — Anayasa Komisyonu, Anayasa ta
sarısını ve Seçim Komisyonu Seçim Kanunu ta
sarısını en geç 10 Mart 1961 gününe kadar ka
rara bağlayıp gerekçesi ile birlikte Temsilciler 
Meclisine verirler. Ancak her iki tasarının müs
takil mahiyetteki kısımları gerekçesi ile Temsilci
ler Meclisine daha önce sevk edilebilir. 

BAŞKAN — Bu takriri yüksek oylarınıza 
sunacağım. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmemişti:' efendim. 

Maddeyi başlıklariyle beraber yüksek oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Başka komisyonlara seçilememe 
MADDE 6. — Anayasa ve Seçim Kanunu 

Komisyonunda görev alan üyeler, bu görevleri 
sona ermedikçe başka komisyonlara seçile-

{ mezle;*. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 

I Kabul edenler.. Etmiyenler..- Kabul edilmiştir. 

— 113— 



B : 7 19.1 
Alt komisyonlar 

MADDE 7. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
Komisyonu, lüzumunda kuracağı Alt komis
yonların çalışmalarına katılmak üzere, sayısı 
10 u geçmemek şartiyle, Temsilciler Meclisin
den üye seçilmesini istiyebilir ve bu seçime aday 
gösterebilirler. Bu suretle seçilen üyeler, işti
rak ettikleri Alt Komisyon raporlarının Ana
yasa ve Seçim Kanunu Komisyonundaki müza
kerelerine katılabilirler; ancak oy kullanamaz
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında sö-z istiyen?.. 
Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler-. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Seçim Kanununu ilgilendiren hükümlerin 
öncelikle karara bağlanması 

MADDE 8 — Anayasa Komisyonu Anaya
sanın tümü üzerindeki görüşmeler sona erince 
Seçim Kanununu ilgilendiren Anayasa hüküm
lerini öncelikle görüşür ve komisyonun kuru
luşundan başlıyarak en geç 3 hafta içinde bu 
konulardaki kararlarını Seçim Kanunu Komis
yonuna yazı ile bildirir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonlarının 
iş birliği 

MADDE 9. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
komisyonları, bir konunun aydınlatılması bakı
mından diğer komisyonun görüşünü ve kararını 
almaya ihtiyaç görürlerse, bu hususu yazı ile 
sorabilecekleri gibi, görüş birliğini sağlamak 
amaciyle birlikte toplanmayı da teklif edebi
lirler. 

Görüşü sorulan komisyon, bu husustaki fik
rini rapor halinde bildirir. Birlikte toplantı 
teklifi kabul edilirse, iki komisyon Anayasa Ko
misyonu Başkanının Bajkanlığmda toplanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Seçmen kütükleri ile ilgili Kanun 
MADDE 10. — Seçim Kanunu Komisyonu 

seçmen kütükleri ile ilgili hükümleri öncelikle 
görüşerek hazırlar." 
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Bu hükümleri ayrı bir tasarı halinde Tem

silciler Meclisine sunabilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Anayasa Karma Komisyonu 
MADDE 11. — 157 sayılı Kanunun 31 nci 

maddesi gereğince kurulacak Karma Komisyon, 
İçtüzüğün 38 nci maddesindeki esaslara göre 
seçilir. 

Karma Komisyon, kurulmasını gerektiren 
kararın verilmesinden başlıyarak en geç 24 saat 
içinde toplanır ve yedi gün içinde kararını ve
rir 

Karma Komsiyonun raporu, öncelikle Kuru
cu Meclis gündemine alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.- Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Toplanma ve karar nisabı 
MADDE 12. — Anayasa ve Seçim Kanunu 

komisyonları, üye sayısının salt çokluğu ile 
toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çokluğu 
ile karar verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyei yüksek reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Seçim Kanunu Komisyonu 
tutanakları 

MADDE 13. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
komisyonlarının görüşmeleri tam olarak zapto-
lunur ve ses alma aleti ile de tesbit edilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonlarının 
haftalık raporları 

MADDE 14. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
komisyonları, her hafta sonunda, çalışmaların 
gidiş ve sonuçlarını, varsa çalışmalarını hızlan
dıracak tekliflerini, Temsilciler Mdclisi Başkan
lığına birer raporla bildirirler. Başkanlık bu 
raporları derhal bastırarak bütün Kurucu Mec
lis üyelerine dağıtır; komisyonların bir teklifi 
varsa, öncelikle gündeme alır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

1 1 4 -
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Anayasa ve Seçim Kanunu ile ilgili Birleşik Top

lantı başlayınca diğer çalışmaların durması 
. MADDE 15. — Anayasa ve Seçim Kanunu 

ile ilgili olarak 157 sayılı Kanunun 31 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasına göre yapılacak birleşik 
toplantılar başladıktan sonra, tasarılar kabul 
edilinceye kadar, Anayasa ve Seçim Kanunu 
görüşmelerine ayrılan günlarde gündeme başka 
konu alınamaz. Görüşmeler aralıksız devam 
eder. Birleşik toplantıda aksine karar veril
medikçe diğer komisyon çalışmaları tatil edilir. 
Bu komisyonların, Millî Birlik Komitesinin ve
ya Temsilciler Meclisinin diğer çalışmaları hak
kında konulmuş olan süreler, bu müddet için
de işlemez. 

Kararlar oylamaya katılan üyelerin üçte iki 
çoğunluğu ile verilir. 

Anayasa ve Seçim Kanununun tümü, açık 
oya sunulur. # 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi Yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim kararının yayınlanması 
MADDE 16. — 157 sayılı Kanunun 33 ncü 

maddesi gereğince seçim gününün tâyini için 
yapılacak birleşik toplantıda aynı kanunun 27 
nci maddesinin 1 nci fıkrasına uyularak veri
lecek karar, Resmî Gazetede derhal yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi Yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : III 

Bütçe Komisyonu ve diğer komisyonlar 

A) Bütçe Komisyonu ve 1961 bütçesinin kabulü 

Bütçe Komisyonunun seçilmesi 
MADDE 17. — Temsilciler Meclisi, Anaya

sa, ve Seçim Kanunu komisyonlarının seçimin
den sonra, en az bir gün önce gösterilecek aday
lar arasından Bütçe Komisyonuna gizli oyla 10 
üye seçer ve isimlerini derhal Millî Birlik Ko
mitesi Başkanl ğma yazı ile bildirir. 

Millî Birlik Komitesi, bu yazının alınma
sından sonra en geç iki gün içinde Bütçe Ko
misyonuna 10 üye seçer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı ve Kalemi 

MADDE 18. — Kurucu'Meclis Bütçe Ko
misyonu ilk toplantısında bir başkan ve bir 
başkanvekili ile bir veya birkaç sekreter üye 
ve genel sözcü seçerek, toplantı ve çalışma usul
lerini kararlaştırır. Komisyon, ayrıca bakanlık
lar ve katma bütçeli daireler için yeteri kadar 
sözcü seçer. 

7 nci madde hükmü bu komisyon hakkında 
da uygulanır. 

Bütçe Komisyonunun bir kalem müdürü ve 
yardımcısı, bir başkâtip ve yardımcısı ve bir 
memuru vardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?,.. 
Yok. Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu tutanakları 
MADDE 19. — Bütçe Komisyonunun bütçe

nin tümü ile Bakanlık ve katına bütçeli daire
ler bütçelerinin tümü üzerindeki görüşmeleri 
aynen zaptolunur. Diğer görüşmeler, aksine 
karar verilmedikçe, özet olarak zaptolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok, Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunda toplanma ve karar nisabı 
Üyeliğin düşmesi 

MADDE 20. — Bütçe Komisyonu, üyeleri
nin salt çokluğu ile toplanır ve toplantıya ka
tılan üyelerin salt çokluğu ile karar verir. , 

izinsiz veya özürsüz 5 toplantıya katılmı-
yan üye Komisyon karariyle istifa etmiş sayılır 
ve yerine üyesi olduğu Komite veya Meclisten 
Bütçe Komisyonu Başkanının yazısı üzerine 
yenisi seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun görevleri ve bütçe tasarı
sını tamamlama tarihi 

MADDE 21. — Bütçe Komisyonu, 1961 Büt
çe Kanunu ile ona bağlı bakanlık bütçelerini 
ve Kurucu Meclisin süresi içinde gelecek olan 
kesin hesapları inceleyip karara bağlar. Komis
yon, 1961 bütçesini en geç 15 Şubat 1961 günü 
Kurucu Meclis İdare Kuruluna sunacak şekilde 
çalışmasını düzenler. 

23 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince 
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Yasama Organı Başkanlığına verilen raporlar 
da bu komisyonda incelenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 

Bütçe Komisyonunda görüşme ve 
oylama usulü 

MADDE 22. — Bütçe Komisyonunda bütçe
nin tümü üzerindeki görüşme bittikten sonra, 
maddelere geçilmesi oya konur. Maddelere ge
çilmenin kabul edilmemesi halinde, bütçeı Hü
kümete iade olunur. Kabul edilirse, her bakan
lık ve daire bütçesi fasıl fasıl oya sunulur. Gö
rüşme ve oylama fasıllar üzerinde olur. Ancak, 
bir faslın içindeki maddeler hakkında değişik
lik teklifleri varsa, önce bu teklifler oylanır. 
Her bakanlık veya daire bütçesinin' fasılları 
görüşülüp oylandıktan sonra, tümü tekrar oya 
sunulur. 

Genel bütçeden ödenek alan katma bütçeler 
genel bütçenin kabulünden önce görüşülemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gizli oturum 
MADDE 23. — Bütçe Komisyonunda gizli 

oturum yapılmasını, ilgili Bakan ve komisyon 
üyelerinin üçte biri istiyebilir. Buna karar ve
rildiği takdirde, Bakan ve onun uygun göre
ceği uzmanlarla Kurucu Meclis üyelerinden 
başkası toplantıya katılamaz. Gizli oturum ya
pılması, toplantıya katılanların konuşulanları 
sır olarak saklamaya söz vermiş olmaları de
mektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Vahap Bey. 

DÎZDAROĞLU VAHAP — Muhterem arka
daşlarım ; bu maddede bir noktanın tavzih edil
mesi lâzımdır. Geçmiş teamüllere bakacak olur
sak Bütçe Encümeni toplantısında, faraza Dış
işleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken bakanın 
veya encümenden yeteri kadar üyenin talebi 
üzerine gizli celse yapılabilir. Bu takdirde en
cümene gelmiş bulunan mütehassıs arkadaşlar 
encümeni terk etmek mecburiyetinde kalırlar. 
İlerde böyle yanlış bir tatbikata meydan ver
memek için fizli celse talebi vukuunda Bütçe 
Encümeninde ayrıca ihtisas komisyonları ile 
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alâkalı komisyon üyelerinin de bulunmasında 
fayda olduğunu göz önünden uzak tutmamak 
lâzımgelir. Aksi halde demin arz etmiş oldu
ğum gibi, gizli celse talebi vukuunda üyeler ko
misyonu terke mecbur kalacaklardır. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen var mı ? Yok. 
Yazılı teklif de olmadığına göre maddeyi yük
sek oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Masraf artıracak veya gelirleri azaltacak 
teklifler 

MADDE 24. — 1961 Bütçe Kanunu ile ilgili 
olarak : 

a) Masrafların artırılmasını veya gelirlerin 
ekslltilmesini gerektirecek her türlü ' değişiklik 
veya ek madde teklifleri; 

b) Genel ve zatî maaşlar, tahsisat, gündelik 
veya yollukların artırılmasına, veya bunların 
yürürlükteki kanunlarla belli sınırlar dışında 
genişletilmesine veya memurluk ihdasına ilişkin 
her türlü değişiklik veya ek madde teklifleri; 

Hükümetçe veya Bütçe Komisyonunca ya
pılabilir. ' 

Bu giıbi tekliflerle, en az üçü Millî Birlik Ko
mitesinden olmak üzere 30 Kurucu Meclis üyesi
nin imzasını taşıyan önergelerle de yapılabilir. 
Ancak bu takdirde, artırılması teklif edilen mas
rafı karşılıyacak mâkul gelir kaynağını yahut 
eksiltilmesi istenen geliri karşılıyacak mâkul ta
sarruf yollarını veya yeni gelir kaynağını belirt
mek şarttır. 

Yukardaki fıkraya göre Kurucu Meclis üye
leri tarafından yapılacak teklifler ilgili daire ve
ya bakanlık bütçesinin tümü üzerindeki görüşme
ler bitmeden önce Bütçe Komisyonu Başkanlığı
na verilmek gerekir. 

Daıha sonra verilecek tekliflerin Bütçe Komis
yonunda görüşülabilmesi, bu tekliflerin komisyon 
üyelerinden biri tarafından benimsenmesine ve 
bu konuda görüşme açılmasının komisyonca ka
bulüne bağlıdır. 

Bütçenin Kurucu Meclis Genel Kurulunda gö-
. rüşülmesi sırasında, üyeler tarafından yukarda 

belirtilen mahiyette değişiklik veya ek madde 
teklifi yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

t: 
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Bütçenin bastırılıp dağıtılması ve birleşik 

toplantı gündemine alınması 
MADDE 25. — 1961 Bütçe Kanunu ile ana 

bağlı olan bütçeler, Bütçe Komisyonunca tama
men kabul edilince, gerekçesiyle birlikte Kurucu 
Meclis İdare Kurulu tarafından derhal bastırılıp 
üyelere dağıtılır ve dağıtımdan 3 gün sonra Ku
rucu Meclis birleşik toplantısının gündemine alı* 
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurunuz, Emin Bey. 
SOYSAL EMİN — Muhterem arkadaşlarım, 

ibendenizce bu üç günlük müddet çok azdır. 8 mil
yar gibi muazzam bir bütçenin 3 günde gündeme 
alınması; üyelerin böyle bir bütçe hakkında esaslı 
bir şekilde inceleme yapmaları, bir fikir elde et
meleri, görüşlerini aksettirecek şekilde hazırlan
maları mümkün değildir. Geçmiş zaman da bunu 
göstermektedir. Zamanın tazyiki altında hareket 
edilmektedir. Fakat, her şeyden evvel, her şeyin 
üstünde bu memleketin bütçesinin önemi çok bü
yüktür. Bilhassa memleketin iktisadi durumu üze
rinde büyük dikkatle, hassasiyetle, önemle durul
ması çok yerindedir. Bu hususlar, bütün vatan
daşların üzerine gözlerini dikmiş bulundukları 
Anayasa ve Seçim Kanunundan daha az önemli 
değildir. Bunun için, bütçeyi daha etraflı olarak 
incelemek çok yerinde olacaktır. Geçmiş tecrübe
lerin ışığı altında bu görüşümü arz ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. 
Buyurunuz, Cemil Sait Barlas. 
BARLAS CEMİL SAİT — Efendim, bu mad

de dolayısiyle Komisyon Mazbata Muharririn
den bir şey öğrenmek istiyorum. 

'9 milyarı bulduğu söylenen bütçemizin ya
nında bir yığın İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
gelir ve gider hesapları da vardır. Eskiden bun
lar Umumi Heyet olarak B. M.Meclisinde konu
şulurdu. Bunun bilhassa ibra denilen bir huku
ki cephesi de vardır. Bilhassa bu nokta mühim
dir. 

Bunun da Bütçe Komisyonundan geçirilmesi 
ve bu devlet teşekküllerinin gelir ve giderleri ki, 
Devlet bütçesi rakamlarından çok yukarıdadır, 
Bütçe tasarısı kitabının arkasına bir aneks ola
rak eklenerek hiç olmazsa Kurucu Meclis üyele
rinin ıttılaına sunulması üyelerin gözden geçir
mesini mümkün kılar. Acaba bu hususta bir şey 
düşünmüşler midir? 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Efendim, 21 nci maddenin son fıkrası 
«23 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince ya
sama Organı Başkanlığına verilen raporlar da 
bu komisyonda incelenir.» demekte ve yine ince
lediğimiz maddelerden birisi de tâli komisyon
lar kurulabilceğini ifade etmektedir. İcabında 
10 tane yardımcı şahıs da komisyona alınabilir. 
İki hüküm birden vaz'edilirse Muhterem Cemil 
Sait Barlas arkadaşımızın noktai nazarları da 
göz önünde tutulmuş olur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Ad
nan Başer. 

BAŞER ADNAN — Efendim, 23 sayılı Kanu
nun 11 nci maddesinde İktisadi Devlet Teşek
küllerinin iş programlarının bağlı bulundukları 
Bakanlığın bütçesiyle birlikte teşriî organa su
nulacağını bildirmektedir. Ve bütçe ile birlikte 
basılıp dağıtılacaktır. Burada mevzuubahsolan 
maddede ise ayrı bir komisyon kurulmayacağı, 
Bütçe Encümeninde tetkik edileceği kastedil
miştir. 

BARLAS CEMİL SAİT — Efendim, ben bu
nun bu kadar basit bir iş olmadığını, vaktiyle 
yapmış olduğum tatbikattan aldığım neticeye 
göre sanmaktayım. Devlet Demiryolları, Devlet 
Denizyolları, PTT v. s. yi nazara alırsanız bugün 
böyle bir komisyon kurulup çalışmaya başlasa, 
değil tetkik yönünden, hattâ yalnız ibra bakı
mından 3 - 4 ay kadar vakte ihtiyacı vardır. Bu 
kader vakit alır. 

Gördük ki, sadece bütçelerin tetkiki bakı
mından değil 3 - 4 ay hukuki sonuç bakımın
dan da ilgili memurların ibra edilmemeleri dola
yısiyle, rahat ve huzur içinde çalışamadıkları da 
bir vakıadır. İleride Yüksek Meclis bunu ele ala
bilir. Şimdi ilk elde Anayasa ve Seçim Kanunu 
çıkarılacaktır. Yoksa, dedikleri gibi bir Su Ko
misyon kurulursa neyi ibra edecek? Bunların ra
poru yok. Bu şekilde ibra ederse, Bütçe Komisyo
nu olarak ibra edilmiş olur. Bir açıklık vardır 
efendim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN —r- Başka söz istiyen?.. 
Komisyonun bir görüşü var mı efendim? 

KOMİSYON ADINA ÇELİKBAŞ FETHİ 
— Efendim, Sayın Cemil Sait Barlas'm üzerinde 
durduğu husus 3460 sayılı Kanunda yer almakta
dır. Bilindiği gibi bu kanun İktisadi Devlet 
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Teşekküllerinin murakabesi ve idaresiyle ilgilidir., 
Bu teşekküllerin organlarından birisi de genel 
ıkuruldur. ibra, genel kurulun kararından sonra 
verilmiş olur. Bu husus belirtilmiş değildir efen
dim. Ama kanunun (bünyesine girmesi lâznngelen 
bir hükmün İçtüzük maddeleriyle halledilmesine 
de imkân yoktur. Şu halde 3460 sayılı Kanunun 
hükmü yine bakidir. Yahut da ileride tetkikleri
miz inkişaf ettikçe hangi kanunla böyle bir hü
küm sevk etmek lâzım geleceğini düşünmek icab-
eder; hakikaten ibra işi düşünülmüş değildir. Bu 
doğrudur. 

BARLAS CEMİL SAİT — Mersi... 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Gelmiş 

olan takrirleri okuyup oylarınıza sunacağız. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Madde 25 teki 3 günlük müddetin bir hafta

ya çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
' Emin Soysal 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddedeki 3 günlük müddetin beş gün 

olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
10 . 1 . 1961 

Mehmet Göker 
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Gündeme başka madde alınmaması 

MADDE. 26. — Bütçe müzakereleri süresin
ce, birleşik toplantıların gündemine, hakkında 
öncelik kararı verilenler dışında her hangi bir 
madde alınamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe müzakerelerinde söz alma ve söz verme 
sırası 

MADDE 27. — Bütçe müzakerelerinde, Büt
çe Komisyonu Kalem Müdürüne, konuşmanın 
konusu, lehte, aleyhte veya üzerinde 'olduğu ve 
süresi tasrih edilmek suretiyle önceden söz iste
ği kaydettirilebilir. 

Kurucu Meclis birleşik toplantıları gündemi
ni tesbit etmekle görevli 'başkanlar, konulara 
göre düzenlemek ve çeşitli görüşlerin belirtil
mesinle imkân vermek üzere müracaat sırasını 
da nazara alarak konuşmaların sırasını birlikte 
tâyin ederler. 

İlgili 'bakan ile Bütçe Komisyonunun Başkan 
ve Sözcüsü sıraya tâbi olmadan söz alabilir. 

Son söz Kurucu Meclis üyesinindir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Her bakanlığın bütçesini oylama zamanını tesbit 
MADDE 28. — Kurucu Meclis birleşik top

lantısında bütçenin tümü üzerinde görüşmeler 
bittikten sonra, bütçenin vaktinde yetişmesi 
için, her bakanlık ve daire 'bütçesinin oya su
nulma zamanı, yukariki maddede sözü geçen 
başkanlar tarafından teslbit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Oylama 
MADDE 29. — Bakanlık ve daire bütçeleri 

ile katma bütçelerin her birinin tümü üzerinde 
görüşmeler bittikten sonra, 'bu 'bütçeler fasıl 
fasıl okunup tümü oya sunulur. Bütün 'bütçe
ler bittikten sonra Bütçe Kanunu madde mad
de oylanır ve tümü açık oya 'konur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var 
mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKSOY MUAM
MER — Muhterem arkadaşlar, bu hususta bir 
değişiklik yapılması icabederse bunun yeri 22 
nci maddedir. 

15 Şubatta Kurucu Meclise verileceğine göre 
buna bir haftalık veya beş günlük müddet ekle
nirse ondan sonra ay başına kadar müzakere için 
vakit kalmaz. Ayın 15 inden daha evvel getirebi
lirse çok iyi birş ey... Fakat bu hususta imkânsız
lık mevcutsa o zaman daha büyük mahzurlar ya
ratılmış olur. Bu noktayı nazarı itibara almak ge
rekir. 

BAŞKAN — Efendim, maddedeki üç günlük 
müddetin yedi gün olmasını istiyen teklifi reyle
rinize arz ediyorum, kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Üç günlük müddetin 5 güne çıkarılması) hak
kındaki teklifi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi aynen yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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B) Diğer komisyonlar 

Dışişleri Komisyonu 
MADDE 30. — Yabancı Devletler ve Millet

lerarası kurullar ile yapılan andlaşma, sözleş
me ve her türlü anlaşmalar Temsilciler Mecli
sinin Dışişleri Komisyonu ile Millî Birlik Ko
mitesinin bu maksat ile seçeceği üyelerden ku
rulan (Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu) nda 
incelendikten sonra Genel Kurul gündemine 
alınır. 

BAŞKAN — Madde nakkmda söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hesapları İnceleme Komisyonu 
MADDE 31. — Meclis Hesapları ve Sayıştay 

görevleri ile ilgili teklifleri incelemek ve Meclis 
Kütüphanesinin düzenlenme ve yönetilmesine 
nezaret etmek üzere 'Temsilciler Meclisinden se
çilecek 5 üye ile Millî Birlik Komitesinden seçi
lecek üyelerden meydana gelen bir (Hesapları 
İnceleme Komisyonu) kurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
BALTACIOĞLU ZEKÎ — Efendim, bir so

rum var müsaadenizle. 
Efendim, burada söz konusu 'olan Millî Bir

lik Komitesi üyeleri kaç tane olacak acaba? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKSOY MUAMMER 

— Efendim, Ibu maddenin formüle ediliş tarzı
nı şahsan ben de beğenmedim. Burada açıklan-
mıyan üye sayısını Millî Birlik Komitesi tesbit 
edecektir. Sonra, karma komisyonlar için asga
ri 2 üye olacağına dair hüküm vardır. Millî Bir
lik Komitesi üyelerinin bütün komisyonlara ye
tişmelerine imkân yoktur, fazla sayıda Komite 
üyesi komisyonlara ayrılamaz. Bu hususta ge
rekli üye sayısını Komite kendisi tâyin edecek
tir efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim?.. Yok. 

Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Dilekçe Komisyonu 
MADDE 32. — Anayasanın 82 nci maddesi 

gereğince yurttaşların Kurucu Meclise göndere
cekleri dilekçeleri inceleyip gereğini yapmak 
için Temsilciler Meclisinden seçilecek 10 üye ile 
Millî Birlik Komitesinin bu maksat için görev-
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I indireceği üyelerden meydana gelen bir (Di

lekçe Komisyonu) kurulur. 
Bu komisyonun emrinde gerektiği kadar ra

portör ve memurlardan ibaret büro bulunur. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 

arkadaş var mı ? 
ESENGİL KENAN — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ESENGİL KENAN — Efendim, bu madde

de Dilekçe Komisyonuna Temsilciler Meclisin
den on üye ayrılır, deniyor. Buna mukabil Millî 
Birlik Komitesince bu komisyona kaç üyenin 
ayrılacağı bildirilmemektedir. Binaenaleyh Millî 
Birlik Komitesinden kaç üyenin bu komisyo
na katılacağının bildirilmemesi yüzünden bâzı 
psikolojik tesirler olacağını tahmin ediyorum. 
Biliyorsunuz Komite arkadaşlarımızın adedi de 
azdır. Böyle olmasına rağmen hiç olmazsa en 
çok on üye verebilir, diyelim. Millî Birlik Ko
mitesince görevlendirilecek en çok on üyenin 
buraya girmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Yazılı teklifiniz var mı? 
ESENGİL KENAN (Devamla) — Teklifimi 

takdim ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 

Takriri okutuyorum efendim. 
Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
32 nci maddenin 5 nci satıriyle başlıyan cüm

lenin (görevlendireceği) sözünden sonra (en 
çok on) kelimesinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Esengil Kenan 

BAŞKAN — Komisyonun bu takrir hakkın
da görüşü var mı ? Yok. Verilmiş olan takriri 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... KabuL edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonlar 
MADDE 33. — Kurucu Meclisin doğrudan 

doğruya 'birleşik toplantı halinde kullanacağı 
yetkilere ilişkin konular için geçici komisyon
lar kurulabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeter sayı ve görüşme usulü 
MADDE 34. — Kurucu Meclisin kuracağı 

geçici veya sürekli komisyonların üyelerinden 
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en az ikisi Millî Birlik Komitesi üyelerinden se
çilir. 

Komisyonlar, üyelerinin salt çokluğu ile top
lanır ve mevcudun salt çokluğu ile karar verir. 

BAŞKAN — Söz istiyeri var mı? Yok. Mad
deyi ovımuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis komisyonlarının dışardan bilgi 
ve mütalâa almaları 

MADDE 35. — Kurucu Meclis komisvonlan 
lüzum görürlerse, ilgili Bakanları, Bakanlık 
temsilcilerini. Devlet memurlarını, ilim ve ihti
sas şahinlerini ea^ırro dinliyebilirler. Resmî dai
relerden bilgi istivebilecekleri gibi Danıştaydan 
mütalâa da alabilirler. 

BAŞKAN — Söz istiven yok. M i d e y i oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : IV 

Kanun teklifleri, bunların görüşülmesi ve 
kabulü 

Kanun teklifleri 
MADDE 36. — 157 sayılı Kanunun 19 ncu 

maddesi uyannea gerek Bakanlar Kurulu, ere. 
r"k TOrucu Meclis üveleri tarafından teklif 
edilen kanım tasarıları Temsilciler Meclisi Baş
kat ibim a verilir. 

Kanrn tasarılarının tümü ile maddelerinin 
gerekçeli olması şarttır. 

BAŞKAN — Söz istiven var mı? Yofk. Yük
sek oylarınıza arz edivorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarılarının kabulünde süreler 
MADDE 37. — Temsilciler Meclisi Başkan

lığına verilen bir tasarı, komisyon çalışmaları 
dâhil, Temsilciler Meclisinde en geç 30 gün 
içinde karara bağlanarak Millî Birlik Komite
sine gönderilir. 

Millî Birlik Komitesi bu tasarıyı, en geç, 
Temsilciler Meclisinin görüşme süresinin (ko
misyondaki görüşme süresi dâhil) yarısı "kadar 
süre içinde sonuçlandırılır. Ancak, bu süre 7 
günden az olamaz. 

Millî Birlik Komitesi Temsilciler Meclisin
den gelen metni aynen kabul etmediği takdir
de, Temsilciler Meclisinde yapılacak ikinci gö-
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rüşme, Millî Birlik Komitesindeki görüşme sü
resinin yarısını geçemez. Ancak, bu süre 7 gün
den az olamaz. 

Temsilciler Meclisi, Millî Birlik Komitesinin 
vardığı neticeyi avnen kabul etmezse, tasan 
derhal kurulacak Karma Komisyona verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Seyfi öztürk. 

ÖZTÜRK SEYFÎ — Efendim, bir sorum 
var. Birinci fıkrada; «en geç 30 gün içinde ka
rara bağlanarak..» deniyor. Bütçenin görüşül
mesi sırasında başka bir madde gündeme alma-
mıyaeağma göre, bu esnada. 30 günlük süre ne 
olacak? 

Karma Komisyonunun seçilmesi 
MADDE 38. — 157 sayılı Kanunun 20 ve 

21 nei maddelerine göre Karma Komisyon ku
rulması gerekirse, Temsilciler Meclisinin Karma 
Komisyon kurulmasını zaruri kılan kararından 
en geç 48 saat sonra toplanacak şekilde, Millî 
Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi ayrı ayn 
gizli oyla Karma Komisyon üyelerini seçerler. 

Temsilciler Meclisi Başkanı, bu maksatla du
rumu derhal Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
bildirir. 

Millî Birlik Komitesinde ve Temsilciler Mec
lisinde Karma Komisyona üve seçilirken, ilgili 
komisyon veva komisyonlardan en az ikişer üye 
alınması şarttır. 

Kanun Geçici Komisyonda görüşül müsse, 
Karma Komisyona gönderilecek en az iki üye 
Geçici KomİRvon üyeleri arasından seçilir, tlgili 
komisvonlardan en az ikişer üvenin seçimini sağ
lamak için. oy puslaları iki bölüm halinde ve il
gili komisyon üveleri ayrı olmak üzere yazılır. 

Seçilen komisyon üyelerinin isimleri, Meclis 
başkanlarınca derhal yazılı olarak Karma Komis
yon Başkanına bildirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiven var 
mı?.. Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil? 
mistir. 

Karma Komisyonun amacı ve çalışması 
MADDE 39. — Karma Komisyonun amacı, 

Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi ara
sında ihtilaflı kalan noktalarda uzlaştırıcı hal 
suretine ulaşmaktır. 

Karma Komisyonun toplantılarına üyelerin
den başkası katılamaz, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı efendim?.. Maddeyi yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karma Komisyonun çalışma süresi 
MADDE 40. — Karma Komisyonu, Başkanı 

müddetinde toplar. 
Karma* Komisyon kendisine verilen işi ilk 

toplantı tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde 
sonuçlandırarak gerekçeli raporunu birleşik top
lantı gündemine alınmak üzere üçüncü maddede 
sözü geçen kurula verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?... 

KOKSAL FEYYAZ — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

KOKSAL FEYYAZ — Birinci satırda : «Baş
kan karma komisyonu müddetinde toplar» demek 
daha doğru olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon!.. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKSOY MUAM

MER — İltihak ediyoruz. 
BAŞKAN — Bu tashih şekliyle maddeyi rey

lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler,.. Madde kabul edilmiştir. 

Sürenin uzatılması 
MADDE 41. — Karma komisyonlara verilen 

işlerin sonuçlandırılması için bu tüzükte bel irti-
len süre, zaruri hallerde, komisyonun "gerekçeli 
teklifi ile ve bir defaya mahsus olmak üzere, bir
leşik toplantıda görüşmesiz oya sunulur ve salt 
çoklukla en çok 7 güne kadar uzatılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim?... Maddeyi yüksek oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Karma Komisyon Başkanına Vekâlet 
MADDE 42. — Karma komisyonların tabiî 

başkanı olan en kıdemli Yargıtay temsilcisinin 
mazereti halimde, ondan sonra gelen kıdemli Yar
gıtay temsilcisi Başkanlık görevini yapar. Onun
da mazereti varsa Başkanlık görevi daha az kı
demli olan Yargıtay* temsileisince yapılır. 

'Bir Karma Komisyonun Başkanlığına getiri
len Yargıtay "temsilcisi bu komisyona verilen iş 
'sonuçlandırılıncaya kadar komisyon başkanlığın
da.Isalır. ;,,.. • 
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Yargıtay temsilcisilerinin kıdeminin tesbitin-

de, Yargıtay Daire başkanlarının başkanlık kıde
mi, Yargıtay üyelerinin üyelik kıdemi göz Önün
de tutulur. 

Bakanlık ile Karma Komisyon Başkanlığı bağ
daşamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Karma Komisyonca varılan sonuçların birleşik 
toplantıda oylanması 

MADDE 43. — Komisyon tek bir metin üze
rinde anlaşmaya varamadığı takdirde, beliren 
farklı görüşler seçilecek birer sözcü tarafından 
Kurucu Meclisin birleşik toplantısında açıklanır. 

Kurucu Meclis üyeleri, bâzı noktaların-aydın
latılmasını isterlerse, bu maksadı aşmamak şar-
tiyle ve başkanın müsaadesiyle, yerlerinden söz
cülere sual sorabilirler. 

Metinler üzerinde müzakere açılamaz. Açık
lamalar bittikten sonra, değişik metinler Karma 
Komisyonda en az oy alan metinden başlamak 
suretiyle oylanır. Eşit oy almış metinlerin oyla
ma sırasını başkan takdir eder. Oylama, 157 sa
yılı Kanunun 20 nci maddesinin 7 nci fıkrası ge
reğince yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim?... Olmadığına göre maddeyi yüksek ' 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karma Komisyonda konuşulacak konular 
MADDE 44. — Karma Komisyonda sadece 

Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisinin 
üzerinde ittifak edemedikleri .maddeler görüşü
lebilir. İhtilaflı olmıyan maddeler üzerinde gö
rüşme açılamaz. Ancak, kanunun bütününde 
ahengi sağlamak için değişiklik yapılması gere
ken maddeler bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim?.. Olmadığına göre maddeyi yüksek 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.... Madde kalbul edilmiştir. 

Birleşik toplantıda oylama 
MADDE 45. — 157 sayılı Kanunun 20 nci . 

maddesi gereğince yapılacak oylamalarda,. Mil
lî Birlik Komitesi üyeleri ile Temsilciler Meclisi 
üyeleri ayrı ayrı oy kullanırlar. 

tşari oylamanın mümkün olduğu.ve sonu- . 

ısa 
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cu kesin olarak belli edebildiği hallerde' bu yola 
başvurulur. 

Başkan ve kâtipler oylama sonucu üzerinde 
tereddüde düşerler veya ittifak edemezlerse ya
hut üyelerden beşi kalkıp bunu isterlerse, ayağa 
kalkma usulüne başvurulur. Başkanlık Divanı 
yine sonuçta ittifak edemez veya tereddüde dü
şerse yahut on üye ayağa kalkarak veya yaziy-
le açık oy talebederlerse, açık oya başvurulur. 

Açık oya başvurma, her üyenin üzerinde is
mi yazılı beyaz, kırmız', yeşil, renkli oy varaka
larını kullanması suretiyle yapılabileceği gibi, 
adı okunan üyenin ayağa kalkarak (kabul), 
(ret), (çekimser) kelimelerinden birini söyleme
si suretiyle de yapılabilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümetin bir kanun tasarısını geri alması 
MADDE 46. — Hükümet, teklif ettiği bir 

kanun tasarısını Temsilciler Meclisi gündemi
ne alınmadan önce, geri alabilir. Bu husus, 
Millî Birlik Komitesi ve TemsJciler Meclisi Ge
nel kurullarına bildirilir. Tasarının Temsilciler 
Meclisi gündemine alınmasından sonra geri al
ma, ancak Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun 
kararıyla mümkündür. 

Bu husustaki karar, Temsilciler Meclisi Baş
kanlığınca Millî Birlik Komitesine derhal bil
dirilir. Bir tasarı, Temsilciler Meclisi tarafın
dan karara bağlandıktan sonra, Hükümetçe ge
ri alınamaz. 

BAŞKAN — Ma*dde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi Yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kurucu Meclis üyeleri tarafından yapılan kanun 
tekliflerinin geri alnması 

MADDE 47. — Kurucu Meclis üyeleri tara
fından teklif edilen kanun tasarılarının teklif 
sahipleri tarafından geri alınmak istenmesi ha
linde de yukardaki madde hükümleri uygula
nır, '- '" 

Teklif sahiplerinden bîr kısmının teklifleri
ni geri almak istemeleri halinde, 157 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesi hükmü yerine getirilmek 
kaydiyle, tasarı başka üyeler veya ilgili komis-
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yon tarafından benimsenebilir. Bu takdirde 
müzakereye devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi Yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Başkanının bir kanunu geri göndermesi 
halinde Karma Komisyon 

MADDE 48. —• Bir kanunun, Devlet Başkanı 
tarafından Kurucu Meclise geri gönderilmesi 
halinde, bu kanun, 38 nci maddeye göre ku
rulacak bir Karma Komsiyonda incelenir. Ka
nunun kabulü sırasında esasen bir Karma Ko
misyon teşkil edilmişse, geri gönderilen kanun 
evvelce kurulmuş komisyonca incelenir. 

Karma Komisyonca bu hususta hazırlana
cak gerekçeli karar, üç gün içinde Kurucu Mec
lis Başkanlığına sunulur. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz isteyen 
arkadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mistir. 

Bölüm : V 

Çeşitli hükümler 

Başkanın söz alması ve oy kullanması hali 
MADDE 49. —• Kurucu Meclis birleşik top

lantı başkanı söz alamaz. Ancak oya sunulan 
teklifte oy eşitliği olursa oyunu kullanabilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz isteyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

a Yazılı konuşmaların süresi 
MADDE 50. — Kurucu Meclis birleşik top

lantısında üyeler tarafından 10 dakikadan fazla 
yazılı metin okunamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
arkadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Meclis, soruşturması 4 
MADDE 51. — Meclis soruşturması açılması 

konusunda verilen "karan, Millî Birlik k o m i 
tesi veya Temsilciler Meclisi, kararın kendile-
irne bildirilmesinden itibaren bir hafta içinde 
neticeyi bağlamaya me^lrarclur» Akei nadide,"'' 
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bu husustaki karar kesinleşmiş sayılır. 

Kararların birbirine uygun olmaması halin
de, 157 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uy
gun olarak kurulacak karma komisyonun üç 
gün - içinde hazırlayacağı rapor birleşik toj, 
lantıda aynı maddeye göre karara bağlanır. 

^BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler-.. Kabul 
edilmiştir. * 

Kurucu Meclisi îdare Kurulu 
MADDE 25. — Kurucu Meclisin müşterek 

idari işleri, Millî Birlik Komitesi Sekreterliği 
ile, biri başkanvekili olmak üzere Temsilciler 
Meclisi Başkanlık Divanının iki üyesinden mü
teşekkil «Kurucu Meclis îdare Kurulu» tarafın
dan yürütülür. 

Bu Kurul, Kurucu Meclis bütçesinin ita 
amirliği ve Kurucu Meclis îdare amirliği yet
kilerine sahiptir; bu yetkilerin kurulun hangi 
üyeleri tarafından ne suretle kullanılacağını tâ
yin eder. 

Bu kurul, aynı zamanda T. B- M. M. İçtüzü
ğünün 198 nci maddesinin 1, 2, 4 ve 5 nci bent
leri ile 203 ncü maddesinin 5 nci ve 8 nci bent
lerinde ve 206 nci maddelerinde yazılı görev
leri bizzat ifa eder veya ne suretle ifa edileceğine 
dair kararlar verir. 

TAŞMAN DERVlŞ SAMI — Burada Ku
rucu Meclisin idare kurulunda «Millî Birlik 
Komitesi Sekreterliği ile, biri Başkanvekili ol
mak üzere Temsilciler Meclisi Başkanlık Diva
nının iki üyesinden müteşekkil..» deniyor. 

Millî Birlik Komitesi Sekreterliği, „ demek 
yetmez. Aded ne olacak, ne anlaşılacak bu «sek
reterliği» tâbirinden, bunu anlamak istiyorum. 

Buyurun, Adnan Başer, 

BAŞER ADNAN — Efendim, bu 52 nci 
maddenin 2 nci paragrafında noktalı virgülden 
sonra, «bu yetkilerin kurulun hangi üyeleri ta
rafından, ne suretle kullanılacağını tâyin eder.» 
kısmının şu Şekilde olması lâzım: 

«Kurul, bu yetkilerin hangi üyeler tarafın
dan ne suretle kullanılacağını tâyin eder.» Tek
lifim bu efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun Celâl Sungur. 

SUNGUR CELÂL — Efendim, Kurula ka-
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tılacak sekreterlerin adedi belli değil. Millî Bir
lik: Komitesinin üç sekreteri vardır. Bugün fiilî 
durum budur. Bu husus vazıh olarak belirtilme
lidir. Kurucu Meclis idare Kurulunun kaç üye
den meydana geleceği vazıh olarak bilinmelidir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKSOY MUAM
MER — Muhterem arkadaşlarım; bu hüküm 
vaz'edilirken halen mevcudolan durum nazarı 

. itibara alınmıştır. Halen Millî Birlik Komitesi 
Sekreterliği üç şahıstan terekkü'betmektedir. 
Fakat haklı olarak şöyle düşünülebilir; deni
lebilir k i ; madem ki Millî Birlik Komitesi ken
di içtüzüğünü istediği gibi değiştirebilir, bunu 
beş veya altıya çıkarabilir. Fakat biz böyle dü
şünmedik ve böyle düşünmek için de bir sebep 
görmedik. Ve bu maddenin üstünde fazla titiz
likle durmak için «ayrıca bir sebep görmedik. 
idari işler, fiilen yapılabilmesi lâzımgelen işler 
onlar tarafından yapılıyor. Bizim için müJhim 
olan, Temsilciler Meclisi idare Amirliği ve Baş
kanlığına ait hükümler buraya verilmiştir, ida
ri işleri görebilmesi için bizim temsilcilerimizin, 
o kurul içinde bulunması ve ihtiyaçlarımızı di
le getirmesiydi maksat. Yoksa bizden daha faz
la olsun, onlardan da fazla olsun diye bir şe
yimiz yoktur. Binaenaleyh bunun üstünde faz
la durulmaması gerekir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Baltacıoğlu Zeki. 

BALTACIOĞLU ZEKÎ — Efendim, sekre
terlik denince sekreterlikte çalışan memurlar 
ve kâtipler kasdediliyor gibi bir mâna çıkıyor. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKSOY MUAM
MER — Efendim, Millî Birlik Komitesi içtü
züğünde bir madde vardır. O maddeye istina
den yazılmıştır bu madde. 

ZAMANGlL CAHtT — Efendim, tüzüğün 
üstünde kelimelerin anlamlarını tâyin eden 
umumi anlayışlar vardır. «Sekreterliği» denince 
daktiloya kadar gider. Sekreterleri demekte 
bir mâni var mı? 

AKSOY MUAMMER — Hiçbir mâni yok
tur Sekreterliği yerine sekreterleri de denebilir. 

TAŞMAN DERVİŞ SAMt — Burada konu
şan komisyon sözcüsü arkadaşımızın ifadele
rini sureti katiyede reddediyorum. Ben hiçbir 
zaman dedikleri şekilde düşünmedim. Onlar üç, 
biz iki, gibi küçük hesaplar peşinde koşnındım. 
Komisyon sözcüsü arkadaşımız, «onlardan üç, 
bizden iki olmasının ehemmiyeti yok» gibi söz-
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leı* söylediler. Ben, böyle bir itham altında bira- I içinde gösterilmesini telklif ediyoruz. 
kılacak söz söylemedim, adedin tasrih edilme- Saygılarımızla. 
sini istedim. Bunun izah edilmesini rica ederim. Yekta Karamustafaoğlu Salâhattin Tandal 

BAŞKAN — Muammer Aksoy. Laskaris Kaindi 

AKSOY MUAMMER — Efendim, asla ben 
de böyle düşünmedim. Eğer ifadem öyle anla
şılmışsa, öyle bir mâna çıkarılmışsa, Özür dile
rim, ifademi tashih ediyorum. Rakam üzerinde 
durmıyalım, dedim. Başka türlü düşünmedim. 
Bunu tasrih ederim. 

BAŞKAN — Muhittin Gürün. 

GÜRÜN MUHİTTİN — Bu maddede zanne
diyorum ki ; açık bir nokta kalıyor. İkinci fık
rasında deniyor ki : Bu kurul, Kurucu Meclis 
bütçesinin İta Amirliği yetkisine sahiptir. Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 123 ncü madde
sine göre; ita amirlik mevzuunda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisliği ve Divanı Muha
sebat ita âmiri idare âmirleridir. Burada yal
nız Kurucu Meclis alınmış. Diğer iki bütçe 
açıkta kalmış. Bu itibarla Kurucu Meclis bütçe
lerinin yanına, Devlet Başkanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığı kelimelerini ilâve etmek lâzımgelir 
zannederim. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim .. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKSOY MUAMMER 

— İltihak ediyoruz. 
BAŞKAN — Emin Soysal. 

SOYSAL EMİN — Efendim, sözcü işi ber
bat ettiği için vazgeçtim. 

BAŞKAN — Özür dilerim Emin Bey, daha 
evvel görmedim, adınız listede yazılı olduğu hal
de. Komisyon bu mıadde hakkındaki yeni tekli
fini getirsin, efendim. 

GÜRÜN MUHİTTİN — Komisyon geri alsın, 
efendim. 

KOMİSYON ADİNA ÇELİKBAŞ FETHİ — 
Efendim, iki kelime ilâve edeceğim. Bu kurul 
Kurucu Meclis, sonra Devlet Başkanlığı ve Sa
yıştay Başkanlığı bütçelerinin ita amirliği... 
diye devam edecek. 

BAŞKAN — Verilmiş bir taJkrir daha var, 
onu da okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
52 nci maddenin son fıkrasında T. B. M. 

Meclisinin 198 nci maddesinin fıkralarına atfe
dilen madde ve fıkralar aynen bir paragraf 

BAŞKAN — Efendim, bu takriri yüksek 
nazarlarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
kiyenler... Kabul edilmemiştir. 

52 nci maddeyi tadil veçhile tekrar oikutup 
iyinize arz edeceğim. 

MADDE 52. — Kurucu Meclisin ımüşterek 
idari işleri, Millî Birlik Komitesi Sekreterleri 
ile, biri başkanvekili olmak üzere Temsilciler 
Meclisi Başkanlık Divanının iki üyesinden mü
teşekkil «Kurucu Meclis İdare Kurulu» tarafın
dan yürütülür. 

Bu Kurul, Kurucu Meclis, Devlet Başkanlığı 
ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerinin ita amirliği 
ve Kurucu Meclis İdare amirliği yetkilerine 
sahiptir; bu yetkilerin kurulun hangi üyeleri 
tarafından ne suretle kullanılacağını tâyin eder. 

Bu kurul, aynı zamanda T. B. M. M. îctü-
^igüntin 198 nci maddesinin 1, 2, 4 ve 5 nci 
bentleri ile 203 ncü maddesinin 5 nci ve 8 nci 
bentlerinde ve 20G nci maddesinde yazılı görev
leri bizzat ifa eder veya ne suretle ifa edilece
ğine dair kararlar verir., 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birleşik toplantılarda düzen 
MADDE 53. — Birleşik toplantılarda, düze

nin sağlanması ve lüzum görüldükte inzibat 
kuvveti ile askerî müfrezenin kullanılması hu
suslarında birleşik toplantı Başkanı yetkilidir. 
Bu yetkinin kullanılmasında Başkanın icra va
sıtası Kurucu Meclis İdare Kuruludur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dinleyici davetiyeleri 
MADDE 54. — Kurucu Meclis toplantıları 

için, özel dinleyici kartı bastırılıp üyelere dağı
tılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu-tüzüğe aykırı di&er İçtüzük hükümleri 
MADDE 55. — Millî Birlik Komitesi ve Tem

silciler Meclisi tçtüzüklerindeki Kurucu Mecli
sin görevine, yetkilerine, çalışma usul ve süre-
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lerîne iİişkin ve bu içtüzüğe aykırı hükümler 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı ? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. İçtüzüğünün yürürlükte kalan 
, hükümleri 

MADDE 56. — T. B. M. M. nin 1957 yılın
dan önce yürürlükte olan İçtüzüğünün bu İçtü
züğe aykırı olmıyan hükümleri, Kurucu Meclis 
Komisyon ve birleşik toplantılarında uygulanır. 
Adı geçen İçtüzükteki parti sözcülerine ve parti 
gruplarına ait maddeler hükümsüzdür. 

Genel Kurulun oyuna bağlı hususlar, Ku
rucu Meclis birleşik toplantısında salt çoğun
lukla kararlaştırılır. 

Milletvekillerine ait haklar ve kayıtlar, Ku
rucu Meclis üyeleri hakkında uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
var mı ? Buyurun Cahit Zamangil, 

ZAMANGlL CAHİT — Efendim, bir sualim 
var. Tüzükte, kimi yerde (çoğunluk), kimi 
yerde de (çokluk) geçiyor. Salt çoğunluk mu, 
salt çokluk mu? Bunun hangisi münasipse 
onun kabul edilmesini komisyondan rica edi
yorum, birinden birinin kabul edilmesi lâzım 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bu düzeltme için maddeyi ko
misyona iade edelim. 

ÇELİKBAŞ FETHİ (Komisyon üyesi) — 
Salt çoğunluk olacak. 

ZAMANGİL CAHİT — Müsaade eder misi
niz Başkanım, izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ZAMANGİL CAHİT — Efendim, anlaşılıyor 
ki, komisyon üyelerinin bir kısmı çokluk, bir 
kısmı çoğunluk diyor. Biz meseleyi halledebi
liriz. Komisyon salt çoğunluğa iltihak ederse 
mesele halledilmiş olur. 

BAŞKAN y Bu tashihi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bundan evvel kabul ettiğiniz maddelerde ge
çen çokluk kelimesi çoğunluk olarak tashih edil
miştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İçtüzükteki değişiklik 
MADDE 57. — Bu İçtüzüğün değiştirilme-
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sinde kanunlann değiştirilmesindeki us^te uyu
lur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı f Olmadığına göre Maddeyi oylannıza 
&tz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir vardır. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin yeniden müzakeresini, 157 

sayılı Kanunun 18 nci maddesinin 2 nci para
grafının ışığı altında arz ve teklif ederiz. 

Emjn Soysal Celâl Sungur 
Mustafa Kepir Kalüstyan Hermine 

. SOYSAL EMİN — Müsaade ederseniz, izahat
ta bulunayım. Takrir sahibi bulunuyorum. 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, onu da oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tüzük tasarısı metninde bâzı maddelerde ge

çen «çekimser» kelimesinin doğrusu olan «çekin-
ser» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

% Cemal Reşit Eyühoğlu 

BAŞKAN — Emin Soysal'm bir takriri daha 
var, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddede «Anayasa ve Seçim Kanunu 

görüşmelerine ayrılan günlerde» sözünden sonra 
«banş, savaş ve yabancı devletlere karşı silâhlı 
kuvvet kullanmıya karar durumu» dışında tâbiri
nin konmasının oya konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Emin Soysal 

BAŞKAN —Takririni izah etmek üzere, söz 
Emin Soysal'in, buyurun efendim. 

BALTACIOĞLU ZEKİ — Maddeler bitme
di... • 

BAŞKAN — Takriri izah etsinler. 

SOYSAL EMİN — Muhterem arkadaşlanm, 
15 nci maddede Anayasa ve Seçim Kanununun 
görüşmelerine aynlan günlerde gündeme başka 
konu alınamaz deniyor. 157 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesinin ikinci bendinde (Bunun dışında ka-
nunlan yapma, değiştirme, yorumlama ve yürür
lükten kaldırma; bütçe kesinhesap tasanlannı ve 
eklerini görüşme ve kabul etme; barışa, savaşa, ya
bancı devlefiere karşı silâhlı kunrvet kullanılma-

-m -
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sına ve zorlama tedbirleri alınmasına karar veriş 
me; yabancı devletler ve milletlerarası teşekkül
lerle yapılan andlaşmalarla sözleşme ve her tür
lü anlaşmaları ve Bakanlar Kurulunca ilân edi
len sıkı yönetim kararını onaylama yetkileri Ku
rucu Meclise aittir) denilmektedir. Hini hacette, 
Allah göstermesin bir harb vukuunda Anayasa 
ve Seçim kanun tasarılarının müzakereleri sıra
sında, bir savaş zuhur ederse, Silâhlı Kuvvetle
rin kullanılması mevzuubahis olursa, bu takdirde, 
o zaman, biz Anayasa ve Secim kanunu tasarlıla
rının müzakerelerine devam edelim mi diyece
ğiz1? Bu bir zarurettir. Gelen maddeyi müzakere 
etmiyecek miyiz? (O fevkalâde hal, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Emin Soysal, bir dakika, 
Şimdi, siz maddenin izahına giriştiniz. Müzakere 
edilmesi kabul edilmedi ki, henüz. 

SOYSAL EMİN (Devamla) — Şimdi, Anaya
sada sarih olan, harlb ilânı, barış yapma salâhiye
ti Meclisindir. Bu madde böyle olduğuna göre, 
başka bir şey hiçbir zaman müzakere edilmez, 
dersek o zaman Anayasaya ve kanuna aykırı bir 
tüzük maddesi tedvin etmiş oluruz. Bu maddeye 
bir fıkra ilâvesi hususunda bir önerge veriyorum. 
Yüksek tensiplerinize mazhar olursa, bir boşluk 
bırakmamış oluruz. Bu kanaatle önergemi Yük
sek Başkanlığa takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta komisyonun görüşü 
var mı? 

AKSOY MUAMMER — Var efendim, söz is
tiyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKSOY MUAM
MER — Arkadaşlarım, gündemin sırası 4 ncü 
maddede yazılıdır. Eskiden de 78 nci madde. 
Orada da olduğu gibi şimdi Kurucu Meclisin 
gündeminde de son fıkrada ancak Kurucu Meclis 
Genel Kurulu gerekirse bu sırayı değiştirebilir 
diye umumi bir kaide vaz'edilmiş oluyor. Biz 
o kanaatteyiz ki; biz bu kaideye istinaden fevka
lâde hal mevzuubahis olduğunda son maddede 
tatbik edilir ve öncelik ve takdimen reye alınır, 
müzakere başlar ve mesele halledilir. Yani 4 ncü 
madde meseleyi halletmektedir. 

BAŞKAN — Şimdi huzurunuzda okunan tak
rirle tekriri müzakere tale>bedilmıektedir. Bunu 
reylerinize arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Şimdi de Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımı
zın takriri vardır, onu okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Tüzük tasarısı metninde bâzı maddelerde ge
çen (Çekimser) kelimesinin doğrusu olan (Çekin-
ser) şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Cemal Reşit Eyülboğlu 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKSOY MUAM

MER — İştirak ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon da iştirak ediyor. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere devam ediyoruz. 

MADDE 58. — Bu İçtüzük kabulü tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edl-
miştir. 

MADDE 59. — Bu İçtüzük hükümlerini Ku
rucu Meclis yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında <söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesi üzerinde lehte 
ve aleyhte olmak üzere iki arkadaşa söz vere
ceğim. Lütfen işaret buyursunlar. 

ALPASLAN FEHMİ — Tasarının lehinde 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALPASLAN FEHMİ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bir vakıanın tesbitinde fay
da mülâhaza ettiğim için huzurunuzu işgal et
miş bulunuyorum. Tasarının gerek ilk hazırla
yıcıları ve gerekse komisyonlarımız Kurucu 
Meclis İçtüzüğü i'le Temsilciler Meclisi İçtüzü
ğünü hazırlarken salâhiyetlerin nasıl kullanılması 
lâzımgeldiği üzerinde durmaksızın vazifelerin na
sıl yapılacağı düşüncesi içinde, bu tüzükleri hazır
lamış bulunuyorlar. En kısa zamanda vazi'feyi 
yerine getirme yollarını bize açtılar. Bu iti
barla kendilerine şükran borcumuzu burada 
ifade etmek isterim. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kaludi Laskaris, 
LASKARİS KALÜDİ — Muhterem arka

daşlar, aleyhinde konulmanın mânası, kabul 
buyurulan içtüzüğü beğenmemek değildir. Bir
çok" maddelerinde, lüzumlu gördüğüm husuflar 
yer almamıştır. Meselâ burada 52 nci madde-
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nin son fıkrasında, «Bu kurul, aynı zamanda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 
198 nci maddesinin 1, 2, 4 ve 5 nci bentleri ile 
203 ncü maddesinin 5 nci ve 8 nci bentlerinde 
ve 206 nci maddesinde yazılı görevleri bizzat ifa 
eder veya ne suretle ifa edileceğine dair karar
lar verir.» deniyor. Şimdi, burada atıf yapılan 
fıkraları bilen var mı ? Ben bilmiyorum. Eğer 
komisyon eski tüzükteki maddeleri! buraya ilâve 
ederse o vakit çok iyi olur, tatbikatta kolaylık 
olur. Bu atıfların yerine, atıf yapılan .maddeler, 
bu tüzüğün maddelerinin altına ayrı fıkra ha
linde ilâve edilmesi lâzımgelir. 

İkinci bir misal vereceğim. 56 nci maddede 
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1957 yılın
dan önce yürürlükte olan İçtüzüğünün bu İçtü
züğe aykırı olmıyan hükümleri1...» deniyor. Bir 
de, tüzüğün bâzı maddelerinde 157 sayılı Ka
nundan bahsediliyor. Buraya gelen arkadaşlar, 
atıf yapılan kanunun maddesini arayacaklar, 
kitap karıştıracaklar. Atıflar yapacağımıza, 
bahsedilen bu» kanun maddelerini, tüzük mad
delerini buraya koyalım. Eski İçtüzükten fay
dalanılacak maddeleri de, bu tüzüğün ilgili 
maddesinin altına getirsinler, faydalı olur. (Al-
fcşlar) 

.1961 0 : 1 
t BAŞKAN — Tasarının lehinde, alayhinde 

konuşulmuştur. Şimdi tasarının tümünü yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler efen
dim... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

Kurucu Meclis .İçtüzüğü bu suretle kabul 
edilmiş bulunuyor. Tatbikatının Meclisimiz ve 
memleketimiz için hayırlı olmasını temenni 
ederiz efendim. (Alkışlar) 

f Müsaade ederseniz bir mâruzâtımız var, arz 
edeyim. 

Kabul etmiş olduğunuz Temsilciler Meclisi 
İçtüzüğünün 10 ncu maddesi gereğince komis
yonlar aday listesinin yarın Meclis üyelerine 
dağıtılmış olması icabetmektedir. Binaenaleyh 
hangi komisyona girmek istiyen üyelerin bunu 
en geç bugün idareci üye Bahri Yazır'a y?zılı 
olarak bildirmelerini rica ediyoruz efendim. 

[ Gündemde konuşulacak bir şey kalmamış
tır. Kurulacak olan komisyonların aday tcsbi-
tine imkân verebilmek için 23 . 1 . 1961 Pazar
tesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,30 
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T. ö. Kurucu Meclis Matbaası 
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Kurucu Meclis içtüzüğü ve içtüzük Komisyonu raporu (2/1) 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Kurucu Meclisin birleşik toplantıları ile Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi arasın
daki faaliyet ve münasebetleri tanzim eden Kurucu Meclis İçtüzüğü, Kurucu Meclisin tasviple
rine sunulmak üzeıre Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

9 Ocak 1961 

Millî Birlik Komitesinden Temsilciler Meclisinden 
Aksoyçğlu Refet Aksoy Muammer 

Temsilciler Meclisinden Temsilciler Meclisinden 
Feyzioğlu Turhan Kapani Münci 

Temsilciler Meclisinden 
Tahtakthç Ahmet 

Temsilciler Meclisinden 
Yetkin Nüvit 



— 2 — 
îçtüzük Komisyonu raporu 

T. C. 
Kurucu Meclis 18 . 1 . 1961 

Smjı : 2/1 
Karar : 3 

Yüksek Başkanlığa 

157 sayılı Kanunun 25 nci maddesi, Kurucu Meclisin çalışma tarzı hakkında bir içtüzük yapıl
masını âmir bulunmaktadır. 

Bü maksadın temini için, komisyonumuz, kendisine tevdi olunan Kurucu Meclis İçtüzüğü Ön-
tasarısını tetkik ederek ilişik tasarıyı hazırlamıştır. 

5 bölüm ve 59 maddeden ibaret olan tasarının hazırlanmasında, 1 ve 157 sayılı kanunların esas
ları-vo bilhassa Anayasa ve Seçim Kanununun bir an önce kabulü amacı göz önünde tutularak, bu 
amacı sağlıyacak hükümler konulmuştur. Diğer taraftan, yasama organının vazifelerine cevap vere
cek komisyonların kuruluşu ye çalışmaları tertip ve tanzim edilirken, Temsilciler Meclisi Içtüzü-
ğündeki hükümler nazarı itibara alınarak, iki tüzük arasındaki ahengin teminine dikkat edilmiştir. 

Tasarının birinci bölümü (Madde 1 - 4)* «Genel hükümler» başlığı altında, Başkanlık Divanının 
kuruluş şeklini, gündemin tesbitini ve sırasını tanzim etmektedir. 

ikinci bölüm (Madde 5 -16), Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonlarına ilişkin ve 157 sayılı 
Kanunla Temsilciler Meclisi İçtüzüğü -esaslarına uygun hükümleri ihtiva etmektedir. 

Tasarının üçüncü bölümü (Madde 17 - 35) Kurucu Meclisin diğer komisyonları ve 1961 bütçe
sinin kabulü ile ilgili hükümleri düzenlenmiş 'bulunmaktadır. Komisyonumuz, Bütçe Komisyonu
na, - dar zamanda başarmak zorunda olduğu ödevlerin ağırlığını göz önünde tutarak - Anayasa ve 
Seçim Kanunu komisyonları gibi, lüzumunda alt komisyonlarda çalışacak 10 a kadar üyenin seçi
mini isıtemek imkânını tanımayı da uygun görmüştür. 

Ayrıca, komisyonumuz, içtüzük öntasarılanndan farklı olarak, Dilekçe ve Hesapları İnceleme ko
misyonlarını birer Kurucu Meclis Komisyonu olarak telâkki ve tanzim etmiştir. 

Dördüncü Bölüm (Maded 36 - 48), kanun teklifi ve görüşülmesi ile ilgili ve Temsilciler Meclisi 
îçtüzüğündeki hükümlere uygun olan esasları tesbit etmekte ve ayrıca 157 sayılı Kanunun 20 ve 21 nci 
maddesi hükümleri dairesinde Karma Komisyonu teşkil ve bunun çalışmalarını düzenlemektedir. 

Nihayet beşinci ve son bölüm (Madde 49-59) , «Çeşitli Hükümler» başlığı altında, «Meclis soruş
turması», «Kurucu Meclis idare Kurulu» ve «birleleşik toplantılarda düzen» e mütaallik hükümleri 
tesbit etmektedir. Bu hükümlerin tanziminde, yukarda da arz edildiği üzere, 1 ve 157 sayılı ikalımdann 
kabul ettiği esaslar dikkate alınmış, ayrıca 157 sayılı Kanunun 25 nci maddesi son fıkrası hükmüne 
uyularak, T. B. M. Meclisinin 1957 yılından önce yürürlükte olan içtüzüğünün, bu içtüzüğe aykırı 
olmıyan hükümlerine atıf yapılmıştır;. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içtüzük Komisyonu 
Başkanı Başkan V. Komisyon Sözcüsü Kâtip 

Giritli îsmel Kümbetlioğlu Hikmet Aksoy Muammer Hazer Mehmet 

Üye Üye Üye Üye 
Arikm Vedat Ardıçoğlu Nurettin Çağa Esat Çelikbaş Fethi 

Üye Üye , Üy« 
Kumrulu Zeki Oğuz Ahmet Yetkin Nüvit 

( S. Sayısı : 1 ) 



İÇTÜZÜK TEKLlBl 

Kumcu Meclis İçtüzüğü 

BÖLÜM : I 

Genel hükümler 

İçtüzüğün konusu 

MADDE 1. — Kuruluşu, amacı ve görevi 
13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunda gös
terilmiş olan «Kurucu Mecis, bu içtüzükteki hü
kümlere göre çalışır. 

— 3 — 
İÇTÜZÜK KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Kurucu Meclis İçtüzüğü 

BÖLÜM : I. 

Genel hükümler 

Başkankk Divanı 
"IBf?£lŞft 

MADDE 2. — Kurucu Meclis birleşik top
lantılarında başkanlık, Millî Birlik Komitesinin 
bu maksata seçeceği üye ile Temsieiler Meclisi 
Başkanı arasında nöbetleşe yapılır. Mazeretleri 
halinde vekilleri başkanlık görevini yaparlar. 

îlk birleşik toplantıya, Millî Birlik Komitesi 
taralından seçilen Başkan başkanlık eder. 

Birleşik toplantılarda, Millî Birlik Komitesi
nin kâtiplerinden biri ile, Tesilciler Meclisinin 
kâtiplerinden biri, kâtiplik görevini yaparlar. 

Toplantı Bşkanı ile iki kâtip. Başkanlık Di
vanım teşkil eder. 

Gündemin teşbihi ve ilânı 

MADDE 3. — Kurucu Meclis (birleşik top
lantılarının günü, saati ve gündemi. Millî Bir
lik Komitesinin Birleşik Topantılar için seçece
ği Başkan ile Temsilciler Meclisi Başkanı ta
rafından tesbit ve toplantı zamanından en az 
24 <saa:t önce ilân olunur. 

Gündemin sıra^S'i ' 

MADDE 4. — Kurucu Meclis birleşik top
lantısının gündemi, aşağıdaki sıraya göre tanzim 
olunur : 

a) Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, 
b) Karma Komisyon raporları, 
c) Kurucu Mecliste ıgörüşüleeelk ve karara 

bağlanacak diğer konular. 
- Ancak Kurucu Meclis Genel Kumlu, gerekir

se bıı sırayı değiştirebilir. 

İçtüzüğün konusu 

MADDE 1. — Teklifin 1 uci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanı 

MADDE 2. — Kurucu Meclis birleşik top
lantılarında Başkanlık, Millî Birlik Komitesi
nin bu maksatla seçeceği üye ile Temsilciler 
Meclisi Başkanı arasında nöbetleşe yapılır. 

tLk birleşik toplantıya, Millî Birlik Komite
si tarafından seçilen Başkan başkanlık eder. 

Birleşik toplantılarda, Millî Birlik Komite
sinin kâtiplerinden biri ile, Temsilcier Meclisi
nin kâtiplerinden biri, kâtiplik görevini yapar
lar. 

Toplantı Başkanı ile iki kâtip, Başkanlık Di
vanını teşkil eder. 

Gündemin tesbiti ve ilâm 

MADDE 3. — Teklifin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Gündemin sırası < 

MADDE 4. — Kurucu Meclis birleşik top
lantısının gündemi, sağıdaki sıraya göre dü
zenlenir : l 

a) Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, 
b) Karma Komisyon raporları, 
c) Kurucu Mecliste görüşülecek ve kara

ra bağlanacak diğer konular. 
Ancak, Kurucu Meclis Genel Kurulu, gere

kirse bu sırayı değiştirebilir. 

( S. Sayısı : 1 ) 
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BÖLÜM : II 

Anayasa ve Seçim Kanununun hazırlanması 

Anayasa ve Seçim Kanununun komisyonda 
görüşülme süresi I 

MADDE 5. — Anayasa Komisyonu, Anaya- I 
sa tasarısını ve Seçim Kanunu Komisyonu, Se- I 
çim Kanunu tasarısını en geç 10 Mart 1961 gü- I 
nüne kadar karara bağlay.p gerekçesi ile birlik
te Temsilciler Meclisine vermeye mecburdur. 

Bu süre içinde bitirilemiyen tasarılar, ha
liyle Temsilciler Meclisi gündemine alınır ve I 
bunların görüşülmesine başlanır. I 

Başka komisyonlara sekilememe I 

MADDE 6. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
Komisyonunda görev alan üyeler, bu görevleri 
sona ermedikçe başka komisyonlara seçilemezler. I 

Tâli komisyonlar 

MADDE 7. — Anayasa Komisyonu, lüzu
munda kuracağı tâli komisyonların çalışmala
rına katılmak üzere, sayısı 10 u geçmemek şar-
tiyle, Temsilciler Meclisinden üye seçilmesini 
istiyebilir ve bu seçime aday gösterebilir. Bu 
suretle seçilen üyeler, iştirak ettikleri tâli ko
misyon raporlarının Anayasa Komisyonundaki 
müzakerelerine katılabilirler; ancak oy kullana
mazlar. > 

Seçim Kanununu ilgilendiren hükümlerin 
öncelikle karara bağlanması 

MADDÎ! 8. — Anayasa Komisyonu Anaya
sanın tümü üzerindeki görüşmeler sona erince 
Seç̂ m Kanununu ilgilendiren Anayasa hüküm
lerini öncelikle görüşür ve komisyonun kurulu
şundan başlıyarak en geç 3 hafta içinde bu ko
nulardaki kararlarını Seçim Kanunu Komisyo
nuna yazı ile bildirir. i 

Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonlarının 
iş birliği \ 

MADDE 9. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
Komisyonları, bir konunun aydınlatılması bakı- j 

(S. Say 

İçtüzük Ko. 

BÖLÜM : II 

Anayasa ve Seçim Kanununun hazırlanması 

Anayasa ve Seçim Kanununun komisyonda 
görüşülme süresi 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başka komisyonlara seçilememe 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Alt komisyonlar 

MADDE 7. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
Komisyonu, lüzumunda kuracağı Alt Komis
yonların çalışmalarına katılmak üzere, sayısı 
10 u geçmemek şartiyle, Temsilciler Meclisin
den üye seçilmesini istiyebilir ve bu seçime aday 
gösterebilirler. Bu suretle seçilen üyeler işti
rak ettikleri Alt Komisyon raporlarının Ana
yasa ve Seçim Kanunu Komisyonundaki müza
kerelerine katılabilirler; ancak oy kullanamaz
lar. 

Seçim Kanununu ilgilendiren hükümlerin 
öncelikle karara bağlanması 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi aynea 
kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonlarının 
iş birliği 

MADDE 9. — Teklifin 9 nçu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

n : l ) 
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mındau diğer komisyonun görüşünü ve kararım 
almaya ihtiyaç görürlerse, bu hususu yazı ile so
rabilecekleri gibi, görüş birliğini sağlamak ama-
ciyle birlikte toplanmayı da teklif edebilirler. 

Görüşü sorulan komisyon, bu husustaki fik
rini rapor halinde bildirir. Birlikte toplantı tek
lifi kabul edilirse, iki komisyon Anayasa Komis
yonu Başkanının Başkanlığında toplanır. 

Seçmen kütükleri ile ilgili Kanun 

MADDE 10. — Seçim Kanunu Komisyonu, 
kanunun tümü üzerindeki görüşmeleri bitirince, 
seçmen kütükleriyle ilgili hükümleri öncelikle 
görüşerek ayrı bir kanun tasarısı halinde Tem
silciler Meclisine sunar. 

Anayasa Karma Komisyonu 

MADDE 11. — 157 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi gereğince kurulacak Karma Komisyon, 
İçtüzüğün 33 ncü maddesindeki esaslara göre 
seçilir. 

Karma Komisyon, kurulmasını gerektiren 
kararın verilmesinden başlıyarak en geç 24 saat 
içinde toplanır ve yedi gün içinde kararını verir. 

Karma Komisyonun raporu, öncelikle Ku
rucu Meclis gündemine alınır. 

Toplanma ve karar nisabı 

MADDE 12. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
komisyonları, üye sayısının salt çokluğu ile 
toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çokluğu 
ile karar verir. 

Anayasa ve Seçim Kanunu Komisyonu 
tutanakları 

MADDE 13. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
komisyonlarının görüşmeleri tam olarak zapto-
lunur ve ses alma aleti ile de tesbit edilebilir. 

Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonlarının 
haftalık raporları 

MADDE 14. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
komisyonları, her hafta sonunda, çalışmaların 

İçtüzük Ko. 

Seçmen kütükleri ile ilgili Kanun 

MADDE 10. — Seçim Kanunu Komisyonu, 
seçmen kütükleriyle ilgili hükümleri öncelikle 
görüşerek hazırlar. 

Bu hükümleri ayrı bir tasarı halinde Temsil
ciler Meclisine sunabilir. 

Anayasa Karma Komisyonu 

MADDE 11. — 157 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi gereğince kurulacak Karma Komisyon, 
İçtüzüğün 38 nci maddesindeki esaslara göre se
çilir. 

Karma Komisyon, kurulmasını gerektiren 
kararın verilmesinden başlıyarak en geç 24 saat 
içinde toplanır ve yedi gün içinde kararını verir. 

Karma Komisyonun raporu, öncelikle Ku
rucu Meclis gündemine alınır. 

Toplanma ve karar nisabı 

MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir-

Anayasa ve Seçim Kanunu Komisyonu 
tutanaklar* 

MADDE 13. — Teklifin 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Anayasa ye Seçim Kanunu komisyonlarının 
haftalık raporları 

MADDE 14. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
komisyonları, her hafta sonunda, çalişmaların gi-

(S . Sayısı t 1 ) 
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gidiş ve sonuçlarını, varsa çalışmalarını hız
landıracak tekliflerini, Temsilcier Meclisi Baş
kanlığına birer raporla bidirirler. Başkanlık 
bu raporları derhal bastırarak bütün Kurucu 
Meclis üyelerine dağıtır; komisyonların bir 
teklifi varsa derhal gündeme alır. 

Anayasa ve Seçim Kanunu ile ilgili birleşik top
lantı başlayınca diğer çalışmaların durmmt 

MADDE 15. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
ile ilgiji olarak 157 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesine göre yapılacak birleşik toplantılar 
başladıktan sonra, tasarılar kabul edilinceye 
kadar, Anayasa ve Seçim Kanunu görüşmele
rine ayrılan günlerde gündeme başka konu 
alınamaz. Görüşmeler aralıksız devam eder. 
Birleşik toplantıda eksine karar verilmedikçe 
diğer komisyon çalışmaları tatil edilir. Bu 
komisyonlarım Millî Birlik Komitesinin veya 
"Temsilciler Meclisinin diğer çalışmaları hak
kında konulmuş olan süreler, bu müddet içinde 
işlemez. 

Kararlar toplantıya katılan üyelerin üçte 
iki çoğukluğu ile verilir. 

Anayasa ve Seçim Kanununun tümü, açık 
oya sunulur. 

Seçim kararının yayınlanması 

MADDE 16. — 157 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesi gereğince seçim gününün tâyini için 
yapılacak birleşik toplantıda aynı (kanunun 27 
nci maddesinin 1 nci fıkrasına uyularak veri
lecek ka.rar, Resmî Gazetede derhal yayınlanır. 

BÖLÜM : III 

1961 Bütçesinin kbulü 

Bütçe Komisyonumun seçilmesi 

MADDE 17. — TemsÛciler Meclisi, Anaya
sa ve Seçim Kanunu (komisyonlarının seçimin
den sonra, en az bir gün önce gösterilecek aday
lar arasından Bütçe Komisyonuna gizli oyla 10 
üye seçer ve isimlerini derhal Millî Birlik Ko
mitesi Başkanlığına yazı ile bildirilir. 

İçtüzük î£o. 

diş ve sonuçlarını, varsa çalışmalarını hızlandıra
cak tekliflerini, Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
birer raporla bildirirler. Başkanlık bu raporları 
derhal bastırarak bütün Kurucu Meclis üyelerine 
dağıtır; komisyonların bir teklifi varsa öncelikle 
gündeme alır. 

Anayasa ve Seçim, Kanunu İle ilgili birleşik top
lantı başlayınca diğer çalışmaların durması 

MADDE 15. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
ilo ilgili olarak 157 sayılı Kanunun 31 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasına göre yapılacak birleşik 
toplantılar başladıktan sonra, tasarılar kabul 
edilinceye kadar, Anayasa ve Seçim Kanunu gö
rüşmelerine ayrılan günlerde gündeme başka ko
nu alınamaz. Görüşmeler aralukmz devanı eder. 
Birleşik toplantıda aksine karar verilmedikçe di
ğer komisyon çalışmaları tatil edilir. Bu komis
yonların, Millî Birlik Komitesinin veya Temsil
ciler Meclisinin diğer çalışmaları hakkında ko
nulmuş olan süreler, bu müddet içinde işlemez. 

Kararlar oylamaya, katılan üyelerin, üçte iki 
çoğunluğu ile verilir. 

Anayasa ve Seçim Kanununun tümü, açık oya 
sunulur. 

Seçim karaa-mın yayınlanması 
MADDE 16. — Teklifin 16 ncı maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : IH 

Bütçe Komisyonu ve diğer komisyonlar 

A) Bütçe Komisyonu ve 1961 büçesiniıı kabulü 

Bütçe Komisyonunun seçilmesi 

MADDE 17. — Temsilciler Meclisi, Anayasa. 
ve Seçim Kanunu komisyonlarının seçiminden 
sonra, en az bir gün önce gösterilecek adaylar 
arasından Bütçe Komisyonuna gizli oyla 10 tiye 
seçer ve isimlerini derhal Millî Birlik Komitesi 
Başkanlığına yazı ile bildirir. 

( S. Sayısı : 1 .) 
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Millî Birlik Komitesi, bu yazının alınmasın
dan sonra en geç iki gün içinde Bütçe Korniş- I 
yonuna 10 üye seçer. I 

Kurucu Meclis İdare Kurulu Komisyonu 24 I 
saat içinde toplantıya çağırır. I 

Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı ve Kalemi I 

MADDE 18. — İlk toplantısını en yaşlı üye- I 
nin başkanlığında yapan Kurucu Meclis I 
Bütçe Komisyonu, bir Başkan ve bir Başkan I 
Yardımcısı ile bir veya birkaç sekreter üye ve I 
genel sözcü seçerek, toplantı ve çalışma usul- I 
lerini kararlaştırır. Komisyon, ayrıca bakanlık- I 
lar ve katma bütçeli daireler için yeteri kadar I 
sözcü seçer. I 

Bütçe Komisyonunun bir Kalem .Müdürü ve I 
yardımcısı, bir başkâtip ve yardımcısı ve bir I 
memuru vardır. I 

Bütçe Komisyoun tutanakları I 

MADDE 19. — Bütçe Komisyonunun bütçe- I 
nin tümü ile Bakanlık ve katma bütçeli daire- I 
ler bütçelerinin tümü üzerindeki görüşmeleri I 
aynen zaptolunur. Diğer görüşmeler, aksine ka- I 
rai* verilmedikçe, özet olarak zaptolunur. I 

Bütçe Komisyonunda toplanma ve- karar nisabı I 
üyeliğin düşmesi I 

MADDE 20. — Bütçe Komisyonu, üyeleri- I 
nin salt çokluğu ile toplanır ve toplantıya ka- I 
tılan üyelerin salt çokluğu ile karar verir. I 

izinsiz veya özürsüz 5 toplantıya katlimi- I 
yan üye Komisyon karariyle istifa etmiş sayılır I 
ve yerine üyesi olduğu komite veya Meclisten I 
Bütçe Komisyonu Başkanının yazısı üzeriı.e I 
yenisi seçilir. I 

Bütçe Komisyonunun görevleri ve bütçe tasarısını I 
tamamlama tarihi I 

MADDE 21. — Bütçe Komisyonu, 1961 I 
Bütçe Kanunu ile ona bağlı bakanlık bütçe- i 
lerini ve Kurucu Meclisin süresi içinde gelecek I 
olan kesin hesapları inceleyip .karaca bağlar. I 
Komisyon, 1961 bütçesini en geç 15 Şubat 1961 | 

İçtüzük Ko. 

Millî Birlik Komitesi, bu yazının alınmasın
dan sonra en geç iki gim içinde Bütçe Komis
yonuna 10 üye seçer. 

Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı ve Kalemi 

MADDE 18. — Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan-
vekili ile bir veya birkaç sekreter üye ve genel 
sözcü seçerek, toplantı ve çalışma usullerini ka
rarlaştırılır- Komisyon, ayrıca bakanlıklar ve 
katma bütçeli dateeler için yeteri kadar sözcü 
seçer. 

7 nci madde hükmü bu komisyon hakkında 
da uygulanır. 

Bütçe Komisyonunun bir Kalem Müdürü ve 
yardımcısı, bir başkâtip ve yardımcısı ve bir 
memuru vardır. 

Bütçe Komisyoun tutanakları 

MADDE 19. — Teklifin 19 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunda toplanma ve karar nisabı 
üyeliğin düşmesi 

MADDE 2a. — Teklifin 20 nci maddesi ay
nen kabul edil mistir. 

Bütçe Komisyonunun görevleri ve bütçe tasarısını 
tamamlama tarihi 

MADDE 21. — Bütçe Komisyonu, 1961 Büt
çe Kanunu ile ona bağlı bakanlık bütçelerini ve 
Kumcu Meclisin süresi içinde gelecek olan ke
sin hesapları inceleyip karara bağlar. Komisyon, 
1961 bütçesini en geç 15 Şubat 1961 günü Ku.-
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günü Kurucu Meclis İdare Kuruluna sunacak 
şekilde çalışmasını düzenler. 

Bütçe Komisyonunda görüşme ve oylama usulü 

MADDE 22. — Bütçe Komisyonunda bütçe
nin tülmü üzerindeki görüşme bittikten. sonra, 
maddelere geçilmesi oya konur. Maddelere ge
çilmenin kabul edilmesi halinde, bütçe Hükü
mete iade olunur. Kabul edilirse, her Bakan
lık-ve daire bütçesi fasıl fasıl oya sunulur. Gö
rüşme ve oylama fasıllar üzerinde olur. .Atacak 
bir faslın içindeki maddeler hakkında değişik
lik teklifleri varsa, önce bu teklifler oylanır. 
Her bakanlık veya daire bütçesinin fasılları .gö
rüşülüp oylandıktan sonra, tümü tekrar oya 
sunulur. 

Gizli oturum 

MADDE 23. — Bütçe Komisyonunda gizili 
oturum yapılmasını, ilgili Bakan veya Komisyon 
üyelerinin üçte biri is'tdyebilir. Buna karar ve
rildiği takdirde, Bakan ve onun uygun görece
ği uzmanlarla Komisyon üyelerinden başkaısı 
toplantıya katılamaz. Gizli oturum yapılması, 
toplantıya katılanların konuşulanları sır olarak 
saklamaya söz vermiş olmaları delmektir. 

Masraf artıracak veya gelirleri azaltacak 
teklifler 

MADDE 24. — a) 1961 Bütçe Kanunu ile 
ilgili olarak masrafların artırılmasını veya ge
lirlerin eksiltilmesin! lüzumlu 'kılacak her türlü 
değişiklik veya ek ımadde teklifleri; 

b) Genel ve zatî maaşlar, tahsisat, günde
lik veya yollukların artırılmasına, veya bunların 
yürürlükteki kanunlarla • belli sınırlar dışında 
genişletilmesine veya memurluk ihdasına ilişkim; 
her türlü değişiklik veya ek madde teklifleri; 
Hükümetçe veya Bütçe Komisyonunca yapılabi
lir. Bu gibi teklifler, en az üçü Millî Birlik Ko
mitesinden olmak üzere 30 Kurucu Meclis üyesi
nin imzasını taşıyan önergelerle de yapılabilir. 

8 -
içtüzük Ka. 

rucu Meclis îdare Kuruluna sunacak şekilde ça
lışmasını düzenler. 

23 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince 
Yasama Organı Başkanlığına verilen raporlar 
da bu komisyonda incelenir. 

Bütçe Komisyonunda görüşme ve oylama usulü 

MADDE 22. — Bütçe Komisyonunda bütçe
nin tümü üzerindeki görüşme bittikten sonra, 
maddelere geçilmesi oya konur. Maddelere ge
çilmenin kabul edilmesi halinde, bütçe Hükü
mete iade olunur. Kabul edilirse, her Bakan
lık ve daire bütçesi fasıl fasıl oya sunulur. Gö
rüşme ve oylama fasıllar üzerinde olur. Aincak 
bir faslın içindeki maddeler hakkında değişik
lik teklifleri varsa, önce bu teklifler oylanır. 
Her bakanlık veya daire bütçesinin fasılları gö
rüşülüp oylandıktan sonra, tümü tekrar oya 
sunulur. 

Genel bütçeden ödenek alan katma bütçeler 
»genel bütçenin kabulünden önce görüşülemez. 

Gizli oturum 

MADDE 23. — Bütçe Komisyonunda gizli 
oturum yapılmasını, ilgili Bakan veya Komisyon 
üyelerinin üçte biri dstdyebiiir. Buna karar ve
rildiği takdirde, Bakan ve onun uygun görece
ği uzmanlarla Kurucu Meclis üyelerinden başka
sı toplantıya katılamaz. Gizli oturum yapılması, 
toplantıya katılanların konuşulanları sır olarak 
saklamaya söz vermiş olmaları demektir. 

Masraf artıracak veya gelirleri azaltacak 
teklifler 

MADDE 24. — 1961 Bütçe Kanunun ile il
gili olarak : • 

ıa) Masrafların artırılmasını veya gelirlerin 
eksilmesini gerektirecek her türlü değişiklik 
veya ek madde teklifleri; 

b) Genel ve zatî maaşlar, tahsisat, gündelik 
veya yollukların artırılmasına veya bunların 
yürürlükteki kanunlarla belli sınırlar dışında 
gelişletidmesine veya memurluk ihdasına ilişkin 
her türlü değişiklik veya ek madde teklifleri; 

Hükümetçe veya Bütçe Komisyonunca ya
pılabilir. 

Bu gibi teklifler, en az üçü Millî Birlik Ko-
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An'cak bu takdirde, artırılması teklif edilen mas
rafı karşılıyacak mâkul gelir kaynağını yahut 
eksiltilmesi istenen geliri karşılayacak mâkul 
tasarruf yollarını veya yeni gelir kaynağını be
lirtmek şarttır. 

Yukardaki fıkraya göre Kurucu Meclis üye
leri tarafından yapılacak teklifler ilgili daire 
veya Bakanlık bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmeden önce Bütçe Komisyonu Baş
kanlığına verilmek gerelkir. 

Daha sonra verilecek tekliflerin Bütçe Ko
misyonunda görüşülebilmesi, bu tekliflerin ko
misyon üyelerinden biri tarafından benimsen
mesine ve bu konuda görüşme açılmasının Ko
misyonca kabulüne bağlıdır. 

Bütçenin Kurucu Meclis Genel Kurulunda 
görüşülmesi sırasında, üyeler tarafından yukar
da belirtilen mahiyette değişiklik veya ek mad
de teklifi yapılamaz. 

Bütçenin bastırılıp dağıtılması ve birleşik 
toplantı gündemine alınması 

MADDE 25. — 1961 Bütçe Kanunu ile ona 
bağlı olan bütçeler, Bütçe Komisyonunca tama
men kabul edilince, gerekçesiyle birlikte Ku
rucu Meclis îdare Kurulu tarafından derhal 
bastırılıp üyelere dağıtılır ve dağıtımdan 3 gün 
sonra Kurucu Meclis (birleşik toplantısının gün
demine alınır. 

Gündeme başka madde alınma/mask 

MADDE 26. — Bütçe müzakereleri süresin
ce, birleşik toplantıların gündemine, hakkında 
öncelik kararı verilenler dışında her hangi bir 
madde alınamaz. 

Bütçe müzakerelerinde söz alma ve söz verme 
sırası 

MADDE 27. — Bütçe müzakerelerinde, Büt
çe Komisyonu Kalem Müdürüne, önceden konuş
manın konusu, lehte, aleyhe veya üzerinde ol
duğu ve süresi tasrih edilmek suretiyle önceden 
söz isteği kaydettirilebilir. 

(S. Sa 

İçtüzük Ko. 

mitesinden olmak üzere 30 Kurucu Meclis üye
sinin imzanmı taşıyan önergelerle de yapılabilir. 
Ancak bu takdirde, arttırılması teklif edilen mas
rafı karşılayacak mâkul gelir (kaynağını yahut 
eksiltilmesi istenen geliri karşılıyacak mâkul 
tasarruf yollarını veya yeni gelir kaynağını be
lirtmek şarttır. 

Yukardaki fıkraya göre Kurucu Meclis üye
leri tarafından yapılacaık teklifler ilgili daire 
veya bakanlık bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmeden önce Bütçe Komisyonu Baş
kanlığına verilmek gerekir. 

Daha sonra verilecek tekliflerin Bütçe Ko
misyonunda görüşülebilmesi, bu tekliflerin ko
misyon üyelerinden biri tarafından benimsem-
mesine ve bu konuda görüşme açılmasnıın ko
misyonca kabulüne bağlıdır. 

Büçenin Kurucu Meclis Genel Kurulunda 
görüşülmesi sırasında, üyeler tarafından yukar
da belirtilen mahiyette değişikik veya <ek mad
de teklifi yapılamaz. 

Bütçenin bastırılıp dağıtılması ve birleşik 
toplantı gündemine alınması 

MADDE 25. — Teklifin 25 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Gündeme başka madde alınmaması 

MADDE 26. — Teklifin 26 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe müzakerelerinde söz alma ve söz verme 
sırası 

MADDE 27. — Bütçe müzakerelerinde, Büt
çe Komisyonu Kalem Müdürüne, konuşmanın 
konusu, lehte, aleyhte veya üzerinde olduğu ve 
süresi tasrih edilmek suretiyle önceden söz iste
ği kaydettirilebilir. 
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Millî Birlik Komitesi Sekreterliği ile Tem
silciler Meclisi Başkanlık Divm müştereken ko
nuları düzenlemek ve çeşitli görüşlerin belirtil
mesine imkân vermek üzere müracaat sırasını 
da nazara alarak konuşmaların sırasını tâyin 
ederler. 

ilgili bakan ile Bütçe Komisyonunun Baş
kan ve Sözcüsü sıraya tâbi olmadan söz alabi
lirle i*. 

Son söz Kunıen Meclis üyesinindir. 

Her bakanlığın hütçesini oylama zamanını tesbit 

MADDE 28. — Kurucu Meclis birleşik top
lantısında bütçenin tümü üzerinde görüşmeler 
bittikten sonra, bütçenin vaktinde yetişmesi 
için, her bakanlık ve daire bütçesinin oya su
nulma zamanı, Millî Birlik Komitesi Sekreter
liği ile Temsilciler •Meclisi Başkanlık Divanı 
tarafından birlikte tesbit edilir. 

Oylama 

MADDE 29. — Bakanlık ve daire bütçeleri 
ile katma bütçelerin her birinin tümü üzerinde 
görüşmeler bittikten sonra, bu bütçeler fasıl 
fasıl okunup tümü oya sunulur. Bütün bütçe
ler bittikten sonra Bütçe Kanunu madde mad
de oylanır ve tümü açık oya konur. 

(S. 

İçtüzük Ko. 

Kurucu Meclis birleşik toplantıları gündemi
ni tesbit etmekle görevli başkanlar, konulara 
göre düzenlemek ve çeşitli görüşlerin belirtil
mesine imkân vermek üzere müracaat sırasını 
da nazara alarak konuşmaların sırasını bırlik-
t(» tâyin ederler. 

ilgili bakan ile Bütçe Komsiyonunun Başkan 
ve Sözcüsü sıraya tâbi olmadan söz alabilir. 

Son söz Kurucu Meclis üyesinindir. 

Her bakanlığın bütçesini oylama zamanını tesbit 

MADDE 28. —• Kurucu Meclis birleşik top
lantısında bütçenin tümü üzerinde görüşmeler 
bittikten sonra, bütçenin vaktinde yetişmesi 
için, her bakanlık ve daire 'bütçesinin oya su
nulma zamanı, yukarıki maddede sözü geçen 
başkanlar'tarafından tesbit edilir. 

Oylama 

MADDE 29. — Bakanlık ve daire bütçeleri 
ile katma bütçelerin her birinin tümü üzerinde 
görüşmeler bittikten sonra, bu bütçeler fasıl 
fasıl okunup tümü oya sunulur. Bütün bütçe
ler bittikten sonra Bütçe Kanunu madde mad
de oylanır ve tümü açık oya konur. 

B) Diğer komisyonlar 

Dışişleri Komisyonu 

MADDE 30. — Yabancı devletler ve millet
lerarası kurullar ile yapılan andlaşma, sözleş
me ve her türlü anlaşmalar Temsilciler Mecli
sinin Dışişleri Komisyonu ile Millî Birlik Ko
mitesinin bu maksat ile seçeceği üyelerden ku
rulan (Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu) nda 
incelendikten sonra Genel Kurul gündemine 
alım?. 

Hesapları İnceleme Komisyonu 

MADDE 31. — Meclis Hesapları ve Sayıştay 
görevleri ile ilgili teklifleri incelemek ve Meclis 
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BÖLÜM : IV 

Kanun teklifleri, bunların görüşülmesi ve 
kabulü 

Kanun teklifleri 

MADDE 30. — Bakanlar Kurulunca teklif 
edilecek kanun tasarıları Temsilciler Meclisi 

İçtüzük Ko. 

Kütüphanesinin düzenlenme ve yönetilmesine 
nezret etmek üzere Temsilciler Meclisinden se
çilecek 5 üye ile Millî Birlik Komitesinden seçi
lecek üyelerden meydana gelen bir (Hesapları 
İnceleme Komisyonu) kurulur. 

Dûekçe Komisyonu 

MADDE 32. — Anyasamn 82 nci maddesi 
gereğince yurttaşların Kurucu Meclise göndere
cekleri dilekçeleri inceleyip gereğini yapmak 
için Temsilciler Meclisinden seçilecek 10 üye ile 
Millî Birlik Komitesinin bu maksat için görev
lendireceği üyelerden meydana gelen bir (Dilek
çe Komisyonu) kurulur. 

Bu Komisyonun emrinde gerektiği kadar ra
portör ve memurlardan ibaret büro bulunur. 

Geçici Komisyonlar 

MADDE 33. — Kurucu Meclisin Doğrudan 
doğruya birleşik toplntı halinde kullanacağı yet
kilere ilişkin konular için geçici komisyonlar 'ku
rulabilir. 

Yeter sayı ve görüşme usulü 

MADDE 34. — Kurucu Meclisin kuracağı 
geçici veya sürekli komisyonların üyelerinden 
en az ikisi Millî Birlik Komitesi üyelerinden, se
çilir. 

Komisyonlar, üyelerinin salt çokluğu ile top
lanıl* ve mevcudun salt çokluğu ile karar verir. 

Kurucu Meclis Komisyonlarının dışardan bilgi 
ve mütalâa almaları 

MADDE 35. — Kurucu Meclis Komisyonla
rı lüzum görürlerse, ilgili Bakanları, Bakanlık 
temsilcilerini, Devlet memurlarını, ilim ve ihti
sas sahiplerini çağırıp dinliyebilirler. Resmî 
dairelerden bilgi istiyebilecekleri ıgibi Danıştay-
dan mütalaa da alabilirler. 

BÖLÜM : IV 

Kanun teklifleri, bunların görüşülmesi ve 
kabulü 

Kanun teklifleri 

MADDE 36. — 157 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi uyarınca gerek Bakanar Kurulu, gerelk 
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Başkanlığına verilir. Bu hususta Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğünün 66 ncı maddesi 
hükmü uygulanır. Kurucu Meclis üyelerince 
157 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi gereğince 
teklif edilecek (kanun tasarıları haikkında, Tür
küye Büyük Millet Meclisi Içtüzüğünü?n 67 noi 
'maddesi uygulanır. 

I 

Kanun taşanlarının kabulünde süreler 

MADDE 31. — Temsilciler Meclisi Başkan
lığına verilen bir tasarı, 'komisyon çalışmaları 
dâhil, Temsildiler Meclisinde en geç 30 gün 
içinde karara bağlanarak Milli Birlik Komitesi
ne gönderilir. 

Mi'liiı Birlik Komitesi bu tasarıyı, en geç, 
Temsilciler Meclisinin görüşme süresinin (ko
misyondaki görüşme süresi dâhil) yarısı kadar 
süre içinde (sonuçlandırılır. Ancak bu süre 7 
günden az olamaz. 

Millî Birlik Komitesi Temsilciler Meclisin
den geien metni aynen kabul etmediği takdir
de, Temsilciler Meclisinde yapılacak ikinci gö
rüşme, Millî Birhlk Komitesindeki görüşme sü
resinin yarısını geçemez. Ancak bu süre 7 gün
den az olaımaz. 

Temsilciler Meclisi, Millî Birlik Komitesinin 
vardığı aıeticeyi aynen kabul etmezse, tasarı 
derhal kurulacak Karma Komisyona verilir. 

Karma Komisyonunun seçilmesi 

MADDE 32, — 157 sayılı Kanunun 20 ve 
21 nci maddelerine göre Karma Komisyon ku
rulması gerekirse, Temsilciler Meclisinin Kar
ma Komisyon kurulmasını zaruri kılan kara
rından en .geç 48 saat sonra toplanacak şekil
de, Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Mec
lisi ayrı ayrı gizli oyla Karma Komisyon üye
lerini seçerler. 

Temsilciler Meclisi Başkamı, bu maksatla 
durumu derhal Millî Birlik Komitesi Başkan
lığına bildirir. 

Millî Birlik Komitesinde ve Temsilciler Mec
lisinde Karma Komisyona üye seçilirken, il
gili komisyon veya komisyonlardan en az iki
şer üye alınması şarttır. 

Kanun Geçici Komisyonda görüşülnıüşse, 
Karma Komisyona gönderilecek en az iki üye 
Geçici Komisyon üyeleri arasından seçilir. Il-

( S . Sa 
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Kurucu Meclis üyeleri tarafımdan teklif edilen 
kanun tasarıları Temsilciler Meclisi Başkanlığı
na verilir. 

Kanun tasarılarının tümü ile maddelerinin 
gerekçeli olması şarttır. 

Kanun taşanlarının kabulünde süreler 

MADDE 37. — Teklifin 31 nci maddesi 37 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Karma Komisyonunun seçilmesi 

MADDE 38. — Teklifin 32 nci maddesi 38 
nci madde olarak aynen kabul edilmişler. 

: İ ) 
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gili komisyonlardan en az ikişer üyenin seçi
mini sağlamak için, oy puslaları iki bölüm ha
linde ve ilgili komisyon üyeleri ayrı olmak üze- I 
re yazılır. I 

Seçilen komisyon üyelerinin isimleri, Mec
lis başkanlarınca derhal yazılı olarak Karma I 
Komisyon Başkanına bildirilir. I 

Karma Komisyonun amacı ve çalışması I 

MADDE 33. — Karma Komisyonun amacı, 
Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi ara- I 
sında ihtilaflı kalan noktalarda uzlaştırıcı hal I 
suretine ulaşmaktır. I 

Karma Komisyon toplantıları gizli yapılır. I 

Karma Komisyonun çalışma süresi I 

MADDE 34. — Başkan, Karma Komisyonu 
müddetinde toplar. Karma Komisyon kendisine 
verilen işi ilk toplantı tarihinden itibaren en I 
geç 7 gün içinde sonuçlandırarak gerekçeli ra
porunu birleşik toplantı gündemine alınmak 
üzere üçüncü maddede sözü geçen kurula verir. I 

Sürenin uzatılması 
MADDE 35. — Karma komisyonlara verilen I 

işlerin sonuçlandırılması için bu tüzükte belirti
len süre, zaruri hallerde, komisyonun teklifiyle I 
ve bir defaya mahsus olmak üzere, birleşik top- I 
lantıda salt çoklukla en çok 7 güne kadar uza- I 
tılabilir. 

Karma Komisyon Başkanına vekâlet I 

MADDE 36. — Karma komisyonların tabiî I 
Başkanı olan en kıdemli Yargıtay temsilcisinin I 
mazereti halinde, ondan sonra gelen kıdemli I 
Yargtıay temsilcisi Başkanlık görevini yapar. 
Onun da mazereti varsa Başkanlık görevi daha 
az kıdemli olan Yargıtay temsilcisince yapılır. 

Bir Karma »Komisyonun Başkanlığına ge
tirilen temsilci, bu komisyona verilen iş sonuç- I 
landırılmcaya kadar Komisyon Başkanlığında 
kalır. I 

Yargıtay temsilcilerinin kıdeminin tesbitin- I 
de, Yargıtay daire başkanlarının başkanlık ki- | 

(S. Sayıı 
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Karma Komisyonun amacı ve çalışması 

MADDE 39- — Karma Komisyonun amacı, 
Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi ara
sında ihtilaflı kalan noktalarda uzlaştırıcı' hal 
suretine ulaşmaktır. 

Karma Komisyonun toplantılarına üyelerin
den başkası katılamaz. 

Karma Komisyonun çalışma süresi 

MADDE 40. — Karma Komisyonu Başkanı 
müddetinde toplar. 

Karma Komisyon kendisine verilen işi ilk 
toplantı tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde 
sonuçlandırarak gerekçeli raporunu birleşik 
toplantı gündemine alınmak üzere üçüncü mad-
dedo sözü geçen kurula verir. 

Sürenin uzatılması 
MADDE 41. — Karma komisyonlara verilen 

işlerin sonuçlandırılması için bu tüzükte belirti
len süre, zaruri hallerde, komisyonun gerekçeli 
teklifi ile ve bir defaya mahsus olmak üzere, bir 
leşik toplantıda görüşmesiz oya sunulur ve salt 
çoklukla en çok 7 güne kadar uzatılabilir. 

Karma Komisyon Başkanına vekâlet 

MADDE 42. — Karma komisyonların tabiî 
Başkanı olan en kıdemli Yargıtay temsilcisinin 
mazereti halinde, ondan sonra gelen kıdemli 
Yargtıay temsilcisi Başkanlık görevini yapar. 
Onun da mazereti varsa Başkanlık görevi daha 
az kıdemli olan Yargıtay temsilcisince yapılır. 

Bir Karma Komisyonun Başkanlığına ge
tirilen Yargıtay temsilcisi bu komisyona verilen 
iş sonuçlandırılıncaya kadar komisyon başkan
lığında kalır. 

Yargıtay temsilcilerinin kıdeminin tesbitinde, 
yargıtay daire başkanlarının başkanlık kıdemi, 

l : İ ) 
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demi, Yargıtay üyelerinin üyelik kıdemi göz 
önünde tutudur. 

Karma Komisyonca varılan sonuçlarım birleşik 
toplantıda oylamması 

MADDE 37. — Komisyon tek bir metin üze
rinde anlaşmaya varamadığı takdirde, beliren 
farklı görüşler seçilecek birer sözcü tarafın
dan Kurucu Meclisin birleşik toplantısında 
açıklanır. 

Kurucu Meclis üyeleri, bâzı Mokaların ay
dınlatılmasını isterlerse, bu maksadı 'aşmamak 
şartiyle ve başkanın müsadesiyle yerlerniden 
sözcülere sual sorabilirler. 

Metinler üzerinde müzakere açılamaz. Açık
lamalar bittikten sonra, değişik metinler Kar
ma Komisyonda en az oy alan metinden baş
lamak suretiyle oylanır. E'şit oy almış metin- j 
lerin oylama sırasını başkan takdir eder. Oyla
ma, 157 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 7 nci 
fıkrası gereğinctc yapılır. 

Karma Komisyonda konuşulacak konular 

MADE 38. — Karma Komisyonda sadece 
Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisinin 
üzerinde ittifak edemedikleri maddeler görü
şülebilir. İhtilaflı olmıyan maddeler üzerinde 
görüşme açılamaz. Ancak, kanunun bütününde 
ahengi sağlamak için değişiklik yapılması ge
reken maddeler bu hükmün dışındadır. 

Birleşik toplantıda oylama 

MADDE 39. —- 157 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince yapılacak oylamalarda, Mil
lî Birlik Komitesi üyeleri ile Temsilciler Meclisi 
üyeleri ayrı ayrı oy kullanırlar. 

îşari oylamanın mümkün olduğu ve sonu
cu kesin olarak belli edebildiği hallerde 1lu yola 
başvurulur. 

Başkan^ve kâtipler oylama sonucu üzerinde 
tereddüde düşerler veya ittifak'edemezlerse ya
hut üyelerden beşi kalkıp bunu isterlerse, ayağa 
kalkma usulüne (başvurulur. Başkanlık Divanı 
yine sonuçta ittifak edemez veya tereddüde dü-

İçtüzûk Ko. 

Yargıtay üyelerinin üyelik kıdemi ıgöz önünde 
tutulur. 

Bakanlık ile Karma Komisyon Başkanlığı bağ
daşamaz. 

Karma Komisyonca vardan sonuçların 
toplantıda oylanması 

birleşik 

MADDE 43. — Teklifin 37 nci maddesi 43 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Karma Komisyonda konuşulacak konulur 

MADDE 44. — Teklifin 38 nci maddesi 44 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Birleşik toplantıda oy'lamm 

MADDE 45. — Teklifin 39 ncu maddesi 45 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 1 
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§erse yahut oıı üye ayağa kalkarak veya yazıy
la açık oy talebederlerse, açık oya başvurulur. 

Açık oya başvurma, her üyenin üzerinde is
mi yazılı beyaz, kırmızı, yeşil, renkli oy varaka
larını kullanması suretiyle yapılabileceği gibi, 
adı okunan üyenin ayağa kalkarak (kabul), 
(ret), (Çekimser) kelimelerinden birini söyleme
si suretiyle de yapılabilir. 

Komisyonlar kurulması 

MADDE 40. — Kurucu Meclis, gerektikçe 
kurulacak Karana kmoisyonlar dışında, bir Dış
işleri ve bir de Hesapları İnceleme KomsiyonH 
seeer. 

Kurucu Meclis, doğrudan doğruya birleşik 
toplantı halinde görüşeceği konular için, Geçici 
komisyonlar seçebilir. 

Komisyonlar, toplantıya katılan üyelerin salt 
çokluğu ile seçilir. 

Bu maddeye göre seçilecek komisyonlarda 
en az iki Millî Birlik Komitesi üyesi bulunur. 

Kurucu Meclis komisyonlarının- dışardan bilgi ve 
mütalâa almaları 

MADDE 41. — Kurucu Meclis komisyonları, 
lüzum görürlerse, ilgili bakanları, bakanlık 
temsilcilerini, Devlet memurlarını, ilim ve ihti
sas sahiplerini çağırıp dinleyebilirler. Resmî 
dairelerden bilgi istiyebilecekleri gibi Danış
tay dan mütalâa da alabilirler. 

Hükümetin bir kanun tasarısını geri alması Hükümetin bir kamun tasarısını geri atması 

MADDE 42. — Hükümet, teklif ettiği bir MADDE 46. — Teklifin 42 nci -maddesi 46 
kanun tasarısını Temsilciler Meclisi gündemi- net madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
ne ahnmadan önce, geri alabilir. Bu husus, Millî 
Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi Genel 
kurullarına bildirilir. Tasarının Temsilciler Mec
lisi gündemine alınmasından sonra geri alma, 
ancak Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun, ka-
rariyle mümkündür. 

Bu husustaki karar, Temsilciler Meclisi Baş
kanlığınca Millî Birlik Komitesine derhal bil
dirilir. Bir tasarı, Temsilciler Meclisi tarafın
dan karara bağlandıktan sonra. Hükümetçe 
geri alınamaz:. 

( S. Sayısı : 1 ) 
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Kurucu Meclis üyeleri tarafından yapılan kanun 
tekliflerinin geri alınması 

MADDE 43. — Kurucu Meclis üyeleri tara
fından teklif edilen kanun tasarılarının teklif 
sahipleri tarafından geri alınmak istenmesi ha
linde de yukardaki ımadde hükümleri uygula
nır. 

Teklif sahiplerindefn bir kısmının teklifleri
ni geri ıaimak' istemeleri halinde, 157 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesi hükmü yerine (getirilmek 
kaydiyle, tasarı baışka üyeler veya ilgili kamns-
yon tarafından benîmsenebi'lir. Bu takdirde 
müzakereye devam olunur. 

Devlet Başkanının bir kanunu geri göndermesi 
halinde Karma Komisyon 

MADDE 44. — Bir kanunun, Devlet B'aşka-
m tarafından Kurucu Meclise geri gönderilme
si halinde, bu kanun, 32 nci maddeye göre ku
rulacak bir Karma Komisyonda incelenir. Ka
nunun kabulü sırasında esasen bir Karma Ko
misyon teşkil 'edilmişse, geri gönderilen kanun 
etvvelce kurulmuş komisyonca incelenir. 

Karma Komisyonca bu hususta hazırlanacak 
gerekçeli karar, üç gün içinde Kurucu Meclis 
Başkanlığına sunulur. 

BÖLÜM : V 

Çeşitli hükümler 

Başkanın söz alması ve oy kullanması hali 

MADDE 45. — Kurucu Meclis birleşik top
lantı başkanı söz alamaz. Ancalk «ya sunulan 
teklifte >oy eşitliği olursa oyunu kullanabilir. 

Yazth konuşmaların süresi 

MADDE 46. — Kurucu Meclis birleşik top
lantısında üyeler tarafmdajn 10 dakikadan fazla 
yazılı metin lokunamaz. 

Meclis soruşturması 

MADDE 47. — Meclis soruşturması açılması 
konusunda verilen kararı, Millî Birlik Komi-

Kurucu Meclis üyeleri tarafından yapılan kanun 
tekliflerinin geri alınması 

MADDE 47. — Teklifin 43 ncü maddesi 47 
nci madde olarak aynen (kabul edilmiştir. 

Devlet Başkanının bir kanunu geri göndermesi 
halinde Karma Komisyon 

MADDE 48. — Bir kanunun, Devlet Başka-
„nı tarafından Kurucu Meclise geri gönderilme
si halinde, bu İkamın, 38 aıed maddeye göre ku
rulacak bir Karma Komisyonda incelenir. Ka
nunun kabulü sırasında- esasen bir Karma Ko
misyon teşkil edilmişse, geri gönderilen kanun 
etvvelce kurulmuş komisyonca incelenir. 

Karma Komisyonca bu hususta hazırlanacak 
gerekçeli karar, üç gün içinde Kurucu Meclis 
Başkanlığına sunulur. 

BÖLÜM : V 

Çeşitli hükümler 

Başkanın söz alması ve oy kullanması hali 

MADDE 49. — Teklifin 45 nci maddesi 49 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yazılı konuşmaların süresi 

MADDE 50. — Teklifin 46 nci maddesi 50 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Meclis soruşturması 

MADDE 51. — Teklifin 47 nci maddesi 51 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

a : l ) (S. Sayış 
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tesi veya Temsilciler Meclisi, kararın kemdile-
rine bildirilmesinden itibaren bir hafta içinde 
neticeye bağlamaya mecburdur. AJksi halde, 
bu husustaki karar kesinleşmiş sayılır. 

Kararların birbirine uygun olması halin
de, 157 sayılı Kanunun 20 nei maddesine uy
gun olarak 'kurulacak karma komisyonun üç 
gün içinde hazırlıyaeağı rapor birleşik top
lantıda aynı ımaddeye ıgöre karara bağlanır. 

Kurucu Meclis İdare, Kurutu 

MADDE 48. — Kurucu Meclisin müşterek 
idari işleri, Millî Birlik Komitesi Sekreterliği 
ile, biri baskanveldili olmak üzere Temsilciler 
Meclisi Başkandık Divanının iki üyesinden mü
teşekkil «Kurucu Meclis idare Kurulu» tara
fından yürütülür. 

Bu Kurul, Kurucu Meclis bütçesinin ita 
amirliği ve Kurucu Meclis idare sâmirliği yet
kilerine sahiptir; bu yetkilerin kurulun hangi 
üyeleri tarafından ne suretle kullanılacağını Itâ-
yin eder. 

Bu kurul, ayna zamanda T. B. M. M. içtü
züğünün 198 nei maddesinin 1, 2, 4 ve 5 nei 
bentleri ile 203 neü maddesinin 5 nei ve 8 nei 
bentlerinde ve 206 mcı maddelerinde yazılı gö
revleri bizzat ifa eder veya ne suretle ifa edi
leceğine kair kararlar 'verir. 

Birleşik toplantılarda sükûn ve intizamın 
alenilik ve serbestliğinin sağlanması 

MADDE 49. — Kurucu Meclis birleşik top
lantılarında, sükûn ve intizamın, görüşmelerin 
alenilik ve serbestliğinin sağlanması ve lüzum 
görüldükte inzibat kuvveti ile askerî müfreze
nin kullanılması hususunda birleşik toplantı 
başkanı yetkilidir. Bu yetkinin kullanılmasım-
>da Başfcanm icra vasıtası Kurucu Meclis idare 
Kuruludur. 

Dinleyici davetiyeleri 

MADDE 50. — Kurucu Meclis toplantıları 
için, özr! dinleyici kartı bastırılıp üyelere dağı
tılır. 

İT—. 
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Kurucu Meclis îdare Kurulu 

MADDE 52. — Teklifin 48 nei maddesi 52 
nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Birleşik toplantılarda düzen 

MADDE 53. — Birleşik toplantılarda, dü
zenin sağlanması re lüzum görüldükte inzibat 
kuvveti İle askerî müfrezenin kullanılması hu
suslarında birleşik toplantı başkamı yetkilidir. 
Bu yetkinin kullanılmasında Başkanın icra va
sıtası Kurucu Meclis idare Kuruludur. 

Dinleyici davetiyeleri 

MADDE 54. — Teklifin 50 nei maddesi 54 
ncü madde olarak 'aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 1) 
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MADDE 51. — Kurucu Meclis birleşik top
lantılarında başkan ve kâtipler smokin, resmî 
veya siyah elbise giyebilirler. 

Kurucu Meclis İçtüzüğüne aykırı diğer 
İçtüzük hükümleri 

. MADDE 52. — Millî Birlik Komitesi ve 
Temsilciler Meclisi İçtüzüklerindeki Kurucu 
Meclisin görevine, yetkilerine, çalışma usul ve 
sürelerine ilişkin ve bu İçtüzüğe aykırı hüküm
ler uygulanmaz. 

T. B. M. M. İçtüzüğünün yürürlükte kalem 
hükümleri 

MADDE 53. — T. B- M. M. nin 1957 yılından 
önce yürürlükte olan İçtüzüğünün bu İçtüzüğe 
aykırı olmıyan hükümleri, Kurucu Meclis Ko
misyon ve birleşik toplantılarında uygulanır. 
Adı geçen İçtüzükteki parti sözcülerine ve par
ti gruplarına ait maddeler hükümsüzdür. 

Genel Kurulun oyuna bağlı hususlar, Kuru
cu Meclis birleşik toplantısında salt çoğunlukla 
kararlaştırılır. 

Milletvekillerine ait haklar ve kayıtlar, 
Kurucu Meclis üyeleri hakkında uygulanır. 

İçtüzükteki değişiklik 

MADDE 54.- — Bu İçtüzüğün değiştirilme
sinde kanunların değiştirilmesindeki usule uyu-
IUÎ. 

İçtüzük Ko. 

Bu Tüzüğe aykırı diğer İçtüzük hükümleri 

MADDE 55. — Teklifin 52 nci maddesi 55 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. İçtüzüğünün yürürlükte kalan 
hükümleri 

MADDE 56. — Teklifin 53 ncü maddesi 56 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İçtüzükteki değişiklik 

MADDE 57. — Teklifin 54 ncü maddesi 57 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Bu İçtüzük ka'bulü tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 59. — Bu İçtüzük hükümlerini Ku
rucu Meclis yürütür. 

mmm 
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