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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Muzaffer Alan<ku§*un Millî Savunma Bakan
lığından istifasının kabulü ile bu Bakanlığa 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fahri 
•özdilek'in vekâleten tâyinine ve 

Vazife ile yurt dışına giden Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanı Cihad Baban'm dönüşüne ka
dar kendisine, Ulaştırma Bakanı Orhan Mersin-
li'nin vekâlet edeceğine dair Devlet Başkanlığı 
tezkereleri okundu ve bilgi edinildi. 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair 
Başkanlığın iki tezkeresi okundu ve kabul 
olundu. 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan Yusuf Kemal Tengirşenk'e ödeneğinin ve
rilebilmesi Genel Kurul kararma bağlı bulundu
ğundan bu hususla ilgili Başkanlık tezkeresi 
okundu ve kabul edildi. 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Vehbi Ersü ve 
Temsilciler Meclisi Üyesi Necip San'm, 6085 
sayılı KarayoUan Trafik Kanununun 232 sayılı 
Kanunla değiştirilen 57 nci maddesinin 1 nci 
bendine bir fıkra eklenmesine dair kanun tekli
finin geri verilmesi hakkındaki önerge okunda ve 
kabul olundu. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Tank Zafer Tuna-
ya'nm, Meclis üyeliği ile bağdaşamıyacak görev 
-kabul etmesi; 

Temsilciler Meclisi Üyesi Şahap Kocatopçu'-
nun, eski görevine dönmesi ve, 

Temsilciler Meclisi Üyesi İbrahim öktem'in, 
temsilcisi bulunduğu Bursa ilinde Anayasa Halk-
oyunun neticesinin menfi çıkması sebebiyle istifa 
ettiklerine dair yazılan okundu ve bilgi edinildi. 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun kabul olundu. 1111 sayılı Askerlik Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının gündeme alınarak öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine dair önerge okundu, redde
dildi. 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mü-
kâfatı hakkında kanun tasarısı görüşüldü ve ka
nun açık oya kondu. Ve Başkanlıkça, yeter sayı 
bulunmadığından gelecek Birleşimde tekrar açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Mehmet Büstü 
özal'm ve 

Temsilciler Meclisi Üyesi İhsan Kabadayı
nın dokunulmazlığı hakkında komisyon rapor
ları okundu ve kabul edildi. 

Subay yüksek mühendis, askerî yüksek mü
hendis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas 
ücreti hakkındaki 4335 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine, 

Mehmetoğlu 1317 doğumlu Salman Pak'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun tasarıları görüşüldü ve Başkanlıkça 
tasarıların birinci müzakerelerinin tamamlandığı 
bildirildi. 

Cemal Fındık'a vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsisine dair kanun tasarısı üzerinde bir 
müddet görüşüldü. 

Yeter sayı kalmadığından Birleşime son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 
Lûtfi Akadh Rıfat Çini 

Kâtip 
Oktay EJc§i 



BÎEİNOİ OTURUM 
Açılma saati: 15,18 

BAŞKAN — Başkanveldli İbrahim Senü 
KATİPLER : Alev öoşkun, Bifat Çini 

BAŞKAN —'Temsilciler Meclisinin birleşimini ağıyorum. 

2. - YOKLAMA 
BAŞKAN — Efendim; yeter sayı olup ol

madığını anlıyabilmek için Temsilciler Meclisi
nin Sayın Üyelerinin yerlerini almalarını rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim; Temsilciler Meclisin

de yeter sayı olmadığı anlaşılmıştır. Bir saat 

sonraya feadar yeter sayı olacağı da şüphelidir. 
Bu itibarla; 17 Temmuz 1961 Pazartesi günü 

Kurucu Meclis toplantısından sonra toplanmak 
üzere, Temsilciler Meclisinin bugünkü Birleşi
mine son veriyorum. 

Kapanma laati: 15,25 




