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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Bakanlığından istifa eden Hayri Mımı-
cuoğlu'nun istifasının kabul ve yerine Prof. Ad
nan Erzi'nin tâyin olunduğuna dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi, 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hakkındaki 
Başkanlık tezkeresi okundu ve izinler kabul 
edildi. 

Başkanlıkça, 30 Ağustos Zafer bayramının 39 
neu yıl dönümü münasebetiyle Genelkurmay Baş
kanlığı binasında yapılacak tebrik törenine Tem
silciler Meclisi üyelerinin de katılacakları bildi
rildi. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin ucuz buğday satışın
da hangi ölçülere göre hareket edildiğine ve Art
vin'in Ardanuç ilçesinin buğday ihtiyacına, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci Ergin'in, 
belediye başkanlarına verilmekte' olan aylıkların 
en azının miktarına, 

Temsilciler Meclisi Üyesi M. İla uf inan'm, bi
lûmum ilk, orta ve yüksek okullarla üniversiteler
deki öğrencilerin bir yıllık tahsilinin Devlete or
talama kaça mal olduğuna ve bu okullardaki ba
şarı oranına, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Bahir Ersoy'un, Ada
na sabık Emniyet Müdürünün Erzincan Emniyet 
Müdürlüğüne tâyininin doğru olup olmadığına, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Bahir Ersoy'un, il
lerde ve iş mıntaıkalarında işçi asgari ücreti tes
bit edilmemiş iş kolu bulunup bulunmadığına, 
halen tesbit edilmiş olan asgari ücretlerin mevzu
atımızdaki tarife uygun olup olmadığına ve kaç 
iş kolunda tesbit yapıldığına, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Zeki Baltacıoğlu'-
nun, Düzce ilçesinde vukubulan sel felâketinde 
zarar görenlere yardım hususunda ne gibi tedbir
ler alındığı ve bu ilçede sel âfetinin tekerrürü 
ihtimaline karşı ne gibi tedbirler düşünüldüğüne, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Suphi Doğukan'-
ın, haşhaş ziraatinin iyileştirilmesi için alınmış 
tedbirlerin ve afyon sakızının kaliteli olarak is
tihsali için yapılan iş ve işlemlerin neler oldu
ğuna, Toprak Mahsulleri Ofisince satınalman af
yon sakızının miktarına, satış yerlerine, fiyatla
rına ve eldeki stoklarına, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Şinasi Özdenoğlu'-
nun, Ankara ilinin bir kısım köylerine ev basına 

verilen 500 er kilo kok kömürü istihkakının bu 
yıl no gibi bir sebeple kesildiğine ve bunların ya
kıt ihtiyaçlarının giderilmesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Ferid Melen'in, faz
la alman Araai ve Bina vergileri farklarının 309 
sayılı Kanun gereğince iadesi hakkında ne gibi 
tedbirle r alındığına, 

Temsilciler Meclisi Üyesi M. Rauf înan'm, 
Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında çalışan me
mur ve öğretmenlerin görev durumları ile eksik 
öğretmen miktarına ve öğretmen ihtiyacını kar
şılamak için ne gibi tedbirler alındığına, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Selâmi Savaş,'in, 
şehir ve kasabaların ekmeklik buğdayını veremi-
yen Toprak Mahsulleri Ofisinin stok durumunu 
niçin ayarlamadığına ve vaktinde tedbir almıyan 
idareciler hakkında bir muamele yapılıp yapılmı-
yacağına, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Ömer Sami Co
şar in, Kıbrıs'ta Anayasanın ihlâl edilip edil
mediğine, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Suphi Doğukanin, 
Tarım Bakanlığı iş ve çalışma programının 4 ay
lık tatbikatının sonuçlarına, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Mehmet Salim 
Hazerdağlı'nm, 7475 sayılı Kanunun yasama or
ganına sevk edilen gerekçesinde teknik okul 
kurulacak il isimlerinin yazılmaması sebebine 
ve 1961 malî yılı bütçesindeki iki buçuk mil
yonluk tahsisatın hangi ilde yapılacak okul 
için konduğuna ve Malatya'da yapılmakta olan 
Teknik Ziraat Okulunun daha evvel başka bir 
yerde kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Ziya Müezzinoğ-
lu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin yeni mev
sim başındaki ve bugünkü hububat stoku du
rumuna ve Amerika'dan ithal edilecek hubu
bata, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Hızır Cengiz'in, 
Devlet memurlarının ücrette geçen hizmetleri
nin terfilerinde ve askerlikte er olarak geçen 
hizmetlerinin de emeklilikte sayılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Kaludi Laskari'nin, 
1331 sayılı Kanunun yürürlükte olup olmadığı-
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na ve 2879 sayılı Kanunun emvali metruke ile 
olan alâkasına, . 

Temsilciler Meclisi Üyesi Nuri Kmık'm, hu
susi teşebbüs tarafından yapılacak turistik te
sislere ait projelerin önceden bakanlıkça görül
mesinde ve Turizm Bankasının elinde mevcut 
tesislerin hususi teşebbüse devredilmesinde bir 
fayda mülâhaza edilip edilmediğine, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yapılmakta 
olan otellerin inşaatına hız verilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Halil Akyavaş'm, 
muhtarlık yapan öğretmenlerin üzerinde bulu
nan muhtarlık görevinin alınması hususunda 
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Halil Akyavaş'm, 
köy sağlık memurları için açılmış bulunan kurs
ları bitiren köy sağlık memurlarının, tâyin du
rumlarına, kurs yevmiyelerine ve hayvan yemi 
teminatlarına, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Mehmet Göker'in, 
Sarız kazasından ve köylerinden bir kısım şa- . 
hısların kanunsuz olarak karakollarda mâruz 
kaldıkları muameleler hakkında İçişleri Bakan
lığına ihbar ve şikâyetlerde bulunulup bulunul
madığına, şikâyet olunanlar hakkında bir işlem 
yapılıp yapılmadığına ve vatandaşlar arasında 
huzursuzluğa sebebolan bu gibi vakaların ön
lenmesi için alman ve alınacak olan tedbirlere, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Enver Kırker'in, 
Ankara şehri ikinci Çubuk Barajı inşaatının 
müddetinde ikmal olunp olunamıyacağina ve 
gerekli makina ve araçlarının temin edilip edil
mediğine, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Enver Kırker'in, 
posta, telgraf ve telefon hizmetleri tam olarak 
temin edilmiş bulunmıyan ilçelerde bunların 

miktarına, âmme hizmetinin vatandaş ayağına 
getirilmesinin tahakkuku için ne kadar zamana 
ihtiyacolduğuna ve bu hususta ne düşünüldü
ğüne, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Mehmet Göker'in, 
Manavgat ilçesinde jandarmalar tarafından halka 
yapılan kötü muameleye ve bu gibi kanunsuz fiil
leri işliyenlere ne gibi bir işlem yapıldığına ve bu 
hâdiselerin önlenmesi için bir tedbir düşünüülp 
düşünülmediğine, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Fikrat Pamir'in, 
Ankara Belediyesinin 1960 - 1961 ve 1961 - 1962 
yılları bütçelerinin onaylanmaması sebebine ve 
müstahak bulunmalarına rağmen terfi ettirilme
miş memur adedine, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Ferda Güley'in, bâzı 
parti lider ve hatiplerinin muhtelif vesilelerle 
yaptıkları konuşmalarda 27 Mayıs İnkılâbını hak
sız gösterici ve Yassıada muhakemelerinin üstü
ne gölge düşürücü imalarda bulunmaları karşı
sında ne gibi tedbirler alınmasının düşünüldüğü
ne dair sözlü soruların görüşülmesi, ilgili bakan
lar, Bakanlar Kurulu toplantısında oldukların
dan, gelecek soru gününe bırakıldı. 

Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına iştirak 
eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun tasarısı
nın ikinci görüşülmesi yapıldı ve kanun Temsil
ciler Meclisince kabul edildi. 

29 Ağustos 1961 Salı günü saat 10 da topla
nacak Kurucu Meclisten sonra toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
ibrahim 8enü 

Kâtip 
Oktay Ekşi 

Kâtip 
Şahap Kitapçı 

GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Kâmil Ka-

ravelioğlu ile Temsilciler Meclisi Üyesi Adnan 
Başer'in, şehit yedek asteğmen Nurettin Tar
hanacıoğlu'nun annesi Nacij^e Tarhanacıoğlu'- j 
na vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma- j 
sına dair kanun teklifi (2/54) (Maliye Ko- j 
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu- I 
na seçilen Temsilci üyelerden- mürekkep Kar- j 

ma Komisyona) 
2. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 

Ataklı ve 7 arkadaşı ile Temsilciler Meclisi 
Üyesi Ba'hri Savcı ve !bir arkadaşının, 
13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 
24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi (2/55) (Anayasa Komisyo
nuna) 

3. — Millî Birlik Üyesi Kadri Kaplan ile 
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Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf Gökçe'nin, 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tekliri (2/56)' 
(Seçim Kanunu Komisyonuna) 

4. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Suphi Gür-
soytrak ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Gökçen'in, 4273 sayılı Subaylar heyetine mah
sus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 sayılı 
kanunlarla muaddel 10 ncü maddesine bir fık
ra ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/57) (Millî Savunma Ko
misyonuna) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri Başkan
lık Divanının 29 Ağustos 1961 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviylerine arz olunur. 
Kâzım Orbay 

Temsilciler Meclisi Başkanı 

Necip Bilge, 10 gün, hastalığına binaen, 23 
Ağustos 1961 tarihinden itibaren 

Rifat Çini, 20 gün, hastalığına "binaen, 28 
Ağustos 1961 tarihinden itibaren 

8,1961 O : 1 
I Raporlar 

5. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip Ataklı 
ve 7 arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi Bahri 
Savcı ve bir arkadaşının, 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 157 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu (2/55). 

6. — Maliye eski Bakanı ve Temsilciler 
Meclisi Üyesi Ekrem Alican'm görevinden do
ğan bir işten dolayı Meclis soruşturması açıl
ması gerekip gerekmediği hakkında T. C. Mil
lî Birlik Komitesi Sekreterliği tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/144) (Gündeme) 

BAŞKAN — Müzakere için yeter sayımız 
vardır. 

BAŞKAN — Bu sayın arkadaşların rapor
ları vardır, kendilerine âcil şifalar dileriz. Şim
di teker teker okuyup, oylarınıza sunacağım. 

Necip Bilge, 10 gün, hastalığına binaen, 23 
Ağustos 1961 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rifat Çini, 20 gün, hastalığına binaen, 28 
Ağustos 1961 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

BÎRtNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 
KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Şahap Kitapçı 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Üyelerden bâzılarına izin verümesi hak

kındaki Başkanlık tezkeresi (3/153) 
Ferit Celâl Güven, 7 gün, hastalığına binaen, 

12 Ağustos 1961 tarihinden itibaren 
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Ferit Celâl Güven, 7 gün, hastalığına binaen, | BAŞKAN — 'Oyunuza sunuyorum. Kabul 

12 Ağustos 1961 tarihinden itibaren | edenler... Etm iyeni er... KaHnü edilmiştir. 

5. — ANDÎÇME 

1. — Devlet Bakanlığına atanması dolayı-
siyle Temsilciler Meclisi üyeliğini iktisabeden 
Adnan Erzin'in andiçmesi „ 

BAŞKAN — Efendim, Bakanlar Kuruluna 
yeni atanmış bulunan Sayın Adnan Brzi, and-
içecektir. 

ENVER KIRKER — Sayın Başkanım, şeklî 
yemin hükümlerine göre andiçerken «Yeni Ana

yasayı demokratik ve lâik esaslara göre hazırla
mak» kelimeleri de kullanılacaktır. Halbuki 
Anayasa kabul edilmiş ve halkoyuna sunularak 
kesinleşmiştir. Bu cihet halledildiğine göre bu 
kelimeler gene kullanılacak mıdır? 

BAŞKAN — Tabiî, efendim. 

(Devlet Bakanlığına atanan Adnan Erzi 
andicti.) (Alkışlar) 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve 7 arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üye
si Bahri Savcı ve bir arkadaşının, 13 .12 1960 
tarihli ve 157 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu (2/55) (1) 

BAŞKAN — Konuşma konusu olacak olan 
bu kanun tasarısının 48 saat önce Yüksek Kuru
lunuza dağıtılmasına imkânı olmadığı için bunun 
gündeme alınması hakkında bir önerge vardır. 
Evvelâ bu önergeyi okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 

24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
teklifin bir an evvel kanunlaşması için gündeme 
alınarak görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 

Enver Ziya Karal 

BAŞKAN — Tasarının bugünkü gündeme 
alınması ve görüşülmesi hususunu yüksek oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, buna aidolan rapor acele olarak ba
sıldı ve Yüksek Genel Kurula sunuldu. Ancak, 
zaman kıtlığından dolayı raporun aynen okunup 
okunmamasını Başkanlık Divanı yüksek oyları
nıza sunmak kararındadır. 

(1) 88 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonmı-
dadır. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Raporun okunmasına lüzum görülme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz Miyen var mı?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini yüksek oylarınıza 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
ediknişıtir, 'efendim. 

Komisyonun raporunda öncelikle ve ivedi
likle görüşülmesi teklifi de vardır. Bugünkü 
gündemde ba-şlka madde olmadığına göre, önce
liğe lüzum yok. Fakat, ivedilikle görüşülmesini 
yüksek oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Maddeyi okutuyorum, efendim : 

13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 24 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — 13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 
sayılı Kanunun 24 ncü maddesine aşağıdaki 
fıkra 'eklenmiştir : 

«33 ncü maddeye göre genel seçim tarihi^ 
nin tesbitinden sonra, birleşik toplantıda hazır 
bulunanların saltçoğunluğuyla on günden fazla 
•tatil kararı verilebilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Miyen?.., 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Muhterem arkadaşlarım, 157 numaralı 
Kanunda 24 ncü maddede 10 günden fasla ta-

89 -
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ftile giidilımiyeceği yolunda bir hülküm vardı. Bu 
hükmün muayyen bir gayesi vardı : Hepinizin 
malûmudur, belli tarihe kadar Anayasa ve Se
çim Kanununun yetiştirilmesi içdn Kurucu Mec
lisin mümikün olduğu kadar tatil yapmadan ve
ya tatil yapmak mecıburiyetinde kalınsa bunu 
en kısa zamana inhisar ektirerek kendisine ve
rilen esas vazifeyi bitirmesi idi. Bu vazife biti-
rilmişıtir. Bu itibarla tatili tâyin eden hüküm 
ortadan kaiksmışjtır, bu bir. 

ikincisi; şu anda Kurucu Meclis Anayasayı 
ve Seçim Kanununu çıkardıktan ve Seçim Ka
nunu üzerinde bâzı tadilâtı yapıp, seçim devre
sine girdikten sonra birçok siyaset adamının, 
seçime katılacağı, halk efkârının teşekkül et
mesinde rol oynıyacalk, partilerin ön safında 
yer almış olan şahısların burada bağlanıp kal
ması ihtiyaca uygun olmadığı gibi, doğru da 
değildir. Bu bakımdan bu hükmün değiştiril
mesi uygun görülmüştür. Yapılan teklifte «bir
leşik toplantıda başka türlü karar verilmedikçe 
yuikardaki hükümler uygulanır» denilmekteydi. 
Bu doğru görülmiyerek biraz değiştirildi. Tek
nik bakımdan, yapılan istisnanın mahiyetinin 
belirtilmesi gerekti ve bu da yapıldı. Bu istisna 
da saltçoğunluktur. 

Seçim tarihi tedbi't edildiğine, durum ve ih-

6. — Dİ 

1. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Kadri Kap
lan ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf Gökçen'in, 
306 sayıh Milletvekili Secimi Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
bir an önce görüşülmesi hakkında demeci (2/56) 

ŞEFlK İNAN — Bir istirhamda bulunmak 
üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEFÎK İNAN — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; Seçim Kanunu Komisyonunuzun 
çok acele bir sunuşu olacaktır. Yarın resmî ta
tildir. Bu münasebetle eğer arzu buyurursanız, 
Yüksek Riyaset meselâ iki saat kadar bir ara 
verirse, bu çok acele olan sunuşu Yüksek He
yetinize arz etmek fırsatını bulmuş olacağız. 
Kabulünüzü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Konu nedir? 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Konuyu arz 

edeyim. 
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ıtiyaçlar hepiniz tarafından bilindiğine göre 
daha fazla izahat vermeye lüzum görmüyorum. 

Yalnız, burada bir imlâ hatası vardır. Salt 
çoğunluğu ile kelimesi birleşik olarak (salteo-
ğunluğuyla) şeklinde yazılmıştır. Bunun (salt 
çoğunluğu ile) şeklinde ayrı aynı yazılması ge
rekmektedir. 

Teşelçkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun teklifi
ne göre düzeltilen şudur :.3 neü satırda, (hazır 
bulunanların) dedikten sonra, (salt) ayrı yazı
lacak ve sonra çoğunluğu ile ölacaik. Bu husus
ta söz istiyen var mi l . . Yok. Maddeyi bu şe
kilde oya sunuyorum : Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Oy birliği ile kaibul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu (kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Et-
ımiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Kurucu Meclis yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü hakkında lelhte ve 
aleyhte söz istiyen 1. Yok. Teklifin tümünü açık 
oylarınıza sunuyorum; oy kutuları dolaştırıla
caktır, efendim. 

EMEÇ 

| Efendim, evvelce kabul edilen Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu seçimi kanunlarına 
göre aday yoklamalarının oy verme gününden 
35 gün evvel yapılması lâzımdır. Aday listeleri
nin de, adaylık için Yüksek Seçim Kuruluna 
son müracaatını da oy verme gününden 30 gün 
evvel yapılması lâzımdır. Bu yılın şartları dola-
yısiyle evvelce bir hafta evvel kabul buyurdu
ğunuz propaganda ile ilgili kanun dolayısiyle 
bu yoklamaların ve aday listelerinin Yüksek 
Seçim Kuruluna sunulması, adaylık için son mü
racaat tarihinin 5 gün daha oy verme gününe 
yaklaştırılmadı mevzuubahsolmaktadır. Mesele
nin müstaceliyeti aşikârdır. Yarın resmî tatil 
olduğuna göre bunu bugün halledebiliriz. Eğer 
arzu ederseniz Komisyon tasarıyı bastırıp sizle
re takdim edecektir. 

BAŞKAN — Seçim Kanunu Komisyonu Baş
kanı arkadaşımızın mâruzâtına göre bu konu
nun bugün görüşülmesi için bastırılmadan görü-
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Komisyonun yeter sayısı temin edilmiş ol

duğu cihetle, ve Genel Kurulun toplantısından 
sonra Sayın Komisyon üyelerinin yeter sayı ile 
çalışmaları halinde elimizdeki konuların belki 
iki gün içinde bitirilebileceğini çok kuvvetle 
ümidediyorum. Hazırlanmış olan kanunlar, 31 
Ağustos Perşembe, 1 Eylül Cuma ve en son her 
ihtimale karşı 2 veya üç Eylül günlerinde Ge
nel Kurulunuzda konuşulup tasarıların kabulü 
mümkündür. 

Eğer, Yüksek Kurulunuz süresini kısaltmak 
suretiyle, öğleden evvel ve öğleden sonra hattâ 
gece de çalışmak suretiyle bunu gerçekleştir
mek isterse, bu da oylarınızla mümkün olabile
cek bir meseledir. 

O halde en geç olmak üzere Komisyonumu
zun Genel Kurula sunacağı ve organik mahi
yette olmıyan kanunların çıkarılmasını birkaç 
günde bitirebilirsek bugün kabul buyurduğu
nuz 24 ncü maddeye göre, Kurucu Meclisin 
uzun bir tatil devresi sonunda toplantıya çağ
rılması kabil olabilecektir. Bu müddet de 2 ve
ya 3 Eylül günlerinde belirmiş olacaktır. 

Şimdi, Seçim Kanunu Komisyonu Başkanı
mızın yüksek bilgilerinize arz etmiş olduğu hu
susta, bu müddet zarfında görüşülebilir. Behe
mehal istical edip görüşülmesinde zaruret de 
yoktur. Sonra Tüzüğümüz, Yüksek Kurulun gö
rüşeceği tasarıların basılıp dağıtılmasını da âmir
dir ve bunda da fayda vardır. Şu halde tasarı
nın basılması için bugün ve yarın matbaayı çalış
tırmak suretiyle, Pazartesi sabah* komisyon baş
kanı arkadaşımızın söylediği konuyu da yüksek 
huzurunuza sunmak mümkündür. («Perşemibe sa
bahı» sesleri) Evdt efendim; Perşembe sa'ba'hı da 
olabilir. Komisyon Başkanı arkadaşımızın söyle
diği tasarı hazırlanmış ise, arz ettiğim şekilde 
Perşembe sa'bahı Yüksek Kurulda müzakere edi
lir. 
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şülmesi lâzımdır. Bastırılması için en aşağı dört 
saate ihtiyaç vardır. Hazır olduklarını söylü
yorlar. («Bastırılmadan görüşülsün» sesleri) 

ŞEFÎK İNAN (Devamla) — Efendim, tekli
fimiz sadece bir tarihe aittir. Hükümlerde mad
di bir değişiklik yapmıyoruz. Meselâ listelerin 
10 Eylülde yapılması, 15 Eylülde Yüksek Se
çim Kuruluna verilmesi lâzımdı. Şahsan adaylı
ğını koyacak olanların 15 Eylüle kadar baş vur
maları gerekiyor. Biz, bunları beşer gün geri
ye alıyoruz. Bu seçime has olarak yapılacak de
ğişiklik bundan ibarettir. Uygun görürseniz ha
kikaten (müstaceldir bu. («Doğru doğru» ses
leri) («Kabul kabul» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanının, 
gerek bu hususta ve gerekse diğer bâzı husus
larda maruzatı vardır. 

Şimdi, yüksek açık oylarınıza sunulan deği
şiklik hakkındaki kanun yüksek kurulunuzca 
kabul edildikten sonra, 157 sayılı Kanun gere
ğince, M. B. Komitesine verilecektir. M. B. 
Komitesinde de, mürettep üye sayısının üçte 
iki çoğunlukla konuşup, kabul ettikten sonra 
Resmî Gazete ile yayınlanacaktır. Bu yayınla
ma, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı olması do-
layısiyle resmî tatil olduğu için, kabil olmıya-
caktır. Ancak 3.1 Ağustos Perşembe günü ya
yınlamak mümkün olacaktır. Kanunun bu su
retle yürürlüğe girmesinden sonra kanunun ye
ni şekline göre tatil hususunun kararlaştırılma
sı için Kurucu Meclisin tekrar toplanması ge
rekecektir. Bu ciheti yüksek bilgilerinize arz 
ediyorum. Yüksek Meclisin komisyonlarında 
hazırlanmakta olan ve organik mahiyette olmı
yan ve bugünkü işlemle alâkalı, şahıs hukuk
ları ile alâkalı, evvelce alınmış olan prensip ka
rarlarına uygun olarak komisyonlarımızda bir
kaç tane kanun tasarısı vardır ki, üzerinde ça
lışılmakta ve son şeklini almak üzere bulun
maktadır. Bu kanunlardan başka bugün Kuru
cu Mecliste Komisyona geri verilmesi kabul Du
yurulmuş olan bir anlaşma ve bir konsolidasyon 
anlaşması diye Kurucu Mecliste konuşulması ge
reken bir kanunumuz daha vardır, özet olarak, 
sayısı 6 - 7 yi geçmiyecek olan ve kısa madde
lerden ibaret olan bu tasarıların yüksek oyları
nıza sunulmasında fayda mülâhaza olunur. Dış
işleri Komisyonunuz tarafından hazırlanan ve 
Kurucu Meclisin kabul etmesi gereken bu iki 
mühim anlaşma vardır. 

SECİM KANUNU KOMİSYONU BAŞKA
NI ŞEFÎK ÎNAN — Hazırdır, efendim, bugün 
takdim edebiliriz. 

BAŞKAN — O halde Perşemibe günü öğleden 
evvel saat 10 da toplanıp derhal See:'m Kanunu 
Komisyonu Başkanının Yüksek Kurulunuza sun
muş olduğu kanunu görüşmeniz kabil olacaktır. 

Efendim, açık oya sunulan tasarı hakkında 
oylarını kullanmıyan arkadaşımız varsa lütfen 
kullansınlar. 

«« 91 —-
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Oylama bitmiştir efendim. 
İçişleri Komisyonu ile Karma Komisyon Ge

nel Kurul birleşimi sonunda buluşmalarının, 
önümüzdeki çalışmalar ve işler hakkında lüzum
lu ve faydalı olacağı kanaatindeyim. 

30 Ağustos Zafer Bayramı için dün yüksek 
(bilgilerinize arz edilen ziyaret programlarından 
olan ve Genelkurmay Başkanlığındaki toplantı 
saat 8,50 de olacaktır. Katılmayı arzu eden sa
yın Üyelerin saat 8,50 de Genelkurmay binasın
da bulunmaları faydalı olacaktır. Bu toplantıda, 
Devlet erkânı ve mülki erkân da hazır buluna
caktır. Bu bakımdan kabul ziyaretine zamanında 
toplanıp katılmakta lüzum var. Bilgi mahiye
tinde olmak üzere arz ediyorum. Buyurun. Bah
ri Yazır. 

BAHRÎ YAZIR — Sayın Başkan, burada 
toplanıp hareket edilse nasıl olur?.. 

IBAŞKAN — Oturumu açıyorum efendim. 
Efendim, oy durumu hakkındaki şu açıkla

mayı özür diliyerek yapıyorum : Elimizdeki tü
züğün 201 nci maddesi şöyle der : «Heyeti Umu-
miyede vâki olacak rey istihsalinde, tasnif vazi
fesi kâtiplere aidolmakla beraber, mühim bir 
yanlışlık olduğu inikat veya celsenin bitmesin
den sonra anlaşılırsa, Reis Riyaset Divanını top
lantıya davetle, takibedilecek yolu kararlaştırır.» 

önceden yüksek reylerinize sunmuş olduğum 
oylama sonucunu arz ederken, bugün birleşim 
başında oylamaya katılmış olan 200 ü aşkın üye 
sayısına göre, oyların sayımı neticesinde arz edi
len oylama neticesi olarak gösterilen 176 sayısın
da bir yanlışlık olma ihtimali derhal göze çarp
mış ve verilen çeyrek saatlik arada Başkanlık Di-
fvanı toplanmış ve verilen oyların tekrar sayımı 
yapılmıştır. Bu sayımdan alınan netice şudur .-
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| BAŞKAN — Genelkurmay buraya gofk ya

kındır. .Saat 8/50 de orada toplanmak daha kolay 
olur kanaatindeyim. Çünkü, oraya daha kolay
ca gelinebilir. 

§u ciheti de arz edeyim ki, elbise koyu renk 
olacaktır. 

Açık oylama hususunda bilhassa mâruzâtım 
var. Anayasa mahiyetinde olan, bu kanunun ka
bul edilebilmesi için 39 ncu madde gereğince 
176 oyla kabul edilmiş olması lâzım. 

Simidi alman netice şudur; oya katılan 176, 
'kabul eden 167, red 1, çekinser 8. 

iBu şekil, kanunun kabulü için yeter değildir. 
İkinci defa oyunuza sunmak zarureti vardır, 
Oturuma bir çeyrek saat ara veriyorum. 

i Kapanma saati : 15.45 

Doğru olarak, arada büyük bir fark vardır. 
Bu farkın bir toplamdan hâsıl olmuş olduğu ne
ticesine ve inancına vardık. 

Oya katılan üye sayısı 198, kabul sayısı 139, 
ret 1, çekinser 8. Retle çekinser sayısında bir de
ğişiklik yoktur. Fakat kabul sayısında toplam
dan dolayı büyük bir yanlışlık olmuştur. Baş
kanlık Divanının bizzat huzurunda yapılmış olan 
incelemede beyaz oylarda bâzı mükerrer oylar 
çıkmasına rağmen, beyaz oy sayısının 189 olduğu 
neticesine varılmıştır. Binaenaleyh yapılmış olan 
toplanı hatasından dolayı tekrar özür dilerim. 
Hakikati Yüksek Huzurlarınıza böylece sunuyo
rum. Bu netice ile Kanunun 189 oyla Yüksek 
Meclisimizce kabul edilmiş olduğunu arz ediyo
rum. 

CAHÎT ZAMANGÎL - Sorabilir miyim! 

mum 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 16,35 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 
KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Şahap Kitapçı 
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Kabul sayısını 167 olarak ifade buyurmuşsunuz. 
Yani beyaz oylarda mı yanlış sayılmış. 

BAŞKAN — Evvelce arz etmiş olduğum ne
ticeyi tekrar arz ediyorum : Oya katılanların sa
yısı 176, kabul 167. Bundan dolayı şüıplıe lıâsıl 
olmuş, günkü Başkanlık Divanınca Birleşime ka
tılmış olan üyeler sayısının, yoklama yapmak su
retiyle 200 e yakın bulunduğu teslbit edilmiş ol
masına ıgöre bu netice alınmamak iealbederdi. Tet

kikte bunun bir yanlışlık eseri olduğu : anlaşıl
mıştır. Binaenaleyh kanun 189 oyla Yüksek Mec-
lisinizce kabul edilmiştir. 

Gündemimizde başka bir konu yok. Demincek 
ara etmiş olduğum gibi, bundan sonraki kanun-

ı lan görüşmek için 31 Ağustos Perşembe günü 
\ saat 10 da toplanmak üzere bugünkü Temsilciler 
i Meclisi Birleşimini kapatıyorum. 
; Kapanma saati : 16,45 
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13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 

kanun teklifine verilen oyların sonucu 
(Teklif .Temsilciler Meclisince kalbul «dlillmiftir.) 

Üye »ayısı : 268 

— A — 
Ataday Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Neemi Alkçasu 
Burhan Akdağ 
Mebrure Aksoley 
Muammer Aksoy 
Nurettin Akyurt 
Abdüî'kerim Akyüz 
Sadık Aldoğan 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet Altmsoy 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arka«ı 
Âmil Artus 
Şevket Asbuisoğlu 
$ırrı Atalay 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 
Şeref Bak§ık 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Remsiye Batırfeaygiî 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Suphi Baykam 

Oy veren] er : 198 
Kabul edenler : 189 

Reddedenler l 
ÇeMnserler : g 

Oya kfttılmıyanlar : 70 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
Hıfzı Oğuz Bekata ı 
Fahri Belen 
Hakkı Kâmil Be§e < 
Mehmet Raşit Beşeriler 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
• Lûtfi Biran 
Btem Boransü 
Osman Bölükbaşı ı 

. - . 0 -
Hızır Cengiz 
Ömer Sami Coşar 
Alev Coşkun 

Nazif Çağatay 
Beıhçet Kemal Çağlar 
ismail Selçuk Çatkır-
oğlu 
Fethi Çelikbaş 
Bahri Çolakoğiu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Hazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Vedat Dicleli 
Erol Düet 
Mustafa DineMi 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Eeevit 

' Yusuf Adil Egeli 

Şükûfe Ekitler j 
Oktay Ekşi 
îmadettin Elmas 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Ali Erel ; 
Zihni Erençin 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Alaettfi'n Ergönene 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğhı 
Bahir Ersoy 
İlhan Esen 
Kenan Esengin 

Yavuz Feyzioğlu 

—. a — 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Ferda Güley 
Rahmi Günay 
Turan Güneg 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürüm 
Ferit Celâl Güven 

_ H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Hazer 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğiu 

— I -
Rıza Isıtan 

- t -
ismail înan 
Şefik îman 
ismet İnönü 
Abdullah Ipşiroğlu 

_ K ~ 
Mermine Kalüstyan 
Müroei Kapani 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Y&kup Kadri Karao»~ 
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Enver Kök 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kumbas&r 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Kemal Kurda* 
Sahir Kurutluoğlu 
Hikmet Kümbetliofclu 
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— M — 
Ferid Melen 

— N — 
Fasıl Nalbantoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Abdülkadir Okyay 
Arif'Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay 
Hamdi Orhon 

Atıf ödül 
ihsan ögat 
Feridun Şakir öğünç 
Halim önalp 
Altan öymen 
Fakih özfakih 
Maehar öıkol 
Halil özmen 
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Orhan öztrak 
Seyfi (ht'ûrk 

— P 
Emin Paksüt 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

— S — 
Necip San 
flhami Sancar 
Nikt Sargmalp 
Rogm Sarıca 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
Hulusi Selek 
İbrahim Senil 

'Bthem Serim 
Celâl Sait Siren 
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Mustafa Sirmen 
Emin Soysal 
îlhami Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl Sungur 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

_ T — 
Cahit Talaş 
Salûhattin. Tandal 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Hasan Tez 
Adil Toközlü 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 

Ekrem Tüzeme» 

Hüseyin LJlusoy 
İsmail Uluta§ 

Feridun Üstün 
— V — 

Adil Vardarlı 

_ Y — 
Cemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yaaır 
Nüvit Yetkin 
Cemal Yıldırım 
Daniş Yurdakul 
Yusuf Ziyıa Yücebilgin 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğiu 
Cahit Zamangil 

[Reddedenler] 
— 1 

Adnan Erzi 

~ A — 
Halil Akyavaş 

_ B — 
LÛtfi Engin 

[Çekinserler] 

Bedî Feyzioğlu 

M. Rauf tnan 

— K — 
Feyyaz Koksal 

— M — 
Ziya Müezzinoğlu 

— Ö — 
ilhan özdü 

— T — 
Reşat Tardu 

[Oya katılmiyanlar] 
— A — 

Şevket Adalan (I.) 
Lûtfi Akadh 
İsmail Rüştü Aksal 
Münir Aktepe 
Muıaffer AJankuş 
Ekrem Aliean 
Fuat Arna (t.) 
Fethi Aşkın (B.) 
Raif Aybar 

*- B — 

Cihad Baban (B) 
Zeki Baltacıoğlu 
Cemil Sait Barlas 

Avni Başman (I.) 
Mehmet Baydur (B.) 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
NilhatBeşaitBelger (I. 
Necip Bilge (I.) 
Hikmet Blnark 
Aralan Bora 
Batıp Tabir Burak 

Esat Çağa 
Rifalt Çini ( t ) 

Nefi Demârlioğlu (I.) 

Şerafettin Yaşar Egüı 
Fethi Elgüın 
Adnan Ertanık 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— F — 
Turhan Feyzioğlu 
Fehim Fırat (1.) 

_ G — 
Cevdet Gebo'loğlu 
Ali thısan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 
Ferruh Güven 

— K — 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Bedri Karafa'kıoğlu 
Yekta Karamustafaoğlu 
Tevfik Kâmil Koperler 
Muin Küley 

— L — 
Kaludi Laskari 

- M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mumeuoğlu (B.) 

— O — 
Zelkâi CKan (I.) 
ibrahim Saffet Omay 
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Hüseyin Otan 

Büstü özal (B.) 
Mehmet özbay 
Şinasi özdenoğlu 

— S — 
Âdil Sağıroğlu 
Selim Sarper (B.) 
îhsan Soyak (B.) 

Dündar Soyer 

Ahmet Tahtakıhc (B.) 
Yusuf Kemal Tetıgir-
§enk (I.) 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun (B.) 

Vceihi Tönük 
Bedrettin Tuneci 
Vahit Turhan 

Ragıp Üner (B.) 

• — V ' . — 

Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu (î.) 

- t -
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak (î.) 

— Z — \ 

Nâstr Zeytdnoğlu (B.) 

0 

• 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : QQ 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip Ataklı ve 7 arkadaşı 
ile Temsilciler Meclisi Üyesi Bahri Savcı ve bir arka
daşının, 13.12.1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 

ve Anayasa Komisyonu raporu (2/55) 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarımız gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

M, Ataklı F. Kuytak E. Acuner M. Yurdakuler 
M. B. K. Üyesi M. B. K Üyesi M. B. K. Üyesi M. B. K. Üyesi 

K. Kaplan E. Tunçkanat ' K. Karavelioğlu A. Yıldız 
M. B. K. Üyesi M. B. K. Üyesi M. B. K. Üyesi M. B. K. Üyesi 

8. Savaş B. Savcı 
Temsilciler Meclisi Üyesi Temsilciler Meclisi Üyesi *>' 

GEREKÇE 

157 sayılı Kanunun 24 ncü maddesiyle Kurucu Meclisin aralıksız çalışacağı ve ancak zaruret ha
linde, birleşik toplantıda on günü aşmamak üzere tatil kararı verilebileceği tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Kurucu Meclisin başlıca vazifelerinden olan Anayasa ve Seçim Kanunları sonuçlandırılmış ve 
hattâ Anayasa halkın oyuna sunularak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan memlekette sosyal hayat günden güne inkişaf etmekte ve yeni yeni şartlar getir
mektedir. Bu şartlara kolayca intibakı sağlanmak maksadiyle Kurucu Meclisin tatil süresinin uza
tılmasında fayda mülâhaza olunmaktadır. Bunun için 157 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine 2 nci 
fıkra olarak bir hüküm eklenmesi uygun mütalâa edilerek bu kanun teklifi hazırlanmış ve ilişik 
olarak sunulmuştur. 
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Anayasa Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No : 2/55 
Karar No : 31 

29 . 8 . 1961 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip Ataklı ve yedi arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi Bahri 
Savcı ve bir arkadaşının, 13 . 12 . 1960 tarittıîi ve 157 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi komisyonumuzca havale buyrulmakla görüşüldü. 

Kurucu Meclis 34 ncü maddeye göre Anayasa ve Seçim Kanununu en geç 27 Mayıs 1961 tari
hine kadar tamamlamak zorunda bulunduğundan 157 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 'birinci 
fıkrası bu Meclisin aralıksız çalışmasını ve ancak mruret halinde on günü aşmamak üzere tatil 
kararı verebileceğini kabul etmiştir. Halen Kurucu Meclis Anayasa ve Seçim kanunlarını yap
mış ve Anayasa halkoyuna sunularak seçmenlerin çoğunluğu tarafından kabul edilmiş ve genel 
seçim tarihi de tesbit edilmiş olmasına göre üçte iki çoğunlukla on günden fazla tatil kararı ve
rilmesini meneden hükmün uygulanmasında bir zaruret kalmamıştır. 

Bu itibarla, Kurucu Meclisin gerektiği taktirde on günden fazla tatil kararı verebilmesini te-' 
min eden teklif komisyonumuzca uygun görülmüş; ancak, aynı maksadı daha belirli bir tarz
da ifade etmek için maddenin yazılış tarzı değiştirilmiş ve tatil kararı alınmasındaki usulü tasrih 
gayesiyle bu kararın hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınabileceği 'belirtilmiştir. 

Anayasa Komisyonu, bahse konu kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesini teklif 
eder. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı Başkan Vekili Sözcü 
E. Z. Karal E. Paksüt M. Aksoy 

Kâtip 
C. Kırca 

Üye 
M. Kapani 

Üye 
D. Avcıoğlu 

Üye 
B. Savcı 

Üye 
N. Ardtçoğlu 

Üye 
H. Dağlı 

(Hazır bulunamadı) 
Üye 

A. K. Yörük 
(Hazır bulunamadı) 

Üye 
C. S. Siren 

Üye 
S. Aldoğan 

(Hazır bulunamadı) 
Üye 

M. Küley 
(Hazır bulunamadı) 

Üye 
H. V. Velidedeoğlu 
(Hazır bulunamadı) 

Sözcü 
T. Güneş 

Üye 
B. Sanca 

Üye 
Â. Artus 

Üye 
M. Soysal 

(S. Sayısı: 88) 
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M. B. K. ÜYESÎ MUCÎP ATAKLI VE 7 ARKA
DAŞI İLE TEMSİLCİLER MECLÎSİ ÜYESİ 

BAHRİ SAVCI VE BÎR ARKADAŞININ 
TEKLÎFÎ 

13.12.1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 24 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 .12.196Ö tarihli ve 157 sa
yılı Kanunun 24 ncü maddesine aşağıdaki 2 nci 
fıkra eklenmiştir : 

«Birleşik toplantıda başka türlü karar ve
rilmedikçe yukarıki fıkra hükmü uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Kurucu Meclis 
yürütür. 

ANAYASA KOMİSYONU DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

13.12.1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 24 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 13.12.1960 tarihli ve 157 
sayılı Kanunun 24 ncü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

«33 ncü maddeye göre genel seçim tarihinin 
tesbitinden sonra, birleşik toplantıda hazır bu
lunanların saltçoğunluğiyle on günden fazla ta
til kararı verilebilir.» 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

>>-©« 
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