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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Nükleer enerji sahasında hususi mesuliyete 
dair Sözleşmenin ve 

(Hususi Kredi) ve (Silâhlanma İstikraz) 
ndan doğan İngiliz alacaklarının tesviyesi mev
zuunda Hükümetimizle İngiltere Birleşik Kıral-
lığı Hükümeti arasında akdolunan 9 Aralık 1960 , 
"tarihli Anlaşmıamn onaylanmasına, dair kanun' 
tasarıları ile 

İhtira Beratı Kanununun 2 ve 3 ncü madde
lerinin yorumlanmasına dair Geçici Komisyon 
raporu görüşüldü ve kabul edilli. 

Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 
İbrahim Senil Şahap Kitapçı 

Kâtip 
Emmullah Çelebi 

2. - GELEN KAĞITLAR 

Tezkere 
1. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu

nunun 76 ncı maddesi gereğince hazırlanan ra
porun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/93) (Hesapları inceleme Komisyo
nuna) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Başkan vekili İbrahim Senli 
KATİPLER : Şahap Kitapçı, Refet Aksoyoğlu 

3. —YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim, birlerimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Ancak 
gündemimizdeki maddenin oylanması için, Yük
sek Meclisin malûmu olduğu üzere, üye tam 
sayısmın en az üçte ikisinin bulunması lâzım
dır.* Yeter sayının bulunup bulunmadığını anlı-

4 GÖRÜİ 

1. — Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil 
olmak üzere ilân edilmiğ bulunan Sıkıyöneti
min, 1.6. 1961 tarihinden itibaren, üç ay müd
detle yeniden uzatılmasına dair (3/92) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum, efen
dim. 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
Millî Birlik Komitesinin (19) numaralı teb

liği ile Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil 
olmak üzere ilân ve 29 . 9 . 1960 tarihli ve 17 
sayılı Karariyle de 1 . 3 . 1961 tarihine kadar 
devamı tensibedilmiş olup bu tarihten itibaren 
üç ay müddetle uzatılması Kurucu Meclis Genel 
Kurulunun 20 . 2 . 1961 tarihli toplantısında ka
bul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 1.6.1961 
tarihinden itibaren üç ay müddetle yeniden uza
tılmasının Kurucu Meclise arzı, Bakanlar Ku-

yabilmek için sayın üyelerin yoklama yapılır
ken bilhassa işaret vermelerini rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, ekseriyetimiz vardır. 

Müzakereye başlıyoruz. 

rulunca 11 . 5 . 1961 tarihinde uygun görülmüş
tür. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulunun bu 
kararını yüksek oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Efendim, Kurucu Meclis gündeminde başka 
görüşülecek madde yoktur. Bu itibarla Birleşime 
son veriyorum. 

Temsilciler Meclisi öğleden sonra saat 15 ta 
toplanacak ve gündemindeki maddelerin müza
keresine devam edecektir. 

Kapanma saati : 9,50 

fÜLEN İŞLER 




