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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
nun uzuvlarının feshi ile mezkûr uzuvların ye
niden seçimlerinim yapılmasına ve bu uzuvla
rın faaliyete geçişine kadar dernek muamelâtı
nın Sağlık ve Sosyal Yardıım Bakanlığınca yü
rütülmesine dair kanun tasarısı görüşüldü ve 
kaibul edildi. 

Madanoğlu Cemal'iın, ımeriıuım Cemal Paşa 
kızı Kâımuran Cemal'e vatani hizmet tertibin
den maaş tahsisine dair kanun teklifi görüşül
dü Ve 'kanun kabul olundu. 

5682 sayılı Pasaport Kanununa ek ikanun ta
sarısı görüşüldü ve kanun Ikabul edildi. 

Ottowa'da toplanmış olan 14 ncü Dünya 
Posta Kongresi kararlarını havi senetlerin tas-
dikma dair kanun tasarısı görüşüldü ve (kanım 
kabul olundu. 

Dumlupınar Zafer Âbidesinin inşası hakkın
daki kanun tasarısı görüşüldü ve kanun kabul 
«dildi. 

Türkiye Cumlhuriiyeti Millî Birlik Komite
since, Temsilciler Meclisine 18 üyenin seçildiği 
halkkmdaki karar, 

Aksoyoğlu Kefet'in, Atatürk Orman Çiftli
ğinin Ziraat Fakültesine devri hakkındaki ka
nun teklifinin maddeleri üzerinde görüşüldü. 

İdareci Üye Ataklı Mucip'in, 1 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesi ve 6, 5.2, 62 sayılı kanun
lar gereğince nezaret altına alman ve yargıla
nanların muhafaza ve yargılanmaları dolayı-
ısiyle yapılacak masraflar hakkındaki kanun 
teklifi görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiş-
'tirilen ek 2 nci maddesinin (c) fıkrasına bir 
(bent eklenmesine ve 5 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı görüşüldü ve ka
nun kabul edildi. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı görüşüldü ve kanun ka
ibul olundu. 

Millî Eğitim ve Ulaştırma Bakanlarının is
tifa ettikleri ve yerlerine yenilerinin tâyinine 
kadar vazifelerine devam edecekleri hakkındaki 
Devlet Başkanlığı tezkeresi okundu ve bilgi 
edinildi. 

özgüneş Mehmet'in, İlköğretim ve eğitim 
kanun teklifinin geri kalan maddeleri görüşül
dü ve kanun kabul edildi. 

Âmıme Ihü'kımi şahısları veya müesseseleri ta
rafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis edil
miş gayrim enkuller hakkındaki kanun tasarım 
görüşüldü ve İkanun ıkabul olundu. 

Yatırımlar Finansman Fonu ıteşkil ve tasar
ruf ıbonoları ihracı hakkındaki kamun tasamı 
görüşüldü ve,kanun kabul edildi. 

O'Kan Sezai'nin, 4273 sayılı Subaylar Heye
tine mahsus (terfi Kanununun 10 ncu maddesine 
bir fıkra ile Ibir geçici madde ilâvesine dair ka
nun teklifi görüşüldü ve kanun kabul olundu. 

O'Kan Sezai'nin, 42 ısayılı Kanun gereğince 
emekliye ayrılan, subaylardan isteklilerin öğret 
menliğe alınması hakkındaki 125 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair İkanun teklifi gö
rüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Taşıt Kanunu tasarısının geri kalan madde
leri görüşüldü ve kanun (kaibul olundu. 

6996 ısayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve geçici hüküm ilâve edilmesi hak
kındaki İkanun tasarısı görüşüldü ve 'kanun ka
ibul edildi. 

Gülıhane 'Tıp Akademisi ibdnaismın. inşası hak
kındaki Kanun görüşüldü ve kanun kaibul 
edildi. 

Emekli isandıklariyie maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüan sigortaları kanunlarına tâbi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki İkanun tasarısı ile, 

Aksoyoğlu Eefet'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ^memurları teşkilâtı hakkındaki 5931. 
6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla 
muaddel 5509 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve hu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair ikanun teklifi görüşüldü ve 
kanunlar kabul olundu. 

özgür Selâhattin'in, 4335 ısayılı Subay yük
sek mühendis, askerî yüksek mühendis ve as
kerî (mühendislere verilecek ihtisas ücreti hak
kındaki Kanunun birinci maddesinin (B) ben
dinin değiştirilmesi ve hu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi görüşül
dü ve kanun kaibul edildi. 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi 
Kanununun 10 ncu maddesi (e) fıkrasının tadi
line ve 'bu kanuna 4 geçici ımadde eklenmesi 
hakkındaki 63 sayılı Kanunun geçici ikinci 
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maddesinin tadiline dair kanun tasarısı ile. 

Yıldız Ahmet'in, Türk Ceza Kanununun bâ
zı hükümlerinin kaldırılması ve 'bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
görüşüldü ve kanunlar kabul edildi. 

Yurdakuler Muzaffer'in, 1861 sayılı .Jan
darma efradı Kanununa bâzı maddeler eklen

mesine dair kanun teklifi görüşüldü ve kanun 
kabul olundu. 

.Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

O'Kan Sezai KaraveMoğhı. Kâmil 
Divan Kâtibi 

Celebi Emanullah 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Özdilek Fahri 

KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğiu Kâmil. 

BAŞKAN — üt urumu açıyorum. 
AKSOYOĞLF REFET — Efendim, günde-

ınnin 2 nei maddesindeki, Kurucular Meclisi İç
tüzük teklMaıin, müstaceliyetine binaen önce

likle görüşülmesini rica ederini. 
BAŞKAN — Beföt Beyin bu teklifini oyu

nuzla arz ediyorum. Kabul edenler... "Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER* 

1. — Kurucu'Meclis İçtüzüğü teklifi ve Tem
silciler Meclisi Komisyonunun değiştirdiği mad
delerle Genel Kurulunun kabul ettiği maddeler 
(2/1) (1). 

BAŞKAN — Teklifin tülmü üzerinde söz is-
tiyen?... Yotk. Maddelere geçilmesini oyunuza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiy e tiler... Ka
bul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — Müsaade buyurur 
musunuz, efendim ? 

Kumcular Meclisi İçtüzüğü Temsildiler Mec
lisinin 19 . 1 . 1961 günkü 7 ncii Birleşiminde 
anüzaikere ve kabul olunmuştur. 

İçtüzük teiklifi. Temsilciler Meclisi İçtüzük 
Komisyonu değişti tisi ile Temsilciler Meclisi 
(.T-enel Kurulu tarafından kalbul edilen metin 
'tabedilerek sizlere takdim edilmiş bulunuyor. 

Ancaık, taıb'ı sırasında bâzı hatalar olmuş
tur. Madldelerin müza'keresiniden önce bunları 

(1) 1 e ek S. Sayıh basmayazı tutanağın so-
nundadır. . 

düzeltirseik her maddede ayrıca soru ve cevaba 
mahal kalmaz. 

BAŞKAN — Lütfen söyleyiniz, arkadaşla
rımız ellerindeki nüshaya işaret etsinler. 

AKSÜYOÖLF REFET — Arz ediyorum. 
efendim; 

İl nci sayfada 14 neü. maddenin '•) neü satı
rının isonıındaiki «hazırlandıracak» kelimesi 
«•hızlandı raealk», 

15 nci sayfada 22 nci maddenin o neü satı
rının cümle sonundaıki «konulur» kelimesi «ko
nur», 

19 ncu sayfada. 28 nci maddenin 4 ncii satı
rının sonundaki .«suni İm a» kelimesi «sunulma», 

21 nci .ınayfada *>n neü maddenin sonundaki 
«kurabilir» kelimesi «'kurulabilir», 

22 nci sayfada 45 nci maddenin 2 nci fıkra
sının 2 nci satırındaki «edildiği» kelimesi «ede
bildiği», 

29 ncu sayfada 45 nei maddenin sonundaki 
(çekimser) kelimesi (çekinser), 

:-J3 neü sayfada 52 nci madde sonundatki (ve 
20(5 nci maddelerinde") ibaresi «ve 206 nci -mı d-
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destede» olarak düzeltilecek, düğer bâzı kelime
lerdeki harf düşükleri ilse, imlâ hatası mahiye-
ıtismde olduğundan, okunurken taıslhih olunac ak
tır. Ricamı bu kadarıdır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar bu tashihleri elle
rindeki metine işaret -etmiş bulunuyorlar. Şim
di birinci maddeden itibaren müzakereye başlı
yoruz. 

MADDE 1. — Kuruluşu, atmacı ve görevi 
13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunda 
gösterilmiş olan Kurucu Meclis, bu İçtüzükteki 
hükümlere göre çalışır. 

BAŞKAN — Söz istiyeni.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen-
ler..'. Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kurucu Meclis Birleşik top
lantılarında Başkanlık, Millî Birlik Komitesinin 
bu maksat'la seçeceği üye ile Temsilciler Mec
lisi Başkanı arasında nöbetleşe yapılır. 

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

Birleşik toplantılarda, Millî^ Birlik Komite
sinin kâtiplerinden biri ile, Temsilciler Meclisi
min kâtiplerinden biri, kâtiplik görevini ya
parlar. 

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

BAŞKAN - - Söz istiyen?... Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul 'edilmiştir. 

MADDE 3. — Kurucu Meclis birleşik top
lantılarının günü, saati ve gündemi, Millî Bir
lik Koımiiltesinin Birleşik toplantılar için seçece
ği Başkan ile Temsilciler Meclisi Başkanı tara
fından tesfodlt ve toplantı zamanından en az 24 
saat önce ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni. . 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etm'iyenler... Kaibul edilmiştir. 

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 karara 

bağlanacak diğer konullar. 
Ancak, Kurucu Meclis Genel Kurulu, gere

kirse bu sırayı değiştirebilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?'... 
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Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Eltimiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Anayasa Komisyonu, Anayasa 
tasarısını ve Seçim Kanunu Komisyonu, Seçim 
Kanunu taasrısını en geç 10 Mart T961 gününe 
kadar karara bağlayıp gerekçesi ile birlikte* 
Temsilciler Meclisinle yenmeye mecburdur. 

Bu süre içinde Mtirilemiyen tasarılar, haliyle 
Temsilciler Meclisi gündemine alınır ve bunla
rın görüşülmesine başlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kaibul edenler... Eltimiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
Komisyonunda görev alan üyeler, bu görevleri 
sona ertmedilkçe başka IcOmiisy onlara seçileımez-
ler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isttliyenf... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
ibul edilmjişltiir. 

MADDE 7. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
Komisyonu, lüzumunda kuracağı Alt Komis
yonların çalışmalarına, kaltilmalk üzere, sayısı 
10 u geçmemek şantü'yle, Temsilciler Meclisin
den üye seçilmesini istiyieibilir ve bu seçime 
aday gösterebilirler. Bu suretle seçilen üyeler. 
iştirak ettikleri Alt Komisyon raporlarının Ana* 
yasa ve Seçim Kanunu Komisyonundaki müza
kerelerinle 'katılabilirler; ancak oy kullanamaz
lar. 

BAŞKAN —' Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Anayasa Komisyonu, Anaya
sanın tülmü üzerindeki görüşmeler sona erince 
Seçim Kanununu ilgilendiren Anayasa hüküm
lerini öncelikle görüşür \le komisyonun kurulu
şumdan başlıyarak en geç 3 hafta içinde bu ko
nulardaki kararlarını Seçim Kanunu Komisyo
nunla yazı ile 'bildirir. 

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

MADDE 9. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
ikomisyonları, bir konunun aydınlatılması bakı
mımdan diğer komisyonun görüşünü ve kara
rım almaya ihtiyaç görürlerse, bu hususu yazı 
ile sorabilecekleri gibi, görüş birliğini sağla
mak amac'iyle birlikte toplanıra ayı da teklif ede
bilirler. 
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Görüşü sorulan komisyon, bu husustaki fik

rini rapor halinde bitdirir. BMftlkfte toplantı tek
lifi kalbul edilirse, iki koımiısyıon Anayasa Ko-
ımisyonu Balkanının Başkanlığında toplanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz i&tdyen?... 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul eifcmdy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Seçim Kanunu Kondisyonu 
.seçmen kütlükleri ile ilgili hükümleri öncelikle 
görüşerek (hazırlar. 

Bu hükümleri ayrı bdr tasarı halinde Tem
silciler MeelMnie sun'aJbildr. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etımiy enler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Karma Komisyonun raporu, öncelikle Kuru
cu Meclis gündemine alınır. 

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

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

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

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 reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 gö
rüşmelerine ayrılan günlerde gündeme başka 
konu alınamaz. Görüşmeler aralıksız, devam 
eder. Birleşik toplantıda aksine karar verilme
dikçe diğer komisyon çalışmaları. tatil edilir. Bu 
komisyonların, Millî Birlik Komitesinin veya 
Temsilciler Meclisinin diğer çalışmaları hakkın
da konulmuş olan süreler, bu müddet içinde 
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 reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 verile
cek karar, Uesmî Gazetede derhal yayınlanır. 

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

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

Millî Birlik Komitesi, bu yazının alınmasın
dan sonra en geç iki gün içinde Bütçe Komisyo
nuna 10 üye seçer. 

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

MADDE 18. — Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonu ilk toplantısında bir başkan ve bir baş-
kanvekili ile bir veya birkaç sekreter üye ve 
genel sözcü seçerek, toplantı ve çalışma usulle
rini kararlaştırır. Komisyon, ayrıca bakanlıklar 
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ve katına bütçeli daireler için yeteri kadar sözcü 
seçer. 

7 nei madde hükmıü bu komisyon hakkında 
da uygulanır. 

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

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

MADDE 19. — Bütçe Komisyonunun bütçe
nin tümü ile Bakanlık ve katma bütçeli daireler 
bütçelerinin tümü üzerindeki görüşmeleri ay
nen zaptolunur. Diğer görüşmeler, aksine karar 
verilmedikçe, özet olarak zaptolunur. 

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

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

izinsiz veya özürsüz 5 toplantıya katlimıyan 
üye Komisyon karariyle istifa etmiş sayılır ve 
yerine üyesi olduğu Komite veya Meclisten 
Bütçe Komisyonu Başkanının yazısı üzerine ye
nisi seçilir. 

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

MADDE 2.1. — Bütçe Komisyonu, 1961 Büt
çe Kanunu ile ona bağlı bakanlık bütçelerini 
ve* Kurucu Meclisin süresi içinde gelecek olan 
kesin hesaplarını inceleyip karara bağlar. Ko
misyon, 1961 bütçesini en geç 15 Şubat 1961 
günü Kurucu Meclis İdare Kuruluna sunacak 
şekilde çalışmasını düzenler. 

23 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğin
ce Yasama Organı Başkanlığına verilen rapor
lar da bu komisyonda incelenir. 

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

MADDE 22. — Bütçe Komisyonunda bütçe
nin tümü. üzerindeki görüşme bittikten sonra, 
maddelere geçilmesi oya konur. Maddelere ge
çilmenin kabul edilmemesi halinde, bütçe Hükü
mete iade olunur. Kabul edilirse, her bakanlık 
ve daire bütçesi fasıl fasıl oya sunulur. Görüşme 
ve oylama fasıllar üzerinde olur. Ancak, bir 
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] faslın içindeki maddeler hakkında değişiklik 

teklifleri varsa, önce bu teklifler oylanır. Her 
bakanlık veya daire bütçesinin fasıllları görü
şülüp oylandıktan sonra, tümü tekrar oya su
nulur. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
i Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. —Bütçe Komisyonunda gizli 
I oturum yapılmasını, ilgili bakan veya komisyon 
J üyelerinin üçte biri istiyebilir. Buna karar ve

rildiği takdirde, bakan ve onun uygun göreceği 
uzmanlarla Kurucu Meclis üyelerinden başkası 
toplantıya katılamaz. Gizli oturum yapılması, 

I toplantıya katılanların konuşulanları sır olarak 
saklamaya söz vermiş olmaları demektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDH 24. — 1961 Bütçe Kanunu ile ilgili 
olarak : 

a) Masrafların artırılmasını veya gelirle
rin eksiltil m esini gerektirecek; her türlü deği
şiklik veya ek madde teklifleri; 

b) Genel ve zati maaşlar, tahsisat, günde
lik. veya yollukların, artırılmasına veya bunla
rın yürürlükteki kanunlarla belli sınırlar dışın
da genişletilmesine veya memurluk ihdasına 
ilişlkin her türlü değişiklik veya ek madde tek
lifleri ; . , 

Hükümetçe veya Bütçe Komisyonunca yapı
labilir. 

Bu gibi teklifler, en az üçü Millî Birlik Ko-
-I mitesinden olmak üzere 30 Kurucu Meclis üye

sinin imzasını taşıyan önergelerle de yapılalbi-
lir. Ancak 'bu takdirde, artırılması teklif edi
len masrafı karşılıyacak mâkul gelir kaynağını 
yahut eksiltilmesi istenen geliıi karşılıyacak 

I mâkul tasarruf yollarını veya yeni gelir kayna-
j ğım belirtmek şarttır. 

Yukardaki fıkraya göre Kurucu Meclis üye
leri tarafından yapılacak teklifler ilgili daire 

I veya bakanlık bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmeden önce Bütçe Komisyonu Baş
kanlığına verilmek gerektir. 

I Daha sonra verilecek tekliflerin Bütçe Ko-
1 misvonunda görüşülebilmesi, bu tekliflerin ko-
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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. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl . 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. —' 1961 Bütçe Kanunu ile ona 
bağlı olan bütçeler, Bütçe Komisyonunca tama
men kabul edilince, gerekçesiyle birlikte Kuru
cu Meclis îdare Kurulu tarafından derhal bastı
rılıp üyelere dağıtılır ve dağıtımdan 3 gün 
sonra Kurueu Meclis birleşik toplantısının gün
demine alınır, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

Son söz Kurucu Meclis üyesinindir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl. 

Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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, yukarııki maddede sözü geçen 
başkanlar tarafından tesbit edilir. 

1.1961 O : 1 
j BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 

Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum, kabul" 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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 bütçeler 
•bittikten sonra Bütçe Kanunu madde madde 
oylanır ve tümü açık oya konur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

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 hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 31. — Meclis Hesapları ve Sayış
tay görevleri ile ilgili teklifleri incelemek ve 
Meclis Kütüphanesinin düzenlenme ve yönetil
mesine nezaret etmek üzere Temsilciler Mecli
sinden seçilecek 5 üye ile Millî Birlik Komite
sinden seçilecek üyelerden meydana gelen bir 
(Hesapları înceleme Komisyonu) kurulur. 

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

MADDE 32. — Anayasanın 82 ııci maddesi 
gereğince yurttaşların Kurueu 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. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 7 — 
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MADDE 33. -— Kurucu Meclisin doğrudan 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Komisyonlar, üyelerinin salt çoğunluğu ile 
toplanır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar 
verir. 

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — 157 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi uyarınca gerek Balkanlar Kurulu, gerek 
Kurucu Meclis üyeleri tarafından teklif edilen 
kanun tasarıları Temsilciler Meclisi Başkanlığı
na verilir. 

Kanun tasarılarının tümü ile maddelerinin 
gerekçeli olması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 sonuçlandırır. Ancak bu süre 7 
günden az olamaz. 
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Millî Birlik Komitesi Temsilciler Meclisin

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

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

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

MADDE 38. — 157 saylılı 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 Başkanı, bu maksatla du
rumu derhal Millî Birlik Komitesi Başkanlığı
na bildirir. 

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

Kanım Geçici Komisyonda görüşülmüşse, 
Karma Komisyona gönderilecek en az iki üye 
Geçici Komisyon üyeleri arasından seçilir. İl
gili komisyonlardan en az ikişer üyenin seçi
mini sağlamak için, oy puslaiarı iki bölüm ha
linde ve ilgili komisyon üyeleri ayrı olmak üze
re yazılır. 

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

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

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

Karma Komisyonun toplantılarına üyelerin
den başkası katılamaz. 

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



1.1961 0 : 1 
i Metinler üzerinde müzakere acılamaz. Açık

lamalar bittikten sonra, değişik metinler Kar
ma Komisyonda en az oy alan metinden baş
lamak suretiyle oylanır. Eşit oy almış metin
lerin oylama sırasını Başkan takdir eder. Oyla
ma, 157 sayılı Kanunun 20 ııci maddesinin 7 nci 
fıkrası gereğince yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 40. — Başkan, Karma Komisyonu 

müddetinde toplar. 
Karma Komisyon kendisine verilen işi ilk 

toplantı tarihinden itibaren en geç 7 gün için
de sonuçlandırarak gerekçeli raporunu birle
şik toplantı gündemİîle alınmak üzere üçüncü 
maddede sözü geçefNfcurula verir. 

f BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 1 / — 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. 
çoğunlukla en çok 7 güne kadar uzatılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE '42. — Karma komisyonların tabiî 
Başkanı olan en kıdemli Yargıtay temsilcisinin 
mazereti halinde, ondan sonra gelen kıdemli Yar
gıtay temsilcisi Başkanlık görevini yapar. Onun 
da mazereti varsa Başkanlık görevi daha az kı
demli olan Yargıtay temsilcisince \rapılıı\ 

Bir Karma Komisyonun Başkanlığına getiri
len Yargıtay temsilcisi bu komisyona verilen iş 
sonuçlandırılıncaya kadar komisyon başkanlığın
da ki ir. 

Yargıtay temsilcilerinin kıdeminin tcsbitiııde, 
Yargıtay Daire başkanlarının başkanlık kıdemi, 
Yargıtay üyelerinin üyelik kıdemi göz önünde 
tutulur. 

Bakanlık ile Karma Komisyon Başkanlığı bağ
daşamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Kurucu Meclis üyeleri, bâzı noktaların ay
dınlatılmasını isterlerse, bu maksadı aşmamak 
şartiyle ve Başkanın müsaadesiyle, yerlerinden 
sözcülere sual sorabilirler. 

MADDE 44. — 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. 

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

MADDE 45. — 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 sonucu 
kesin olarak belli edebildiği hallerde bu yola baş
vurulur. 

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 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 yapabileceği gibi, 
adı okunan üyenin ayağa kalkarak (kabul), 
(ret), (çekinser) kelimelerinden birini söyle
mesi suretiyle de yapılabilir. 

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

MADDE 46. — Hükümöt, teklif ettiği bir 
kanun tasarısını Temsilciler Meclisi gündemi
ne alınmadan önce; geri alabilir. Bu husus, Mil
lî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi Genel 
kurullarına bildirilir. Tasarının Temsilciler 

* 
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Meclisi gündemine alınmasından sonra geri 
alma, ancak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu
nun karariyle 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 — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 48. — Bir kanunun. Devlet Başkanı 
tarafından Kurucu Meclise geri gönderilmesi ha
linde, bu kanun, 38 nci maddeye göre kurulacak 
bir Karma Komisyonda incelenir. Kanunun ka
bulü sırasında esasen bir Karma Komisyon teş
kil edilmişse, geri gönderilen kanun evvelce ku
rulmuş komisyonca incelenir. 

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

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

MADDE 49. — Kumcu Meclis birleşik top
lantı başkam söz alamaz. Ancak oya sunulan 
teklifte oy eşitliği olursa oyunu kullanabilir. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 50. —Kurucu Meclis birleşik top
lantısında üyeler tarafından 10 dakikadan faz
la yazılı metin okunamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 51. — Meclis .soruşturması açılması 

konusunda verilen kararı, Millî Birlik Komi
tesi veya Temsilciler Meclisi, kararın kendile
rine bildirilmesinden itibaren bir hafta içinde 
neticeye bağlamaya mecburdur. Aksi halde, bu 
husustaki karar kesinleşmiş sayılır. 

Kararların birbirine uygun olmaması halin
de, 157 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uygun 
olarak kurulacak Karma Komisyonun üç gün 
içinde hazırlıyacağı rapor birleşik toplantıda ay
nı maddeye göre karara bağlanır. 

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

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

Bu kurul, Kurucu Meclis, Devlet Başkanlığı 
ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerinin ita amirliği 
ve Kurucu Meclis îdare Amirliği yetkilerine sa
hiptir; İra yetkilerin kuralım hangi üyeleri tara
fından ne suretle kullanılacağını tâyin eder. 

Bu kurul, aynı zamanda T. B. M. M. içtü
züğünün 198 nci maddesinin J, 2, 4 ve 5 nci 
bentleri ile 203 neü maddesinin 5 nci ve 8 nci 
bentlerinde ve 206 nci maddesinde yazılı gö
revleri bizzat ifa eder veya ne suretle ifa edile
ceğine dair kararlar verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Birleşik toplantılarda, düze
nin sağlanması ve lüzum görüldükte inzibat kuv
veti ile askerî müfrezenin kullanılması hususla
rında birleşik toplantı Başkanı yetkilidir. Bu 
yetkinin kullanılmasında Başkanın icra vasıtası 
Kurucu Meclis İdare Kuruludur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 54. — Kurucu Meclis toplantıları 
için, özel dinleyici kartı bastırılıp üyelere dağı
tılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul "edenler... Etmiyenler... Kabul edil« 
mistir. 

** 
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MADDE 55. — Millî Birlik Komitesi ve Tem- ! 

silciler Meclisi İçtüzüklerindeki Kumcu Mecli
sin görevine, yetkilerine, çalışma usul ve süre- ; 

lerine ilişkin ve bu İçtüzüğe aykın hükümleı- j 
uygulanmaz. * • 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen;... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 56. — 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. Ku
rucu Meclis üyeleri hakkında uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen i . . Tok. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.1961 0 : 1 
MADDE 57. — Bu İçtüzüğün değiştirilme

sinde kanunların değiştirilmesindeki usule uyu
lur. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Maddelerin müzakeresi bitmiştir. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Vakit geçmiş ve arkadaşlarımız yorulmuş
lardır. Bu sebeple Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

İ>9<( 
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Kurucu Meclis S . S A Y I S I : | 6 ö k 

Kurucu Meclis İçtüzüğü teklifi ve Temsilciler Meclisi 
Komisyonunun değiştirdiği maddelerle Genel 

Kurulunun kabul ettiği maddeler (2/1) 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Kurucu Meclisin birleşik toplantıları ile Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi arasındaki 
faaliyet ve münasebetleri tanzim eden Kurucu Meclis îçftüzüğü, Kurucu Meclisin tasvipleri'ne sunul
mak üzere Yüksek .Başkanlığa arz olunur. 

9 Ocak 1961 

Millî Birlik Komitesinden 
Aksoyoğlu Refet 

Temsilciler Meclisinden 
Aksoy Muammer 

Temsilciler Meclisinden 
Feyzioğlu Turhan 

Temsilciler Meclisinden 
Kapani 3îünci 

Temsilciler Meclisinden 
Tahtakılıç Ahmet 

Temsilciler Meclisinden 
Yetkin Nüvit 
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İçtüzük Komisyonu raporu 

T. C. 
Kurucu Meclis 18 . 1 . 1961 

Sayı: 2/1 
Karar: 3 

Yüksek Başkanlığa 

157 sayılı Kanonun 25 nci maddesi, Kurucu Meclislin çalınma tarzı hakkında bir İçtümük yapıl
masını âmir buluntoaktadır. 

Bu maksadın teinini için, komisyonumu/, kendisine tevdi olunan Kurucu Meclis İçtüzüğü Öntasa-
rısam tetkik ederek ilişik tasarıyı bazıiianııştır. 

5 bölüm ve 59 maddeden ibaret olan tasarının lıazırlanmasında, 1 ve 157 sayılı kanunların esas
ları ve bilhassa Anayasa ve Secini Kanunumun bir an önce kabulü amacı göz önünde tutularak, bu 
amacı sağlıyacak hükümler konulmuştur. Diğer taraftan, yasama organının vazifelerine cevap vere
cek komisyonlarım kurulumu ve çalışmaları tertip ve tanzim edilirken, Temsilciler Meclisi İçtüzüğün-
deki) hükümler massarı itibara alınarak, iki tüzük arasındaki alhengin teminine dikkat edilmiştir. 

Tasarının birinci bölümü (Madde 1 - 4.) «Genel blükünılier» başlığı altında., Ba^a-nlık Divanının 
kuruluş şeklini, gündemlin tesbitini ve sırasını tanzim etmektedir. 

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

Tasarlarım üçüncü bölümü (Madde 17 - 35) Kurucu Meçinsin diğer komisyonları ve 1961 bütçesi
nin kabulü ile ilgili hükümleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Komisyonumuz, Bütçe Komisyonu
na, - dar zamanda başarmak zorunda olduğu ödevlerin ağırlığını göz önünde tutarak - Anayasa ve 
Seçim Kanunaı komisyonları gibi, lüzumunda alt komisyonlarda çalışacak 10 a kadar üyenin seçi-
anini istemek imkânını tanımayı da uygun görmüştür. 

Ayrıca, teomisyonumuz, içtüzük öntasarıiarıııdan farklı olarak, Dilekçe ve Hesapları İnceleme ko
misyonlarımı birer Kurucu Meolıis Komisyonu olarak telâkki ve tanzim etmiştir. 

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

Mllıayet beşinci ve son böllüm (M>adde 49 - 59), «Çeşitli Hükümler» başlığı altında, «Meclis soruş
turmak», «Kurucıı Meclis İdare Kurulu» ve «birleşik toplantılarda düzen» e mütaaMik hükümleri tes-
bit etmektedir. Bu hükümlerin tanziminde, yukarda da arz edildiği üzere, 1 ve 157 sayıla kanıunîiarın 
kabul ettiği esaslar dikkate alınmış, aynıca 157 .sayılı Kanunun 25 nci maddesi $ow fıkrası hükmüne 
uyularak, T. B. M. Meclisinin 1957 yılından, önce yÜTİMükte olan İçtüzüğünün, bu İçtüzüğe aykırı 
ölmıyan hükümlerine atıf yapılmıştır. 

Genel kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sıınıılur. 

İçtüzük Komisyonu 
Başkanı ıBa#öan V. Komisyon Sözcüsü Kâtip 

Giritli tsmet Künıbetlioğlu Hikmet Aksoy Muammer Hazer Mehmet * 

Üye Üye Üye Üye 
Arıkm Vedat Ardıçoğîu Nurettin Cağa Esat CcUkbaş Fethi 

Üye Üye Üye 
Kumrulu Zeki Oğuz Ahmet Yetkin Nüvit 

( S. Sayısı : 1 e ek ) 
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İÇTÜZÜK TEKLÎFÎ 

Kurucu Meclis İçtüzüğü 

BÖLÜM : I 

Genel hükümler 

İçtüzüğün konusu 

MADDE 1. — Kuruluşu, amacı ve görevi 
18 . 12.1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunda gös
terilmiş olan Kurucu Meclis, bu İçtüzükteki hü
kümlere göre çalışır. 

Başkanlık Divanı 

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

İlk birleşik toplantıya, Millî Birlik Komitesi 
tarafından seçilen Başkan ıbaşkanlıfc eder. 

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

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

Gündemin tesbiti ve'ilâm 

MADDE 3. — Kurucu Meclis birleşik top
lantılarının günü, saati ve gündemi, Millî Bir
lik Komitesinin Birleşik Toplantılar için seçece
ği Başkan ile Temsilciler Meclisi Başkanı ta
rafından tesıbit ve toplantı zamanından en az 
24 saat önce ilân olunur. 

Gündemin sırası 

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

a) Başkanlığın G-enel Kurula sunuşları, 
b) Kanma Komisyon raporları, 
e) Kurucu Mecliste görüşülecek ve karara 

bağlanacak diğer konular. 
Ancak Kurucu Meclis Genel Kurulu, gere

kirse bu sırayı değiştirebilir. 

( S. Sayısı 

4 — 
TEMSİLCİLER MECLİSİ İÇTÜZÜK 

KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

Kurucu Meclis İçtüzüğü 

BÖLÜM : I. 

Genel hükümler 

içtüzüğün konusu 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 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. 

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 Başjbanı ile iki kâtip, Başkanlık Di
vanını teşkil eder. 

Gündemin tesbiti ve ilânı 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi ay • 
nen kabul edilmiştir-. 

Gündemin sırası 

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

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

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

kirse bu sırayı değiştirebilir, 

: 1 e ek) 
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TEMSİLCİLER MECLÎSİ GENEL KURULU

NUN KABUL ETTİĞİ MADDELER 

Kurucu Meclis İçtüzüğü 

BÖLÜM : I 

Genel hükümler 

içtüzüğün konusu 

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

Başkanlık Divanı 

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

ilk birleşik toplantıya, Millî Birlik Komitesi 
tarafından seçilen Başkan başkanlık eder. 

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

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

Gündemin tesbiti ve ilânı 

MADDE 3. — Kurucu Meclis birleşik top
lantılarının günü, saati ve gündemi, Millî Bir
lik Komitesinin Birleşik toplantılar için seccce-. 
ği Başkan üle Temsilciler Meclisi Başkanı tara
fından tesbit ve toplantı zamanından en az 24 
saat önce ilân olunur. 

Gündemin sırası 

MADDE 4. — Kurucu Meclis birleşik top
lantısının gündemi, aşağıdaki sıraya göre dü- • 
zenlenir : 

a) Başkanlığı Genel Kurula sunuşları, 
b) Karma Komisyon raporları, 
c) Kurucu Mecliste görüşülecek ve karara 

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

kirse bu sırayı değiştirebilir. 

( S. Sayısı : 1 e ek ) 



Teklif 

BÖLÜM : II 

Anayasanın ve Seçim Kanununun hazırlanması 

Anayasa ve Secini 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 Tem
silciler Meclisine vermeye meöburdur. 

Bu süre içimde MtMlemiyen tasarılar, haliyle 
Temsilciler Meclisi gündemine lalınır ve bunların 
görüşülmesine başlanıl*. 

Başka komisyonlara seçilemezle 

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

Tâli komisyonlar 

MADDE 7. — Anayasa Komisyonu, lüzu
munda 'kuracağı tâli komisyonların çalışmalarına 
'katılmak üzere, sayısı 10 u geçmemek şartiyle, 
Temsilciler Meclisinden üye seçilmesini istiyebilir 
ve bu seçime aday gösterebilir. Bu suretle seçi
len üyeler, iştirak ettikleri tâli komisyon ra
porlarının Anayasa Komisyonundaki müzakere
lerine katılabilirler; ancak oy kullanamazlar. 

Seçim Kanununu ilgilendiren hükümlerin 
öncelikle karara bağlanması 

MADDE 8. — Anayasa Komisyonu Anaya
sanın tümü üzerindeki görüşmeler sona erince 
Seçim Kanununu ilgilendiren Anayasa hükümle
rini öncelikle görüşür ve komisyonun kurulu
şundan başlıyarak en geç 3 hafta içinde bu ko
nulardaki 'kararlarını Seçim Kanunu Komisyo
nuna yazı ile bildirir. 

Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonlarının 
iş birliği 

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

(S . Sayısı 

(Temsilciler Meclisi İçtüzük Ko. değiştirişi) 

BÖLÜM : I I 

Anayasanın ve Seçim Kanununun hazırlanması 

Anayasa ve Seçim Kanununun komisyonda 
görüşülme süresi 

MADDE 5. — Teklifin 5 nei maddesi aynen 
kabul ediimiştiir. 

Başka komisyonlara seçilememe 

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

Ali Komisyonlar 

MADDE 7. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
Komisyonu, lüzumunda kuracağı Alt Komis
yonların çalışmalarına kaltılmak üzere, sayısı 
10 ü 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 kullanamazlar. 

Seçim Kanununu ilgilendiren hükümlerin 
öncelikle- karara bağlanması 

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

Anasaya ve Seçim Kanunu komisyonlar mm is 
birliği 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi aynen 
üaibul edilmiştir. 

: l e ek) l 



(Tem. Mec. Ge. Kurulunun kabul ettiği maddeler) 

BÖLÜM : II 

Anayasanın ve Seçim Kanununun hazırlanması 

Anayasa ve Seçim Kanununun komisyonda 
görüşülme süresi 

MADDE 5. — lAnaj'asa Komisyonu, Anayasa 
tasarısını ve Seçim Kanunu Komisyonu, Seçim 
Kanunu tasarısını en geç 10 Mart 1961 gününe 
kadar karara ıbağlayıp (gerekçesi ile birlikte 
Temsilciler Meclisine vermeye meclburdur. 

Bu süre içinde bitirilemiyen tasarılar, haliyle 
Temsilciler Meclisi (gündemine alınır ve ibunlarm 
görüşülmesine başlanır. 

Başka komisyonlara seçilmeme 

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

Alt Komisyonlar 

MADDE 7. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
Komisyonu, lüzumunda kuracağı Alt Komisyon
ların çalışmalarına katılmak üzere, sayısı 10 u 
geçmemek şartiyle, Temsilciler Meclisinden üye 
seçilmesini istiyebilir ve ıbu seçime aday göstere
bilirler. İBu suretle seçilen üyeler, iştirak ettik
leri Alt Komisyon raporlarının Anayasa ve Se
çim Kanunu Komisyonundaki müzakerelerine 
katılabilirler; ancak oy kullanamazlar. 

Seçim Kanununu ilgilendiren hükümlerin 
öncelikle karara Dağlanması 

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

Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonlarının 
i§ birliği 

MADDE 9. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
komisyonları, ıbir kanunun aydınlatılması bakı-

(S. Sayısı : 1 e ek) 
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Teklif | 

mmdan diğer komisyonun görüşünü ve kararını 
almaya ihtiyaç görürlerse, bu 'hususu yazı ile so
rabilecekleri 'gibi, görüş birliğini sağlamak ama-
ciyle birlikte toplanmayı da teklif edebilirler. 

Görüşü sorulan komisyon, ıbu 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. — ıSeçim Kanunu Komisyonu, 
kanunun tümü üzerindeki (görüşmeleri bitirince, 
•seçmen kütükleriyle ilgili bükümleri öncelikle 
görüşerek ayrı bir kanun tasarısı halinde Temsil
ciler Meclisine sunar. 

Anayasa Karma Komisyonu 

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

iKarma Komisyon, kurulmasını gerektiren ka
rarın verilmesinden bağlıyarak en geç 24 saat 
içinde toplanır ve yedi gün içinde kararını verir. 

Karma Komisyonun raporu, öncelikle Kuru
cu Meclis gündemine alınır. 

v Toplanma ve karar nisabı 

MADDE 112. — Anayasa ve ISeçim Kanunu 
komisyonları, üye sayısının salt ıçokluğu ile top
lanır 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 zaptolu-

nur ve ses alma aleti ile de tesbit edilebilir. 

( S . Sayısı 

(Temsilciler Meclisi İçtüzük Ko. değiştirişi) 

Seçmen kütükleri ile ilgili Kanun 

MADDE 10. — Seçim Kanunu Komisyonu, 
seçmen kütükleri ile ilgili (hükümleri öncelikle gö 
rüşerek hazırlar. 

IBu 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 ka
rarın verilmesinden başlıyarak en geç 24 saat 
içinde toplanır ve yedi .gün içinde kararını verir. 

Karma Komisyonun raporu, öncelikle Kum
cu Meclis gündemine alınır. 

Toplanma ve karar nisabı 

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

Anayasa ve Seçim Kanunu Komisyonu 
tutanakları 

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

: 1 e ek) 
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rmndan diğer komisyonun görüşünü ve kararı- j 
nı almaya ihtiyaç görülürse, bu husus 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 tek
lifi kabul edilirse, iki komisyon Anayasa Ko
misyonu Başkanının Başkanlığında toplanır. 

Seçmen kütükleri ile ilgili Kanun 

MADDE 10. — Seçim Kanunu Komisyonu 
seçmen kütükleri ile ilgili hükümleri öncelikle 
görüşerek hazırlar. 

Bu hükümleri ayrı bir tasarı halinde Tem
silciler Meclisine sunabilir. 

Anayasa Karma Komisyonu 

MADDE 11. — 157 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi gereğince kurulacak Karma Komis
yon, İçtüzüğün 38 nci maddesindeki esaslara 
göre seçilir. 

Karma Komisyon, kurulmasını gerektiren 
kararın verilmesinden başlıyara'k en geç 24 sa
at içinde toplanır ve yedî gün içinde kararını 
verir. 

Karma Komisyonun raporu, öncelikle Kuru
cu Meclîs gündemine alınır. 

i 

Toplanma ve karar nisabı 

MADDE 12. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
komisyonları, üye sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır ve bazır bulunan üyelerin salt çoğun
luğu 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. 

(S . Sayısı : 1 e eık) 
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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 Meclisi Başkan
lığına birer raporla bildirirler. Başkanlık bu 
raporları derhal bastırarak bütün Kurucu Mec
lis üyelerine dağıtır; komisyonların bir teklifi 
varsa derhal gündeme alır. 

Anayasa ve Seçim Kanunu ile ilgili birleşik top 
lantt başlayınca diğer çalışmaların durması 

MADDE 15. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
ile ilgili olarak 157 sayılı Kanunun 31 nei 
maddesine göre yapılacak birleşik toplantılar 
başladıktan sonra, tasanlar kabul edilinceye 
kadar, Anayasa ve Seçim Kanunu görüşmeleri
ne8 ayrılan günlerde gündeme başka konu alı
namaz. Görüşmeler aralıksız devam eder. Birle
şik toplantıda aksine karar Verilmedikçe diğer 
komisyon çalışmaları tatil edilir. Bu komisyon
ların, Millî Birlik Komitesinin veya Temsilci
ler Meelisinin diğer çalışmaları hakkında ko
nulmuş olan süreler, bu müddet içinde işlemez, 

Kararlar toplantıya katılan üyelerin üçte 
iki çoğunluğu 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 
nei maddesinin 1 nci fıkrasına uyularak veri
lecek karar, Resmî Gazetede derhal yayınlanır. 

BÖLÜM : IH 

1961 Bütçesinin kabulü 

Bütçe Komisyonunun seçilmesi 

MADDE 17. — Temsilciler Meclisi, Anaya
sa ve Seçim Kanunu komisyonlarının seçimin-

(S. Sayı 

16 -
(Temsilciler Meclisi îçtüzük Ko. değiştirişi) 

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 Meclisi Başkan
lığına birer raporla bildirirler. Başkanlık bu 
raporları derhal bastırarak bütün Kurucu Mec
lis üyelerine dağıtır; komisyonların bir teklifi 
varsa öncelikle gündeme alır. 

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 günlerde gündeme başka 
konu alınamaz. Görüşmeler aralıksız devam 
eder. Birleşik toplantıda aksine karar verilme
dikçe diğer komisyon çalışmaları tatil edilir. 
Bu komisyonların, Millî Birlik Komitesinin ve
ya Temsilciler Meclisinin diğer çalışmaları hak
kında konulmuş olan süreler, bu müddet içinde 
işlemez. 

Kararlar oylamaya katılan üyelerin üçte iki 
çoğunluğu ile verilir. 

Anayasa ve Seçim Kanununun tümü, açık 
oya sunulur, 

Seçim kararının yayınlanması 

MADDE 16. — Teklifin 16 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : UI 

Bütçe Komisyonu ve diğer komisyonlar 

A) Bütçe Komisyonu ve 1961 bütçesinin kabulü 

Bütçe Komisyonunun seçilmesi 

MADDE 17. — Temsilciler Meclisi, Anayasa, 
ve Seçim Kanunu komisyonlarının seçiminden 

ıı : 1 e ek > 
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Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonlarının I 
haftalık raporları I 

MADDE 14. — Anayasa ve Seçim Kanunu 
komisyonları, her hafta sonunda, çalışmaların gi- 1 
diş ve sonuçlarını, varsa çalışmalarını hazırlan
dıracak tekliflerini, Temsilciler Meclisi Başkan
lığına birer raporla bildirirler. Başkanlık bu ra
porları derhal bastırarak bütün Kurucu Meclis 
üyelerine dağıtır; komisyonların bir teklifi var- I 
sa öncelikle gündeme alır. I 

Anayasa ve Seçim Kanunu ile ilgili Birleşik Top
lantı başlayınca diğer çalışmaların durması 1 

MADDE 15. — Anayasa ve Seçim Kanunu, 
ile ilgili olarak 157 sayılı Kanunun 31 nci mad- I 
desinin 4 ncü fıkrasına göre yapılacak birleşik 
toplantılar başladıktan sonra, tasarılar kabul 
edilinceye kadar, Anayasa ve Seçim Kanunu gö- I 
rüşmelerine ayrılan günlerde gündeme başka ko
nu alınamaz. Görüşmeler aralıksız devam eder. 1 
Birleşik toplantıda aksine karar verilmedikçe 
diğer komisyon çalışmaları tatil edilir. Bu ko
misyonların, Millî Birlik Komitesinin veya Tem- I 
silciler Meclisinin diğer çalışmaları hakkında ko- j 
nulmıış olan süreler, bu müddet içinde işlemez. 

Kararlar oylamaya katılan üyelerin üçte iki i 
çoğunluğu ile verilir. 

Anayasa ve Seçim Kanununun tümü, açık I 
oya sunulur. 

Seçim kararının yayınlanması 

MADDE 16. — 157 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesi gereğince seçim gününün tâyini için I 
yapılacak birleşik toplantıda aynı kanunun 27 
nci maddesinW 1 nci fıkrasına uyularak verile- I 
cek karar, Resmî Gazetede derhal yayınlanır. I 

BÖLÜM : m 

Bütçe Komisyonu ve diğer komisyonlar 

A) Bütçe Komisyonu ve 1961 bütçesinin kabulü 

Bütçe Komisyonunun seçilmesi I 

MADDE 17. — Temsilciler Meclisi, Anayasa, I 
ve Seçim Kanunu komisyonlarının seçiminden | 

(S. Sayısı : l e «k) 
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den sonra, en az bir gün önee gösterilecek aday-
lar arasından Bütçe Komisyonuna gizli oyla 10 
üye seçer ve isimlerini derhal Millî Birlik Ko
mitesi Başkanlığına yazı ile bildirir. 

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

Kurucu Meclis idare Kurulu Komisyonu 24 
saat içinde toplantıya çağırır. 

Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı ve Kalemi 

MADDE 18. — İlk toplantısı en yaşlı üye
nin başkanlığında' yapan Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonu, bir başkan ve bir başkan 
yardımcısı 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. 

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

Bütçe Komisyonu tutanakları 

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

Bütçe Komisyonunda toplanma ve karar nisabı 
Uy e ligin düşm esi 

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

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

Bütçe Komisyonunun görevi ve bütçe tasarısını 
tamamlama tarihi 

MADDE 21. — Bütçe Komisyonu, 1961 
Bütçe Kanunu ile ona bağlı Bakanlık bütçe-

ı (S . Sayısı 

(Temsilciler Meclisi İçtüzük Ko. değiştirişi) 

sonra, en az bir gün önce gösterilecek adaylar 
arasından Bütçe Komisyonuna gizli oyla 10 üye 
seçer ve isimlerini derhal Millî Birlik Komitesi 
Başkanlığına yazı ile bildirir. 

Millî Birlik Komitesi, bu yazının alınmasın
dan sonra en geç iki gün 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
rarlaştırır. Komisyon, ayrıca bakanlıklar 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. 

Bütçe Komisyonu tutanakları 

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

Bütçe Komisyonunda toplanma ve karar nisabı 
Üyeliğin düşmesi 

MADDE 20. — Teklifin 20 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun görevleri ve bütçe tasarısını 
tamamlama tarihi 

MADDE 21. — Bütçe Komisyonu, 1961 Büt
çe Kanunu ile ona bağlı Bakanlık bütçelerini ve 

: 1 e ek ) * 
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sonra, en az bir gün önce gösterilecek adaylar I 
arasından Bütçe Komisyonuna gizli oyla 10 üye I 
seçer ve isimlerini derhal Millî Birlik Komitesi I 
•Başkanlığına yazı ile bildirir. I 

Millî Birlik Komitesi, bu yazının alınmasın-' I 
dan sonra en geç iki gün içinde Bütçe Komisyo- I 
nuna 10 üye seçer. I 

Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı ve kalemi I 

MADDE 18. — Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonu ilk toplantısında bir baş/kan ve bir başkan- I 
sekili ile bir veya birkaç sekreter üye ve genel I 
sözcü seçerök, toplantı ve çalışma usullerini ka
rarlaştırır. Komisyon, ayrıoa bakanlıklar ve kat- I 
ma bütçeli daireler için yeteri kadar sözcü se- I 
çer. I 

7 nci madde hükmi bu komisyon hakkında 
da uygulanır. 

Bütçe Komisyonunun bir kalem müdürü ve 
yardımcısı, bir başkatip ve yardımcısı vo bir 
memuru vardır. 

Bütçe Komisyonu tut analdan 

MADDE J9. — Bütçe Komisyonunun bütçe
nin tümü ile Bakanlık ve kat/ma bütçeli daire
ler bütçelerinin tümü üzerindeki görüşmeleri 
aynen zaptolunur... Diğer görüşmeler, aksine 
karar verilmedikçe, özet olarak zaptolunur. 

Bütçe Komisyonunda toplanma ve karar nisabı j 
üyeliğin düşmesi 

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

izinsiz veya özürsüz 5 toplantıya katılmıyan 
üye Komisyon karariyle istifa etmiş sayılır ve 
yerine üyesi olduğu Komite veya Meclisten 
Bütçe Komisyonu Başkanının yazısı üzerine ye
nisi seçilir. 

Bütçe Komisyonunun görevleri ve bütçe tasarısını 
tamamlama tarihi 

MADDE 21. — Bütçe Komisyonu, 1961 Büt
çe Kanunu ile ona bağlı bakanlık bütçelerini ve j 

(S . Sayısı .- 1 e ek) 
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lerini ve Kurucu Meclisin süresi içimde gelecek 
olan kesin hesapları inceleyip karara bağlar. 
Komisyon, 1961 Bütçesini en geç 15 Şulbat 1961 
günü Kurucu Meclis İdare Kuruluna sunacak 
şekilde çalışmasını düzenler. 

Bütçe Komisyonunda görüşme ve oyla/ma usulü 

MADDE 22. — Bütçe Komisyonunda bütçe
nin tümü üzerindeki görüşme bittikten sonra, 
maddelere geçilmesi oya konur. Maddelere ge
çilmenin kabul edilmemesi halinde, bütçe Hü
kümete iade olunur. Kabul edilirse, her Ba
kanlık ve daire bütçesi fasıl fasıl oya sunulur. 
Görüşme ve oylama fasıllar üzerinde olur. An-
oak bir faslın içindeki maddeler hakkında de
ğişiklik teklifleri varsa, önce bu teklifler oyla
nır. Her bakanlıfk veya daire bütçesinin fasıl
ları görüşülüp oylandıktan sonra, tümü tekrar 
ova sunulur. 

Gizli oturum 

MADDE 23. — Bütçe Komisyonunda gizli 
oturum yapılmasını, ilgili Bakan veya Komis
yon üyelerinin üçte biri istiyebilir. Öuna karar 
verildiği'^Ukdirde, Bakan ve onun uygun gö
receği uzmanlarla Komisyon üyelerinden baş
kası toplantıya katılamaz. Gizli oturum yapıl
ması, toplantıya katılanların konuşulanları sır 
olarak saklamaya söz vermiş olmaları demek
tir. 

Masraf artıracak veya gelirleri azaltacak 
teklifler 

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

b) Genel ve zatî maaşlar, tahsisat, günde
lik veya yollukların artırılmasına, veya bunla
rın yürürlükteki kanunlarla belli sınırlar dışında 
gerişi etilmesine veya memurluk ihdasına ilişkin 

(Temsilciler Meclisi İçtüzük Ko. değiştirişi) 

Kurucu Meclisin süresi içinde gelecek olan ke
sin hesapları inceleyip karara bağlar. Komisyon, 
1961 bütçesini en geç 15 Şubat 1961 günü Ku
rucu Meclis İdare Kuruluna sunacak şekilde ça
lışmasını düzenler. 

23 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğin
ce Yaslama Organı Başkanlığına verilen rapor
lar 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 edilmemesi halinde, bütçe Hü
kümete iade olunur. Kabul edilirse, her Ba
kanlık ve daire bütçesi fasıl fasıl oya sunulur. 
Görüşme ve oylama fasıllar üzerinde olur. An
cak bir faslın içindeki maddeler hakkında de
ğişiklik teklifleri varsa, önce bu teklifler oyla
nır. Her bakanlık veya daire bütçesinin fasıl
ları görüşülüp oylandıktan sonra, tümü tekrar 
oya sunulur. 

Genel bütçeden ödenek alan katma bütçe
ler genel bütçenin kabulünden önce görüşüle
mez. 

Gizli oturum 

MADDE 23. — Bütçe Komisyonunda gizli 
oturum yapılmasını, ilgili Bakan veya Komis
yon üyelerinin üçte biri istiyebilir. Buna karar 
verildiği takdirde, Bakan ve onun uygun göre
ceği uzmanlarla Kurucu Meclis üyelerinden 
bankası toplantıya katılamaz. Gizli oturum ya
pılması, toplantıya katılanların konuşulanları 
sır olarak saklamaya söz vermiş olmaları de
mektir. 

Masraf artıracak veya gelirleri azaltacak 
teklifler 

MADDE 24. — 1961 Bütçe Kanunu ile il
gili olarak : 

a) Masrafların artırılmasını veya gelirle
rin ekısiltilmesmi gerektirecek her türlü deği
şiklik veya ek madde teklifleri; 

<b) Genel ve zatî maaşlar, tahsisat, günde
lik vetya yollukların artırılmasına, veya bunla* 
rın yürürlükteki kanunlarla belli sınırlar dışında 
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Kurucu Meclisin süresi içinde gelecek olan ke
sin hesapları inceleyip karara bağlar. Komisyon, 
1961 bütçesinin en geç 15 Şubat 1961 günü Ku
rucu Meclis îdare Kuruluna sunacak şekilde ça
lışmasını düzenler. 

23 kay ılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğin
ce Yasama Organı Başkanlığına verilen rapor
lar da bu komisyonda incelenir. 

Bütçe Komisyonmıçla görüşme ve oylama usulü 

MADDE 22. — Bütçe Komisyonunda bütçe
nin tümü üzerindeki görüşme bittikten sonra, 
maddelere geçilmesi oya konulur. Maddelere 
geçilmenin kabul edilmemesi halinde, bütçe Hü
küm» te 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 gö
rüşülüp oylandıktan sonra, tümü tekrar oya su
nulur. 

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

Gizti oturum 

MADDE 28. — Bütçe Komisyonunda gfeli 
oturum yapılmasını, ilgili bakan veya komisyon 
üyelerinin üçte biri istiyebilir. 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 Kanunu ile il
gili olarak. 

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

b) Genel ve zati maaşlar, tahsisat, gündelik 
veya yollukların artırılmasına, veya bunların 
yürürlükteki kanunlarla belli sınıflar dışında 

(S. Sayış: ıı : 1 e ek) 
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her türlü değişiklik veya ek madde teklifleri; 
Hükümetçe veya Bütçe Ko'misyonunca yapılabi
lir. Bu gibi teklifler, 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 kargılıyacak makûl gelir kaynağını yahut 
eksültiknesi isltenen gelirli kargılıyacak mâikul 
tasarruf yollarını veya yeni gelir kaynağını be
lirtmek garttır. 

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 gerekir. 

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 basılıp 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 alınmaması 

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-

(S. Say 

(Temsilciler Meclisi İçtüzük Kö. değiştirişi) 

genişletilmesine 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
mitesinden olmak üzere 30 Kurucu Meclis üyesi
nin imzasını taşıyan önergelerle de yapılabilir. 
Ancak bu takdirde, artırılması teklif edilen mas
rafı karşılıyacak makûl gelir kaynağını yahut 
eıMltilmesi isltenen geılird karşılıyacak mâkul 
tasarruf yollarım veya yeni gelir kaynağını be
lirtmek şarttır. 

Yukardaki fıkraya göre Kurucu Meclis üye
leri tarafından yapılacak teklifler ilgili daire 
Â eya 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 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 basılıp dağıtılması ve birleşik 
toplantı gündemine alınması 

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

Gündeme başka madde alınmaması 

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

Bütçe müzakerelerinde söz alma ve söz verme 
I sırası 

MADDE 27. — Bütçe müzakerelerinde, Büt-
I çe Komisyonu Kalem Müdürüne, konuşmanın 

jı : 1 e ek) ' 
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genişletilmesine veya memurluk ihdasına ilişkin 
her türlü değişiklik veya ek madde teklifleri; 

Hükümetçe veya Bütçe Komisyonunca yapı
labilir. 

Bu gibi teklifler, en az üçü Millî Birlik Ko
mitesinden olmak üzere 30 Kurucu Meclis üye
sinin imzasını taşıyan önergelerle de yapılabilir. 
Ancak bu takdirde, artırılması teklif edilen mas
rafı karşılıyacak mâkul gelir kaynağını yahut 
eksiltilmesi istenen geliri karşılıyacak mâikul 
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 gerekir. 

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

Bütçenin Kurucu Meclis Genel Kurulunda 
görüşülmesi sırasında, üyeler tarafından yukar
da belirtilen mahiyette değişiklik veya ek madt 
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 İdare Kurulu tarafından derhal 
bastırılıp üyelere dağıtılır ve dağıtımdan 3 gün 
sonra Kurucu Meclis birleşik toplantısının gün
demine alınır. 

Gündeme başka madde alınmamalı 

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

Bükçe müzakerelerinde .söz alma ve söz verme 
sırası 

MADDE 27. — Bütçe müzakerelerinde, Büt
çe Komisyonu Kalem Müdürüne, ^konuşmanın 

( S. Sayısı : 1 e ek) 
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manın konusu, lehte, aleyte veya üzerinde ol
duğu ve süresi tasrih edilmek suretiyle önceden 
söz isteği kaydettirilebilir. 

Millî Birlik Komitesi Sekreterliği ile Tem
silciler Meclisi Başkanlık Divanı müştereken ko
nuları düzenlemek ve çeşitli görüşlerin belirtil
mesine imkân vermek üzere müracaat sırasını 
da, nazara alarak konuşmaların ! sırasını tâyin 
ederler. 

İlgili bakan ile Bütçe Komisyonunun Baş
kan ve Sözcüsü sıraya tâbi olmadan söz alabilir
ler. 

Son söz Kurucu Meclis üyesinindir. 

Her bakanlığın bütçesini oylama zamanım tesbit 

MADDE 28. — Kurucu Meclis birleşik top
lantısında bütçenin tümü üzerinde görüşmeler 
bittikten sonra, bütçenin vaiktinde 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 Bütçe1 Kanunu madde mad
de oylanır ve tümü açık; oya konur. 

II — 
(Temsilciler Meclisi İçtüzük Ko. değîştirişi) 

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
mesine imkân vermek üzere müracaat sırasını 
da nazara alarak konuşmaların sırasını birlik
te tâyin ederler. 

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

Son söz Kurucu Meclis üjyesinindir. 

Her balcan-liğm bütçesini oylama zamamnı tesbit, 

MADDE 28. — Kurucu Meclis birleşik top
lantısında bütçenin tümü üzerinde görüşmeler 
bittikten sonra, bütçenin vaktinde yetişmesi için, 
her bakanlık ve daire bütçesinin oya sunulma 
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 \e tümü acık oya konur. 

B) Diğer komisyonlar 

Dışişleri Komisyona 

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 
inceledikten sonra Genel Kurul gündemine 
alınır. 

Hesaplan inceleme Komisyonu 

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

(S. Sayısı: 1 e ek) 
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konusu, lehte, aleyhte veya üzerinde olduğu ve 
süresi tasrih edilmek suretiyle önceden söz iste
ği kaydettîdlebilir. 

Kurucu Meclis birleşik toplantıları günde-
minü tesbit etmekle görevli başkanlar, konulara 
göre düzenlemek ve çeşitli görüşlerin belirtil!-
mesine iımkân vermek üzere müracaat sırasını 
da nlazara alarak konuşmaların sırasını birlikte 
tâyin ederler. 

İlgili bakan ille Bütçe Komisyonunun Başkan 
ve Sözcüsü sıraya tâbi olmadan söz aîlabilir. 

Son söz Kurucu Meclis üyesiniındir. 

Her bakanlığın bütçesini oylama zamanını tesbit 

MADDE 28. — Kurucu Meclis birleşik top
lantısında1 bütçemin tümü üzerinde görüşmeler 
/bittikten sonra, bütçeııim vaktinde yetişmesi için, 
her bakanlık ve daire bütçesinin oya sunulma 
zamanı, yukarda! maddede sözü geçen başkanlar 
tarafından tesbit edilir. 

*- Oylama 

MADDE 29. — Bakanlık ve daire bütçeleri 
ile katma bütçelerin her büriniln tümü üzerinde 
görüşmeler bittikten sonra, bu bütçeler fasıl 
fa&ıl okunup tümü oya sunulur. Bütün bütçeler 
ıbitıtikıten sonra Bütçe Kanunu madde madde 
oylanır vel tümü açık oya! konur. 

, B) Diğer komisyonlar 

Dışişleri Komisyonu 

MADDE 30. — Yabancı Devletler ve Millet
lerarası kuruMJair ile yapılan andlaşma, sözleş
me ve her türlü anlaşmalar Temsilciler Mecli
sinim Dışişlerâ Komfeyonu ile MÜllî Birlik Ko-
mitesıilnin bu maksat ile seçeceği üyelerden ku
rulan (Kurucu Mecliis Dışişleri Komisyonu) nda 
inteelendifetîen sonra Genel Kurul gündemine 
a t a r . 

Hesaplan încefome Komisyonu 
MADDE 31. — Mecliis Hesapları ve Sayıştay 

görevlerii 'ile iügiiUi teklüleri incelemek ve Meclis 

(S. Sayısı : 1 e ek) 
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BÖLÜM ; IV 

Kanun teklifleri, bunların görüşülmesi ve 
kabulü 

Kanun tekMftyri 

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

(Temsilciler Meclisi İçtüzük Ko. değdştirişi; 

Kütüphanesinin düzenlenme ve yönetilmesine 
nezaret etmek üzere Temsildiler Meclisinden se
çilecek 5 üye ille, Millî Birlik Komitesinden seçi
lecek üyelerden meydana gelen, bir (Hesapları 
İnceleme Komisyon/u) kurulur. 

Mlekçe Komisyonu 

MADDE 32. — Anayasalın 82 nei maddesi. 
gereğince yurttaşların Kurucu Meclise göndere
cekleri dilekçölerii inceleyip gereğini yapmak 
için Temsilciler Meclisinden seçilecek 10 üye ile 
Millî BMik Komitesinin bu maksat için görev
lendireceği üyelerden meydana gelen bir (Dilek
çe Komisyon) kurulur. 

Bu Komisyon/un emrinde gerektiği kadar ra
portör ve memurlardan ibaret büro bulunur. 

Geçici Komisyonlar 

MADDE 33. — Kurucu Meclisin doğrudan 
doğruya birleşik toplantı halinde ku'Uanacağı yet
kilere ilişkin konular için geçici komisyonlar 
kurabilir. 

Yeter smji ve görüşme usulü 

MADDE 34. — Kurucu Meclisin kuracağı 
geçici veya sürekli komisyonların üyelerinden 
en az ikisi Milî Birlik Komitesi üyelerinden 
seçilir. 

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

Kurucu Meclis Komisyonlarının dışardan bilgi 
ve mütalâa almaları 

MADDE 35. — Kurucu Meclis Komisyonları 
lüzum görürlerse, ilgiili Bakanları, Bakanlık 
temsilcilerini, Devlet, memurlarını, ilim ve ihti
sas sahiplerini, çağırıp dinliyebilMer. Besini 
dairelerden bilgft istiyebileeekleri gibi Danıştay'
dan mütalâa da alialbillirler. 

BÖLÜM : IV 

Kanun teklifleri, bunların görüşülmesi ve 
kabulü 

Kanun teklifleri 

MADDE 36. — 157 sayılı Kanunun 19 mcu 
maddesi uyarınca ger)ek Bakanlar Kurulu, gerek 

( S. Sayısı : J e ek) 
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Kütüphanesinin düzenlenme ve yönetilmesine 
nezaret etmek üzene Temsilciler Meclisinden se
çilecek 5 üye ile Millî BirMk Komitesinden seçi
lecek üyelerden meydana gelen bir (Hesaplan j 
İnceleme Komisyonu) kurulur. 1 

Dilekçe Komisyonu I 

MADDE 32. — Anayasanın 82 nei maddesi 
gereğince yurttaşların Kurucu Meclise göndere
cekleri dilekçeleri inceleyip gereğini yapmak I 
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- I 
portör ve memurlardan ibaret büro bulunur. I 

Geçici Komisyonlar I 

MADDE 33. — Kurucu Meclisin doğrudan 
doğruya birleşik toplantı halinde kullanacağı 
yetkilere ilişkin konular için geçici komisyon
lar kurabilir. 

Yeter sayı ve görüşme usulü I 

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

Komisyonlar, üyelerinin salt çoğunluğu ile I 
toplanır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar I 
verir. 

Kurucu Meclis komisyonlarının dışardan bilgi I 
ve mütalâa almaları I 

MADDE 35. — Kurucu Meclis komisyoıda- I 
rı lüzum görürlerse, ilgili bakanları, bakanlık I 
temsilcilerini, Devlet memurlarını, ilim ve İhtı- I 
sas sahiplerini çağmp dinliyebilirler. Resmî I 
dairelerden bilgi isteyebilecekleri gibi Danıştay- I 
dan mütalâa da alabilirler. I 

BÖLÜM : IV 

Kanun teklifleri, bunların görüşülmesi ve kabulü 

Kanun teklifleri j 

MADDE 36. — 157 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesii uyarınca gerek Bakanlar Kumüu, gerek J 

(S. Sayım : 1 e etk.) 
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Başkanlığına verilir. Bıı 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 hakkında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 67 nci 
maddesi uygulanır. 

Kanun tasarılarının kabulünde süreler 

MADDE 31. — Temsilciler Meclisi Başkan
lığına verilen bir tasarı, komisyon çalışmaları 
dâhil, Temsilciler Meclisinde en geç 30 gün 
içinde karara bağlanarak Millî Birlik Komitesi
ne 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
rüşme, Millî Birlik Komitesindeki görüşme sü
resinin yarısını geçemez. Ancak bu süre 7 gün
den az olamaz. 

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

Karma Komisyonun 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 Başkanı, bu maksatla 
durumu derhal Millî Birlik Komitesi Başkan
lığına bildirir. 

Millî Birlik Komitesinde ve Temsilciler 
Meclisinde Karma Komisyona üye seçilirken, 
ilgili komisyon veya komisyonlardan en az iki
şer üye alınması şarttır. 

Kanun geçici Komisyonda gömşülmüşse, 
Karma Komisyona gönderilecek en az iki üye 
Geçici Komisyon üyeleri arasından seçilir. îl-

(Temsileiler Meclisi İçtüzük Ko. değiştinişi) 

Kurucu Meclis üyeleri tarafından teklif edilen 
kanun tasarıları Temsilciler Meclisi Başkanlığı
na verilir. 

Kanun taşanlarının tümü ile ?naddelerinin 
gerekçeli olması şarttır. 

Kanun tasarılarının kabulünde sûreler 

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

Karma Komisyonun seçilmesi 

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

(S. Sayısı : 1 e efk) 
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(Tem. Mec. Ge. Korulunun kabul ettiği maddeler) j 

Kurucu Meclis üyeleri tarafımdan teklif edilen 
kanun tasartan Temsilciler Meclisi Başkanlığı-
tta verilir. 

Kanun' taşanlarının tümü ile maddelerinin ge
rekçeli olması şarttır. 

Kamın taşanlarının kabulünde süreler 

MADDE 37. — Temsilciler Meclisi Başkan
lığına verilen bir tasan, komiisyon çalaşmalıarı j 
dâhil, Temsilciler Meclisinde en geç 30 gün için
de karara bağlanarak Millî Birlik Komitesine 
gönderiliir. 

Millî Birlik Komitesi bu tasarıyı, en geç, Tem
silciler Meclisinin görülme süresinin (komisyon- 1 
daki görülme süresi dâlıii) yansı kadar süre 
içinde sonuçlandırır. Ancak ıbıı süre 7 günden az 
olamaz. 

»Millî Birlik Komitesi Temsilciler Meclismden j 
gelen metni aynen kabul) etmediği takdirde, Tem
sildiler Meclîsinde yapılacak ikinci görüşme, Mil- 1 
lî Birlik Ktomitesindekil görüşme süresinin yarı- i 
sanı geçemez. Ancak bu süre 7 günden az. olamaz. j 

Temsilciler Meclisi, Millî Birdik Komitesinin 
vardığı neticeyi aynen kabul etmezse, tasan der- i 
hal kurulacak Karma Komisyona verilir. 

Karma Komisyonun seçilmesi 

MADDE 38. — 157 sayılı Kamunun 20 ve 
21 nci maddelerine göre Karana Komisyon ku
rulması gerekirse, Temsilciler Meclismiin Kar
ma Komisyon knrulmıasını zaruri kılan kararın
dan en geç 48 saat sonra toplanacak şekilde, Mil
lî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meelilsi ayn ay
rı gizli oyla Karma Komisyon üyelerini seçer
ler. 

Temsilciler Meclisi Balkanı, bu maksatta du
rumu derhal Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
'bildirir. 

Milî Birlik Ktoınitesinde ve Temsilciler Mec
lisinde Kanma Komisyona üye seçilirken, ilgili 
fejami^yon veya komisyonlardan en az iMger üye 
alınması şarttır. 

Kanun Geçici Komisyonda göriişülmügBe, 
Karma Komisyona gönderilecek en <az ikü üye 
Geçici Komisyon üyeleri arasından seçi'ldr. îl- j 

(S. Sayısı -* X c «k) 



g'i'ld komisyonlardan en az ikişer üyenin seçimi
ni sağlamak için, oy pusMar, iki bölüm hailin
de ve ilgili komisyon üyeleri! ayrı olanak üzere 
yazılır.* 

Seçilen komisyon üyelerinin isimleri, Mec
lis başkanlarınca derhal yazılı olıarak Kanma Ko
misyon Başkanına bildirilir. 

Karma Komisyonun amacı ve çalışması 

MADDE 33. — Karmıa Komisyonun amacı, 
Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi ara
sında ihtilaflı k a t a noktalarda uzlaştırıcı hal 
suretine ulaşmaktır. 

Karma, Komisyon toplantıları gizli yapılır. 

Karma Komisyonun çalışma süresi 

MADDE 34. — Başkan:, Karma Komisyonu 
müddetimde toplar. Karma Komisyon kendisine 
verilen işi ilk toplantı tıarîlhinde/n itiıbaren en 
geç 7 gün içinde sonuçlandırarak gerekçeli ra
porunu birleşik toplantı gündemine almanak üze
re üçüncü maddede sözü geçen kurula verir. 

Sürenin uzatılması 

MADDE 3'5. — Kaınna komisyonlara verilen 
işlerin sonuçlandırılması için bu tüzükte 'belirti
len süre, zaruri hallerde, komisyonun teklifiyle 
ve bir defaya mahsus olmak üzere, birleşik top
lantıda salt çoklukla en çok 7 güne kadar uza-
ti'laibür. 

Karma Komisyon Başkanına vekâlet 

MADDE 36. — Karama komisyonların taibiî 
Başkanı dlan en kıdemli Yargıtay temsilcisinin 
mazereti halinde, ondau sonra gelen kıdemli Yar
gıtay temsilcisi Başkanlık görevini yapar. Onun 
da mazereti varsa; Başkanlık görevi daha az kı
demli olan Yargıtay tem'silcisinee yapılır. 

Bir Karma Komisyonun Başkanlığına getiri
len temsitaii, bu komisyona verilen iş sonuçlandı
rılıncaya kadar Komisyon Başkanlığında kalır. 

Yargıtay temsilcilerinin kıdeminin tesbitin-
cle, Yargıtay daire başkanlarının başkanlık kı-

(Temsilciler Meclisi içtüzük Ko. değiıştifrişi) 

Karma Komisyonun amacı ve çalışması 

MADDE 39. —• Karma Komisyonun amacı, 
Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi tara
şında İhtilaflı kalan noktalarda uzlaştırıcı hal su
retine ulaşmaktır... 

Kanıma .Komisyonun toplantılarına üyelerin
den başkası katı/laanaız. 

Karma Komisyonun çalışma süresi 

MADDE 10. — Karma Komisyonu, Başkam 
müddetinde toplar. 

Karma Komisyoır kendisine verilen işi ilk top
lantı tarihinden itiıbaren en geç 7 gün içinde so-
ıraçliandirarak gerekçeli raporunu birleşik top
lantı gündemine alınmak üzere üçüncü maddede 
sözü geçen kurula verir. 

I Sürenin. uzatılması 

I MADDE 41. — Karina komisyonlara verilen 
işlerin isonuçlandırılm<ası için bu tüzükte belirti
len LSÜre, zaruri hallerde, komisyonun gerekçeli 
tekindi ile ve bir defaya mahsus olmak üzere, bir-

I leşik toplantıda görüşmesiz oya sunulur ve salt 
I çoMukla en çok 7 güne kadar uzatılalbilir. 

I Karma Komisyon JBaşkanına vekâlet 

I MADDE 42. — Kanma Komisyonların tabiî 
I Başkanı olan en kudemili Yargıtay temsikisinin 
I maızereti halinde, ondan sonra gelen kıdemli Yar-
I gıtay temsilcisi B'aşkanhk görevini yapaıv Onun 
I da mazereti varsa Başkanlık görevi daha az kı-
I demli olan Yargıtay temsilcisinee yapılır. 
I Bir Karma Komisyonun Başkanlığına getiri-
I lenı Yargıtay temısilcM'bu komisyona verilen iş 
I, sonuçliandıritlmcaya kadar komisyon' başkanlığın-
I da kalır. 
I Yargıtay temsilcilerinin kıdeminin teshitinde, 
1 Yargıtay Daire hakanlarının başkanlık kıdemi, 

(S . Sayısı : 1 e ek) 



- a -
(Tem. Mec. Ge. Kurulunun kabul ettiği maddeler) 

«41i komisyonlardan en az ikişer üyenin seçi
mini sağlamak için, oy pusluları! iki bölüm ha
linde ve ilgili komisyon üyeleri ayrı olmak üze
re yazılır. 

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

Karma Komisyonun amacı ve çalışmam 

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. — Başkan, Karma Komisyonu 
müddetinde toplar. 

Karma Komisyon kendisine verileri işi ilk top
lantı tarihinden itibaren en geç' 7 gün içinde so
nuçlandırarak gerekçeli raporunu birleşik top
lantı gündemine alınmak üzere üçüncü madde
de 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 
çoğunlukla 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 
Yargıtay temsilcisi Başkanlık görevini yapar. 
Onunda mazereti varsa Başkanlık görevi daha 
az kıdemli olan Yargıtay temsilcisince yapılır. 

Bir Karma Komisyonun Başkanlığına getiri
len Yargıtay temsilcisi bu komisyona verilen iş 
sonuçlandırılıncaya kadar komisyon başkanlı
ğında kalır.* 

Yargıtay temsilcilerinin 'kıdeminin tesbitinde, 
Yargıtay Daire başkanlarının başkanlık kıdemi, 

( S . Sarifcî ' H ^ ) 
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demi, Yargıtay üyelerinin üyelik "kıdemi göz 
önünde tutulur. 

Karma Komisyonca varılan sonuçların birleşik 
toplantıda oylanması 

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 noktaların ay
dınlatılmasını isterlerse, bu maksadı afmamaik 
şartiyle ve başkanın müsaadesiyle, yerlerinden 
vsözcülere sual sorabilirler. 

Mjetinler üzerinde müzakere açılamaz. Açık
lamalar bittikten sonra, değişik metinler Kar
ma, Komisyonca en az oy alan metinden baş
lamak suretiyle oylanır. Eşit oy almış metin
lerin oylama sırasını başkan takdir eder. Oyla
ma, 157 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 7 nci 
fıkrası gereğince yapılır. 

Karma Komisyonda konuşulacak konular 

MADDE 38. — Karma Komisyonda sadece 
Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisinin 
üzerinde itti^fe 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, kssin olarak belli edebildiği hallerde bu yola 
başvurulur. 

Başkan ve kâtipler oylama sonucu üzerinde 
tereddüde düzerler veya ittifak edemezlerse ya-, 
hut üyeletdej), beşi kalkıp bunu isterlerse, ayfğa 
kajükma usulüne başvurulur. Başkanlık Divanı 
yine sonuçta ittifak edemez veya tereddüde dü-

(TeırLS'ilcilev Meclisi İçtüzük Ko. değişti rişı) 

Yargıtay üyelerinin üyelik kıdemi göz önünde 
tutulur. 

Bakanlık ile Karina Komisyon Başkanlığı 
bağdaşamaz. 

Karma Komisyonca varılan sonuçların birleşik 
toplantıda oylanması 

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

Karma Komisyonda konuşulacak konular 

MADDE 44. — Teklifin 38 nci madJdesî 44 
ncü madde olarak avnen kabul edilmiştir. 

Birleşik toplantıda oylama 

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

(S. Sayısı : 1 e ek) 
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(Tem. Mec. Ore. Kurulunun kabul ettiği maddeler) 

Yargıtay üyelerinin üyelik kıdemi ıgöz önünde 
tutulur. 

Bakanlık ile Karma Komisyon Başkanlığı bağ
daşamaz. 

Karma Komisyonca varılan sonuçların birleşik 
toplantıda oylanması 

MADDE 43. — Komisyon tek bir metin üze
rinde anlaşmaya varamadığı takdirde, beliren 
farklı görüşler seçilecek Mrer 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 Ibaşlamak 
suretiyle oylanır. Eşit oy almış metinlerin oyla
ma sırasını başkan takdir eder. Oylama, 1S7 sa
yılı Kanunun 20 nci maddesinin 7 nci fıkrası ere- ¥ 
reğince yapılır. 

Karma Komisyonda konuşulacak konulur 

MADDE 44. — Karma Komisyonda sadece 
Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisinin 
üzerinde ittifak edemedikleri maddeler (görüşü
lebilir. İhtilaflı olmıyan maddeler üzerinde gö
rüşme alçılamaz. Ancak, kanunun bütününde 
ahengi sağlamak için değişiklik yapılması gere
ken maddeler (bu hükmün dışındadır. 

Birleşik toplantıda oylama 

(MADDE 45. — 157 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince yapılacak oylamalarla, Millî 
Birlik Komitesi üyeleri ile Temsilciler Meclisi 
üyeleri ayrı ayrı oy kullanırlar. 

îşari oylamanın mümkün olduğu ve sonucu 
kesin olarak «belli edildiği (hallerde ıbıı yola baş
vurulur. 

Başkan ve katipler 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-

(S. Sayısı: 1 e ek) 
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serse yalhut on üye ayağa kalkarak veya yazıyla 
açık oy fcalebederlerse, açık oya başvurulur. 

Açık oya başvurma, 'her üyenin üzerinde ismi 
yazılı beyaz, kırmızı, yeşil, renkli oy varakalarını 
kullanması suretiyle yapılabileceği gibi, adı oku
nan üyenin ayağa kalkarak (kabul), (ret), (çe 
kimser) kelimelerinden birini söylemesi suretiyle 
de yapılabilir. 

Komisyonlar kurulması 

MADDE 40. — Kurucu Meclis, gerektikçe 
kurulacak Karma komisyonlar dışında, bir Dış 
İşleri ve bir de Hesapları inceleme Komisyonu 
seçer. 

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

Komisyonlar, toplantıya katılan üyelerin şali 
«okluğu 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 tem
silcilerini, Devlet memurlarını, ilim ve ihtisas sa
hiplerini çağırıp dinliyebilirler. Resmî daireler
den bilgi istiyebileeekleri gibi. Danıştaydan mü
talâa da alabilirler. 

Hükümetin bir kanun tasarısını geri alması 

MADDE 42. — Hükümet, teklif ettiği bir 
kanun tasarısını Temsilciler Meclisi gündemine 
ahumadan önce, ıgeri alabilir. Bu ihusus, Millî 
Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi Genel 
kurullarına bildirilir. Tasarının Temsilciler Mec
lisi /gündemine alınmasından sonra geri alma, 

(Temsilciler Meclisi İçtüzük Ko. değigtirişi) 

Hükümetin bir kanun tasarısını geri almam 

MADDE 46. — Teklifin 42 nci maddesi 46 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 1 e ek) 



(Tem. Mee. Ge. Kııruîunun kabul etitigi maddeler) 

serse yahuit on üye ayağıa kalkarak veya yazıy
la açık oy talebederlerse, açık oya başvurulur. 

Açik oya başvurma, her üyenin üzerinde is
mi yazılı beyaz, kırımızı, yeşil, renfkli oy varaka
larını kullanıması suretiyle yapılabileceği gibi, 
adı okunan üyenin ayağa kalkarak (kabul), 
(ret), (çekinser) kelimelerinden birini söyle
mem sureliyle de yapılabilir. 

Hükümetin bir kanım tasarısını geri alması 

MADDE 46. ~~ Hükümeft, teklif ettiği bir 
kanun tasarısını Temsilciler Meclisi gündemi
ne alınmadan önce; gem' alalbdlir. Bu husus, Mi
lî Birlilk Komitesi ve Temsilciler MeclM Genel 
fcurullarına IbüdMlir. Tasarının Temsilciler 
Meclisli gündemline alınmasınıdlan sıonra geri 
alnıa, ancak Temsilciler Meclîsi Genel Kurulu
nun kararıyla mümjküındür. 

'Bu husustaki ikalar, Temsilciler Meclisi Baş-
ikaniığınca Millî Birik Kamiltesline derhal bil-
dirilr. Bir tasarı, Temsildiler MeclM tarafın
dan karara bağlanldi'klfcan sonra, Hüikiim'etçe ge
ri «llıniaım&z. 

Kurucu Meclis üyeleri tarafından yapılan kanun 
tekliflerinin geri alınması 

MADDE 47. — Kurucu Meclis üyeleri tara
fından teklif edilen kanun taşanlarının teklif 
sahipleri tarafından gerfi almanak istenımesd ha
linde de yakardaki madde hükümleri uygula
nır. 

Teklif sahiplerinden btir kisimınm tekilleri
ni geri almak istemeleri halinde, 157 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesi hükmü yerine getürîl-
ımelk kaydiyle, tasan başka üyeler veya ilgili 
(komisyon tarafından benimısenelblilSr. Bu takdir
de müzakereye devam olunur. 

Devlet Başkanının bir kanunu geri göndermesi 
halinde Karma Komisyon 

MADDE 48. — Bir kanunun, Devlet Balkanı 
tarafından Kurucu Meclise geri gönderilmesi ha
linde, bu kanun, 38 nci maddeye göre kurulacak 
bir Karıma Komisyonda incelenir. Kanunun ka
bulü sırasında esasen bur Karıma Komisyon teş
kil edilmişse, gferi gönderilen kanun evvelce ku-

(S. Sayısı : 1 e ek) 



3d 
TeMM 

ancak Tennisileiler Meclisi Ctenel Kurulunun ka
rarlıyla mümiMndür. 

Bu husustaki" karar, Temsilciler Mec'İsi Baş
kanlığınca Millî Birlik Komiitesline derhal bil-
ddrîlir. BÜr tasan, Temisâlcftler Meclisi tarafın
dan karara bağlandıktan sonra, Hükümete ge
ri alınamaz. 

Kurucu Meclisi üyeleri (tarafından yapikm {kanun 
tekliflerinin geri alınması 

MADDE 43. — Kurucu Meclis üyeleri tara
fından teklf edilen kanun tasarılarının teklif 
sahipleri tarafımdan geri almamak isıtenımesi ha
linde de yulkardakfi ınadde Mikülmlerii uygula
nır. 

TtefeHfif sahipMndien bir kıismmın tekMleri-
ni geri almak isitemeleri halinde, 157 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddeci hülkmü yerine getffrrilmek 
kıayjdiyle, tasarı başka üyeler veya ilgili komis
yon tarafından Ibeniiimsenebilir. Bu tafadirde 
müzalkteTfeye devran olunur. 

Devlet Başkanının bir [kanunu {geri göndermesi 
halinde Karma Komisyon 

MADDE 44. — Bir kanunim. Devlet Başka
nı tarafından Kurucu Meclise geri gönderilme
si halinde,,bu kanun, 33 ncü maddeye göre ku
rulacak bir Karma Komıisyonda incelenir. Ka
nunun kabulü sırasında esasen bdr Karma Ko
misyon teşkil edlillmiışlse ,geri gönderilen kanun 
evvelce kurulmuş koanlsyonca incelenir. 

KJaıtaa Komisyonca bu hususta hazırlanacak 
gereikçjeli karar, üç gün iıejinde Kurucu Meclis 
Başkanlığına sunulur. 

(Temsilciler Meclisi îçtiüzülk Ko. değiştin rişi) 

| BÖLÜM : V 

Çeşitli hükümler 

Başkanın söz alması rüe ipy kullanması faali 

MADDE 45. — Kurucu Meclis birleşik top-
lanitı başkanı söz alamaz. Aneaik oya sunulan 
tieMitöte oy eşitliği olursa oyunu kullan'albilir. 

Yazûı konuşmaların süresi 

MADDE 46. — Kurucu Meclis birDeşük top
lantısında* üyeler tarafından 10 dakikadan faz-
îa yazılı meltim okunamaz^ 

(S. Sayısı : 1 e eki) 

Kurucu Meclisi üyeleri parafından yapılan \kanun 
tekliflerinin geri alınmadı 

'MADDE 47. ~~ TefeMm 43 ncü maddesi 47 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Başkanmm bir \kanunu $eri göndermesi 
halinde Karma Komisyon 

MADDE 48. — Bir kanunun, Devlet Başka
nı tarafından Kurucu Meelse geri gönderilmesi 
hailinde, bu kanun, 38 nıci mıaddeye göre kuru-
lacaik bdr Karma Komisyonda incelenir. Kanu
nun kabulü sırasında esasen bîr Karma Komis
yon teşkil edilmişse, geri gönderilen kanun ev
velce kurulmuş komisyonca incelenir. 

Karma Komisyonca bu hususttıa hazırlanacak 
gerekçjela; karar, üç gün içjinde Kurucu Meclis 
Başkanlığına sunulur. 

BÖLÜM : V 

Çeşitli hükümler 

Başkanın $öz (alması \ve \oy kullanması hali 

MADDE 49. — Teklifin 45 neffi maddesi 49 
ncu madde olacak aynen kabul edâlmişJtS'r. 

Yazıh konuşmaların süresi 

MADDE 50. — Teklifin 46 neı maddesi 50 
noi madde olarak ayuen kaibul edfclmişitir. 
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rulmuş 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 kutlanması hali 

MADDE 49. — Kurucu Meclis birleşik top^ 
lantı başkanı söz alamaz. Ancak oya sunulan 
teklifte oy eşitliği olursa oyunu kullanabilir. 

Yazüı, konuşmaların süresi 

MADDE 50. — Kurucu Meclis birleşik top* 
lantısında üyeler tarafından 10 dakikadan faz
la yazılı metin okunamaz. 

(& Ssym : 1« «fc) 
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Teklif 

Meclis soruşturmam 

MADDE 47. — Meclis soruşturması açılması 
konusunda verilen kararı, Millî Birlik Komi
tesi veya Temsilciler Meclisi, kararın kendile
rine bildirilmesinden itibaren bir hafta içinde 
neticeye bağlamaya mecburdur. Aksi halde, 
İm 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 top
lantıda aynı maddeye göre karara bağlanır. 

Kurucu Meclis İdare- Kurulu 

MADDE 48. — Kurucu Meclisin müşterek 
idari işleri, Millî Birlik Komitesi Sekreterliği 
ile, biri başkanvekili olmak üzere Temsilciler 
Meclisi Başkanlık Divanının iki üyesinden mü
teşekkil «Kurucu Meclis tdare Kurulu» tarafın
dan yürütülür. 

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

Bu kurul, aynı zamanda T. B. M. M. İçtü
züğünün İ98 nci maddesinin 1, 2, 4, ve .5 nci 
bentleri ile 203 ncü maddesinin 5 nci ve 8 nci 
bentlerinde ve 206 nci maddelerinde yazılı gö
revleri bizzat ifa eder veya ne suretle ifa edi
leceğine dair 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 müfrezenin 
kullanılması hususlarında birleşik toplantı baş
kanı yetkilidir. Bu yetkinin kullanılmasında 
Başkanın icra vasıtası Kurucu Meclis tdare Ku
ruludur. 

Dinleyici davetiyeleri 

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

(Temsilciler Meclisi İçtüzük Ko. değiştirişi) 

Meclis soruşturması 

MADDE 51.-4- Teklifin 47 nci maddesi 51 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis İdare Kurulu 

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

Birleşik toplantılarda düzen 

MADDE 53. — Birleşik toplantılarda, düze
nin sağlanması ve lüzum görüldükte inzibat kuv
veti ile askerî müfrezenin kullanılması hususla
rında birleşik toplantı Başkanı yetkilidir. Bu 
yetkinin kullanılmasında Başkanın icra vasıtası 
Kumcu Meclis idare Kuruludur. 

Dinleyici davetiyeleri 

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

(S . Sayısı : 1 e eik) 
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Meclis soruşturması I 
MADDE 51. — Meclis soruşturması açılması I 

konusunda verilen kararı, Millî Birlik Komi- I 
tesi veya Temsilciler Meclisi, kararın keııdile- I 
rine bildirilmesinden itibaren bir hafta içinde I 
neticeye bağlanmaya mecburdur. Aksi halde, bu I 
husustaki karar kesinleşmiş sayılır. I 

Kararların birbirine uygun olmaması halinde, I 
157 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uygun ola- I 
rak kurulacak karma komisyonun üç gün içinde I 
hazırlıyacağı rapor birleşik toplantıda aynı mad
deye göre karara bağlanır. 

Kurucu Meclis İdare Kurulu 

MADDE 52. — Kurucu Meclisin müşterek 
idari işleri, Millî Birlik Komitesi Sekreterleri ile, I 
biri başkanveküi olmak üzere Temsilciler Meclisi j 
Başkanlık Divanının iki üyesinden müteşekkil 
«Kurucu Meclis idare Kurulu» tarafından yürü
tülür. 

Bu Kurul, Kurucu Meclis, Devlet Başkanlığı 
ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerinin ita amirliği 
ve Kurucu Meclis İdare Amirliği yetkilerine sa
hiptir; bu yetkilerin kurulun hangi üyeleri tara
fından ne suretle kullanılacağını tâyin eder. 

Bu kurul, aynı zamanda T. B. M. M. İçtü
züğünün 198 nci maddesinin 1, 2, 4 ve 5 nci 
bentleri ile 203 ncü maddesinin 5 nci ve 8 nci 
bentlerinde ve 206 nci maddelerinde yazılı gö
revleri bizzat ifa eder veya ne suretle ifa edile
ceğine dair kararlar verir. 

.(S. Savîsi;.le efc) 



Teklif (Temsilciler Meclisi İçtüzük Ko. değiştirişi) 

MADDE 51. — Kurucu Meclis birleşik top-
lantüarmda başkan ve kâtipler smokin, resmî 
veya siyah elbise giyebilirler. 

Kurucu Meclis İçtüzüğüne aykırı diğer 
içtüzük hükümleri 

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

İçtüzükteki değişiklik 

•MADDE 54. — Bu İçtüzüğün değiştirilme
sinde kanunların değiştirilmesindeki usule uyu
lur. 

Bu Tüzüğe ayktrı diğer İçtüzük hükümleri 

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

T. B. M, M, İçtüzüğünün yürürlükte kaUm 
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 52. — Millî Birlik Komitesi ve Tem
silciler Meclisi Içtüzüklerindeki Kurucu Meclisin 
görevine, yetkilerine, çalışma usul ve sürelerine 
ilişkin ve bu İçtüzüğe aykırı bükümler uygu
lanmaz. 

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. 

MiUetvekillerine ait haklar ve kayıtlar, Ku
rucu Meclis üyeleri hakkında uygulanır, 
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Bu tüzüğe aykırı diğer İçtiü&ük hükümleri 

MADDE 55. — Millî Birlik Komitesi ve Tem
silciler Meclisi îçtüzüklerindeki Kurucu Mecli
sin görevine, yetkilerine, çalışma usul ve süre
lerine ilişkin ve bu tçtüzüğe aykırı hükümler 
uygulanmaz. 

T. B, M, M. içtüzüğünün yürürlükte kalanı 
hükümleri 

MADDE 56. — T. B. M, M. nin 1957 yılından 
önce yürürlükte olan İçtüzüğünün bu içtüzüğe 
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 kaklar ve kayıtlar, Ku
rucu Meclis üyeleri hakkında uygulanır. 

İçtüzükteki değişiklik 

MADDE 57. — Bu İçtüzüğün değiştirilme
sinde kanunların değiştirilmesindeki usule uyulur. 

»m<i 
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