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1. — Geçen tutanak özeti , 2 

2. — Görüşülen işler 2 

1. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kan ve Vehbi Ersü ile Temsilcile Mec
lisi Üyesi Cemal Yıldırım'ın, Anayasanın 
halkoyuna sunulması hakkındaki 283 
sayılı Kanunun 5 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Se
çim Komisyonu raporu (2/16) (S. S. 59) 2:3 



B : 93 6.7.1961 O : 1 
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılma ve, 

Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çift
çilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kındaki 3242 sayılı Kanunla Muhtaç çiftçilere 
ödünç tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı 
Kanuna göre verilen tohumluk ve yemeklik be
dellerinin teciline dair kanun tasarıları görü
şüldü ve kanunlar kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Muzaffer Yurdakuler Befet Aksoyoğlu 
Divan Kâtibi 

Kâmil Karavelioğlu 

B İ B t N C t OTURUM 
Açılma saati : 16;30 

BAŞKAN — Sıtkı Ulay 
KATİPLER : Selâhattin Özgür, Refet Aksoyoğln 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

JULEN İŞLER 2. — GÖRÜg 

1. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kem ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Meclisi 
Üyesi Cemal Yttdırım'm, Anayasanın halkoyuna 
sunulması hakkındaki 283 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Seçim Komisyonu raporu (2/16) 
(S. S. 59) (1) 

BAŞKAN —• Anayasanın halkoyuna sunul
ması hakkındaki 283 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi Temsilciler Meclisinin bugünkü oturu
munda kabul edilmiştir. 

(1) 59 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mecli
sinin 83 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 

Şimdi bu teklifin müzakeresine başlıyoruz. 
önce tasarının tümünü okutuyorum. 

(Tasarının Temsilciler Meclisinde kabul edi
len şekli okundu.) 

BAŞKAN — Kanunun müzakeresini kabul 
edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. Tümü 
üzerinde görüşmek istiyen var mı? Buyurun 
Vehbi Ersü 

VEHBÎ ERSÜ — Efendim, biz teklifimizi 
yaparken, yürürlük maddesini 7 . 7 . 1961 ola
rak düşünmüştük. Halkoyuna iki gün kaldı, 
yayımı tarihinde denirse, belki yetişmiyebilir. 
Halbuki bugün akşamdan itibaren, Yüksek Se
çim Kurulu Başkanlığının bu kabul edilecek 
kanuna göre muamele yapması icabetmektedir. 
Bu bakımdan eğer bir mahzur yoksa, kanun 
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derhal neşredilecekse, meselâ yarınki Resmî 
Gazete ile yaymlanahilecekse mesele yok. Yü
rürlük tarihinin, yayım tarihi olması bir m.ah-
mahsur doğuracak mı, onu öğrenmek istiyorum. 

SEZAİ O'KAN — Ben cevap vereyim efen- j 
dim. ı 

BAŞKAN — Buyurun Sezai O'Kan; I 

SEZAİ O'KAN — Efendim, Vehbi Beyin ; 
söylediği yerindedir. Bu hususu dikkate aldığı- i 
mız için biz, teklifimizde, «Bu kanun 7 . 7 . 1961 j 
tarihinde 'yürürlüğe girer» demiştik. Bu hu
susta komisyonla görüştük. Şimdiye kadar 
çıkan kanunlarda böyle tarih olmadığı ve «ya- j 

yımı tariihinde,» tâbirinin 'kullanıldığı ifade ve I 
i 

izah edildi. Şimdi Komitemiz tarafından ka
nun kabul -edildiği takdirde, kanun Başvekâlet 
Neşriyat Müdürlüğüne gidecek ve yarın sabah 
erkenden Resmî Gazetede ilân edilecek. Bu 
husus temin edildiği için tekliflerini 'biz de ka
bul ettik. 

BAŞKAN — Resmî Gazete her gün çıkmıyor. 
Haftada iki gün çıkıyor. 

SEZAİ O'KAN — İhtiyaç hissedildiği za
man hemen çıkar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddelere ge
çilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

1961 0 : 1 
Anayasanın halkoyuna sunulması hakkındaki 
283 sayılı Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Anayasanın halkoyuna sunul
ması hakkındaki 283 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Oy verme günü salbah saat 5 ten 19 a ka
dar geçecek zaman, oy verme süresidir. An
cak saat 19 a geldiği halde, sandık başında 
oylarını vermek üzere bekliyen seçmenler, Baş
kan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oyla
rım kullanırlar. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istiyen. Yok. Birinci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun memlekete hayırlı ve uğurlu olsun. Açık 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,45 
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