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Kurucu Meclis 
tÇTUZttö-tt 

BÖLttM :· I · 

Genel hükümler 

lçtiiziiğ1in konı~su 

MADDE 1. - Kuruluşu, ramacı ' ve görevi 
13 . 12 . 1960 tm-ihli ve 157 sa ılı Kanunda gös
terilmi · ·olan Kurucu Meclis, ıbu !<}tüzü!kteki hü-· 
kilıni ı·e göre c;alışır. · 

Ba;, kanlıl.· Divmı1 

MADDE 2. - Kurucu Meclis Birleşik top
lantılarında Ba':ılkanlık, Milli Birlik Komi~i
nin 'bu malksatl-a eçeceği üye ilc Te!'Il8ılcil&r 

Mecliı i Başkam arasmda nabetleşe yapılır. 
İlk :birleşik toplantıya, Milli !Birlik 1\!omit -

.si tarafından seçilen Başkan başkanlik eder. 
ıBirl~i:k toplaıntılaırla, :\fiili Biı'lik K mit ·i

nin ıktıtiplerinden 'biri ile, Temsilciler Meclisi
nin 'kfLtiplerinden 'biri, tki\.tiplik görevini y.1lpar
lar. 
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'!'oplantı Başkanı il<• :i1lri kati.p. Bıışkanlık Di
vıı.mm teşkil (>(ieı·. 

(fii,ndemin te,'fbiti ve il.iimı 

MADDE 3. - Kurucu MecLi.- . ~1irlcşik top
lantılımnın günü, . aati ve gündemi Milli' Bir
Ji ık J<:oınitesjnin Birleşiık toplantılar için se<ıec<'

ği Ha kan ile Tem ilciler N!ecli i BaşJ anı ta
ı·a.fınd:ılll ttı bit ve toplantı :uımanmdan en az 

. · ı4 . aat öıı<'t' ili\ n olumu. 

O.iimclenıin . ırası 

MADDE 4. - Kuru n fecli · birleşik top
lantı. ının ..,.ilndE'nıi, a~ağıdıı~d ıraya gÖt'(' dü
zenlenir: 

a) Ha kanlığın ıı J Kurula sunu ları, 

h) Ka rm tt o mi ·yon raporla ı·ı, 

c·) Kuru(~U ~Iecli. t göriişiHec k v • kııra

ı·a hağlana<'ak lliğer konular. 

~\ııc·ak. Kutu ·u Mc ·lis G('ıı l Kur·ulu, gerr
kir. e •htı ·ırn;vı oejH tirelbmr. 
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BÖLÜM :II 

Anayasanın ve Seçim Kanununun hazırlanmasi 

. 1no yasa ı'(' ·seçim. J(a:nunirn-tnı komisyonda 
görü.~iilmte sü1·esi 

MADDE 5.- Anayasa Komisyonu, Anayasa 
tasanı>ım Ye !-:e<:iın Knnunu Komisyonu, 'eçim 
K~mnnu tasaı·ı::.ım en ge,ç 10 Mar<t 1961 gününe 
1uıdm· karara lıa.ğlayıp gerekçesi ile birlikte 
Tı:ınısilcilcr ~Ieclisine vermeye mecburdur. 

Bu süre içinele bitirilemiyen tasaiı.lar, lıı:tliyl 
Temsilciler ~feclisi gfındem.ine alınır v~ bmılu.rıu' 
görüşülmesine b~la:ııır. ' 

Ea.§kn komisyonUıra seçilememe 

MADDE 6. - Anayasa ve Seçim Kanunu 
K.omi~yommda göre\· alan üyeler, bu ()'örevleri 
sona ernwd.itkı,:.c baş}~ koonisyonl.ara ·oçilem~lor. 

Alt J(omisyonlar· 

MADDE 7. - Ana;vasa ve Seçim Kalıunu 
Komisyonu, lii.x11munıia · kur.acağı Alt Konrisyotı-
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lal'ın çaılı~alal'ına katılmak ii7A:ııc, _sayısı lO u 
"'~em k fj<mtiyle, Tomsileller Mecli ·indcn üye
, ~j1m nni isti.yobilir V bu se(fime aday göstJere
biJirJer. Bu SUI'etle ·eçilen iiy ler, iştil'ak ottik-
1 ri Alt Y om.ü;,J'UD raporlannm Anayasa ve Sc
çim Kanunu Komisyonundaıki müza:kcrelel'ine
katılabilil'l r; a.ıH'aJr oy kullannmazlar. 

çiın f{arwnuwu ilgilcndirc n hükiimlu-in 
önceUkle karara bağlanması 

MADDE 8. - nayasa. Komisyonu Anaya-
anın tümü üz rinde'ki görüşmeler sona erince

SOçim Kanununu ilgi! ndiroo Anayasa hiilküm
lerini öncelikle görıü ·ür ıve ıkıomi yonuın kurulu
§Undan ıb~lıyarak ~en ~geç 3 ha:flta içinde hu ko
nulardaki ikaxarlarmı eçim Kanunu 'Komisyo
nuna. yazı ile bildirir. 

Anayasa ve eçinı Kanunıı komisyonıcır-ının 

i§ birliği 

MADDE 9. - Anayasa v eçim Kanunu 
komisyonları bir lwmmun aydınlatılma ı bakı-
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mımlım diğer koıui:;yoaun görii§üuü· ve kararını 
.almaya iht.iyaç görürlerse, bu huım u yazı ilc fi@

rabilecekleri gibi, görüş birliğini sağlamak ama
·ciylc birlikte toplanınayı da tcklif edebilirler. 

Görii§ü soııılan komisyon, bu husustaki fik
rini. rapor halinde bildirir. Birlikte toplantı tek
lifi kabul edi'lirsc, iki komisyon Anayasa Koinis·
yonu Başkanının Başkanlığında toplamr. 

Seç·men kiitiikl ri ile iıgili Kanım 

MADDE 10. - 'eçim K,anunu Komisyonu 
:seçmen kütükleri il<' ilgili hükümleri öncelikle 
görüşerek hazırlar. 

Bu hükümleri ayrı bir ta ·an halinde Teın ·il
.ciler Meclisine sıuıabilir. 

Anayasa Ka1·nıa Komisyonu 

MADDE 11. - 157 sayılı Kımunun 31 nci 
maddesi gereğince kurulacak Kaı-ma Komisyon, 
lçtüzüğün 38 nci madde indeki esaslara göre 
seçilir. 

Karma Komisyon kurulmasını gerektiren ka
rarın verilmesinden başlıyarak n ge 24 saat 
içinde toplnnır ve yecli giin içinde kararını verir. 
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Karma Komisyonun raporu. önMHkln Kunt
en M .eli gündemine nhmr. 

'L'oplanma ıı karcw 1ıMa7n 

MADDE 12. - Anaya a ve 'eçim Kanunu 
komisyonları, üye sayJsıllln alt çoğunluğu il~ 

toplanır ve hazır buhman Üy<'l<'rin ıı.lt GOğunlu

ğu il kahı.r verir . 

• l1ıa,yascı t'l' ~ çim J(amtmı Kornisyonıt 

ttıtanaklar ı 

MADDE 13. - Anayasa ve ' c:inı Kanunu 
koınisyonlarmın görüşmeleri tam olarak zapto
lnımr ve . s Hlma. nl ti ile <le te bit edilebilir. 

A nawı. a uc Seç·im Kanunıı komisyon.larının 

haftalık rcıporlan 

MADDE 14. - Anaya. a ve I(İm Kanunu 
ıkomisyonJ-aa·ı , her hafta sonrunda. çalışmahı.rıın gi
diş v onuçlarım, varsa çalışınalarmı l:uzlan
dıracak tekliflerini, Tem ilciler :Mccli i Baş1nu.ı.

hğına 1hir~ı· rAporla hUdiı'irl r. Ba kanlı'!< bu ra-
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porl:m ılcrhal bn.stırıtrak bütiln Kurncıı M eli. 
üye] ıwe dağıtn1; ik!oınisyonla.rın ~)iL· t-eklifi var
M önceliki . gilndf'rne :ılıt. 

Anayasct ve Seçi•rn Kanıımı ile ilgı1i Birleşik Top
lantı ba§layınca cliğM' çahşmaların dıwması 

MADDE 15. - Anayasa ve eçim Kanunu 
ilc ilgili olarak J 57 sa)'llı Kanunun 31 nci mad
d<>sinin 4 ncü fıkrasma göre yapılacak birleşik 
toplantılar başladıktan son;a, ta arılar kabul 
Nlilinc ye kadar, Anaya a ve e~im Kanunu gö
ı'i.işmelcrin ayrllan günlerde gündeme başka ko
nu alınamaz. Görü m ler arahksıı d vam eder. 
Birl<'şik toplantıda al sine karar verHmedikçe 
<liğer komisyon <:alışmaları tatil edilir. Bu ko
mi yonla1'11ı, Mi1li Birlik Kornit sinin veya Tem
"il<'il('r "i\[rcli inin diğer ~ahşmalaı·ı hakkında ko-

ıulınuş nlnn sür l<'l'. lm müddet i inde i lemez. 

Kaı·aı-lar oylamaya katılan iiy Jl'rin üçte iki 
~o~uıılnğ\l ile veriliı·. 

Annynsa V<' , '<'<}im 1 anununun tümü açık 

oya ·mmhır. 

7 



k eçim kararının .1/<U!Itnlamna.sı 

MADDE 16. - 157 sayılı Kanunun 33 ı'Lcü 

madde i geı:eğince :seçim gününün tayini _için 
yapılHca.k birleşik toplantıda aynı kanunun 27 
nci ınadd('siııiıı l nci f1krnsınıı uyularak verih'-
0ek km·H ı·, Resını Gnzet~cl C' clm'hıı.l yayınlamr. 

BÖLttM : III 

Bütçe Komisyonu ve diğer komisyonlar 

A) Bütçe Komisyonu ve 1961 bütçesinin kabulü 

Bii.tçe Komisyonunun seçilmesi 

MADDE 17. - 'l'eım-ıilcilcı· Ylt~t~lisi , Aııayaıuı 

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

' Millt Birlik Komitesi, bu yazının alınmasm
dan s~m·a en geç iki gün içinde Bütçe Komisyo-
nıma 10 ÜY.e seçer. ' · 
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Biit~·e 1( omisyonu BaşlımıZ-ık Divanı ve. kalemi 

MADDE 18. - Kurucu )f clis Bütçe Komis
yonu ilk toplanhsmcla bir başkan ve bir başkan
vekili il bir v ya birka<: s kr ter üye ve genel 
. ·öze ii seçeı·elc, toplantı v e,: alışma usullerini ka
r·arlaştırır. Komisyon, ayrıca bakanlıklar ve kat
ma hütr,eli daireler için yeteri kadar sözcü se
çer. 

7 nci madde hükmü bu komisyon hakionda 
da uygulanır. 

Bütçe Komisyommı.m bir kalem müdi:irü ve 
yardımcısı, bir başkatip ve yardımcısı ve bir 
memuru vm·dn·. 

Biitçe J(onıisyom(, tııtanakları 

MADDE 19. - Bütçe Komisyanunı.m bütçe
nin tümü ile Bakanlık ve katma bütçeli daireler· 
büt('clerinin tümü üzerindeki görüşmeleri ay
nen zaptolunur .. Diğer görüşmeler, aksine karar 
verilmedikçe, özet olarak ıaptolunur. 
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Riitçe Komisyonımda to]Jimıına ı• karar nısab1 
tJyeUğin clü.~mcsi 

MADDE 20. - Büt(:t roınisyonu, üy~ll·ı·i
nin ı:ıalt <:oğ-ınıluğu ik t ıplmm· YI' toplantıya ka
tılan üyelerin salt ~oğunluğu He karar vcı·iı·. 

İzin iz veya öziü·. üz 5 toplnn1ıya katılınıyan 

üye Komisyon karariyle istifa etmiş sayılır ve 
y rin<' üyesi olduğu Komite veya Meclisten 
Rütç:c Kom]syoım Baı;ıkanının yazısı üzerine ye
nisi s çiliı'. 

lNtçr Konıisyonttnım r;iirevleri ve biitçe tasansını 
tamamlama tariTti 

MADDE 21. - BiitGc Komisyonu, 1961 Büt
çe Kammu il ona bağlı bakanlık bütçelerini ve 
Kuru<"u ~ f elisin süresi içinde gelecek olan ke
sin h apları incel yip karara bağlar. Komisyon, 
J 961 büt<:csini en ge<: 15 Şubat 1961 günü Ku
rucu M clis ldarc 1 nrnhınıı snnacak ~Pl ildt' c:a
l ı masmı t1iizenlcr. 

23 aytlı T<anuınuı 10 n<·u maddesi gereğin
e Yasaımı Organı Başkanhğma vcl'ilPn rapot'
lnl' dtı bu lwıni~yoHda imcl<'nir. 

10 



RiU r Komisy01wnda görii.5nıc ı•c oylama ttsıılii · 

MA.DD.E 22. - Büt~e 1 omisyontmda bütçe
nin tünıü üzerindeki g-ötli~nH' bittild<'n onra, 
maddelere geçilmesi oya koni.n·. ..\Iadd leı·c 

. geçilmenin kab:ul edilmerne'-i halin,le, hüt.<:e Rii
kümc·tc ia<lc ohmur. Kııhul Nlilirse. her hakan
lık V<' daire büt<:<'si fnsıl fa,' ıl oya snnnlnr. Gi.i
rüşınc "' oylama i'a ılltll' üzeriııch• olur. Ancal<, 
bir .La lın içindeki madd l0r hakkmd<ı dea· ik
lik teklifleri val's«L önce lm tddiflpr oylaüıı·. 

Her bakanlık veya dair<' bütçesinin fn. ılları gö 
rüşülüp oylandıktan :unra. tümit trkraı· oya su
ııulur. 

Gçmel bütçeden ödenek aJan katın;ı lıüt<:eler 

g('n 1 hütçeııin kabulili 0('11 önrc ooörü ül mez. 

Gizli otunmı 

MADDE 23. - Bütçe Komisyonunda gizli 
oturum yapılmasını, ilgili bakan -:v ya komisyon 
üyelerinin üçte biri i. tiyebilir. Buna karar ve
ıildiği takdird , bakan v • onun uygun' görece
ği U7.manlarla Kurucu .Mecli, üy lel'ind<>n başka-

ll 



&'1 toplantıya katılamaz. Gizli oturum yapılması~ 
topHmtıya ka.tılanlarm konuşulanları sır olarak 
saldamaya söz vermiş olmaları demektir. 

M a.smf aı·tıracak veya gelirleri az altacak 
Teklifle?· 

MADDE 24. - 1961 Büt~e Kanunu ile il
gili olara'k : 

a) Masraflarm artırılmasmı veya g Jirlerin 
eksiltHme. ini gerektirecek her türlü değişiklik 
veya k madde teklifleri; 

b) G nel vo zati maa.şlar, tahsisat, @'Ündelik 
veya yollukların artırılınasına veya bunların 
yürürlükteki kanuıılarla belli sınırlar lışında 

genişletilmesine veya memurluk ihdasına ilişkin 
h r türlü değişilclik veya ek madde teldüleri; 

Hükümet e veya Bütçe Komisyonunca yapı
labilir. 

Bu aibi teklifler, n az iıçü Milli Birlik Ko
mitesinden olmak üzere 30 Kurucu Meclis üye-
inin imzasını taşıyan önergeleric de yapılabilir. 

Ancak bu takdirde, artırılması teklif edilen mas
rafı karşılıyacak makul gelir kaynağını yahut 
eksiltilmesi istenen geliri karşliıyaca.k makul 



tasarruf yo:U~ıını veya yeni g.elir. kaynağını be
lirtmek ş~rttır. 

Yukardaki fıkraya göre Kurucu Mecli eye
leri tarafından yapılacak teklifi r ilgili daire 
veya bakanlık bütçesinin tümü üz~rindeki gö
rüşmeler bitmeden önce Bütçe Komisyonu Baş
kanlığına verilmek gerekir. 

Daha sonra verilecek teklifierin Bütçe KQ
@syonunda ,görüşülabilme i, lbu teklifierin ko
misyon üyelerinden biri tarafından benimsell
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. 

Biitçenin bastırılıp dağıtılnıası ve birleşik 

toplantı gündemine alınması 

MADDE 25. - 196J Bütçe Kanunu ile ona 
bağlı olan bütç~ler, Bütçe Komi yonunca tama
men kabu1 edilince, gerekçe iyle bi~likte Ku-



rıı ·u Me ·lis İdar Kurulu tarafından derhal 
bastırılıp üy ler dağıtılır v dağıtımd!i-n 3 gün 
:-;vm:a !(nrııcu Ma lis birleşik toplantısmm gün
Ut"mitH' alınır. 

Aiindem ba-~ka madde almmmnası 

MADDE 26. - Büt~e müzakeeeleı-1 süresin
c , hirle ·ik toplantılarm "'ündemine, hakkında 
iincf'lik karan V<'rilt"nlc•r dı mda hf.>r hangi hi~ 
ma~1dt" nhııanıaz. 

Biit( miizal; .. ,. lerinci siiz aınw ve söz ı·ernıc 

sırası. 

MADDE 27. - Hütç nıüzaker 1 rin<l ', Büt
c:(' Komisyonu Kalem Müilürüne, konuşmanın 

konusu, l ht", aleyhte veya üzerinde olduğu ve 
siirt'. i tasrih dilme k sure>tiylf' öne<'<len sö?. iste
ğ-i ka. tl ttil·ilebilk 

Km·tH·tı ~feC'lis hiı·}p,·ik toplantılan g-ün lP
ııı1ııi tt ·hit etın ~k le' gi)ı·pvJi haş-kanlaı-. konulara 
g-Ör<· ıliizl:nlemek Y <:P~?itli göı-üşleı·in belirtil
mt•.iııt• imkftn Yt'ı·mck iizt' rl' mi.ira<·nnt sırıı.ını 
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tla ıaıza.ra alarak konu ına l arm ·n·a ııu bir lik
te tayin ederler. 

hgili bakan ilt> Hütç: Komi yonunun Baka rt 
n , 'öz<·iisü i-ın·aya tabi olııuıdan öz alabilir·. 

Son siiz Kuı·utu ~ll't·lis' li~·esiııindir. 

Jhr lJ(I/.'an(ı,ijnı l>iitçcsini oylamn uoıırtntııı fıt.•bil 

MADDE 28. - 1 uı·ıu·u ~{cc·lis birleşik top
la n1ıımula. hüh:cnıiıı tüm li. üzeı inc.l göriişuı ler 
hittikt n soımı, bütç nin ,·aktinde yt~tişmc i için, 
heı· bakanlık ve daire bütçe inin oya unulma 
zaıııam, yukarı'ki maddede . özü gc .en başkanlar 
1nr·a.fındmı tl'flhıit ed:ilir. 

Oylwn<ı 

MADDE 29. - Bakanlıl- ve dııir.e hlU~cl ri 
il!' katınıa bütçelcrin h r birinin tümü üzeL'inde 
g-(irüşnıPleı· bitıt:iktcn onra, bu bütçeler fa ıl 

ra.·nl olnmup tümü oya . unulur. Bütün bütçeler 
littikteıı soma Bütçe Kanunu madde madde 
oyJamr vr tümü açık oya konur. 
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B) Diğer komisyonlar 

Dışi§leri Komisyonu · 

MADDE 30. - Yabancı Devlotler v ' Millct
lerarası kuı-ullar ile yapılan andlaşma, sözle -
me ve her türlü anlaşmala,r Temsilciler MccH-
i:ruin Dışişleri Komisyonu ile Mmi Birlik Ko

mitesinin bu malksaf ile se9eceği üyelcı·den ku
rula; (Kurucu Medis Dışişleri Koınl~yonu) nda 
incelendi·kten ııonra. Genel Kurul gündEmllin<ı 

a:hmr. 

ll esaplcırı Inceleme Komisy01ıu 

MADDE 31. - Meclis Hesapları ve Sayıştay 
görevleri ile ilgili teklifleri ineelem k ve Mecli 
Kütüphanesinin düzenlenme ve yönetilmesinc 
ııezaret etlrnek üzere Temsilci1er Meclisinden se
çilecek 5 üye ile MMJ.i Birlik Koroiıtıesinden seçi
lecek üyelerıden meyıdana gelen bir (Hesapları 

lnıc lcm Komisyonu) kurulur. 

DilekÇe Komisyonu 

MADDE 32. - .Aınayasanm 82 nci madde..1t 
gereğince yurt'taşlal'!ll Kurucu Meclise göndere-
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cekleri diılekçeleri inceJ:eyip ger-eğini yapmak 
jçjn TemsilQ!iler Mool1shıden seçilecek 10 üye ile 
.ı.\filli Biı,lik Kouni'tesinin bu maksat için görev
lenllirooeği üyelerden meydana gelen bir (Dllek
ç:e Koonisyonu) kurulur. 

nu l(ıom.i&,yonun emrinde .gerekt'iğj kadm· ı·a
portör y-e ınemurla:rdan iıbaret büro hnlınnı~ı·. 

Geçici Komisyonla1· 

MADDE 33. - Kurucu Meclisin doğrudau 

doğruya biTleşilk topbınttı h'alindc kullanacağı 

yetkilere iJişkin 'konular için geçici komis,yon-
lar kurulabilir. · 

Yeter sa;yı ve göriişnıe usulü 

MADDE 34. - Kurucu Meclisin kuracağa 

geç:ici veya sürek'lıi .lkrunisyonların üyelerinden 
en az ikiSi Milli Biıilik Komitesi üyelerinden se
~ilir. 

Kom.Wyonla.r, üyeleriniın' alt çoğunluğuı tiıle 

toplanır ve ımevcudun salt çoğunluğu Ho karar 
-verir. 
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Kw·ııcu .llcclis Komil)yonl(J;rının dt§ardan bilgi 
v miitcblaa almalan 

: MADDE 35. · - · Kmucu. ':ıvı eclis Koınıi ·yoııla
rı lüzum göriirle1 ·c, ilgili DHkanl ;tı:ı. Bakanlık 
tcmU:ıilcilerini, Devlot nı<'tUl.ll'larım, illın ve ilıtı

::;as sahiplerini c~ıığ'mp llitıliyebilil'lm·. Re.·mi 
dairelerdon bilgi istiyebilc<> ' klcı·i gibi Damştay
clnu . nıi.l:talUa dıı ;ıln.lıilirlcl'. 

BÖLUM IV 

Kanun teklifleri, bunların görüşü1mesi ve 
kabulü 

J(mımı teklifleri 

MADDE 36. - J57 sayılı Kanuımuı J!) ıwu 

mad(leısi uyarm('n ()'erek Bakanlar l urulu, gerek ' 
Kmucn fe lis üy lcıi tarafından t klif edilen 
kanun tasoı·ılan 1'<'m. il·Hrr Merli ·i Ba kaıılığı
n:ı. V<'l'iliı.·. 

J -anun tasaıılanmıı tiiuıü ilr nı ad 'l.el riııiıı 

geı· kçeli olnta ı şaı·Hn· . 
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Km-.·ı.uı tasarılarmm ka~ıtlünde 8Üre1.4w, 

MADDE 37. - Teın.silciler Meclisi Batka.ıı
hb"lnıı ,reri1en bir t-asarı, komisyon ı;ahşttı.alar 

u3.h,iJ, 'l'eınıülciler Mecli ind en g ~ 30 gün 
i~:h1dt· karara bnğlanarruk Milll BirUk Kom~te-
siM gönderilir. . 

Milli Bil'lik Komit e i ln1 tasFmyı, <'ll geç, 
'1'· nı ilcil .·r Meclisiı1in göruşınc üresinin ('ko·
lllt"lyondald !.,.öl'i.i mc siil:e i !ahil) yan 1 k:ıdaı· 

:iirt' i(jin•l :onuçlandırn·. · _\nrak hı,ı iirf 7 
ı<Ündt: n ıtz ohımaı. 

M.illl B·irlik Komit i 'r msilcilcr M clisiıı

ılt-ll g •ten motııi aynen ik-abul etm diği takilir
de 'l' •m.sllcileı· Meclisinde yapılnca,k ikinci gö

. 1'ÜŞI1H\ .:ıfilli Birlik JComitesindold görüşme şü
r<> siııin .nms11n ger:eı)ı<'Z. Anenk bu siirr 7 gün
flpn aı olumaı. 

•rcmsHciler Mcdisi, :Milli Birli~\: Komitesinin 
· varuığı neticeyi nynen kahul rtmez. e, ta. arı 
O('r"lıal kurulacak Karma Korrui yona verilir . 

.. ı • ][anna Komisyonun s ·ilrn .. i 

· · · · MADDE 38. _:.. 157 sayılı Kanunun 20 ve 
21 ııei nıaıdd Jeri:6.e ' ~öre Ka.rma Komisyon ku-
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rulınası gctckiı'Se, 'l'emsHciler M •eli. inin K:H

mıı. ~g~is.ron. kurul·l!l·asıı_n · . z~rnri kılan , kar:ı 

ı·~ndan en ge· 4 saat sonı·a toplauaca'k şekil

de, Milli Birlik Koorite.-i ve 'l'em ilcil r 'Mf'c
lisi ayr:ı ayrı gizli nylıı Karma Komisyon üye
lerini s ~er]c:r. 

'I' msilciler Meclisi Başkanı, ·lm mak. atlıı 
du:nınm det1hal Milli :Rirli1' Komite. i Başlr:u1-

lığına bildirir. 

:Mtilll Birlik Koniitc'sind Vf' 'I'f'msileil er Mec
lisinde Karma Komisyona üye eçilirken. ilgili 
komisyon veya ıkomi ·yorlltardan en az ikiş<'ı' üye 
alınma ı Şarttır. 

Kanun Geçici Konıi yonda görüşi.ümii~J«> , 

Earrna Kornisyon>a gönderilecek e:n az iki üye 
Geçici Komi yon i.i.y lcr:i ara ında:n . ~ilir. n
gili komisyonlıardan e-n az ikişer üyenin seçi
mini sağlamak 6 in oy puslalrut'l iki bölüm lıa
lJinde ve HgiH komisyon üyeleri ayrı olmak i:ize
re yn.zıbr. 

çil n komis:xon üyelerinin isimleri, Mec
lis başkanln.rıncn. derhal yaz1lı ö]ıırak Karma 
Konu~y n Bnşkıamnn. bildil'ilir. 



" Karnıa Koıııi·symun anıacı ve çalJı.şm~ .~ ., ~ 

MADDE 39. - E:'ar.ına Komisyonun ,a~ıt 
Milli Birlik Ko.nütesi Ue TemSilciler Meclisi a~.3.. 

. sında ihtilaflı 'kalan noktalarda ı;ııılRŞ,tırıcı . hal 
şnrotine. 1ılaşnıaıktır . . 

Kait'nut Komisyonun to'plaılt~~aıwa . iiyelleriıı
. den baı:;ıknsı katıilaınaz. 

Karma Konıisy~un ~·ali§flu~ süres·i 

MADDE 40. - Başkaıl, Karma Konrisyopu 
müddetinde toplar. 

Karma Komisyon kendisine verilen işi ilk top
lantı taırihind n itibaren en ge~ 7 gün içinde .so,. 
nuçlandırarak gerekçeti raporunu birleşik toplan
h gündemine alınmBk üzere üçüncü maddede sö~ 
· zü geçen kurula Yeri.ı•. ·- · 

Siit·enı1ı uzattl-nıası • • :; 

MADDE 41. - Karına 'koın.isyonla:ra ver#,e~ 
işleı'in cmuçlandırılma. ı için bu tüzükte beJ.irti-
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1eıı üre, r.aruri hallerde, komi yonun gcrekçeli 
teklifi ile ve bir defaya mahsus olmak üzere, bir
leşik toplantıda görüşıııesiz oya unulur 're salt 

. oğunlulda en çok 7 ~üne kadar uzatılabilir. 

'.' 

Kal'ma Konıi.~1wn Başkanın.a, vek8lct 

'MADDE 42. - l tU'ma komi yonlar{n tab\} 
Ba§kam olan en kıdemli Yargıtay t m ilcisinin 
~rer ti halind , onelan soma gelen kıcl('mli Yar
O'ıtay tem ·ilci i Başkanl1k görevini yapar. Onun 
rla mazereti varsa Başkanlık uör vi daha ar. kı 

o mli olan Yargttay t(>msilci ine yapıhr. 

Bir Karma Komisyonun Başkanlığma getiri
len Yargıtay tem ilci i bu komis. onaı verilen iş 

onuçlan'dırılmeaya kadar komisyon ha kanhğııı 
da kalır. 

Yargıtay temsil ·ilerinin kıueminin t> ·bitiurle, 
Yargıtay Dair ba kanlaı·ının haşlmıılık kıd mi, 
Yargıtay Üy(•} ıinin ü:v lik Jod(>mi O'Öz öniinclc 
tntulrw. 

Bak nlık il Karına 1 ınis~'on B· .kanlığı hağ.

da Hl1Hl7.. 
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Kartna Komisyonca uar.®1ı sonuç(.q·rıı.ı .bir~şik 
toplantıda oylanmrı,.tı- · ~, • 

MADDE 43 . ...:.:... Komisyon tek · 'bir ıüetiiı. i~ze
rindc ııııla.<Jmaya varamadığı takdirde, belir ·n 
farklı görüşlrcr ·eçilecek bir r sözcü tarafından 
Knrncn :;\.f('<·lio;;iıı hirll'~ik toplantıamda açık

lamr. 

Kunicn :\'[l' ·lis üyl•lpı·i bfı?:ı noktaların'-:- ay-
durlattlmasmı isterleı-sl', hu maksadı aşm~ 
ı,artiyle Ye ha. kanın mi.isaad('siylc, yerlerinde~ 
sözcül('rt• su ::ı 1 sorabilirlcl'. 

Mctinll•ı· üzerind ınüıakt>l't' açılaınaı. Açık

lıimalar bittiktcın sonra, değişik metinl r Kar
ına K oınisyonJa n az oy alan metind 11 haş

laınak ·m·eti.vk oy~mr. l~>iit oy almış metin
ı •rin oylanıa sn·asını ba§kan takdir ed r. Oyla
ma, 157 sayılı Kanunwı 20 nci ma.rld ·inin 7 n i 
fıkra ı ırercğiuc yapılır. 

MADDE 44. - Karma Komi yon da . ·adcc 
~1illl Birlik Kvmit si ile 'l'em. ilcil('r .ı\1 !eli initı 
ÜZ('\'ind c ittifak pc] m dik! ı·i maıl<l•·ler g(il'ii-



'-§ülebilir. ihtilaflı olmıyan maddeler ii2eri:nde
göroşme a~ıl~ı.maz. Ancak, kanunun bütününde
·ahengi. sağlamak için değişiklik yapılınası ge
ı ken maddeler bu hülrnıün dışındadır. 

Bi1·leşik toıJl.antıda oylama 

MADDE 45._ - 157 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince yapılacak oylamalarda, Mil
ri Bi.rlik· Komitesi üyıel ri ile Temsilciler Meclisi 
üye} ri ayrı ayrı. oy kullamrlar. 

t ;ari oylamamn 1mümkıün olduğn re ':O'tıucn 
-~esin olarak belli edebildiği ha lh~1·cl lm yola 
. başvnrnlnr. 

:Saşkan ve kıttipler oylama sonucu üz<'rinde
t reddüd diiş rler veya ittif~ d nı zl rse ya
lnit üy~lerd p. beşi kalkıp bunu isterlers , ayağa 
kalkma usulün brujvurulm·. Başkanlık Divanı 

yine sonuçta ittifak edem · 7. veya tereddüde dü
şerse yahut on üye ayağa kalkaraık veya yazıy
la a~1k oy tnle'bed rlt'ı'Se, a~rk oya başvurulur. 

çık ·oya başvurma, h r üyenin üzerinde i -
1ni yazılı b yaz, kırıını.zı, y H. tenkli oy varaka-
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lnrnn kullanınası suretiyl yapılalıileceği, gibi.· 
.:ıdı okıman üyenin ayağa kaUkaı,ak (kalbuL) ,r. 
(ret), (~e kinser) kelimelerind n birini söyl-e~· 

J11<'Sİ suı·<•t·i~·Je d<• yapılabilir. 

ffiU<iiınetin bi1· L·a,nun tasarısını geri al?na~ ı. 

MADDE 46. - HüJriimet, teklif tt i ği lJit· 
kanun tasarı. ını Temsilmler f<'clisi gün·dcmi
ıır. alınmadan önce; g(>ri alabilir. Bu husus, Mil
li Bil'lik Komitesi ve 'l'eın ilcller 1\Tecli i Genrl 
lnıruU:mna biluiriNr. 'l'a arınm 'l'cım4ilcileı· 

~'[<'clisi giindenıin<' a]mmasuıdan sonl'a geri 
alma. ancak Temsil ile1· :\{{'clli:i Genel Kun:ı]u
nun lmranyla nı üm küudür. 

Bu hmnt taki karar, T msilcil r I elLi Baş
kanlığın •a l\{jlli Birlik Komit<'Sin del'hal bil
<lirilir. Bir tasarı, Temsilciler ){ lıi. i tal'afuı

·dan kınara bnğlandıktnn. Olll'H. Hüld:imrt~<' ge
ri alınamaz. 

Kw·ıwıı ,lfeclis ü.yele1·i tarafından yaınlan kamm 
'tekliflerinin qeri alınma. ı 

MADDE 47. - Kunıcu Meclis iiy leri taı·a
fındıh1 tcklif edilen kanun. tosıırıJarımn tokiii 
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sahip,!~ tarafından geri alınmak istenmesi hn
~\ncl~ de ynlaı.rdaki macJde hiikümlcrl uyguJa

,lllT. 

'1' ·k lif sahiplerinden hiı· -·kısmının teklifleri
ni gN·i nlmak istrınelcri luı.liqde, ,157 saYJh Ka
mı nun 19 m·u nıaddr:-;i hükmi.f yerh1<' getirilmek 
ı ay<liyle, tasarı başka üyeler vey:l ilgili kömıs· 

, you taı·a.fuıdan ))cnimserıebilit.. Bu tnkdhde mii 
zal N·< ye dc~aın olunur. 

[)evlet Raşkanmııı bi·r kan11;tll geri r;önrlerrnes-i. 

halinde Ka·rnıa Komisyon 

MADDE 48.- Bit kanunun. Devl<'t Başkanı 
tcır11Lmdaıı l ur·ucu Meclise U'Ori gönd<>ı·ilnıcsi ha-

, linde, bu kanun, 3 nci nınclfleye I?.'Örc kurulacak 
bir Kaı·nıa Koıniı:ıyonda -incelg.rıir. Kanunun. ka
hulii. Farasında esa en hir Karma Komisyon teş
kil edilmi c, geri gönderil.~n k.ann~ e'vvelce ku
rulmuş ko mi yonca incch~nir: ·· · · ' · 

\ ~ .. 
Kcnııııı Kouıisyonca bu tmşt~~t~ı hazırlanacak 

~pı·ek<:<'li kaı·ar. ii~ gün ir:indc Knrucu Meclis 
B:ışkanlığın:ı snnnl,ur. . · 
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BÖLttlfl ·< V. 

Qegit~ hükü~er 

Bfl§kanın söz aZma8'/. ve oy kulıanma ı hali 

MADDE 4:9. - Kurucu '.Meclis birleşik top
lap.tı b,aşk~ı ş§z alamaz. Ancak oya sunulan 

·· t.ekliite oy ,eşit).i~ olursa oyunu kullanabilir. 

Y~ ~maıarın sün~ i 

Jıf.&DD liO. ~ Kurucu Meclis birleşik top
lım:tısım:la üyele1!. tarafmilim J O dakikadan faz

: ıla ·y:aııii . metin okunamaz~ 

MecUS soru§tunnası 

.QP.P.J 61. - Meclis soruşturmı;ı;sı açılml:l.bl 

konusu;ıda ve_rilen kararı, Milli Birlik Komi
tooi ·veya Te:rnsileiler IM'OOlisi, kararın kendile
rine hil4iın1mesinden !itibaren bir hafta içinde 
.neticeye · biığlaı.naıya mecburour. .Aiksi halde, bu 
'husuStıiki arar.ar üresinteşmiş a)'lhr. 
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Kararların ıbirbirine uygun ·ohmannoası haJ.inde, 
157 sayılı Kanunun 20 nci maddesj.ne uygun ola
ralk kurulacaık kaDına ıkamıisyıonun ü~ gi.in içinde 
hazırlıyacağı rapor ·birl-e§ik ·toplantıda. aynı mad-
d eye göre ıkıaraila bağlanır. ' 

Kurıwu Meclis !dare Kurııı1ı 

MADDE 52. - Kurucu Meclisin nriiş~l'ek 

idari işleri, Milli Birlik Komitesi S~reterl'C~.·i' ile, 
biri başkanv;~ili olmalk üıoore TemsileHor Mo(}j~·lisi 

Başkanlık Divanının .ilkı.i üyesinden müıteşekkil 

~Kurucu Meclis İdare Kruı'1.Ün» .tarıaıfmdaın yürü
tülür 

ıBu Kurul, Kurucu Moolis, Devlet BaŞkıan.lığı 
ve Sayıştay· B~kanlığı bütçelerinin 1ıta arnirliği 
ve Kurueu Meclis !dare Amirliğri ym.kilerine sa
hiptir; bu yotıki.lıerin ıkurutun ltıangi üyeleri tara

. fından ne sureLle ikullam1aeağmı tayin :ed.~r~ 

Bu kurul, aynı zamanda T. B.' M. ·M,-İçtü~ 
züğünün 19 ·nci maddesinin 1, 2, 4 -ve 5 nci 
ibentleri ile 203 n<~Ü maddesinin 5 nci ve 8 nci 
bantlerinde ve 206 ncı maddesinde yazılı . gö-
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revler:i ·b~zzaıt ifa. eQ;~r. ·veya. ne stm:~tl-e ifa edile
ceğine -dair ıkarar.la;r. verk 

Birleşik_. topu;ızntıllmla d·iizw . 

MADDE 53. - Bi~'leşi'k toplantılarda, düze
nin ağlaırnnası v lüzum görüldüıkite inziıbat ık\ıv-

. veti ile a kıeri miiıfrczen:in kullanıLma ı hıı.su.slıa 
rında birl ]k _ topla:ı;ı~ı ;Ba.Şkanı :r~tıilidir. Bu 
yetkinin knllaİıı1ın&Sııı'da ·13~kanın icı'a vasıtası 
Xuı~cu M~lis İdare ·Kı{ruludur. 

Dinleyici dav tiyel ri 

MADDE 54. - Kuru ·u Moolis topla.nıtılan 

ıi.~, özer din~eylci -ika.nti bastırilıp üyelere dağı
tılrr. 

B u tiizüğe ·--ayku:ı . aiif r. htii.ziik hiikiimleri 

MADDE. 55 .. - Milli Birlik Komitesi ve T('ı;n.

silcil r Mec1isl !Çıt;Üzükleı'lııdelti Kurucu ~fecli
in · görıffl.ne, yetrdİedne, çalışma usul ve üre

lerine iliŞkin ve bu İçtüzüğe aykın hükünıler 
uygulanmaz. 
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T. B. M. M. lçtüzüğj.i:nütı y_i~t·iit·W.kte ka,ıan 
hükümleri 

MADDE 56. - '1'. B. M. M. nin 1957 yılından 
önce yiirürlükte ola.ıı !~tüzüğünün bu İçtüzüğe 
.aykırı olmıyan ıhükiiınle1•i, 'K~ı-ucu Meclis Ko
n:ıjsyon ve !birleşik topla.ntna\'ın.da uygltlanıı·. 

Adı geçen İçtüzükt ki parti sözeillerine _ye: p~r-
i gruplaı1nıı ait madıl<•ler hüldi.msiizdür. -. 

Genel Kurulun oyuna bağlı hususlar, Ku.ru
·u Meclis birleşik toplantısında salt çoğunlukla 

llrararJ.aş'tırılır. 

Milletvekillerine ait haklar ve ·kayıtlar, Ku-
Ml u Meclis üyeleı•i hakk_uch ulımir. -

l çtiiziikteki cleği§iklik 

MADDE 57. - Bu !~tüzi:i.ğün değiştirilm -
sinde kanunlaı·m değiştir:i]m{'sindeki usule uyulur. 

MADDE 58. --: Bu !çtüzi.ik kahulü tarihin
' den 1ıtibaren yiirih'lüğ-e giret·. 

MADDE 59. - Bu ! t'iiziik -hUikünılel'ini Ku
MlNt Mecli yüriitür. 


