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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Maraş Temsilciler Meclisi üyeliğine Şişman 
Mehmet'in seçildiğine dair Yüksek Seçim Ku
rulu tutanağı okundu. 

Şişman Mehmet andiçti 
Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine 

dair Temsilciler Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
okundu ve kabul olundu. 

C. H. P. istanbul İl Gençlik Kolu Yönetim 
Kurulu adına gönderilen ve Temsilciler Mecli
sine başarı diliyen yazı okundu. 

27 . 1 . 1961 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Akadlt Lûtfi Kitapçı Şahap 

Kâtip 
Ekşi Oktay 

I Sorular 

| Sözlü sorular 

| .1. — Temsilciler Meclisi üyesi Halil Akya-
vaş'm, memleketimizde şimdiye kadar kaç kö-

• yün kadastrosunun yapıldığına, bu kadastro 
| işlerinin kaç yılda bitebileceğine ve Bayındır 

ilcesine ne zaman bir kadastro hâkiminin veri
leceğine dair sözlü soru önergesi Devlet Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/7) 

2. — Temsilciler Meclisi üyesi Mehmet Gö-
ker'in, pilotlar ve pilot olmıyan uçucular için 
ödenen uçuş tazminatı hakkındaki sözlü sorıs 
önergesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/8) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarılar 

1. — 1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/18) 
(Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen -Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyona) 

2. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik ya

pılmasına dair kanun tasarısı (1/19) (1. Tarım 
Komisyonu, 2. Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyona) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1960 Malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/20) (1. Tarım Komisyonu, 2. Mali
ye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyona) 



BÎBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Akadlı Lûtfi 

DİVAN KATİPLERİ: Kitapçı Şahap, Ekşi Oktay 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
yorum. 

Ekseryet vardır, oturumu aç> 

A . BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i . — Say m üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Temsilciler Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/11) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları nıeya-
nmda tezkere vardır, okutacağım. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı saym üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri, Başkanlık 
Divanının 26 Ocak 1961 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Temsilciler Meclisi Başkanı 

K. Orbay 

Erençin Zihni 15 gün hastalığına binaen 25 
Ocak 1961 tarihinden itibaren. 

San Necip, 1 hafta hastalığına binaen 23 
Ocak 1961 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — îzin istiyen arkadaşların isim
lerini teker teker okutup reylerinize arz ede
ceğim. 

Erençin Zihni 15 gün, hastalığına binaen, 
25 Ocak 1961 tarihinden tibaren. 

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

San Necip, 1 hafta, hastalığına binaen, 23 
Ocak 1961 tarihinden itibaren. 

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

2. — Seçim Kanunu Komisyonunun yaptığı 
iş bolümü ve devam eden çalışmaları hakkında 
işbu komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/15) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına 
1. Temsilciler Meclisinin 9 Ocak 1961 ta

rihli Birleşiminde seçilen komisyonumuzun 10 
Ocak 1961 de toplanarak kendi Başkan, Başkan* 
vekili ve sözcülerini seçtikten sonra iki tâli ko
misyon halinde 11 Ocak 1961 den i+ibaren ça
lışmalarına başladığı yüksek malûmlarıdır. 

2. Tâli komisyonlar, 11 Ocak 1961 de baş-
lıyan çalışmalarını, 24 Ocak 1961 de bitirmiş
lerdir. 

3. Seçim Kanununun böylece vücut bulan 
ilk taslağı üzerinde, 25 Ocak 1961 den itiba
ren çalışmaya başlıyan komisyonumuz, tasarıyı 
mümkün olan en kısa zamanda. Temsilciler 
Meclisine sunmak azim ve ümidi içindedir. 

Üstün saygılarımla arz ederim. 
Seçim Kanunu Komisyonu 

Başkam 
Şefik İnan 

BAŞKAN — Seçim Kanunu komisyonu baş
kanlığının tezkeresi okunmuş, bilgi hâsıl edil
miştir. 

HAZER MEHMET — Gündem dışı söz isti-
yorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında, efendim! 

HAZER MEHMET — Anayasa Komisyonu 
iran çalışmaları hakkında, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
HAZER MEHMET — Muhterem arkadaşlar, 

henüz muamelesi tekemmül etmiyen Kurucu Mec-

153 
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üs İçtüzüğünün bir hükmüne göre Anayasa Ko
misyonu çalışmaları hakkında Yüksek Meclisini
ze zaman zaman rapor vermek mecburiyetinde
dir. Epeyce bir müddetten beri çalışmakta olan 
ve bâzı meseleleri hallettiğini gazetelerde oku
duğumuz Anayasa Komisyonunun hiç olmazsa 
Yüksek Meclisin boş geçen bu günlerinde Ana
yasanın umumi istikâmeti ve esasları hakkında 
almış olduğu kararları, kabul ettiği prensipleri 
Yüksek Heyetinize bir raporla bildirmesi her 
halde faydalı olacaktır. Bu itibarla komisyo
nun bugüne kadar çalışmalarının mühassalâsmı 
gösteren raporu hiç olmazsa önümüzdeki birle
şimde Yüksek Heyetinize sunmasının hem fay-

5. — SORULAR 

a) Sözlü sorular 

1. ~— Temsilciler Meclisi üyesi Eteni Boran-
sü'nün, köylerde öğretmen olarak vazife gör
mekte olan yedek subayların ders {kitap ihti
yaçlarının giderilmesi hususunda alınmış bir 
tedbir mecvudolup olmadığı hakkındaki sözlü 
soru önergesi MUM Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/4) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Etem Boransü tarafından yedek subay 

öğretmenlerinin kitap ihtiyacı ile ilgili olarak 
Tesilciler Meclisi Başkanlığına verilen sözlü 
soru önergesini cevaplandırmama müsaade buy 
rulmasını saygı ile rica ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

.1961 0 : 1 
dalı olacağı, hem de Yüksek Meclisinizin bir 
an evvel Anayasa gibi çok esaslı ve mühim bir 
mevzuun prensipleri hakkında şimdiden bilgi 
almasına da medar olacağı için bu raporun gön
derilmesini bendeniz bir temenni olarak ar: 
ederim, 

BAŞKAN — Karal Enver Ziya. 

KARAL ENVER ZİYA — Muhterem arka
daşlar, Anayasa Komisyonunun çalışmaları Yük
sek Heyetinizin memnun olacağı şekilde devanı: 
etmektedir. Bu çalışmalar hakkındaki raporu
muz gelecek birleşime yetiştirilecektir. Bunu 
arz ederim. (Alkışlar) 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok, 
sesleri) Soru sahibi bulunmadığına göre, so
runun cevaplandırılması gününe bırakılmıştır. 

KOKSAL FEYYAZ - - S a y ı n arkadaşlar, 
Tüzüğümüzün 18 nci maddesine göre, Anayasa 
ve Seçim Kanunları komisyonlarının görüşme
lerinin tam olarak zaptı gerekmektedir. Ana
yasa Komisyonunda gördüm, konuşmalar bâ-
zan tutuluyor, bâzan zaptedilmiyor. 

Anayasanın prensipleri konmakta, çok gü
zel fikirler ileri sürülmektedir. Tarihî kıymeti 

, haiz olan bu konuşmaların zaptedilemsi çok ye
rinde olur. Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonuna temenni 
olarak bildirilmiş oluyor. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde kal
mamıştır. 30 . 1 . 1961 Pazartesi günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,20 


