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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hak
kındaki 91 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve 

Cemal Fmdık'a vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsisine dair kanun tasarıları görüşüldü 
ve kanunlar kabul olundu. 

Samsun'un Bafra kazasının Denişek köyü 
11 sayılı hanesinde kayıtlı Zihnioğlu, Fatm ;-
dan doğma, 1 1 . 4 /1341 doğumlu Necmi Kara-
taş'm 

İpsala'nın Sarptepe köyü 46 sayılı hanesin
de kayıtlı Mustafaoğlu, Fatma'dan doğma, 
17 .1 .1926 doğumlu Mehmet Ak'ın, 

1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Millî' Savunma komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 61) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? 

OSMAN KOKSAL — Bu tasarı nereden 
gelmektedir? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Hükümetten 
efendim. 

VEHBÎ ERSÜ — Bu bir kanun hükmüdür 
diye doğrudan doğruya çatır çatır alınacak 
mıdır, yoksa İçişleri ve Millî Savunma Ba
kanlıkları aralarında bir anlaşma var mıdır? 

(1) 61 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 91 nci Birleşim, tutanağının sonundadır. 

Tarsus ilçesinin Manaz köyü 111 sayıl\ ha
nesinde kayıtlı Abdülvahidoğlu, Hatice'den doğ
ma, 28 . 5 .1938 doğumlu Necati Şenol (Şenel) 
un, ölüm cezasına çarptırılmaları hakkındaki 
Sosyal îşler Komisyonu raporları görüşüldü 
ve raporlar kabul edildi. 

Açık oturuma son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Muzaffer Yurdakuler Refet Aksoyoğlu 

Divan .Kâtibi 
Selâhaüin Özgür 

HAYDAR TUNÇKANAT — Kanuna göre 
300 kişi verilecektir. Senede gelen miktar lise 
mezunu olarak dört bin kişidir. Genel Kurmay 
Başkanlığı ve Millî Savunma ile anlaşmaya va
rılarak en çok üçyüz kişi verileceği hakkında 
mutabakata varılmıştır. Arkadan bir tasarı da
ha geliyor. Bu maarif hizmetlerine verilmesi 
hakkında olacaktır. Buna itiraz edeceğiz. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etm.iyenl.er... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. —• 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde — Bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren' on sene içinde son yoklama-

)>•<( 

B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Muzaffer Yurdakuler 

KATİPLER : Refet Aksoyoğlu, Kadri Kaplan 

» 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. ~ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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larda sağlam olarak askerliklerine karar ve
rilenlerden jandarma hizmetine ayrılacak sivil 
lise mezunlarının istekli olanlarından, her yıl 
en çok üçyüzü altı aylık askerlik eğitiminden 
sonra üniformalı polis olarak kullanılmak üze
re Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verilirler. 

istekli sayısı fazla olursa Emniyet Genel 
Müdürlüğü emrine verileceklerin seçimi mes
lekin özelliğine uygun olarak aranacak nitelik
ler göz önünde tutulmak suretiyle düzenlene
cek yönetmeliğe göre yapılır. 

Polis hizmeti ile birlikte jandarmaya mah
sus askerlik müddetini tamamlıyanlar muvaz
zaf askerlik hizmetlerini yapmış sayılarak, As
kerlik Kanunu hükümlerine göre terhis olunur
lar. Bunlardan polis hizmetlerinin devamı sı
rasında uygunsuz hallerinden ve disiplinsizlik
lerinden dolayı polis görevine yaramıyaeakları 
anlaşılanlar geri kalan askerlik hizmetlerini' er 
olarak tamamlamak üzere jandarma kıtalarına 
sevk olunurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun. 

VEHBİ ERSÜ — Bundan maksat bügili ve 
yalnız aklıbaşmda insanlarla bu kütleyi teçhiz
dir. Ben şahsan bu kanunun polis kuvvetlerine 
fazla bir şey katacağına emin değilim. 

BAŞKAN — Ahmet Yıldız. 
AHMET YILDIZ — Ben iki noktaya işaret 

etmek istij'-orum. Birincisi,'bu personelden iki 
sene içişleri Bakanlığının ek bir masraf yapma
dan faydalanabilmesi, ikincisi, 1,5 sene sonra 
bunlar arasında istediğini polis olarak yetiştir
meye imıkân bulabilmesi dir. Meselâ imtihan ya
par, eğitim yaptırır, bunlar arasından bu yollar
la istediğini seçer. Bence bu madde bu haliyle 
ihtiyaca cevap vermektedir. 

FİKRET KUYTAK — Efendim, Millî Sa
vunma Bütçesinde diğer bakanlıklara aıit birçok 
hususlar vardır. Şimdi bunlar arasında içişleri 
Bakanlığı yer almaktadır. Yalnız, 6 aylık müd
detten sonra 1,5 sene Millî Savunma Bakanlığına 
mı kalacaklardır, bu husus anlaşılamıyor. 

HAYDAR TUNÇKANAT — Efendim, zaten 
bunlar jandarma sınıfına ayrılacaklardır. O za
man bunların paraları içişleri Bakanlığından 
verilecektir. 

SAMI KÜÇÜK — Emniyet Genel Müdürlü
ğüne bir kadro veriliyor, buradan alacakları be
lirtiliyor. 
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BAŞKAN — Birinci maddeyi oylarınıza su

nuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
irürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kalbul e'fcmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemlin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanu
nuna geçici üç madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri ve Millî Savunma komisyon
la^ raporları (1/168) (S. Sayı: 62) (1) 

BAŞKAN — Kâmil Karavelioğlu arkadaşı
mız bu tasarı hakkında izahat verecektir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Tasarının sevk 
sebebi gerekçede açık olarak ifade edilmiştir. 
Tensibederseniz gerekçeyi okuyorum. Tatmin 
edilmemiş arkadaşımız olursa, arzu ettikleri hu
susları ayrıca açıklarını. 

Şimdi gerekçeyi okuyorum : 
1111 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 

dair olan tasan ile askerlik çağına giren lise 
mezunlarının muvazzaf askerlik hizmeİlerini 
üniformalı polis olarak yapmak üzere Emniyet 
Genel Müdürlüğü emrine verilmesi derpiş olun
maktadır. 

Bu hükme mütenazır olarak 3201 sayılı Em
niyet Teşkilât Kanununda da değişiklik yapıl
ması zaruri görülmüştür. 

Bu tasarı ile; askerlik hizmetlerini ünifor
malı polis olarak yapacak olan lise mezunları; 
bu müddet zarfında polis stajyeri olarak istih
dam edilecekler ve maaşlarını alacaklardır. 

Bunlardan terhislerini ımütaakıp Emniyet 
Teşkilâtında kalmak istiyenlerin durumları uy
gun görüldüğü takdirde polis (memuru olarak 
mesleke mal edilmeleri ve askerlikte geçen müd
detlerinin kıdem ve terfilerinde sayılması gibi 
sebeplerle mesleki cazip hale getirmek mümkün 

(1) 62 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 89 ncu Birleşim tutanağının sommdadır. 
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olacak ve bu suretle teşkilâtın kalifiye elemana 
olan ihtiyacı sağlanmış, münhal kadroları dol
durulmuş olacaktır. 

Tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde alı
nan yetkiye istinaden mevcut münhal 'kadroları 
tâyin yapılması bütçeye her hangi bir külfet 
tahmil etmiyeeektir. 

BAŞKAN — Bu kanunun tümü üzerinde baş
ka söz istiyen var mı?. Yoktur. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmesi Ikabııl 
edilmiştir. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununa geçici 
üç madde eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir : 

«Geçici madde 1. — Askerlik hizmetlerini 
Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde üniformalı 
polis olarak yapacak olan sivil lise mezun
ları, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda 
yazılı vasıf ve şart lan haiz olanlar ' <araı$ından 
seçilir; ve askerlik eğitimini basan dle bitirdik
leri takdirde polis memurluklarına stajyer ola
rak tâyin olunurlar.» 

BAŞKAN — Buyurun O'Kan. 
&EZAÎ O'KAN — Askerlik müddetimin ta

mamını yaptıktan sonra iıstiyenler polis memur
luğuna stajiyer olarak alınacaklar, öyle mi?... 

HAYDAR TUNÇKANAT — Arzu edenler 
tmesleke geçecekler. 

SEZAİ O'KAN — Eğer biz lise mezunların
dan Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda po
lis olarak istifade edeceğimize inanmasaydık 
bundan evvelki kanunu çikartmazdık. Asker
liğini yapacak olanlann büyük nisbette polis sı
nıfında kalıp da kalifiye polis nisbetini artır
ması bakımından bunu cazip göremdz lâzım ge
lir. İki sene hizmet görüp iyi sicil alan bir va
tan çocuğunu iki sene sonra «sen arzu edersen 
burada kal» derseniz o kalmaz. Stajiyer terimi 
birçok kayıtlara tâbidir. Bir kimse üzerinde bu 
kelimenin psikolojik bakımdan menfi tesirleri 
olabilir ve olmuştur. «Hâlâ mı stajiyerim?» dü
şüncesi moral kırıklığı yaratır. Askerlik sü
resi içlinde hizmetini polis olarak yapıp da bu 
süre içinde iyi sicil alanlar doğrudan doğruya 
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polis kadrosuna alınabilmelidir. Stajiyer etiketi 
kaldırılmalıdır. 

BAŞKAN —Haydar Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT — Zaten Sezai Be

yin ileri sürdüğü mahzurlar kendiliğinden hal
ledilecektir. Çünkü bunlar gönüllüler içinden 
seçileceklerdir. Ve büyük kısmı da, tahmin edi
yorum, kalacaklardır. 

SEZAİ O'KAN — Gönüllülerin kolaylıkla 
kalabilmesi için bu stajiyerliği kaldıralım. 

SAMİ KÜÇÜK — Bir üçüncü geçici madde 
var; buma göre polis memurluklarına tâyin olu
nurlar diyor. 

SEZAÎ O'KAN — Efendim, madde madde 
mi okumaya karar verdiniz, yoksa tümü üzerin
de mi konuşulacak ? 

BAŞKAN — Madde madde okumaya karar 
vermiştik. 

Şimdi, birinci maddeyi oyunuza sunuyoram. 
Kabul el enler... Etmiyenler... K$bul edilmiştir. 

«Geçici Madde 2. — Bu suretle hizmete alı
nanlar Emniyet Teşkilâtı mensupları hakkında
ki hükümlere tabidirler.» 

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

«Geçici Madde 3. — Askerlik hizmetlerini 
Emniyet teşkilâtında bitirenlerden meslekte kal
mak istiyenler durumları uygun görüldüğü talk-
dirde polfis memurluklarına tâyin olunurlar. 
Bunların Emniyet teşkilâtında geçen muvazzaf 
askerlik hizmetleri kıdem ve terfilerine sayılır.» 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenleri.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Kanunun tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. (Hayırlı olsun, sesleri) 

Gündemin üçüncü maddesi; 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 

~~ 4 — 
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kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun tasa- I 
rısı ve İçişleri Komisyonu ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyonu 
raporu (1/170) (S. Sayısı : 71) (1) 

BAŞKAN — Tasarıyı Suphi Karaman arka
daşımız açıklıyacaktır. 

SUPHİ KARAMAN — Müsaade ederseniz 
gerekçeyi okuyayım. Arkadaşlarımız isterlerse 
ayrıca maruzatta bulunurum. 

Polis halkın oan, mal ve ırzının korunmasın
da ve rejimin bekçiliğinde mukaddes bir vazife 
deruhde etnıekde olan silâhlı bir kuvvettir. 

Kanunları tatbik ederken ferdin haklarını, 
Devletin bekasiyle ilgili otoritesini takdir ve 
temyiz edip şahıs ve âmme menfaatlerini temi
nat altında tutmakta mühim bir rol ifa etmekte
dir. 

Böyle bir kuvvete mensup personelin kanun
ların tatbikmda iyi yetişmiş, kültürlü kişilerden I 
terekkübetmesi gerekmektedir. 

Demokratik hayatımızın gelişiminde mühim 
mikyasta tesiri olacak bu personelin yalnız iyi 
seçilmesi ve iyi ders programının tanzimi bu 
gayeye ulaşmak için kâfi değildir. Onları yetiş
tirecek öğretmenlerin kalitesinin de yukarıda 
arz olunan zihniyete uygun şekilde tesbiti ve 
polis öğretim müesseselerinin daha .cazip ve ran
dımanlı hale getirilmesi bir zarurettir. 

Esasen Hükümetimizce ortaokul, lise ve yük
sek okul mezunlarının mesleke cezbedilmeleri 
bakımından gerekli direktifler verilmiş bulun- I 
maktadır. 

İşte bu maksadın ışığı altında ekli kanun ta
sarısı ihzar edilmiştir. 

Bunun içindir ki : 
1937 yılından beri faaliyette bulunan Anka

ra Polis Enstitüsünün lise mezunlarına mahsus 
olan ve şimdiye kadar meslekte yüksek tahsil 
sayılan iki senelik kısmının tahsil derecesine uy
gun olarak öğretmen kadrolarının tanzimine lü
zum görülmüştür. 

Ayrıca polis memuru yetiştirmek için İstan
bul'da mevcudolan Polis Okuluna ilâveten 1959 
ve 1960 yıllarında Kayseri ve İzmir'de de, 3201 

(1) 71 8. Sayılı basmayazı Temsilciler Mecli
sinin 95 nci Birleşim tutanağının sonundadvr. 
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sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre birer Po
lis Okulu açılmıştır. 

3656 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelin 
Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında mevcudolan 
öğretmen kadrolarının en yükseği 7 nci derece 
olup 4-598 sayılı Kanuna göre öğretmenlere ancak 
iki üst derece maaş verilebilmektedir. 

Kayseri ve İzmir Polis okullarının ayrıca mu
ayyen müdür ve öğretmen kadrosu bulunmadığı 
için buralara yapılacak tâyinlerde bizzarure 5439 
sayılı Kanunun hükümlerinin tatbik mecburiye
tiyle karşılaşılmakta ve öğretmen kadrolarının 
azlığı yüzünden istenilen vasıfta öğretmen temin 
olunamamaktadır. 

Öğretmen, Emniyet Müdürü unvanı ile kad
ro alınması, öğretmenlerin meslek dışında ayrı bir 
kazanç peşine düşmelerini önliyerek kendilerini 
tamamen meslekin eğitim kısmına hasretmelerini 
ve öğrencilerin daha iyi yetişmelerini sağlamaya 
matuf bulunmaktadır. 

Tasarı ile evvelki (75) öğretmen kadrosu lâğ
vedilmekte, yerine (83) öğretmen ve 2 de müdür 
kadrosu vaz'edilmektedir. 

Bu suretle yeni teklifimizle bütçeye yılda 
382 400 lira fazla malî külfet tahmil edilir görül
mekte ise de sosyal hayatımızın huzur ve emni
yetinin sağlanmasında elde edilecek hasılaya na
zaran bu- miktar pek cüzi kalmaktadır. 

Halbuki yeni tasarı ile alman kadrolardan 
(25) adedi 1961 malî yılı bütçesinin (L) işaretli 
cetveline ithal edilmektedir ki, böylece 307 2O0 
lira bu yıl için de sarf olunamıyacak, yilm geçen 
ayları da hesaba katılırsa ayrı bir ödeneğe lüzum 
kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — Fikret Kuytak. 
FİKRET KUYTAK — Küçük rütbeliler kal

dırılıyor, büyük rütbeliler için kadro konuyor.. 
Arada doğacak para farkını karşılıyacak imkânı . 
var mı bütçesinde? 

SUPHİ KARAMAN — O yok. 
MUZAFFER YURDAKÜLER — 460 000 li

ra fark ediyor. Bu parayı kendi imkânlarından 
temin edebilecek midir? 

BAŞKAN — Mevcut kadroların birçoğu za
ten boş, memursuz durmaktadır. Bu kadroları 
ilâve etmek suretiyle bu bakanlık bütçesine yeni 
bir külfet yüklenmiyor ki.. Boş kadrolardan ka
lan palalardan verilecektir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK — Eski Mecliste de 
buna benzer birçok teklifler gelmiştir. Sağlık 
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Bakanlığı ile ilgili bir teklifi de biz getirmiştik. 
Alt kademelerde birtakım paralar kalmakta, ba
kanlıklar üst kademelerde elastikiyet sağlamak 
için daima böyle kadro değişikliği teklif etmek
tedirler. Şimdi bu noktada buna bir zaruret hâ
sıl olduğuna inanıyorum. Fakat bir zarurete da
ha işaret etmek istiyorum. Bugün birçok kaza
larımızda maalesef doktor yoktur. Acaba Yük
sek Heyetinize kadro dâhilinde olmak üzere bir 
değişiklik teklif edecek olursak intibak eder mi
siniz?.. Bilhassa Haydar Tunçkanat'm fikrini 
belirtmesini arzu ederim. 

BAŞKAN — Şu kanun üzerinde görüşelim. 
Başkasını buraya sonra bir temenni olarak geti
rebilirsiniz. 

Buyurun. 
FİKRET KUYTAK — Biz daha evvel böyle 

bir teklifi kabul etmemiştik. Bütçe Komisyo
nunda Muvazenei Umumiye Kanununda karar 
almıştık. Bunu buraya koymakla acaba bir ih
tilâf çıkacak midir?.. 

BAŞKAN —, Kifayeti müzakere gelmiştir, 
Kabul edenler... Etmiyenleo*... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları ayhklannm tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs

mında değişiklik yapılmasına dair Kamın 

Madde 1. — 30 . 9 . 1939 .tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmından, ekli (1) sayılı 
cetvelde derece, aded ve memuriyet unvanları 
yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine ilişik (2)* 
sayılı cetvelde derece, aded ve memuriyet unvan
ları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Bu kanunla verilen kadrolara, tâyin edilecek
lerin vasıfları, ehliyetleri ve terfi şart ve usul
leri tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde — İlişik (2) sayılı cetvelle 
eklenen kadrolardan ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilenler 1961 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvele alınmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
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yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Eylül 1961 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba-
kanar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kanun kabul 
edilmiştir. 

4. — 1961 genel tarım sayımının 1963 yılı
na bırakılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (1/159) (S. Sayısı : 65) 
(1) 

BAŞKAN ;— Buyuran Suphi Bey. 
SUPHİ KARAMAN — Efendim, bu sayı

mın 1960 yılında yapılması kararlaştırılmıştı. 
Fakat o yıl genel nüfus sayımı yapıldığı için 
İstatistik Umum Müdürlüğü, her iki sayımın 
birden yapılamıyaeağmı düşünerek bunun tehiri
ni lüzumlu gördü. Bu sayım bu sebeple 1961 yı
lma, sanayi sayımı da 1964 e bırakılmıştı. Bu ara
da önümüzde seçim de olduğu nazara alınarak 
1961 de yapılması mahzurlu görüldü. 

Sonra Anayasada toprak reformu diye bir 
esas kabul edildi. Ayrıca 193 sayılı Kanunla 
Zirai vergiler diye bir mükellefiyet konuldu. 
Bir de Arazi Vergisi Kanunun kabul edildiği 
için halk arasında bâzı tereddütler uyandı. Bu 
arada bir de zirai sayım yaparsak halk üzerinde 
fena tesir icra edebilir. Bu sebeplerle geri bı
rakılması istenmektedir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Vehbi Ersü. 
VEHBÎ ERSÜ — Niye 1962 değil?... Niçin 

1963... Veya daha başka ötesi bir tarih değil? 
Sonra 1963 te bu mahzurlar varit değil mi? Her 
geçen gün, vergi sistemini dejenere etmesi ba
kımından, aleyhedir. Vergi sisteminin normale 
dönmesi işin bu sayımın en erken tarihte ya
nılması arzu edilir. Bizler de bunu, içinde bu
lunduğumuz şartlar dolayısiyle bir yıl geriye 

(1) 65 S. Samlı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 95 nci Birleşim tutanağının sonundadır, 
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atmıştık. Fakat niçin 1962 olmuyor? Cevap rica I 
ederim. Teklifim 1902 de yapılmasıdır. 

SUPHİ KARAMAN — Demin de arz ettiğim 
gibi halk efkârında mevcudolan tereddütlerin 
izalesi için geriye bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK — Verdiğimiz di

rektifler ve Hükümetin çalışmasiyle 1961 ve 
1962 yılı bütçeleri tanzim edilmiştir. Ve tarım 
sayımının yapılması için bütçeye para konmuş
tur. 1963 te de nispî seçimler, yani Senato için 
seçimler olacaktır, önümüzdeki aylarda seçim 
yapılacaktır, halk arasında tereddüt vardır di
ye memleketimiz için büyük bir önemi olan bir 
mevzuun geri bırakılmasına ben asla taraftar 
değilim. Hükümetler gelip gidebilir. Bizim, va
tandaşlarımızın zihninde tebellür ettirmek iste
diğimiz başlıca bir düşünce de idarenin taraf
sızlığıdır. Esasen tarafsızlığı temin, idarenin de 
vazifesidir. Bu sayımın bu yıl yapılması, şim
diye kadar giriştiğimiz taahhütlerin bir icabı
dır. 1963 e bıraksak bile o zamanki iktidar 
hiçbir şey yapabilecek değildir. 

BAŞKAN — Küçük. 
SAMÎ KÜÇÜK — Suphi Beye iştirak ede

rim. Biliyorsunuz 1960 da sayım yapılmıştı. I 
1960 sonunda umumi seçim yapılacaktı. 1964 
te sanayi sayımı daha evvel Senato seçimleri
nin bir kısmı yapılacaktı. Görüyorsunuz ya 
hep seçim, seçim. Bu seçim bizim zamanımızda 
yapılacaktı. İhtilâlin doğurduğu bâzı meseleler 
dolayısiyle geriye bırakılmıştı. Halbuki şimdi 
bunun 1963 e bırakılması için hiçbir mulkni se
bep yok. Bunun için 1961 de bu iş olsun. 01- I 
mazsa eğer 1962 de yapılmasını teklif edece
ğim. 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU — 1962 senesin
de olmayıp 1963 senesine bırakılması teknik bir 
zaruretin neticesidir. Lütfen bunun üzerinde 
durmıyalım. 

Hattâ bir sene veya şu kadar müddet diye 
bir tahdit konulmasa da Hükümete yetki ve
rilerek şartlar müsait olduğu zaman Hükümet 
bu sayımı yapsa çok daha iyi olur. Aksi tak
dirde durmadan kanun tadiline gitmek lâzım-
gelecektir ki, bu da katiyen doğru olmaz ka- I 
naatindeyim. Belki bir teknik zaruret vardır 
da buna lüzum görmüşlerdir. Bir değişiklik ya
pılırsa Temsilciler Meclisinden çıkması gecike
bilir veya imkânsız hale .gelebilir. J 
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AHMET YILDIZ — Efendim, mesele ay

dınlanmış bulunmaktadır. Kifayetin oya konul
masını ve 1962 veya 1963 yıllarının kabulünü 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet teklifini oyunuza ko
yuyorum.... 

SUPHt GÜRSOYTRAK — Efendim, vazi
yet aydınlanmış değildir. Daha evvel zirai ka
zançları vergilendirdik, arazi değerlendirmesi 
kısmen yapılduktan sonra bu sayımda vatandaş 
şu partidendir, bu partidendir diye kendi top
rağını az veya çok gösterdi. Birçok haksızlık
lar ve şikâyet konuları ortaya çıktı. Temsilci
ler Meclisinde de konuşuldu. Eğer bir adalet
sizliği hakikaten gidermek istiyorsak zamanı
mızda, tarafsız bir idare zamanında bunun hak
kaniyete uyarak yapılmasında büyük fayda 
görüyorum. Bu noktada teklifimde ısrar edi
yorum. Yani bu sene yaplmasmı teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU — Bina, arazi 

tahririyle bunun alâkası yoktur. O bilhassa ta
pu kaydı içindir. Malûmdur ki ; 17 vilâyette 
hazırlık yaptırdık. Arazi tahriri yaptırılıyor. 
Bu önlenmek isteniyor. Teknik zaruretler var. 
Bunun için tahrir yapılamıyor. Bu sayım bil
hassa zirai işletmelerin verimliliğini tesbit ve 
istatistikî malûmat edinmek içindir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi; teklifler şöyle; 
1. 1961 de sayımın yapılması, 
2. 1962 de sayımın yapılması, 
3. Kanunun kendisi. 
Şimdi oylamaya geçiyoruz. Bu sayımın 1961 

de yapılması hususunu oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilme
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1961 genel tarım sayımının 1963 yılma 
bırakılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 71 sayılı Kanun gereğince 
1961 yılında yapılacaik olan genel tarım sayı
mı 1963 yılma bırakılmıştır. 
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BAŞKAN — Maddeyi dinlediniz. Sayımın 

1963 te yapılmasını istemektedir. Arkadaşları
mızdan biri de 1962 yılını «teklif ediyor. Aykırı 
teklif olarak 1962 yılını oyunuza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Yedi kişi kaibul etmektedir. 

SAMİ KÜÇÜK — Müstenkifim. 
KADRİ KAPLAN — Müstenkifim. 
BAŞKAN — Maddeyi olduğu gibi kabul 

edenler... Yedi kişi. Buyurun Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU — Bizim kusu

rumuz sizleri kâfi derecede tenvir edememiş 
olmamızdır. Yoksa kanunun kusuru yolktur. 
1963 ün kafoulü uygundur. 

BAŞKAN — Ersü. 
VEHBİ ERSÜ — Bu maddenin 1963 tarihi 

1962 olarak kabul edilmiştir. 

FİKRET KUYTAK — Tekriri müzakere 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN , — Tekriri müzakereyi kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Tekriri müzakere kabul 
edilmiştir. 

KADRİ KAPLAN — Devlet Plânlama teş
kilâtının mütalâasını almak en doğru yoldur. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Ziraat Vekâ
leti müsteşarını çağıralım. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK — İki uzmanın gel-
' mesi teklifine iştirak ediyorum. Daha fazla za
man yoktur. Onun için ilki uzman çağıralım, bu 
mesele hakkında bize izahat versin, 'bizi aydın
latsın. 

BAŞKAN — Hem Devlet Plânlama Daire
sinden hem de Tarım Bakanlığından iki zatın 
izahat vermesi hususunu oyunuza 'sunuyorum, 
kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edil
miştir. O halde kanunun müzakeresini yarına 
bırakıyoruz. 

VEHBİ ERSÜ — Niçin yarma 'bırakıyoruz? 
Şimdi çağıralım ve görüşelim. 

BAŞKAN — Elimizde görüşülecek daha bir
çok mevzular var. Şimdi onların müzakeresini 
yaparız, aydınlandıktan sonra da bu kanuna 
devam ederiz. Gündemin diğer maddesine ge
çiyoruz. 

5. — 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve. 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret ve Gümrük ve Te
kel komisyonları ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem-
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silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon ra
porları (1/78) (S. Sayısı- 67) (1) 

BAŞKAN — Tasarının esbabı nıucilbesini 
oku'yoruz. 

(Tasarının gerekçesi okundu.) 
MUZAFFER YURDAKULER — Vaktiyle 

çıkardığımız kanunun aksak tarafları nelerdir? 
FİKRET KUYTAK — Evvelce şahıslar ve 

kooperatifler ibalik ağı 'getirmişlerdi, 'fakat biz 
kanun çıkardıktan sonra onlar bu kanundan is
tifade edemediler. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Bu tasarı 
bundan sonra geleceklerin illâ Devlet eliyle ol
mamasını temin içindir. 

VEHBİ ERSÜ — Biz bu mallar, balıkçıla
rın eline geçsin diye 'bu tahdidi koyduk. Zira 
daiha evvel getirilen mallar kadınların ellerin
deki filelere ve çantalara ve daha birçok şeye 
iptidai malzeme, madde olmuştur. 

Şimdi karşımıza 'gelen husus, yeni bir ser
bestinin tesisidir. Birçok kimseler bu madde
leri balık ağı namı altında getirecek, böylece 
ucuz tarifeden" istifade edecek, buna karşılık 
getirdikleri maddeleri balık ıağı için değil bir
çok naylon eşyanın yapımında kullanacaklar
dır. Bunları da satarak kazanç elde edecekler
dir. Dâva 'buradadır. 

REFET AKSOYOĞLU — Bu mevzuun geç
miş hususlarla alâkası yoktur. Şimdi, yeni ge
len maddeye göre bu iş -her ıha'ingi bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü tarafından değil ancak Tica
ret Bakanlığının izin verdiği müesseseler tara
fından yapılacaktır. Diğer maksatlarla kulla
nılıp kullanıl a mıyac a ,ğı önceden kestirilemez. 

MUCİP ATAKLI — Ben Velhlbi Beyin tek
lifine iştirak ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben, bu mev
zuun müzakeresinin yarın veya öbürgüne bıra
kılmasını teklif ediyorum. Bu tasarıyı yeniden 
ve bütün endişelerimizi giderecek şekilde geti
relim, ondan sonra müzakere edelim. 

BAŞKAN — Bu teklifi 'oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kuru
mu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 

(1) 67 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 95 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 
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bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna iki 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ça
lışma Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporları 
(1/87) (S. Sayısı : 66) (1) 

SAMI KÜÇÜK (iSözcü) — Hepinizin bildi
ği üzere bu kanunla sanayie kredi verme im
kânı sağlanmış bulunmaktadır. Çok (hayırlı bir 
teşebbüstür. Kabule m-azhar olmasını temenni 
eder, müspet rey vermenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 
istiyen var mı?.. (Viar sesleri) 

KÂMİL KARAVEDÎOĞLU — Mühim bir' 
kanundur. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz is
tiyen yoktur.. Maddelere geçilmesini "oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
5565 sayılı Kanunla değiştirilen 20 nci maddesi
nin tadili ve bu kanuna bir geçici madde eklen-

mesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 4792 sayılı Kanunun 5565 sa
yılı Kanunla değiştirilen 20 nei maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 20. — îşçi 'Sigortaları Kurumu, her 
sigorta 'kolu için 'ayıracağı yedek akçaları : 

a) Millî bankalara yatırmak, 
b)1 Devletin çıkardığı veya kefil, olduğu 

tahvillere yatırmak, 
c) Gayrimenkullere yatırmak, 
e) Sigortalılara mesken yapımı için ve bu 

meskenlerin birinci derecede ipoteği karşılığın
da, gayrimenkul değerinin % 90 ı ölçümünde 
en çok (20) yıl vadeli ikrazda bulunmak, 

d) (Sanayi sektörüne işletme kredisi olarak 
kullanılmak üzere birinci dereceden gayrimen
kul ipoteği karşılığında ve gayrimenkul değeri

mi,) 66 S. Sayılı basma yazı Temsilciler 
Meclisinin 93 ncü birleşim tutanağının sonunda-
dtr. 
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I nin en çok % 35 ine kadar, en çok (5) yıl vâ

de ile ikrazda bulunmak. 
Suretiyle işletir. 
Bu karşılıkların en çok; % 40 ı (b) fıkra

sında, % 25 i (e) fıkrasında ve 1961 yılından 
itibaren her yıl ayrılacak karşılıkların % 10 u 
da (d) fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır. 
Şu kadarki, (d) fıkrasına göre yapılacak yatı
rımların toplamı 50 milyon liraya erişinceye 
kadar devam eder. 

(d) fıkrasına göre yapılacak ikrazat düzen
lenecek tüzükteki hükümlere göre ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile tâyin edilecek banka veya 
bankalar vasıtasiyle yapılır. Ancak bir mües
seseye verilecek kredi miktarı hiçbir şekilde 
umumi fon yekûnunun % 410 unu geçemez. 

(ç) ve (d) fıkralarında belirtilen yatırım
lara karşı kurum lehine tesis edilen ipoteklerin 
paraya çevrilmesinde 4947 sayılı Kanunun 15 -
25 nei maddeleri hükümleri uygulanır. 

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

Geçici madde 1 — Bu kanunun yayımı tari
hinde meveudolup sendika üyesi işçilerin en az 
yüzde 40 mı temsil ettiğini Çalışma Bakanlığın
dan alacağı bir belge ile tevsik eden işçi konfe
derasyonlarına, İşçi Sigortaları Kurumu Anka
ra 'da inşa ettirilecek veya satmalmacak G&nel 
Merkez binası için gayrimenkulun birinci dere
cede ipoteği karşılığında ve değerinin yüzde 
90 nı nisbetinde 20 sene vâde ile 1 500 000 lira
ya kadar ikrazda bulumabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 




