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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine, 

3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununa ge
çici üç madde eklenmesine, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
ları görüşüldü ve kanunlar kabul edildi. 

1961 genel tarım sayımının 1963 yılma bıra
kılmasına ve 

146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tari
fe Cetvelinde değişiklik yapılması ve bu kanuna 

geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarı
larının görüşülmesi gelecek birleşime bırakıldı. 

4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna iki 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı görü
şüldü ve kanun kabul olundu. 

Birleşime son verildi. • 

Başkan 
Muzaffer Yurddkuler 

Divan Kâtibi 
Refet Aksoyoğlu 

Divan Kâtibi 
Kadri Kaplan 

• m» * 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Kâmil Kâravelioğlu 
KÂTİPLER : Refet Aksoyoğlu, Suphi Karaman 

BAŞKAN — Efendim, Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1961 genel tarim sayımının 1963 yılına 
bırakılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (1/159) (S. Sayısı: 65>) (1) 

FÎKRET KUYTAK — Arkadaşlar, bu tarım 
sayımı için ilgili bakanlıklar temsilcilerinden 
kurulu bir heyet toplanmış ve bu kanun teklifini 
hazırlamışlardır. Daha evvel Sanayi ve Tarım 
Bakanlıkları anlaşmışlar ve bir form ele almış
lardır. Memleketin her tarafında birtakım ak
saklıklarla karşılaşılmıştır. 

Bu sayım toprak reformu için yapılmak iste
niyor. Fakat, bu yıl yapılırsa gerçekle ilgisi 
olmıyan sonuçlar ortaya çıkacaktır. Malûm, 

(1) 65 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 95 nci Birle§im tutanağının sonundadır. 

Bina ve Arazi vergilerinin çıktığı şu sırada ya
pılacak böyle bir sayım için herkes acaba bir şey 
mi olacaik, bir şey mi çıkacak bundan, diye ger
çeği saklamakta ve gerçek dışında bilgiler ver
mektedir. Ziraat sayımını, ziraatin vergiye 
tâbi tutulması keyfiyeti ile birleştirerek pro
paganda yapılmak isteniyor. Sözün kısası, zi
rai sayımın yapılması mahzurludur. Ancak, 
örnekleme metodu ile zirai sayımın yapılması 
mümkün görülmüştür. 

Bu şekilde yapılacak bir zirai sayım da, 
topyekûn olmıyacaktır. Topyekûn sayım için 
12 milyon liraya ihtiyaç vardır. Ayrıca çok 
sayıda teknik elemana da ihtiyaç vardır. Bu 
bakımdan 1961 yılında örnek bir tarım sayımı 
yapılacaktır. Bunun için 3 863 000 lira ayrıl
mıştır. 

Bu örnekleme sayımı da bize tam bir rakam 
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vermiyeeektir, bunu biraz evvel de belirtmiş
tim. Mütehassıslar da bunu ifade ettiler. 

Ayrıca şu noktayı da hatırlatmak istiyorum. 
1964 senesinde Birleşmiş Milletler tarafından 
genel sanayi sayımı yapılacaktır. Biliyorsunuz, 
biz de sanayi sayımını 1964 e almıştık. 

Şimdi, sanayi sayımı deyince, sadece sana
yi konu anlaşılmıyor. Zdraatin de sanayi ile 
ilgili olan hususiyetleri vardır. Eğer 1962 de 
yaparsak, asıl sayıma mesnet teşkil edecek, 
sanayi sayımma mesnet teşkil 'edecek rakamlar 
erken elde edilmiş olacaktır. Bu bakımdan, 
sayımın 1963 de yapılmasını muvafık gördük. 

Hem 1963 e kadar psikolojik şartlar da dê -
ğişecek, daha normal bir sayım yapılabilecek, 
bunun içdn gerekli şartlar ortaya çıkacaktır. 
Uzmanlar da meseleyi bu şekilde bize intikal 
•ettirmişlerdir. 

Plânlama Dairesi, zirai sayımın. 1961 de 
yapıllmasını arzu ediyor. Fakat konuştuğumuz 
şu hususlar karşısında tam mânasiylte yapıla-
mıyaeağından o da hem fikir. 

Sonra, diyorlar M, biz Amerlükalilarla an
laştık. Keyfiyet ve kemmiyet üzerinde yorum
lama yapacak kalifiye eleman yetiştirilmesi ge
rekiyor; onun için bu iş 1963 yılmda olabi
lecektir. Bu bakımdan, bu yıl bu tarım sa
yımınım yapılması mahzurludur, diyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyeni. . 
Yok. Soru, yok. 

Maddelere geçilmesini oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

1961 genel tarım sayımının 1963 yılına 
bırakılmasına dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 71 sayılı Kanun gereğince 1961 
yılında yapılacak olan genel tarım sayımı 1963 
yılma bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz? Yok. 
Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

. BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümünü oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi, dün mü
zakere edip, bugüne bıraktığımız 146 sayılı 
Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sına geçiyoruz. 

2. — 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Gümrük ve Tekel ko
misyonları ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis TŞjhtçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon raporları 
(1/78) (S. Sayısı : 67) (1) 

BAŞK4N — Bu tasarının sözcüsü Suphi 
Karaman size izahat verecektir. 

SUPHİ KAEAMAN — Muhterem arkadaş
lar, 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinde değişiklik yapılması ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı, Temsilciler Meclisince kabul edil
miş, huzurunuza getirilmiştir. 

146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Cetveli bir kitap halindedir. Orada 59.05 po
zisyonu vardır. Bunun (A) bendinde (Ba
kanlar Kurulunca tâyin edilecek resmî bir ik
tisadi teşekkül tarafından getirilmek üzere, 
Ticaret Bakanlığının izni alınmak şartiyle) 
kaydı vardı, bu kayıt, birinci madde ile kal
dırılmıştır. 

Bu kayıt, balık ağları ipliklerine değil, 
doğrudan doğruya balık ağları ile ilgilidir. 
Balık ağı iplikleri 53.05 pozisyonunda gösteril
miştir. 

Balık ağı iplikleri kaçakçılığa müsaittir. 
Onun için resmî bir iktisadi teşekkülü marife
tiyle, Ticaret Bakanlığının müsaadesiyle ge
tirtilir. Ama, balık ağı kaçakçılığa da, ka
raborsacılığa da müsait değildir. Balık ağı ip
liğinden başka maddeler yapmak mümkündür. 

(1) 67 S. Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 95 nci birleşim tutanağının sonundadır. 



fi : 100 9.8 
Ancak, balık ağı sökülmez, başka maksatlar
la kullanılamaz. 

Bu bakımdan formaliteyi basitleştirmek için 
bu tasarı teklif edilmiştir. Bakanlar Kurulun
ca ve bakanlıklar uzmanlarınca uygun görülmüş
tür. Komisyonlardan geçmiş, Temsilciler Mec
lisinde de kabul edilmiştir. Balık ipliğinin 
kontroldan geçmesi kaydı vardır. Bu madde
ye sadece balık ağları girmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda başka 
söz, soru var mı? Yok. Maddelere geçilmesini 
oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinde değişiklik yapılması ve bu Kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 30.. 11 . 1960 tarihli ve 146 sa
yılı Kanuna, bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin 59.05 pozisyonunun (a) tâli pozisyonun
daki (Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek resmî 
bir iktisadi teşekkül tarafından getirilmek 
üzere Ticaret Bakanlığının izni alınmak şar-
tiyle) kaydı kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde — 8 . 12 . 1959 tarihli ve 641 
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sayılı iktisadi Koordinasyon Heyeti kararı 
ile Ticaret Bakanlığına tahsis edilen kotadan 
GÎMA Türk Anonim Şirketi tarafından getirtil
miş olup mezkûr Bakanlıkça balıkçılara tevzi 
edilecek olan 63 000 dolarlık balıkçılık malze
mesi meyamnda bulunan ve 30 . 11 . 1960 ta
rihli ve 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş 
Tairfe Cetvelinin 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sa
yılı Kanunla değişik 51.01 pozisyonu ile 51.03 
pozisyonuna dâhil balık ağı ipliklerinin kıyme
tinden % 5 ve aynı cetvelin 59.05 pozisyonuna 
giren balık ağlarının kıymetinden;% 10 Gümrük 
Vergisi alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz?.. Yok. 
Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun tümünü oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Stenograf arkadaşlar gidebilirler. 

Kapanma saati : 15,30 
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