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TUTANAK ÖZETÎ 

Sayfa 
mıîması hakkındaki 91 sayilı Kanunun 20 
nci maddesinin değiştirilnıesine dair ka
nun 'tasarısı ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden ımüreıklkep Karıma Ko
misyon raporu (1/52) 334:337 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
öğünç'ün, Sermayesinin tamamı Devlet tarafın
dan verilmek suretiyle kurulan İktisadi Teşek
küllerin teşkilâtı ile ile idare ve murakabeleri 
hakkındaki 3460 sayılı Kanuna ek 23 sayılı Ka
nunun tatbikatı hakkında Başbakandan ve, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Halil özmen'in, 
Sanayi Bakanlığı teşkilâtında işine son verilen 
memur ve müstahdemlere dair Sanayi Bakanın
dan olan sözlü soruları, soru sahipleri ikinci de
fa hazır bulunmadıklarından yazılı soruya çev
rildi. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Hüseyin Ulusoy'-
un, Yurt içinde kurulmakta olan fabrikalar için 
hariçten döviz karşılığı getirilmekte olan bâzı 
alât ve malzemenin yurt içinde yapılması ted
birlerinin düşünülüp düşünülmediğine dair söz
lü sorusuna Sanayi Bakanı îhsan Soyak cevap 
verdi. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Dündar Soyer'in, 
Gelir ve Kurumlar vergileri kanunlarında yapıl
ması düşünülen değişiklikler hakkında sözlü 
sorusunun görüşülmesi, Maliye Bakanı hazır bu
lunmadığından gelecek soru gününe bırakıldı. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Hasan Tez'in, Ge
cekondu sakinlerine verilen kok kömürü hak
kındaki sözlü sorusu ile, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 
Ankara'da kok kömürünün hangi esaslara göre 
tevzi edildiğine ve gecekondularda oturanlara 
verilmekte olan kok kömürünün yarım tona 
indirildiğinin doğru olup olmadığına dair söz
lü sorusu Sanayi Bakanı îhsan Soyak tarafın
dan cevaplandı, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Oktay Ekşi'nin,' 
Gazete kâğıdı fiyatlarının indirilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna Sa
nayi Bakanı îhsan Soyak, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Ahmet Şener'in, 
Trabzon'un Tonya ilçesinde nezaret altına alı
nanlara yapılan muamele hakkındaki sözlü so
rusuna İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Hüseyin Ulusoy'un, 
Niğde, Konya ve Kayseri illerinin bu seneki 
hububat mahsulü durumuna dair sözlü sorusu
na Tarım Bakanı Osman Tosun, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Derviş Sami Taş-
man'm, Yugoslavya'da malları bulunan Türk 
vatandaşlarına verilecek tazminata dair sözlü 
sorusuna Dışişleri Bakanı Vekili Ticaret Baka
nı Mehmet Baydur, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Derviş Sami Taş-
man'm, açık bulunan hâkim ve Cumhuriyet sav
cılığı kadrolarına dair sözlü sorusuna Adalet 
Bakanı Ekrem Tüzemen, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Suphi Doğukan'm, 
1961 yılı hububat istihsal ve ihtiyaç miktarına 
dair sözlü sorusuna Tarım Bakanı Osman Tosun 
ve Ticaret Bakanı Mehmet Baydur, cevap ver
diler. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Ömer Sami Goşar'-
m, Mevlâna Müzesi çinilerinin yapılmaması se
bebine ve tarihî eserleri kaçıranlar hakkında 
hangi kanunun uygulandığına dair Millî Eği
tim Bakanından olan sözlü sorusu soru sahibi 
hazır bulunmadığından gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Şinasi özdenoğlu'-
nun, Ankara il merkezi ile ilçelerinde vukubu-
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lan seylâbm yaptığı tahribat ile sebebolduğu 
can kaybının ve maddi zararın miktarı ve sey-
lâbı önleyici tedbirler hakkında Hükümetçe ne 
düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna Başbakan 
adına îmar ve İskân Bakanı Rüştü özal, 

Temsilciler Meclisi Üyesi Oktay Ekşi'nin, 
Brüksel Fuarında yapılan Türkiye paviyonu bi
nalarına dair sözlü sorusuna Başbakan adına 
Ticaret Bakanı Mehmet Baydur cevap verdi
ler. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Rifat Çini'nin, Kü
tahya'da kurulmakta olan Azot Sanayii Türk 

Tasanlar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
ksımmda değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/175) (İçişleri Komisyonuna ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyona) 

2. — Ticaret gübrelerinin kontroluna dair ka
nun tasarısı (1/176) (Tarım ve Adalet komis
yonlarına) 

3. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri hakkm-

Anonim Şirketinin bir İktisadi Devlet Teşekkü
lü haline getirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü soru, soru sahibi hazır bulun
madığından gelecek soru gününe bırakıldı. 

26 Temmuz 1961 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan * 
Başkanvekili Kâtip 
Lûtfi Akadlt Alev Coşkun 

Kâtip 
Oktay Ekşi 

da kanun tasarısı (1/177) (İçişleri ve Adalet ko
misyonlarına) 

Rapor 
4. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 

Tunçkanat ve iki arkadaşı ile Temsilciler Mecli
si Üyesi Hüseyin Ataman ve bir arkadaşının, 
Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ih
tiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişilmesi hakkındaki 186 sayılı Kanunun 
geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçilen Temsilci üelereden mürekkep 
Karma Komisyon raporları (2/19) (Gündeme) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTUBÜM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil 
KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Görüşme için yeter sayı var. 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak
kında Başkanlığın tezkeresi (3/134) 

İBAŞKAN — Başkanlığın sunuşu var okuyo
ruz. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın üyelerin 'likaların

da gösterilen müddetlerle izinleri Başkanlık Di
vanının 26 Temmuz 1961 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Temsildiler Meclisi Başkan V. 
Lûtfi A&adlı 

Kâzım Orlbay, 1 ay, hastalığına (binaen, 25 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

Ahmet Akar, 15 gün, hastalığına binaen, 24 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

Mehmet Altınsoy, 20 gün, hastalığına bina
en, 17 Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

Aralan Bora, 20 gün, hastalığına binaen, 24 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okuyup oylarınıza 
arz edeceğim : 

Kâzım Orlbay, 1 ay, hastalığına binaen, 25 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

İBAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ahmet Akar, 15 gün, hastalığına binaen, 24 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

Mehmet Altınsoy, 20 gün, hastalığına bina
en, 17 Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

Aralan Bora, 20 gün, hastalığına binaen, 24 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — 'Gündemin birinci maddesine 
geçiyoruz. 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Feridun Üs-
tün'ün dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/107) 
(V 

(i) 68 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

'BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Raporu yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin ikinci maddesi. 

2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Nüvit Yetkin'-
in dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık tezke-
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resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/109) (i) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? Yok... Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin 3 ncü maddesine geçiyoruz. 

3. — Temsilciler Meclisi Üyesi Ali İhsan Gö-
ğü§'ün dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/118) 
(2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok. 

Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin ikinci defa görüşülmesi yapılacak 
işlerine geçiyoruz. 

4. — Cemâl Fındık'a vatani hizmet tertibin
den maaş tahsisine dair kanun tasarısı ve Mali
ye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (1/108) (S. Sayısı : 
54) [Birinci görüşme tarihi : 19 . 7 .1961] 

BAŞKAN — Bu ikinci görüşmesi olduğu için, 
maddeleri okutuyorum. 

Cemâl Fmdık'a vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair Kanun 

Madde 1. — Birinci Büyük Harb ve Millî 
Mücadeleye iştirak ederek emsallerine nispetle 
fevkalâde hizmeti se'bk eden ve yararlık: gösteren 
Alucra kazası Hanzar köyünde mukim Miktat-
oğullarından Mehmötoğlu 1312 doğumlu Cemâl 
Fmdık'a hayatta (bulunduğu müddetçe vatani 
hizmet tertibinden 500 lira maaş tahsis edilmiş
tir. 

(BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibeden ay
başından itibaren yürürlüğe girer. 

(1) 69 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
eladır, 

(2) 70 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

.1961 0 : 1 
BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeci oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde leyhıte ve aleyhte 
olmak üzere söz istiyen var mı Yok.. Tasarının 
tümünü yüksek oylarınıza sunuyorum. Kaıbul 
edenler... Etmiyenler... Tasarı Yüksek Meclisçe 
kabul edilmiştir. 

5. -— Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 
Tunçkanat ve iki arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Hüseyin Ataman ve bir arkadaşının, 
Subay, askerî memur ve astsubayların lojman 
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 186 sayılı Kanunun 
geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ık MilU Savunma Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporları (2/19) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunun 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Subay, askerî memur ve astsubayların loj

man ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki Kanunun geçici 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin inşaata bir an evvel haşlanması için günde
me alınarak diğer bütün işlerden önce ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Millî Savunma Komisyonu Sözcü 

Başkanvekili Etem Boransü 
Cemal Yıldırım % 

Hüseyin Ataman Halim önalp 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarının dağıtı
mından 48 saat geçmemiş olduğu için gündeme 
alınması yüksek oylarınıza bağlıdır. Binaen
aleyh, tasarının gündeme alınması ve öncelikle 
görüşülmesini yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kahul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, teklifin tümü hakkında söz istiyen 

(1) 72 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
eladır. 
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var mı i . Yok. Maddelere geçilmesini yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. , 

Maddeleri okuyoruz : 

Subay, askerî memur ve astsubayların lojman 
ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 186 sayılı Kanunun ge
çici maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi 

Madde 1. — 186 sayılı Kanunun geçici mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde — Bu kanun ile Millî Savun
ma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı 
ihtiyacı için inşa edilecek lojmanların yerlerini 
gösterir cetvel, Bakanlar Kurulunca kabul ve 
tasdik edildikten sonra tahsisatın sarfına başla
nır. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun, hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte ,aleyhte söz 
istiyen yok. Tasarının tümünü yüksek oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Teklif Yüksek Meclisimizce kabul edilmiştir, 

İkinci görüşmesi yapılacak işlerin, ikincisine 
geçiyoruz. 

6. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (S. Sayısı : 61) [Birinci görüşme tarihi : 
20 . 7 . 1961] 

BAŞKAN — Efendim, tasarının ikinci gö
rüşmesi olduğu için maddeleri okutuyorum. 

. 1961 0 : 1 
1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı 
Madde 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu

na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«Geçici madde — Bu kanunun yayımı tari

hinden itibaren 10 sene içinde son yoklamalarda 
sağlam olarak askerliklerine karar verilenler
den jandarma hizmetine tefrik edilecek sivil lise 
mezunlarından her yıl âzami 300 e kadarı altı 
aylık askerlik eğitiminden sonra üniformalı po
lis olarak kullanılmak üzere Emniyet Genel Mü
dürlüğü emrine verilirler. 

Polis hizmeti ile birlikte jandarmaya mahsus 
askerlik müddetini tamamlıyanlar muvazzaf as
kerlik hizmetlerini yapmış sayılarak Askerlik 
Kanunu hükümlerine göre terhis olunurlar. 
Bunlardan polis hizmetlerinin devamı sırasında 
uygunsuz hallerinden ve disiplinsizliklerinden 
dolayı polis görevine yaramıyacakları anlaşılan
lar geri kalan askerlik hizmetlerini er olarak 
tamamlamak üzere jandarma kıtalarına sevk 
olunurlar.» 

BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında 
verilmiş önergeler var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesindeki geçici mad

denin ilk paragrafına aşağıdaki cümlenin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

«istekli sayısı fazla olursa, Emniyet Genel 
Müdürlüğü emrine verileceklerin seçimi, hazır
lanacak yönetmeliğe göre imtihanla yapılır.» 

Altan öymen 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesinin birinci cümle 

sinin son kısmının şu şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Altan öymen 

«... Askerliklerine karar verilenlerden jan
darma hizmetine ayrılacak sivil lise mezunları
nın istekli olanlarından her yıl en çok 300 ü altı 
aylık askerlik eğitiminden sonra üniformalı po
lis olarak kullanılmak üzere Emniyet Genel Mü
dürlüğü emrine verilirler.» 

EMİN SOYSAL — İçişleri Bakanı, yok. 
BAŞKAN — Efendim, İçişleri Bakanı yok

muş. Ancak tasarının ikinci görüşmesi yapıldığı 
için teamüle göre Biyaset, İçişleri Bakanının 
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bulunmasına zaruret olmadığı kanaatindedir. 
Yüksek Meclis bulunmasını zaruri görüyorsa, 
görüşmeyi geri bırakırız. ( «Başbakan Yardım
cısı var, devam edebiliriz» sesleri.) 

Başbakan Yardımcısı bulunduğuna göre gö
rüşmeye devam edebiliriz. 

önergelerin sahipleri söz istiyor mu"? Bu
yurun Altan öymen. 

ALTAN ÖYMEN — Efendim, bu teklifleri
mi geçen celsede arz etmiştim. Sayın İçişleri 
Bakanı bir kısmına [iştirak etmişti. Bir kısmı
na iştirak etmediği için ve ben bu takrirleri 
topluca yazmış olduğum için reddedilmişti. Şim
di, bunu ikiye ayırarak tekrar arz ediyorum. 

Birinci takririmde istediğim şudur; tasarı
nın geçen müzakeresi sırasında jandarma hiz
metine ayrılmış asker adaylarından polis hiz
metine ayrılacakların seçiminde bunların, (rı
zalarının alınması şartiyle) ibaresi konmuştur. 
Rızalarının alınması demek o kimsenin seçimi 
yapıldıktan sonra, «seni polis yapıyoruz, kabul 
ediyor musun?» gibi 'mânevi bir baskı vücuda 
getiriyoruz demektir. Bence evvelce polis ola
rak askerlik hizmetini yapmak istiyenler gelsin 
demeliyiz. Yani evvelâ talep alınsın, sonra ta
lipler arasından seçim yapılsın. Rızaları tâbiri 
ile istekleri ibaresini ekledim. İstekli sayısı 300 
den fazla olursa yapılacak seçimin imtihanla 
yapılması muvafık olur kanaatindeyim. Bunun 
için takririme bu kaydı koydum. Çünkü polis 
olmakla jandarma eri olmak arasında bir fark 
mevcuttur. Her hangi bir dedikoduyu önlemek 
için imtihan usulünün konması şarttır. Bunun 
için de bir yönetmelik yapılabilir. 

Sonra (âzami 300 e kadar) tâbiri kullanıl
mıştır. Âzami 300 e kadar olmaz. Âzami 300 
olur. Bunun) yerine de âzami en çok tefrik edi
lecek yerine ayrılacak kelimesini kullandım. 
Bu hususları takririmde arz etmiş bulunuyo
rum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI FAHRİ ÖZDİ-

LEK — Muhterem arkadaşlar, jandarma sınıfı
na 300 lise mezunu erin, millî savunma hizmet
lerinden tefrik edilerek verilmesi mevzuubahis-
tir. Aslında jandarmaya lise mezunu gençler ve
rilmemektedir. Polis olarak vazife gören ço
cuklarımızın pek çoğu ilk mektep mezunudur. 
Bunlardan pek azı orta mektebi bitirmiş vazi-
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yettedir. Kendilerine terettübeden vazifeyi la-
yıkı veçhile yapamadıkları için jandarma sını
fına, ordu kadrosunda vazife görmesi lâzımge-
len çocuklarımızdan 300 kadarını vereceğiz. 
Bu kanun maddesinde tesbit edilmiş olan 300 
kadarı heyeti umumiyesini tazammun eden bir 
hüküm değildir. 

Malûmunuz, bu gençler altı aylık bir eğitim 
yapacaklardır, bu altı aylık eğitimden sonra, 
er eğitimi, kıta eğitimi ve teftiş vereceklerdir. 
Muvaffak olanlar ancak '6 ay sonunda polis ola
rak vazife ifa edeceklerdir. İki seneyi doldu
rana kadar er statüsünün icabettirdiği eğiti
me tâbi olarak polis vazifesi göreceklerdir. Ar
kadaşlarımız kendi istekleriyle 6 ay zarfında 
bu kabiliyeti gösterip göstermediği anlaşıldık
tan sonra böyle bir vazife verilip verilmiyeceği 
tesbit olunacak ve kendilerinden sorulacaktır, 

Bir de (en çok) kelimesi üzerinde durdu-
lar.! Zaten bizim verebildiğimiz: 300 den fazla 
değildir. Bunu verirkende millî savunma işle
rinde bir aksaklık vücude gelmemesini göz 
önünde tuttuk. Bir taraftan orduya yeni 'girmiş 
olan elektronik silâh ve malzemeyi kullanacak 
elemanla polis kadrosunda istihdam edilecek 
elemana olan ihtiyacı göz önünde tuttuk. Bunu 
Yüksek Heyetinize arz ederim. 

HÜSEYİN ATAMAN — Efendim, müsaade 
ederseniz bir sual sormak istiyorum; bu 300 ki
şi her celbde mi alınacak, yoksa yalnız senede 
bir mi alınacaktır.1? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAHRİ ÖZDÎ-
LEK — Efendim, daha evvel kabul edilmiş bir 
kanunla lise ve muadili mektep mezunlariyle 
yüksek mektep mezunlarının yedek subaylık 
hakkı kabul edilmişti. Geçmiş senelerde 4 '500 -
5 000 yedek subay namzedi askere almıyordu. 
Bunlar içerisinden yüksek talhsil görmüş olan
larla lise ve muadili tahsil görmüş olanlar ara
sında fark vardır. 

Yedek subaylığa hak kazanmış çocuklarımız 
ordu saflarına katılmaktadırlar. Bugün elimiz
deki imkânlara göre ancak 3 800 ilâ 4 200 gen-? 
bu imkâna sahibolmaktadırlar. Bugün lise ve 
muadili seviyede tahsil görmüş çocuklarımızı 10 
sene müddetle 300 er kişi olarak vermeyi karar
laştırdığımızı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Altan Öymen. 
ALTAN ÖYMEN — Efendim, geçen celsede 
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Dahiliye Vekili (rızaları alınarak) kelimesinin 
(istekli olanlarından) şeklinde değiştirilmesini ka
bul etmişlerdi. Halbuki şimdi sayın Başbakan 
Yardımcısının beyanı ile gene bu ifadenin değiş
tirilmiş olduğunu görmekteyiz. 

Anayasanın 60 ncı maddesine göre «yurt sa
vunmasına katılmak her Türk 'ün ödevi olduğu 
kadar hakkıdır.» Hak olarak bunun yurt savun
ması olduğu hususunda tam bir mutabakata va-
rılmamaktadır. Bu polislik görevi ile her Türk'
ün yurt savunmasına katılması hakkını kendi rı
zası hilâfına bunların elinden almak gibi bir du
rum ortaya çıkıyor demektir. Eğer Hükümetin 
veya komisyonun teklifi kabul edilirse tabiî. 
Geçen celse kabul edildiği veçhile ancak buna is
tekli olanların polis hizmetinde kullanılması hu
susunu kabulü lâzımdır kanaatindeyim. 

İkincisi, istekli fazla olursa imtihana tâbi ol
sun diyoruz. Bu sebeple takririmi ikiye ayırarak 
ayrı ayrı takdim etmiş bulunuyorum. İmtihan 
hususuna iltihak etmezlerse ikinci takririm reye 
konulur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takriri okuyoruz. 
.. » 

(Altan Oymen'in birinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

KOMİSYON BAŞKANI D İ N İ Ş YURDA
KUL — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Dikkate alınması kabul ediilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
KOMİSYON BAŞKANI DANİŞ YURDA-

KUL — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi de okutuyorum. 
(Altan Oymen'in ikinci önergesi de tekrar 

okundu.)" 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON BAŞKANI DANİŞ YURDA

KUL — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 

yüksek oylarınıza sunuyorum." Kabul edenler... 
Etmiyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 

KOMİSYON BAŞKANI DANİŞ YURDA
KUL — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz maddeyi ye
niden kaleme alınmak üzere kabul edilen önerge-
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lerlc birlikte komisyona geri verelim. Madde 
komisyona geri verilmiştir. 

(Komisyona hitaben) Kabul edilen tasarıya 
göre üçüncü sırada bulunan tasarının müzakere
sine bu madde kabul edildikten sonra mı geçelim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET ASBUZ-
OGrLU — Bu hususların 3201 sayılı Emniyet Teş
kilâtı Kanununun tadili sırasında görüşülmesi 
lâzımdır. Arkadaşlar, yanlış hareket ediyorlar. 

BAŞKAN — Bundan sonra görüşülecek ta
san da bununla ilgilidir. Komisyona iade edilen 
maddeler geldikten sonra 3201 sayılı kanun ta
sarısının görüşülmesine komisyonca bir mahzur 
var mı? 

ŞEVKET ASÜUZOĞLU — Hayır efendim, 
yoktur. 

BAŞKAN — Diğer maddelerin görüşülmesi
ne geçiyoruz. 

S. — Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporu (1/52) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakerelere devam ediyoruz. Feyyaz Koksal. 

FEYYAZ KOKSAL — Sayın arkadaşlarım, 
geçen birleşimde plânın ve Plânlama Teşkilâtı
nın, kalkınmamız için Anayasaya ithali suretiy
le, Anayasa müessesesi haline getirildiğini ifa
de etmiştim, önümüze gelen kanun tasarısının 
kabulü zaruretine işaret ederek, bu tasarının 
Devlet Plânlama Teşkilâtının işlerinin ve bilhas
sa etüd ve plân işlerinin başarılabilmesi için za
ruri olduğuna temas etmek isterim. Etüd, plân, 
ve projeler, fikrî mesai istiyen işler eksiltmeye 
konulamaz, 2490 sayılı Kanun hükümlerine tâbi 
olamaz. Esasen bu husus 6150 sayılı Kanunla, 
mühendislik hizmetleri içinde tatbik mevkiine 
konmuştur. 6150 sayılı Kanun, 2490 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesine dair bir kanundur. 
Bu kanunda, Bayındırlık Vekâletince lüzum gö
rülecek liman, su, kanalizasyon, elektrik, Dev
let Demiryolları ve Karayolları gibi işlerin etüd 
ve projelerinin müsabaka ile veya bunları, fennî 
liyakatları ve iktidarları ilgili vekâletçe kabul 
edilmiş yerli veya yabancı uzman ve firmalar 
arasında pazarlıkla yaptırmaya ve lüzumu ha-
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linde yukarda yazılı işlerin kontrolünü de aynı 
şekilde bu firma veya uzmanlara pazarlıkla ver
meye alâkalı vekil yetkili kılınmıştır. Bu kanun
la şu anda mühendislik hizmetleri görülmekte
dir. Plânlama Dairesi etüd ve proje işlerinin de 
bu şekilde, hattâ Fehmi Yavuz arkadaşımızın 
birkaç defa söyledikleri gibi, diğer bakanlıklar
la ilgili etüd işlerinin de umumi olan bir kanun
la 2490 a tâbi olmadan yaptırılması zarureti 
vardır. Bütün milletin ümidini bağladığı Dev
let Plânlama Dairesine bu salâhiyetin bir an ev
vel verilmesini ve bu bakımdan kanunun kabu
lünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen arkadaşlar var mı? Vedat Dicleli. 

VEDAT DlCLELÎ — Efendim, tasarı büyük 
bir ihtiyacı karşılıyor. Tasarı ihtisas istiyen ge
niş mahiyetteki etüd ve mukavele yapma imkân
larını teminat altına alıyor. Ayrıca bu suretle 
paradan, zamandan ve elemandan tasarruf da 
yapılacağı derpiş edilmektedir. Tasarının bu 
mucip sebepleri karşısında hayır demeye imkân 
yoktur. Yalnız tasarının gerekçesindeki bir cüm
le dolayısiyle zihnimde bir istifam belirmekte
dir, bu istifamın çözülmesini Hükümetten veya 
komisyondan istirham edeceğim. 

Bu kanunun çıkmasını teklif eden Hükümet 
gerekçesinin 2 nci sayfasının 2 nci fıkrasında 
şöyle denilmektedir : «Oysa bu nevi etüd işlerini 
daha ziyade âmme sektöründe vazifeli kimsele
rin alabileceği düşünülerek...» bir taraftan za
mandan ve paradan tasarruf düşünülüyor, kad
roları işgal etmemek düşünülüyor. Bir bakım
dan da bu kadar önemli olan bu işler, bir nevi 
ek görev olarak, o dairede veya başka yerde 
çalışan bir memura mı yaptırılacaktır? Hükü
met tasarısının gerekçesinden böyle bir argü
man çıkıyor. Bu gibi hizmetler o dairede veya 
dışarda çalışanlara yaptırılacaksa, bu gibi mü
him bir iş bir ek görev ile mukavele ile ifa etti-
rilecekse bunu bendeniz anlamıyorum. Acaba bu 
yanlış bir argüman mıdır?. Acaba memurlar 
bunları geceleri mi yapacaklar, yoksa kendi işle
rini bırakacaklar cesaretle mukavele yapmak 
durumuna mı gireceklerdir? Bunun izahını rica 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI FAHRÎ ÖZDÎ-

LEK — Efendim, Vedat Dicleli arkadaşımızın 
temas ettiği bu mevzu dolayısiyle uzunca beya
natla huzurunuzu işgal edeceğim için özür dile
rim. Devlet Plânlama Dairesi hakkında kısa
ca mâruzâtta bulunmak istiyorum : 

Devlet Plânlama Dairesi; bir müdür uz
man, 15 uzman yardımcısı ve 36 idari vazi
feli uzmanla çalışmaktadır. Bu teşkilât müs
teşarlık tarafından idare edilip Başbakan Yar
dımcısının nezaretinde çalışır. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Kanunu çıktıktan sonra önce taazzuv 
etmek üzere 26 Ekim günü bu arkadaşları va
zifeye davet etmek üzere faaliyete geçtik. Bir
az evvel arz ettiğim gibi teşkilât bünyesinde 
çalışanlarla bilhassa uzman ve uzman yardım
cılarını şöylece kıymetlendirdik. Uzmanları aka
demik kariyerden, Devlet dairelerinden ve özel 
sektörden aldık. Uzman yardımcılarını da im
tihanla aldık. Uzman yardımcılarından iki ta
nesine kurs temin etmek suretiyle yabancı 
memleketlere tahsile gönderdik. Bu sene tah
sile gönderilecek arkadaşlar da vardır. Tah
silden maksut ilerde uzman olarak bu teşkilât
ta vazife görmelerini temindir. Uzman olarak 
yabancı memleketlere gönderdiklerimiz arasın
da 13 ü Amerika'da, 5 i İngiltere'de, 3 ü Fran
sa'da ve 1 i de İsviçre'de tahsillerim yaparak 
doktoralarını vermişlerdir veya üniversitelerde 
tahsil görmüşlerdir. Yabancı memleketlerde 
tahsil gören arkadaşlar iktisatçı, maliyeci, sos
yolog ve mühendistir. 

Bu teşkilât kurulduğu günden bugüne ka
dar iki çeşit faaliyette bulunmuştur. Bunlar
dan bir tanesi plânlama, diğeri ise Hükümetin 
veya diğer resmî devairin muhtelif mevzular
da vermiş oldukları kararların tetkikiyle uğ
raşmaktadır. Bu iki çeşit mesai sebebiyle bu 
teşkilâtta vazifeli arkadaşların işleri, içinden 
çıkamıyacak kadar şümullenmesi sebebiyle, 
zaman zaman bâzı hizmetleri ifa etmek mak-
sadiyle kadromuzu doldurmak yerine kendile
riyle anlaşmak suretiyle bir hizmeti ifa ettir
mek Ve bu gibi arkadaşlardan yardım istemek 
daha faydalı olur düşüncesiyle bu şekilde gel
dik. 

Çalışmalarımızdan bahsediyorduk. Plân 
mevzuundaki çalışmalarımızın ana hatları şöy
ledir : Kalkınmamızın anahtarı üzerinde bir 

BAŞKAN — Komisyon izah edecek mi? 
ZÎYA MÜEZZÎNOĞLU — Hükümet izah et-
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hazırlık plânının temel çalışmaları, hususi sek
törle resmî sektör arasından talep çalışmaları 
nihai talep çalışmaları, ihracat üzerinde çalış
ma diye üç ayrı konu ele alınmıştır. Onun için 
özel ihtisas komisyonları kurmak mecburiye
tinde kaldık. Muhtelif Devlet devairinden yet
kili arkadaşları vazifelerine ilâveten özel ihti
sas komisyonlarında çalıştırıyoruz. 

Feyyaz Koksal arkadaşımızın ilk konuşma
sında tebarüz ettirdiği gibi, ben de aynı teklifi 
huzurunuzda tekrar edeceğim ve şunu arkadaş
lardan rica. edeceğim. Şurada, elli metre mesa
fede bulunan Devlet Plânlama Dairesine ar
kadaşlarımızdan teşrif edecek olanlara, arka
daşlarımızın mesaisi hakkında uzun ve kısa sü
reli fikirlerle malûmat arz edebiliriz. Bilhas
sa Bütçe ve Maliye Komisyonunda bulunan 
arkadaşlarımızın teşriflerini rica edeceğim. Ken
dilerine şimdiden teşekkürlerimi arz ederim. 

Oysa kelimesinin böyle, bir ifade kullanıl
mış olmasına rağmen, komisyondaki arkadaş
larımız kısmen bunu tavzih etmişlerdir. Hü
kümet teklifi olarak arz edilen kanun tasarı
sında komisyonca ufak bir tadilât yapılmıştır. 
Bu tadilâtı uygun bulduğumuzu, mutabakata 
vardığımızı arz etmek isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz komisyonun. 
KOMİSYON ADINA MUHÎTTÎN GÜRÜN 

— Efendim, geçen müzakerede arz etmiştim, 
bu kanunun getirdiği husus, esasen mevcut 
bir hükmün tatbikatının kolaylaştırılması mak
sadına matuftur. Halen yürürlükte bulunan 
kanun bu gibi etüt işlerinin hakiki ve hükmi 
şahıslarla mukavele yapılabileceğine dair bir 
hükmün bulunmasına rağmen, arkadaşlarımı
zın çoğu bu kanunla yeni bir hüküm getirili
yor zannı ile tenkidlerini bu nokta üzerine bi
na ediyorlar. Halbuki zaten bu hüküm vardır. 
Ancak mukavelenameler, Borçlar Kanununa gö
re mi yapılacak, 2490 sayılı Kanuna göre mi 
yapılacak? İşte tadilât bu noktaya matuftur. 
Bu hususta Hükümetin teklifi mukavelelerin 
2490 a göre yapılmamasıdır ve komisyon da bu 
teklife katılmıştır. 

Şimdi Sayın Dicleli arkadaşımızın, «Etüt 
işleri memurlara mı yaptırılacaktır, yoksa ta
mamen serbest şahıslara mı verilecektir ?» sua
line arzı cevap edeyim : 

Plânlama Dairesiyle görüşmelerimizde bu
nun daha ziyade dışarda yaptırılmasının mev-

zuubahsolduğu, ancak üniversite mensupları
na da bu tetkikatm yaptırılmasının düşünüldü
ğü anlaşılmıştır. Ancak kanun mutlak olduğu 
için her hangi bir memura tetki'kat yaptırıl
ması da Hükümetin elindedir. Binaenaleyh 99 
sayılı Kanundaki o madde yine getirildi diye 
arkadaşlardan soranlar oldu. Esbabı mucibe bu 
tetkikatm üniversite mensuplarına yaptırılma
sı merkezindedir. Bunlar 7244 sayılı Kanuna 
tâbi oldukları için bunları bu tetkikattan kur
tarmak için... 

VEDAT DİCLELİ — Dalha ziyade terimini 
fazla görüyorum... 

KOMİSYON ADINA MUHİTTİN GÜRÜN 
(Devamla) — Memurlara verilmesin deniyor. 
Mütehassıs bir memur olacak olursa ona da 
vermek mümkündür... 

VEDAT DİCLELİ — Aksi olursa... 
KOMİSYON ADINA MUHİTTİN GÜRÜN 

(Devamla) — Aksi de olabilir. Yanlış aksetti
rilmiştir. 

BAŞKAN —Sayın üyelerden söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda tasarının ivedilikle 
görüşülmesi 'teklif edilmektedir. Tasarının ive
dilikle görüşülmesini yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. Madde
leri okutuyorum. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hak
kındaki 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanunun 
20 taci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

Madde 1. /— 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sa-
yılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«Madde 20. — Plânlama Teşkilâtı, plânların 
yapılması, tatbikatı ve koordinasyonuyla alâ
kalı olarak araştırma, etüt ve proje tetkiki gibi 
işleri yerli ve yabancı hakiki ve 'hükmi şalhıs-
lara mukavele ile yaptırabilir. 

'Bu hususta 2490 sayılı Kanun hükümleriyle 
ek ve tadilleri uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad- I 
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — 'Madde 'hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su- I 
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde ı3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

'Tasarının lehinde ve aleyhinde konuşmak 
istiyen var mı? Tasarıyı yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 'Tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Gündemin mütaakıp maddesine geçiyoruz. 

9. — 1961 genel yatırım sayımının 1963 yılı
na bırakılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar- I 
ma Komisyon raporu (1/159) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı?.. Ziya Müezzinoğlu. 

ZfYA MÜEZZİNOĞLU — Pek muhterem 
arkadaşlarım, tetkik ve tasvibinize sunulmuş 
olan tasarı 19'61 senesinde yapılması lâzımge-
lirken 71 sayılı Kanun gereğince 196Ö senesin
de yapılmasını istihdaf etmektedir. Bendeniz 
tasarıda bu hususta ileri sürülen sebepleri arz 
ve izah etmeden evvel kısaca sayımın ehemmi
yeti üzerinde durmak istiyorum. Yüksek malû

munuz olduğu üzere geçmiş devrin iktisadi ba
kımdan tahlilini yaptığımız zaman gördüğü
müz şey, üzerinde durulan, müşterek bir kusur
ları vardı: Plân ve program kifayetsizliği. • 

Ve yine yüksek malûmunuz olduğu üzere 
memleketimizde birçok imkânlar israf edilmiş 
bulunmaktadır. îşte bu bakımdan İnkılâp ida
resi bidayette hâdiseyi pek doğru bir teşhisle 
nazarı dikkate almış ve (Devlet Plânlama Dai
resi Teşkilâtını kurmuştur. 91 sayılı Kanuna 
göre kurulmuş olan bu teşkilât halen 5 yıllık 

(1) 65 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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bir plânın hazırlanması üzerinde çalışmaktadır. 
Bu halde şu neticeye varıyoruz ki, ekonomimiz; 
bir plân dâhilinde sevk, edilecek ve yeni Ana
yasamızın 41 nci maddesi gereğince iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı bir plân dâhi
linde yürütecektir. Böyle olunca plânın bir is
tatistiğe dayanması lâzımdır. İstatistik ise ih
zari bir rakam demektir. (Bunlarda bizim için 
sayımlardır. Görüyoruz ki memleketimizin eko
nomisi hakkında çok az malûmata sahip bulun
maktayız. Malik bulunduğumuz malûmat çok es
kimiş durumdadır. 

Hemen ifade edeyim ki, ekilen saha hak
kında birçok bakımlardan eskimiş malûmata 
sahibiz. İstihsal vasıtalarına sahip bulunmuyo
ruz. Verim ne durumdadır, onu da bilmiyoruz. 
Vaziyet böyle olunca iktisadi bölge plân ve ta--
rım sahası hakkında kifayetli malûmat sahibi 
olmama durumu kendiliğinden tahassul eder. 
Plânsız rakam olmaz. Mevcut rakamlar ihtiya
ca cevap vermezse istihsalin de ne olacağı belli 
olmaz. Gerekçede ileri sürülen sebepler üzerin
de durmak, istiyorum. Bunlar da şunlardır: 

Gerekçede deniliyor ki, sayımların yapılma
sı lâzımdır, bütçeye tahsisatı da konmuştur, 
fakat tahsisat kifayet etmiyecektir. Tahsisat 
kâfi gelmediği takdirde yeniden tahsisat ta-
lebedilmesi imkânı önlenmiş olacak ve hem de 
üç milyon lira tahsisattan tasarruf edilmiş ola
caktır. Yani tarım sayımının 1963 senesine te
hir sebebi olarak İstatistik Umum Müdürlüğü
nün iş bakımından mahmul bir vaziyette oldu
ğu ileri sürülüyor. Ayrıca nüfus sayımı netice
lerinin henüz alınmadığı, bu husustaki çalış
malar ikmal edilmeden yeni bir ısayıma gidil
mesinin doğru olmıyacağı belirtiliyor. 

Bir müddet önce Yüksek Heyetiniz tara
fından kabul edilen sanayi sayımının geri bıra
kılması hususunda aynı sebepler ileri sürülerek 
bu sayımın da 1964 senesine bırakılması isten
mişti. Yalnız arada şu -fark var: Bizlere o za
man, «bu sene tarım sayımı yapılacaktır, teşki
lât mahmul bir durumdadır, teşkilât diğer sa
yımların neticesini almadan yeni bir sayıma ıgit-
mesi doğru değildir» diye ifade buyurulnıuştu. 
Nihayet bütün bu sebeplere ilâveten Arazi ve 
Bina Vergi Itahriratmm yapılacağı bir sırada 
memleketin bugünkü şartları içinde yeni bir 
ıtanm sayımının halk tabakalarında bâzı yersiz 
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endişelere vesile olacağı üzerinde duruluyor. Böl
ün bu diğerlerine nisbetle daha çok Varittir. Fa
kat yeni bir sayımın yapılmasının bilhassa plân
lama noktasından ehemmiyeti "büyüktür. Plânla
manın geciktirilmemesi için sayımın 1963 gibi 
uzak bir zamana bırakılmaması, bilhassa yapıl
mış hazırlıkların kıymetlendirilmesi bakımından 
(bu sayımın 1962 de yapılması yerinde olur. Bu
nu temin için gerekli tadilin yapılması (hususun
da bir teklif hazırlamış bulunuyoruz. Yüksek 
heyetinizin tasviplerine arz ederim. 

BAŞKAN — Kalûdi Laskari. 
KALUDÎ LASKARÎ — Muhterem arkadaş

lar, 91 numaralı Plânlama Kanununun ikinci 
maddesinde memleketin bütün ihtiyaçlarının ,tes-
bit edileceğine dair bir kayıt vardır. Eğer bu 
kayda göre hareket edilmezse yapılacak işlerle 
beraber tarım sayımının da 1963, 1964 veyahut 
1965 e bırakılacağı apaçık olarak görülmektedir. 
Evvelki ay ecnebi (bir memlekette bulunmam ha
sebiyle gördüğüm, bilhassa geri kalmış memleket
lerin plânlama mevzuunda düşünülen işler bilhas
sa bizim işlerle de ilgilidir. Bütün dünya 1962 
senesinde kamerde ne yetişebilir diye tetikikat ya
parken, kamerde arsa satmalmayı düşürtürken, 
500 senelik devletimizin bir plânı yoktur. Buğ
dayı Amerika'dan alıyoruz, sütümüzü yine kifa
yetsizliği sebebiyle Amerika'dan getirtiyoruz. Ni
çin bunları alıyoruz? Memleketin zirai bölgelere 
ayrılmaması ve şurada ne yetişir, burada ne yeti
şir diye bir tesbit yapılmadığından ve üzerinde 
işlenmediğindendir. Yani bir plânımız ve tarım 
sayımız yapılmamıştır. Bu doğru değildir. Dün
ya jet uçaklarının üstünde gidiyor. Jet uçakla
rı ile Türkiye'den Amerika'ya beş saatte gidili
yor, tayyare ile havadan harita alınırken hiz ne 
yapıyoruz, neyimiz var, neyimiz yok biliyor mu
yuz? Bilmiyoruz. Çalışmamız, programlı olarak 
çok çalışmamız lâzımdır. 

Arkadaşlar, arazi ve bina tahriratı üç aylık 
bir çalışma ile bitirilebilir. Bizim nahiye, kaza, 
vilâyet jandarma teşkilâtımız askerî teşkilâtımız 
yok mu? Milletçe topyekûn bu hususta bir sefer
berliğe girişildiği takdirde bu iş 3 ilâ 6 ayda bi
tirilebilir. 

Meselâ filân kazadaki tapu kayıtlarına göre, 
filân şahsın şu kadar tarlası var, bu tarlanın şu 
kısmında fasulye, şu kısmında buğday ve şu kıs
mında da mısır yetişir diye bir tesbit yapmak 
gayet kolaydır. Her şeyden evvel yerler tesbit 
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edildikten sonra, bu arazi parçalarından alman 
numuneler kimyahanelerde tahlil edilmek sure
tiyle burada şu, burada bu yetişir diye program 
yapılır ve memleket kalkınması plâna bağlanır. 
Ormancılıkta, hayvancılıkta 1960 a kadar ne yap
tık? Bir neticeye varmak için '1960 da yapacağı
mız sayım tarihini kesin olarak 1961 e bıraktık. 
Şimdi de 1963 e bırakmak istiyoruz. Bence bu 
dâva artık ne talik ne tağvik olunabilir. Sefer
ber olup mademki bu işi bu sene yapamıyoruz, 
mutlaka gelecek sene yapmalıyı», 

BAŞKAN — Komisyon. 
FERİDUN ERGİN — Arkadaşlarımız ko

nuşsunlar, biz hepsi için birden cevap verelim. 
BAŞKAN — Buyurun Feyyaz Koksal. 
FEYYAZ KOKSAL — Sayın arkadaşlarım, 

yüksek malûmlarınız olduğu üzere, plânlı kalkın
ma ancak b.ir istatistikle mümkün olur. Yabancı 
memleketlerin bu konudaki neşriyatını tetkik et
tiğimiz zaman hepsinin rakamlara istinat etmek
te olduğunu görüyoruz. Halbuki bizde hakiki bir 
rakam mevcut değildir. Evet, plânlar rakamlara 
istinat eder, fakat bunların da doğruluğu şarttır. 
Bu da saymakla elde edilir. Bu sene seçim 
dolayısiyle sayım yapılamıyacaktır deniyor. Bu
nu kabul ediyoruz. Yalnız gerekçede ileri sü
rülen esbabı mucibeyi doğrusu yadırgadım. Yep
yeni bir zihniyetle kanunları milletimize sev
dirmek zarureti vardır. Gerekçede deniyor ki, 
(toprak reformu yeni Anayasaya girmiş bulun
maktadır. Toprak reformu, köylümüzü ürkütü
yor ve ayrıca köylümüz 193 sayılı Kanunla 
zirai kazanca tâbi tutulmuş olduğundan, ha
kikati söylemiyecektir, Arazi Vergisi Kanu
nunun tadili ve vergi nisbetlerinin artırılması 
dolayısiyle de köylümüz hakikati söylemiyecek-
tiı\ v. s.) 

Ben bunları reddediyorum. Köylümüz haki
kati. söyler ve söyliyecektir. Yalnız kanunları 
onlara sevdirmesini bilmeliyiz. Köylümüzün haki 
kat dışı ve millî birliği zedeleyici propaganda
lardan kolaylıkla müteessir olduklarından da 
bahsedilmektedir. Bendeniz son Anayasa ko
nuşmaları dolayısiyle yaptığım gezilerde bir 
şeye rastlamadım. Halbuki tamamen bu fikir
lerin aksine köylü ve çiftçi vatandaşlarımızın 
her hususta tenvir edilmediklerini gördüm. Me
selâ toprak reformunu köylü vatandaşları iste
mektedirler. Hattâ yakınlarda gitmiş oldu-
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ğum bir kazada sonradan yalnız ve yalnız ilk
okul tahsili bulunduğunu öğrendim. Bir va
tandaşla konuştum, bana aynen şunları söyledi : 
«4 - 5 yerde, bağım, tarlam, bahçem ve ufak 
arazi parçalarım var. Bir merkebimle her gün 
oralara giderek vakit , öldürüyorum. Bu arazi 
parçalarını birleştirmek imkânı yok mudur? 
Verimli çalışamıyorum. Bunu lütfen temin edi
niz». 

Arkadaşlar, bu imkânlar ancak toprak refor
mu ile sağlanacaktır. Garpta bu yapılmıştır. Al
manya'da eski ve yeniyi gözlerimle gördüm. 
Büyük arazi sahipleri de arazilerine lâyıkı veç
hile bakamadıkları ve verimli çalkamadıkları 
için Devlet tarafından alınacak arazilerine mu
kabil verilecek parayı sermaye yaparak kendi
lerine kalacak daha küçük bir yerde mütekâ-
sif bir ziraat yapmak imkânım bulacaklar ve 
daha verimli çalışacaklardır. Bunun için toprak 
reformunu yapmamız lâzımgeldiğini onlarda be
nimsemişlerdir. Bunun hal çaresi milletimize 
kanunlarımızı izahla sevdirmemiz lüzumunu his-
setmemizdir. Gerekçeyi reddedelim. Seçimler 
dolayısiyle 1961 senesinde yapılamıyacak sa
yımların 1962 de yapılması zarureti ortadadır. 
İktidarı eline alacak Hükümetin ilk işi sayım
dır. Anayasamız gereğince plânlı kalkınma 
yapacak hükümetlerin sayıma büyük ihtiyaçları 
vardır. Bendeniz tarım sayımının 1962 de ya
pılmasını istirham ediyorum. Bu hususta bir 
takririm vardır. Kabulünü rica ederim. 

î BAŞKAN — Suphi Doğukan. 
SUPHİ DOĞUKAN — Muhterem arkadaş

lar, bir tesadüf eseri olarak Başbakan Yar
dımcısının ağzından plânlama teşkilâtının vazi
felerini bildirmek üzere oraya davet edildik
ten sonra söz almış, bulunuyorum. Malûmuâli-
niz, her plân rakama dayanmaktadır. Benim 
bildiğime göre plânsız rakam olmaz. Sonra şu
nun bunun afaki bilgisi ile de plân yapılmaz. 

Bu kanaatimi belirttikten sonra geçen gün 
bir sözlü soru münasebetiyle konuşan arkadaş
ların konuşmalarını hatırlatmak isterim. Bence 
rakam ve plân hattâ seçimden de mühimdir. 
Meslekim ziraatçiliktir. Bunu bildiğim için üzün
tü duymaktayım. Neyimiz vardır, bunun plâ
nını yapamıyoruz. Benim bildiğime göre neyi
miz varsa bunu bilmeliyiz. Neyimiz olduğunu 
bilmeden plân yapılmaz. Ziraat sayımının te-
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hir edilmesi hususunda Ziraat Bakanlığı me-
memurlarının da hemfikir olduklarını söyledi
ler. Ziraat Bakanlığının her şeyden evvel ça
lıştığı maddenin ne olduğunu ve ne kadar ol
duğunu bilmesi lâzımdır. Sonra bu sayımın 
parasızlık yüzünden yapılamıyaeağını okuyun
ca doğrusu üzüldüm. Ben bu sayımın bir an 
evvel yapılmasını ve tahsisatının da artırılma
sını rica ediyorum. Bu sebeple (tekrar ediyo
rum, saymayı bilmek, ondan sonra plân yap
mak ve ıçalışmaik lâzımdır. Aksi* 'takdirde plân
lama dairemizin, bu anemlleketin temeli olan zi
raat 'üstünde bir çalışıma yapmasına imkân ol
madığını söylemek istiyorum. Ya rakamları 
bulalım* veya Plânlama Dairesini kapıyalım. 

BAŞKAN — Söz Komisyonun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ FERİDUN ERGİN 

— Arkadaşlar, Komisyonumuz ziraat sayı
mının ehemmiyetini belirten Ziya Müez-
zinoğlu, Kalludi Laskari ve diğer arfcadaş-
larıımızın fikirleriyle mutabık bulummıakta-
dır. Ziraat sayımının, bilhassa kalkınma 
stratejisini tâyin ederken ve memleketin umu
mi iktisadi plânı hazırlanırken büyük bir 
ehemimiyeit ifade edeceğine şüphe yoktur. Bu 
sene Türkiye'nin millî gelirinin 50 milyar ola
cağı, yatımmiara bu millî gelirden % 18 inin. 
ayrılmasının icabettiği veya kalkınma 'hı^ıpm 
% 6, % 7 olması icaberttiğini soyMyebilirler, 
fakat neye istinaden söyüyelbilİTİerî Ziraatte, 
sanayide (inşaat sahasında yapılmış ve yapıl
makta olanlara bakarak. Ama istihsal istatis
tikleri yoksa bu istatistikler (henüz tanzim edil-
memişse ıbir memlekettin (millî gelirini ve kal
kınma statüsünü tâyin 'etmeye imkân yoktur. 
Plânın başlıca mesnetlerinden biri istatistikler
dir. İstatistikler her sahada sayıma dayanır. 
Elde edeceğimiz rakamlarla ihakikata yakın 
bir imkâna ulaşılmamasının ancak bu sayımlar
dan sonra mümkün olacağına şüphe yoktur. 
Esas itibariyle sayımların bir an evvel yapıl
ması hususunda konuşan bütün arkadaşları
mızla mutabık bulunmaktayız. 

Kendilerinin hürmet ettiğim, benimsediğim 
fikirlerine, yeniden dikkate alınması lâzımgelen 
iki nokta daha bulunduğuna kaaniim. Bu nok
talar da şunlardır : Bir sayımın yapılması kâfi 
değildir. Bu sayımda her şeyden önce memleke
tin zira^ve sınai envanterini doğru olarak öğ
renmek üzere kanuni imkân araştırmak lâzım-
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dır. Nüfus tsayımları yapılıyor. Nüfus sayımla
rında yapılması icabeden şey nedir? Aile fertle
rinin isimlerini, doğum yerlerini, mesleklerini, 
3 - 4 tane sayım memurunun dahi takdir hak
kını kullanmasına ihtiyaç kalmadan, sorulacak 
suallerden ibarettir. Böyle bir sual qustiönnaire 
hazırlamak ve sayımı yapan memura icaibeden 
bilgileri vermek için aylar ve aylarca hazırlık 
ihtiyacının duyulması bilhassa ziraat ve sanayi 
sayımları için çok daha (kuvvetle tekralanabilir. 

' Ziraat ve sanayi sayımlarının hazırlığı, nüfus 
sayımlarına nazaran 'dalba fazlia emek, da
ha fazla zaınıan iısitemeJktfcedir. Kaldı M, mem
leketimizde bugüne kadar tam bir ziraat 
sayımı da yapılabilmiş değildir. 195ü yılında 
kısmi, memleketin bâzı bölgelerini şümulüne 
alan deneme (mahiyetinde bir sayım yapılmış/tır. 
İlk defa yapılacak olan bu sayımın sıhhatli ne
ticeler vermesi için (hazırlığını eksik bırakmamak 
lüzumuna kaaniiz. Komisyonun kararında rol 
oynıyan ilmilerden birincM buldur. 

ikincisine gelince; (biraz evvel belirtmeye ça
lışmış olduğum gibi, biz bu sayımlardan memle
ketin umumi iktisadi envanterini çıkarmak ve 
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plâna malzeme toplamak için istifade edebilece
ğimizi düşünüyoruz. Sanayi sayımı bundan ev
vel çıkartılmış olan bir kanunla 1964 senesine 
bırakılmıştır. Her iki sayımın envanter sıhhati 
bakımından birbirine çok yakın tarihlerde ol
ması lâzımdır. Aynı yıl içinde bu iki sayım bir
den yapılamıyacaksa, sayımların birbirine bitişik 
yıllarda, 1963 ve 1964 yıllarında yapılması teknik 
bakımdan da bir zaruret olarak görülmektedir. 
1964 senesinde sanayi sayımı yapılacağına göre, 
ziraat sayımını da buna en yakın yıla koymak 
mecburiyeti vardır. Bu mevzuda 'komisyon, Hü
kümet teklifine uymuş ve sayım yılı 1963 olarak 
kararlaştırılmıştır. Geciktirme sebepsiz değildir. 
Memleketimizin umumi envanterini çıkarmak ba
kımından bu lüzumlu görülmüştür. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 

söz istiyen var mı? Yok... 
Efendim, şu anda yeter sayı (bulunmamakta

dır. 27 Temmuz 1961, yani yarınki Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,37 
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, Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 17 . 6 . 1961 
tarihinde kararlaştırılan «1961 genel tarım sayımının 1963 yılma bırakılmasına dair kanun ta
sarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

5622 sayılı Sayımlar Kanununun icabı olarak 1960 yılında yapılması gereken genel tarım sayımı, 
aynı yıl içinde genel nüfus sayımı yapılması ve İstatistik Genel Müdürlüğünün her iki sayımı icra, 
ve neticelerini çok kısa bir zamanda istifadeye arz edebilmesi için yeter eleman ve makinaya sahip 
bulunmaması sebebiyle, 71 sayılı Kanun ile 1961 yılma bırakılmıştı. 

İstatistik Genel Müdürlüğü halen 71 sayılı Kanun gereğince, 1960 yılında başlamış olduğu genel 
tarım sayımı hazırlıklarını sonj safhaya ulaştırmış bulunmaktadır. 

Halen : 
1 Doğrudan doğruya ziraatçilerimizi ilgilendiren toprak reformu, yeni Anayasaya girmiş bulun

maktadır. 
2. 193 sayılı Kanun ile, zirai kazançlar vergiye tâbi tutulmuştur. 

3. Arazi Kanununu tadil eden ve vergi nispetlerini artırmakta olan yeni Arazi Vergisi Ka
nununun yürürlüğe girmesi takarrür etmiştir. 

Yukarda izah olunan ve her biri ayrı ve yeni bir mükellefiyet yükliyen kanunların ziraat erbabı için 
fcir endişe konusu olabileceği mütalâa edilebilir. 

Hakikat dışı söylenti ve millî birliği zedeleyici propagandalardan kolaylıkla müteessir olabilen zi* 
raatçilerimizin halihazır şartlar muvacehesinde yapılacak genel tarım sayımında yersiz endişelerle 
hareket etmeleri ve memleketimiz ziraatine temel olacak bilgiyi temine matuf sorulara doğru ve tatmin* 
kâr cevap vermemeleri ihtimal dâhilinde bulunmaktadır. 
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Esasen, 2 . 6 . 1961 tarihinde İstatistik Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı, Devlet Plânlama Daire

si ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle yapılan toplantıda, sayımın, tahsisat kifayetsizliği se
bebiyle, ancak bir örnekleme metodiyle icra edileceği; bu metotta yüz ziraat çiden sadece üç tanesine 
sual sorulduğu ve bugüne kadar memleketimizde tam bir tarım sayımı yapılamamış bulunduğu te
zekkür edilmiştir. 

Bu şartlar altında, ziraatçilerden az topraklı olanların, toprak verilir ümidiyle,arazisini daha da 
az göstermesi; geniş arazi sahiplerinin, topraklarının elinden alınacağı endişesiyle, arazlerini az gös
termesi, ve genel olarak az vergi ödemek gayesiyle zirai imkânların saklanması temayülü, tarım 
sayımından beklenen sonucu tatminkâr ve sıhhatli olmaktan uzaklaştıracak ve bu malûmatı kullanacak 
olanları yanlış bir yola sevk edecektir. 

Diğer taraftan, genel tarım sayımının yapılacağı 1961 Ekim ve Kasım aylarının genel seçim
lerin yapılacağı tarihe isabet etmesi, sayımın sıhhat ve selâmetini büyük ölçüde zedeliyecektir. Zi
ra, Sayımlar Kanunu gereğince, sayımı icra ile vazifeli olan idare âmirleri (vali, kaymakam, na
hiye müdürleri) ve hattâ muhtarlar, o tarihlerde, memleket için en hayati önemi bulunan genel se
çimlerle meşgul bulunacaklardır. 

Yukarda derpiş edilen sebepler muvacehesinde, mezkûr sayım 1963 yılma tehir olunduğu takdir
de bir taraftan 1961 bütçesinde 3 - 4 milyon liralık, tasarruf yapılmış bulunacak, diğer taraftan ge~ 
çecek iki senelik bir devre içinde, mevcut tereddütler ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca, 1964 yılın
da, bir genel sanayi ve iş yerleri sayımı yapacak olan istatistik Genel Müdürlüğü, tarım, sayımı
nı 1963 yılında icra etmek suretiyle, memleketimizin 1963 yılma ait gerek tarım ve gerek bunun 
dışında kalan diğer iktisadi sektörlerinin faaliyetlerini kavrıyan malûmatı elde etmek ve ilgililerin 
istifadelerine sunmak imkânını bulacaktır. 

Maliye - Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 15 .7 .1961 

Maliye - Bütçe 
Karma Komisyonu 

Esas No: 1/159 
Karar No:'50 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 17. 6.1961 tari
hinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 27 . 6 .1961 tarih ve 71-1510/2012 sayılı tezkeresiyle gönderi
len tarım sayımının 1963 yılma bırakılması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla yetkili Hükümet mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde de mufassalan izah edildiği veçhile 5622 sayılı Sayımlar Kanununun 
icabı olarak 1960 yılında yapılması gereken genel tarım sayımı, aynı yıl içinde genel nüfus sayı
mının da yapılması dolayısiyle her iki sayımı icra ve neticelendirmeye İstatistik Genel Müdür
lüğünün imkânları kâfi gelmiyeceği de nazara alınarak, 71 sayılı Kanunla 1961 yılma* bırakıl
mıştı. 

Diğer taraftan genel sanayi sayımının 1964 yjhnda yapılacağı gözönüne alınarak 1963 yılın
da da genel tarım sayımı yapıldığı takdirde memleketimizin iktisadi sektörlerinin faaliyetlerini kav
rayan tam bir malûmat elde edilmiş olacağı gibi şimdiye kadar esaslı bir sayım yapılmıyan 
ziraat sahası için daha müsait şartlar tahaddüs edecek ve hazırlıklar da tamamlanmış olacaktır. 

Bu sebeple genel tarım sayımının 1963 yılma tehirini temin maksadiyle tasarı sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 65 ) 
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Komisyonumuzda yapılan müzakereler neticesinde tasarının şevkini mucip sebepler yerinde 

görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve tasan Hükümet teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Maliye - Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanvekilı 

M. Gürün 

Üye 
C. Aydın 

Üye 
R. Isıtan 

Sözcü 
S. İV. Ergin 

m Üye 
A. Başer 

Üye 
F. Melen 

Üye 
C. Zaniangil 

Kâtip 
ÎJ ögat 

Üye 
H. K. Beşe 

Üye 
Kalkınma Plânının ha
zırlanabilmesi için sayı

ma ihtiyaç vardır. 
t Tehirine muhalifim. 

Z. Müezzinoğlu 

Üye 
F. Ergin 

Üye 
F. Arkan 

Üye 
Ş. Y. Eğin 

Üye 
Â. Toközlü 

(S. Sayısı: 65) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1961 genel tanm sayımının 1963 yılına 
bırakılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 71 sayılı Kanun gereğince 1961 
yılında yapılacak olan genel tanm sayımı 1963 
yılına bırakılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

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

. 17.6.1961 
Devlet Bakanı ve 

Başfo. Yardımcısı ve 
Millî Savunma B. V. 

F. Özdilek 
Devlet Bakam 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Devlet Balkanı ve 
Başbakan 
C Gürsel 

Devlet Bakanı 
8. Vlay 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdogan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

B. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba. - Ya, ve Turizm Bakanı 

C. Baban 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Tahtakılıc, 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
/. Soyak 

İmar ve İskân Bakanı 
R. Özal 

(S. Saywı : 65 ) 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : Q y 

Temsilciler Meclisi Üyesi Feridun Üstün'ün 
dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık tezkeresi 

ve Adalet Komisyonu raporu (3/107) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 6 . 1961 

Zat ve W azı İşleri Umum Müdürlüğü 
II. No: 6/2-3602 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Halen Temsilciler Meclisi Üyesi bulunan eski Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Feridun 
Üstün'ün, 170 000 dolarlık Ofis alacağının yurt dışında kalmasına ve 253 000 dolarlık yedek parçaya 
tekalbül eden ve yurda gelmiyen mal için 237 952 liralık Gümrük Vergisinin fuzulen ödenmesine se
bebiyet vermek suretiyle Türk Parası Kıymetinin Korunması hakkındaki Kanuna mulhalefet ve vazi
feyi suiistimal suçlarından dolayı Ankara C. Savcılığınca yapılan tahkikata aidolup, Adalet Bakan
lığından sureti ilişik 6 . 6 . 1961 tarilhli ve 19821 sayılı tezkere ile alınan tahkikat evrakının 157 sayılı 
Kanunun 8 nei maddesine göre bir karar ittihaz edilmek üzere bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

T; C*. 
Adalet Bakanlığı .inkara; 6 Haziran 1961 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: 19821 Öm : Temsilciler Meclisi Üyesi Feridun 

Üstün'ün yasama dokunulmazlığı Hk. 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara O. Savcılığından alman 29 . 5 . 1961 tarih ve H. E. 961/18963 sayılı yazıda : 170 000 dolar
lık Ofis alacağının yurt dışında kalmasına, ve 253 000 dolarlık yedek parçaya tekalbül ederi ve yurda 
gelmiyen mal için 237 952 liralık Gümrük Vergisinin fuzulen ödenmesine sebelbiyet vermek suretiyle, 
Türk Parasının Korunması hakkındaki Kanuna muhalefet ve vazifeyi suiistimal suçlarından dolayı 
Toprak Mahsulleri Ofisi eski Genel Müdürü Feridun Üstün ve suç. arkadaşları hakkında, Ankara 
İki nei Sorgu Hâkimliğinde 3Tapılan ilk tahkikat sonunda; diğer sanıklar hakkında son tahkikatın açıl
masına ve sanık Feridun Üstün'ün, kamu dâvası açıldıktan sonra Temsilciler Meclisine üye seçilmiş bu
lunması itibariyle, hakkındaki ilk tahkikatın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 253 neü maddesi 
gereğince tatiline karar verilmiş bulunduğu bildirilerek, bu husustaki takibata devam olunaibilmesi 
için, mumaileyhin yasama dokunulmazlığının kaldırılması taleibedilmektedir. 

Bu olayla ilgili dâva dosyası birlikte sunulmuş bulunmakla 157 sayılı Kanunun 8 nei maddesine 
göre gereğinin ifasına delâlet -buyurulması saygı ile arz olunur. 

Adalet Bakanı V. 
Hayrı Mumcuoğlu 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 20 . 7 . 1961 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/107 
Karar No. : 20 

Yüksek Başkanlığa 

170 000 dolarlık ofis alacağının yurt dışında kalmasına ve 253 000 dolarlık yedek parçaya 
tekabül eden ve yurda gelmiyen mal için 237 952 liralık Gümrük Vergisinin fuzulen ödenmesine 
sebebiyet vermek suretiyle Türk parası kıymetinin korunması hakkındaki Kanuna muhalefet ve 
vazifeyi suiistimal suçlarından dolayı hakkında Ankara C. Savcılığınca tahkikat yapılan eski 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve halen Temsilciler Meclisi Üyesi bulunan Feridun Üs-
tün'ün, dokunulmazlığının kaldırılması Başbakanlığın 13 . 6 . 1961 tarillı ve 6/2 - 3602 sayılı tez
keresiyle istenmekte olup bu işle ilgili dosya, İhzari Komisyonun raporu ile birlikte komisyonu
muzca incelendi : 

157 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince iddia edilen suçun mahiyetine göre adı geçen Fe
ridun Üstün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadığına, dâvanın takibinin 
Temsilciler Meclisinin hukuki varlığının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Adalet Komisyonu 

Başkanı Y. Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü 

8. Türkmen N. Ergüven A. R. Akbıyıkoğlu O. Alişiroğlu 

V. Arıkmı Z. Baltacıoğlu H. Selek Ş. özdenoğlu 

N. Demirlioğlu 

( S. Sayısı : 68) 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 6 9 

Temsilciler Meclisi Üyesi Nüvit Yetkin'in dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

raporu (3/109) 

r. c. 
Başbakanlık 

Zat ve Yazı İşleri 
Umum Müdürlüğü 
H. No. : 6/2-2663 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Halen Temsilciler Meclisi Üyesi bulunan Nüvit Yetkin'in 13 . 5 . 1961 günü, idaresindeki 
50528 hususi plâkalı oto ile trafik nizam ve kaidelerine aykırı hareket ederek, Ramazan Yıl
dırım idaresindeki belediye otobüsüne çarpmak suretiyle Türk Ceza "Kanununu n 565 nci maddesi
ni ihlâl ettiğinden dolayı hakkında gerekli takibat yapılabilmesi için 157 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine tevfikan gereken kararın ittihaz olunmasına dair Adalet Bakanlığından alman 
10 . 6 . 1961 tarihli ve 20667 sayılı tezkerenin suretiyle eklerinin bağlı olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

T. C. 
Adliye Vekâleti Ankara, 10 Haziran 1961 

Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğü ÖZÜ : Nüvit Yetkin'in yavsama, 
özel : 20667 dokunulmazlığı Hk. 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara C. Savcılığından alman 2 . 6 . 1961 tarih ve Hz. 961/9176 sayılı yazıda; Halen Tem
silciler Meclisi Üyesi bulunan Nüvit Yetkin'in, 13 . 5 . 1961 günü, idaresindeki 50528 hususi 
plâkalı oto ile trafik nizam ve kaidelerine aykırı hareket ederek, Ramazan Yıldırım idaresin
deki belediye otobüsüne çarpmak suretiyle Türk Ceza Kanununun 565 nci maddesini ihlâl etti
ğinden dolayı hakkında gerekli takibatın yapılabilmesi için mumaileyhin, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması talep olunmaktadır. 

Bu olaya ait (hazırlık tahkikat evrakı birlikte sunulmuş olmakla, 157 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine göre, gereğinin ifasına delâletleri saygı ile arz olunur. 

Adalet Bakanı V. 
Uayri Mumcuoğlu 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 20 . 7 . 1961 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/109 
Karar No. : 21 

Yüksek Başkanlığa 

Halen Temsilciler Meclisi Üyesi bulunan Nüvit Yetkinin, 13 . 5 . 1961 günü, idaresindeki 50528 
hususi plâkalı oto ile trafik nizam ve kaidelerine aykırı hareket etmekten dolayı Türk Geza Ka
nununun 565 nci maddesini ihlâl ettiğinden dokunulmazlığının kaldırılması Başbakanlığın bilâta-
rih ve 6/2 - 2663 sayılı tezkereleriyle istenmekte olup bu işle ilgili dosya ihzari Komisyonun rapo
ru ile birlikte komisyonumuzca incelendi : 

157 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince iddia edilen suçun mahiyetine göre adı geçen 
Nüvit Yetkin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadığına, dâvanın takibinin 
Temsilciler Meclisinin hukuki varlığının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Y. Başkanvekili 

8. Türkmen 

V. Arıkan 

Bu rapor Sözcüsü 

N. Ergüven A. R. Akbıyıkoğlu 

Z, Baltacıoğlu H. Selek 

N. Demirlioğlu 

O, Ali§iroğlu 

Ş. Özdenoğlu 

« * • * • 

(& Sayısı: 69); 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 7 0 

Temsilciler Meclisi üyesi Ali İhsan Göğüş'ün 
dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık tezkeresi 

ve Adalet Komisyonu raporu (3/118) 

T. a 
Başbakanlık 37 . 6 . 1961 

Zat ve Yazı îşleri 
Umum Müdürlüğü 
H. No. : 6/2 - 2840 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Naci öktem'e neşren hakaret etmekten sanık Kim Mecmuası Ortaklığı adına Sahip ve Mesul 
Müdürü Ali İhsan Göğüs hakkında adlî kovuşturma yapılmakta iken mumaileyhin TemsilciUr 
Meclisi Üyeliğine seçilmesi sebebiyle hakkındaki dâvaya devam edilebilmesi için 157 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesine tevfikan gereken kararın ittihaz olunmasına dair Adalet Bakanlığından alı
nan 17 . 6 . 1961 tarihli ve 21650 sayılı tezkerenin suretiyle eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu 
arz ederim. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara, 17 . 6 . 1961 

Ceza îş. O. Müdürlüğü 
Sayı: 21650 Özü : Ali Göğüş'ün yasama doku

nulmazlığı hakkında. 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul C. Savcılığından alman 1 . 6 . 1961 tarih ve 961/5579 sayılı yazıda : Naci öktem'e 
neşren hakaret etmekten sanık Kim Mecmuası Ortaklığı adına Sahip ve Mesul Müdürü Ali İhsan 
Göğüs hakkında, İstanbul Basın Toplu Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte bulunan dâvanın 
açılmasından sonra mumaileyhin Temsilciler Meclisine Üye seçilmesi sebebiyle, duruşmanın tatiline 
karar verilerek, adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hususunda bir karar ittihazı, 
mahkemenin bildirimine dayanılarak talep olunmaktadır. 

Bu olaya ait dâva dosyası birlikte sunulmuş olmakla, 157 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre, 
gereğinin ifasına delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 2® . 7 . 1961 
Adalet Komisyonu 
Esas No.: 3/118 
Karar No. : 19 

Yüksek Başkanlığa 

Neşren hakaret etmekten sanık Kim Mecmuası Ortaklığı adına sahip ve Mesul Müdürü ve ha
len Temsilciler Meclisi Üyesi Ali İhsan Göğüs hakkında yapılmakta olan adlî takibatın deva
mını teminen mumaileyhin dokunulmazlığının kaldırılması Başbakanlığın 27 . 6 . 1961 tarih ve 
6/2 - 2840 sayılı tezkereleriyle istenmekte olup bu işle ilgili dosya, İhzari Komisyonun raporu ile 
birlikte komisyonumuzca incelendi : 

157 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince iddia edilen suçun mahiyetine göre adı geçen Ali 
İhsan Göğüş'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadığına, dâvanın takibinin 
Temsilciler Meclisinin hukuki varlığının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Y. Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü 

8. Türkmen N. Ergüven A. R. Akbıyıkoğlu O. AIi$iroğlu 

V. Ankan Z. BaUactoğlu H. Selek §. özdenoğhi-

N. Demirlioğlu 

« • » I I 

(& Sayı» Î 70)] 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : / ^ 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar Tunçkanat ve iki 
arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi Hüseyin Ataman 
ve bir arkadaşının, Subay, askerî memur ve astsubay
ların lojman ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 186 sayılı Kanunun 
geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporları (2/19) 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, askerî memur ve ' 
astsubayların lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi (hakkındaki 186 
sayılı Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifimizi gerekçesiyle birlikte su
nuyoruz. 

Gereğine müsaadelerini arz ederiz. 22 . 6 . 1961' 

Millî Birlik Komitesi üyeleri Temsilciler Meclisi üyeleri 
Haydar Tunçkanat Kadri Kaplan Hüseyin Ataman Rauf Gökçen 

Selâhattin Özgür 

GEREKÇE 

Yurdun muhtelif yerlerinde Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı emrindi 
vazife gören subay, askerî memur ve astsubayların iskân ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle hor 
yıl sarfiyat miktarı 60 milyon lirayı geçmemek üzere, 600 milyon liraya kadar lojman inşa edilme
sini sağlıyan 186 sayılı Kanunun geçici maddesinde: yapılacak lojmanların yerlerinin kanunla tes
bit edilmesinden sonra tahsisatın sarfına başlanabileceğine dair âmir hüküm vardır. 

Millî Savunma Bakanlığınca lojman yaptırılacak garnizonların, silâhlı kuvvetlerin gizli olan 
stratejik konuş yerleri ile çok yakın münasebeti vardır. Bu bakımdan bu yerler, kanun ile tesbit 
edilerek cetvel halinde yayınlandığı takdirde yurt savunması bakımından çok gizli tutulması gere
ken bâzı hususlarm meydana çıkmasına sebebolacağmdan bu yerlerin bir kanunla tesbit edilme
sinden sarfı nazar edilmiş ve Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Kumandanlığı ihtiya
cı için inşa edilecek lojmanların yerlerini gösterir cetvellerin yalnız Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Komisyonunca kabul ve tasdiki derpiş edilmiştir. 

Ayrıca; 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe giren 186 sayılı Kanunun tatbikatını daha fazla gecik
tirmemek ve 1961 yılı bütçesine konan tahsisatın sarfını mümkün kılmak, üzere; sözü edilen cetvel
lerin tasdikini mütaakıp sarfiyatın yapılabileceği beyan edilmiştir. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 17 . 7 . 1961 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No: 2/19 
Karar No: 20 

Yülksek (Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar Tunçkanat ve iki arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi Hüse
yin Ataman ve bir arkadaşının, Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 186 sayılı Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmekle tetkik ve müzakere edildi : 

Teklifteki gerekçede ileri sürülen mütalâa ve kanun metni uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Havalesine uyularak ve müstaceliyetle görüşülmek üzere Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 

Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyona tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

illî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

Zekâi O'Kan 

Üye 
Sadi Erdem 

Sözcü 
Ethem Boransü 

Üye 
Abdülkadir Okyay 

Kâtip 
Rauf Gökçen 

Üye 
Halim Önalp 

Üye 
Enver Sökmen 

Üye 
Hüseyin Ataman 

Üye 
* Mehmet Şengün 

İmzada bulunamadı 

(S. Sayısı: 72)] 
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Maliye * Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi . . 25.7.1961 

Maliye - Bütçe Karma Komisyonu . ' 7 , . 
Esas No: 2/19 
Karar No: 54 \ *"'" T 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar Tunçkanat ve iki arkadaşiyle Temsilciler Meclisi Üyesi Hü
seyin Ataman ve bir arkadaşının, Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için gelecek 
yıllara sâri yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 186 sayılı Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görülerek maddelerin müza
keresine geçilmiş, ancak inşa edilecek lojmaıılann yerlerini gösterir cetvelin tasdikinin daha ziyade 
icraya ait bir fonksiyon olduğu, cihetle bu cetvellerin tasdikinin Bakanlar Kurulunca yapılmasının 
uygun olacağı mütalâa edilmiş ve madde buna göre tadilen kabul edilmiştir. 

2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilen kanun teklifi, öncelik ve ivedilikle görüşülmek te
mennisiyle, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Muhittin Gürün 

Üye 
Cevdet Aydın 

Üye 
Bedî Feyzioğlu 

Üye 
Ziya Müezzinoğhı 

tSözcü 
Sait Nad Ergin 

Üye 
Adnan Ba§er 

Üye 
Rıza Isıtan 

Üye 
Mazhar özkol 

Kâtip 
İhsan ögat 

Üye 
H. Kâmil Beşe 

Üye 
Enver Kok 

Üye 
Vefik PirinçcioğİM 

Üye 
Gahid Zamangü 

Üye 
Ferhan Arkan 

Üye 
Hızır Cengiz 

Üye 
Ferid Melen 

Üye 
Âdü TokÖzlü 

(S . Sagua : 72) 
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M. B. K. ÜYESİ HAYDAR TWÇKANAT V I 
2 ARKADAŞI ÎLE TEMSİLCİLER MECLİSİ 

ÜYESİ VE 1 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Subay, askerî memur ve astsubayların lojman 
ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 186 sayılı Kanunun 

geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 186 sayılı Kamımın geçici 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde — Bu kanun ile Millî Savun
ma Bakanlığı ve Jandarma Genel K. lığı ihti
yacı için inşa edilecek lojmanların yerlerini 
gösterir cetvel, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonunca kabul ve tasdik edildikten 
sonra tahsisatın sarfına başlanır. 

MADDE 2. — Bu kamın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE â. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MALİYE - BÜmgE KARMA KOMİSYONU 
DE&tŞTİRlŞt 

Subay, askerî memur ve astsubayların lojman 
ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 186 sayılı Kanunun geçici 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 186 sayılı Kanunun geçici 
maddem aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde — Bu kanun ile Millî Savun
ma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandan
lığı ihtiyacı için inşa edilecek lojmanların yer
lerini gösterir cetvel, Bakanlar Kurulunca ka
bul ve tasdik edildikten sonra tahsisatın sarfına 
başlanır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(& SftpsL; rey 


