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. ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
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. · 2. - Cumhuriyet Senatosu Üyeleri 
N evza.t Özerdemli, Mehmet Emin Durul 
ve l\ilehmet Z'eki Tulunay'a izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Bıaşkan

lığı tezkeresi (3/79) 
3. - Hastalığı dolayısiyle 2 aydan faz

la izin afan Cumhuriyet Senatosu Üye-
1 eri Kcvzat Özerdemli ile Mehıhet Emin 
Durul'un tahsisatlarının verilebilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez. 
keresi (3/80) 
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21,29,33,35 :36,43,52 :54,55 :57, 
58 :60,61 :63,64 :66,67 :69,70 :72, 
73 :75,76 :78,79 :81,82 :84,85 :87 

2. -. Devlet Demiryolları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yap
tırılması için borç· ·parıa verilmesine dair 
olan 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 
sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci mad-

. desinde değişiklik yıa.pılmasına dair Mil
let ~Ieclisince kabul olunan kanmı teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık ve 
Ul1aştırma· ve Bütçe komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/57, C. Senatosu 2/14) 
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Sayfa Sayfa 

( S. Sayısı : 55) f Dağıtımı tarihi zılı soru önergesi ve Milli Eğitim Baka-
26 . 4 . 1962] 5:6 nı Hilmi İncesulu'nun cevabı (7/35) 48 

6. -- Gensorular ve genel görüşmeler 6 2. - Cumhuriyet Senatosu Samsun 
l. -- Cumhuriyet Senatosu Üyeleri ·üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Yılanların 

· Esat Çağ·a ile Amil Artus'uıı, i~sizlik mev- Öcü adlı piyes ve diğer eserlere dair ya-
zuu üzerinde Senatoda genel görüşme zılı soru ön.ergesi ve Milli Eğitim Bakanı 
açılmasına. dair önergesi (8/3) 6:11,11 :17, Hilmi İncesulu'nun cevabı (7/21) 48:50 

17 :21,21 :29,29 :33,34 :35 :36,36 :43,43 :4 7 8. - Sunuklar ve telgraflar 51 
7. - Sorular ve cevaplar 48 İ ı. -- Kadıköy Şoförler Derneği B_a.~ka-

a - Yazıl·ı sorular ve cevctpltın .JB ı mnrn, bir kısım esnafın tasarruf bonosu 
1. - Cumhuriyet Senatosu İznıir Üye- l almal~tan muaf tutulması ve götürü ver-

si Nevzat Özerdemli'nin, talebelere ve- ·: gilcr tahsisatının tehiri dölayısiyle min-
ıilen l'esmi hüviyet cüzdanlarına dair ya.- ' net ~ükranlarımn arzına dair yazısı 51 

1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan Suad Hayri Ürgüplü; iki bine ya
kın işçinin, Türkiye Büyük Millet :Meclisine 
dertlerini ve isteklerini bildirmek arzul·arını 

ifade etmeleri üzerine, Büyük l\Iillet Meclisi 
Başkam ·Fuad Sirmen ile birlikte işçi temsiJ~i

leriyle görüştÜklerini ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisince bütçenin çıkarıldığı, yatırımlara baş
landığı zaman işsizliğin giderileceği, dilek ve 
şikayetlerin Başbakan ve ilgili Bakanlara du
yurplacağı hmmslarının temsilcilere anlatıldı

ğını beyan etti. 
Sıtkı Ulay'ın, iç politikada yapıcı, mÜlet ve 

memleket güclerini tek hedefe. yöneltme yolun
da, ~alışmaların lüzum ve zaruretine dair giin
dem dışı demeci dinlendi. 

Esat Çağa ve Amil Artus 'un, işsizlik ko
nusunda «genel görüşme» açılması hakkındaki 

önergesi ve genel görüşmenin 8 Mayıs 1962 
Salı günü yapılması kabul olundu. 

S1akarya Üyesi Turhan Kapaıılı'nın yasama 
dakunulma.zl1ğı hakkındaki dava: dosyasının 
iadesine dair Ba.~bakanlık tezkeresi okundu ve 

dosya geriverildi. 
Vazife ile yurt dışına gitmiş olan _ Dışişıe~i 

Bakanı Feridun Cemal Erkin 'e Devlet Bakwnı 
rrurhan Feyzioğlu 'mm vekillik edeceğine dair . 

1 

CumhurbaşkarıJ1ğ1 tezkeresi okundu, bilgi etli- ! 
nildi. 1 

2 

Cyelerden Mehmet Özgüneş ile Rifat Öçten'e 
izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
okundu ve izinler kabul olundu. 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç 
.para verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 
6173 ve 121 sayılı kanunlar1a değiştirilen 1 nci 
maddes!nde değişiklik yapılmasına dair Millet 
Meclisince kabul olunan kanun teklifinin bi
rinci görüşülmesi bitirildi. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki 
ve kuruluşu. hakJmıda Millet Meclisince kabul 
olunan kanun tasarısının görüşülmesi bitirildi. 
Tasaı1nm a~ık oya sunulan maddelerinde salt
ı::oğnnluk sağlanmadığından; Ba.~bakanlıkça, ge
lecek Birleşimde bunların te~rar açık oya su
nulacağı bilC~.irildi. 

Anayasa Mahkemesine üye seçımının 

9 . 3 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te yapıl
masJ kahul edildi. 

S ·. 5 . 1962 Salı günü saat 15 te top1~nılmak 
iizere Birleşime son verildi. 

Başkan Katip 
Başkan vekili Zonguldak 

ik'.;an Hakiit Tigrel Tarık Re1~ızi Ba.Uan 
Katip 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil

mi Onat 'm, tütüne. tahsis edilen zirai kredilere 
ve buğday ekimi için kredi kolaylıkları temin 
etmenin mümkün olup olmadığına dair sözlü 
soru önergesi, Tarım ve Ticaret BakanlıklaTı
na gönderilmiştir. (6/61) 

2. - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat 'ın, · l\fanisa 'ya l>ağlı Kırkağaç ilçesi 
Bakırçayı kanalının mecrasının ne zaman te
mizlen~ceğine. dair sözlü soru önergesi, Bayın

dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/62) 
3. - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil

mi Onat 'ın, Kiraz - Alaşehir ile Ödemiş - Na
zilli şosesinin inşasına hangi tarihte haşlanaca-. 
ğma dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına: gönderilmiştir. (6/63) 

4. - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi HH
mi Onat 'ın, Ödemiş ilçesinin Gölcük mevkii su
lama kanalına dair sözlü soru önergesi, Baym
dırlık Bakanhğma gönderilmiştir. (6/64) 

5. -- Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat 'ın, fikir işçilerini koruyacak yeni bir 
kanun ta.sarısmın düşünülüp düşünülmediğine 

dair sözlü rnrn önergesi,_ Çab~ma: Bakanhğına 

gönderilmiştir. (6/65) 
6. -·- Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil-

mi Onat 'ın, Devlet De~iryolları 3 ncü İşletme 
Alsancak İnşaat Atelyesindo bulunan demir -
çelik hurdasının satışmın düşünülüp düşünül

mediğine dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Ba-' 
kanlığma gönderilmiştir. (6/66) 

7. -- Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat 'ın, asker öğretmenlere terfih hakkı 

tanmmasının düşünülüp düşünülmediğine . dııür 
sözlü soru önergesi, Milli Eğitim Bakanlığma 
gönderilmiştir. (6/67) 

8. -- Cumhuriyet Senatosu lzmir Üyesi Hil
mi Onat 'ın, Orman Genel Müdürlüğü teşki

latına dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlı

ğ·:na gönderilmiştir. (fi/68) 

J" azılı sorular 

1. - Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Ali Aksoy 'un, Çanakkale vilayeti dahilinde 
a,~mızlık hayvan yetiştirmek ve köylüye ::,at
mak için ruhsatiye alan1ara dair . yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığı.na gönderilmiştir. 

(7/38) 

2. - Cumhuriyet Senatosu Çanal\:kale Üye-· 
si Ali Aksoy 'un, Çanakkale ve civarında: ya~ 
rnln'!akta olan Halık avcılığma dair yazılı soru 
önerge;i GümriLk ve. Tekel ve Ticaret Ba.kıaınlık-

• larına. gönderilmiştir. (7/39) 

2. - GELEN KAGITLAR 

Raporlar 
1. - 11 . 10 . 1960 tarihli ve !J7 sayı h Ka-

. nunun geçici ikinci maddesi son bendinin de
ğiştirilmesine dair Millet Meclisince kabul olu
nan kanan tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu raporu (M .. ]\Ieclisi 
1/160, C. Senaeosu 1/44) (Oündemc) 

2. - Koca~oli Milletvekili Şehabeıttin Bilgisn 

Ye ~ arkadaşınrn, İşçi Sigortaları Kurumundan 
sif.Iortaıtı işçilere uznn ·vftcle ve az faizle borç 
para verilmesi hakkmdaki kanun teklifinin red
dine dair - Millet l\Iedisi Çalışma Komisyonu 

raporunun Millet :Meclisince .kabul olunan Met
ni ve; Cumhuriyet Senatosu Sosyal ·İşfor Ko
misyonu raporu (l\I. l\leclisi 2/44, C. S~natosu 
2/lG) (Günden t) 
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BIRlNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN - Başkanvekili Sırrı Atalay 

KATİPLER Tank Remzi Baltan (Zonguldak), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN - Birleşimi açıyorum. 

8. ~YOKLAMA 

BAŞKAN - Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 1 

·BAŞKAN - Yeter· .sayımız vardır, görüşme-
lere haşlıyoruz. 

4. - BAŞKANLIK DiVANININ GENEL KURULA ,SUNUŞLARI 

1. - Vazife ile y·urt dı§ına gitmiş olan Millı 
Savunma Bakanı llhami Sancar'a Devlet Baka

-nı Avni Doğan'ın vekillik edeceğine dair Oumr 
h.urba.şkanlığı tezkeresi (3/78) 

\BAŞKAN - Tezkereyi olrntuyorum. 

Cumhuriyet :Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile· yurt dışına gitmiş olan Milli ~fa

vunma Bakanı İlhami Sancar'ın dönüşüne kadar. 
kendisine, Devlet Bakanı Avni Doğan'ın VekilJik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine. muvafık 

görülmüş olduğunu arz ederim. 
Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

BAŞKAN - Bilgi edinilmi~ir. 
, 

2. - Oıımhuriyet Senatosu üyeleri Nevzat 

ay 7 ·gün, hastalığına b'inaep, 13. ,4. 19ı62 tarihin
den itibaren. 

C. Senatosu Denizli Üyesi Mehmet Emin Du
rııl 2 ay, hastalığına. .binaen, 26. 4. 1962 tarilıin
d® itibaren. 

C. Senatosu Malatya Üyesi ı:ı.\fohmet Zeki Tu. 
lunay 20 gün, maZ'eretine binaen, 24. 4. 19;6.2 ta
rihinden itibarP.n. 

BAŞKAN - Teker teker okutup oylarını.za 
arz edeceğim. 
, .C. Senatosu .İzmir Üyesi Nevzat Özerdemli 2 

ay 7 gün, ıhastalığına b'inaenı 13. 4 .19ı62 tarihin
den itibaren. 

-BAŞKAN - Kabul edenl~r ... Kabul etmiyc:ın-
ler ... Kabul '.edilmiştir. . 

C. Senatosu Denizli 'Oyesi Meh'met Emin Du
rul 2 ay, hastalığına binaen, 26. 4. 1962 tarihin
den itibaren. 

Ôzerdemli, Mehmet Emin Durul ve Mehmet Ze-
1 

ki Tu.lunay'a izin ve1·ilmesi hakkında Cumhm·i
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/79) . BAŞKAN - Ka'bul e'denlıer ... Ka;bul etmiyen

' ler ... Kabul edilmiştir. BAŞKAN - 'Tezkereyi_ 1okutuyorum. 

:Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında ıgösterilen. müddetler le 
izinleri, Başkanlık Divanının 4 . '5 . 1962 tarihli 
45 nci toplantısında kararlaştırılmıştır. 

.Keyfi1J1et yüce tasviplerine arz olunur: 

Cumhuriyet :Sena'tosu Başkam 
Suad Hayri Ürgüplü 

ıC. Senatosu İzmir Üyesi Nevzat ,Özerdemli 2 

4 

C. Senatosu Malatya Üyesi Mehmet Zeki Ta· 
lunay 20 gün, mazeretine binaen, 24. 4. 1962 ta
_rihinden iti'baren. 

BAŞKAN - Kabul edenlıer ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul ·ed'ilmi§tir. 

3. - Hastalığı dolayısiyle 2 aydan fazla fain 
almı Oıımhuriyet Senatosu üyeleri Nevzat Özer
demli ile lif ehmet Emin Duntl'un tahs·isatlannın 
verilebilmesi hakkında OıımJı11 .. riyet Sena,tosu Baş
kanlığı tezkeı·esi (3/80) 
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C. Senatosu 
BAŞÜN - Tezkereyi okutuyorun:ı. 

B ; 59 8. 5. 1962 O : 1 

·Genel Kurula. 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nevzat Özer

demli ile Mehmet Emin Durul'un tahsisatlarının 
verilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi ıgereğiuce 

Genel Kurulun kararına bağlı olduğundan key
fiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Suaıd Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

nAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

5. - GöRUŞULEN İŞLER 

1. - Devlet lstatistik Enstitüsünün görev, 
yetki ve kurulu§u hakkında Millet Meclisince ka
bul olunan kanun· tasansı ve Geçici. Komisyon 
raporu (M. 1lleclisi 1/169, C. Senatos'Lf 1/43) (S. 
Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 1. 5. 1962} (1) 

BAŞKAN - Geçen oturumda, tasarının Mil
let Meclisinin kabul ettiği metninde değişiklik 

yapılan bazı maddeler'ini oylarınıza ar~ etmiştik; 
ancak nısap temin edilmediği için bu Birleşimde 
tekrar oylarınıza arz edeceğim. Açık oylama de
vam ettiği sırada gündemin diğer işlerini ,görüş
meye başlıyacağız. 

'Devlet İstatistik Enstitüsü .Kanununun 2 nci 
madde, «C» bölümünde tarım yanında (hayvan
cılık ve benzeri .faaliyetler dahil) cümlesi ilave 

. edilerek bir değişikliği kabul buyurmuştunuz. 

Şimdi bunu tekrar açık oylarınıza arz ediyorum. 
!Sayın üyelerin oylarını kullanmalarını rica ede
rim. 

(Oylar toplanmaya başladı.) 

BAŞKAN - Gündemle ilgili hi:r öneııge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa . 
Gündemin ikinci ıgörüşmesi ~apılacak işler 

kısmında. bulunan 55 sıra sayılı kanun teklifinin 
C. Senatosundaki müzakere süresi dolmak üzere 
:bulunduğundan, ikinci .görüşmesinin öncelikle 
·yapılmasını arz ve tekl'if ederim. 

C. Senatosu Bütçe- !Komisyonu 
Başkan~ 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ıBAŞK.AN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka'bul edilmiştir 

(1) 56 S. Sayılı basmayazı 58 nci Birleşim 
tutanağının sonundadır. 

:.!. - Devlet Demiryolları l§letmesi Genel 
Jl ü·d\ifrlüğü işçilerine mesken yaptırılması için 
borç para ve(/·ilmesine, d!l'ir olan 5954 say·ıh Ka. 
nunwn 6173 ve 121 sayılı kanunlarla deği§tiri-

7 en 1 nci maddesinde deği§iklik yapıltmasına. 

dair Millet .Meclisince kabul olunan 1kanıın tek
l·if'i ve Cumhwriyet Senatosu, Bayındı.rlık ve 
Ulaştırma ·ve Bütçe komisyonları rapor kırı. ( M. 
Jleclisi 2/57, C. Senatosu, 2/14) (S. Say·ısı : 55) 
[Dağ·1.tma tarihi : 26 . 4 . 1962] (1) 

BAŞKAN - Kanun tasarısının ikinci görüş
me:,sidir. Tümü üzerinde görüşmek mümkün de
·ğildir. l\fadd~leri okutuyorum.. 

Devlet llmiİ-yoNan !~iletmesi Genel ~füdüıüüğü 
işçilerine mesken yaptırılması için bo_~ç para 
verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 61'73 
v.e 121 sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci mad-

desinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi 

.MADDE 1. ·_ 595-4 sayılı Kanunun 6'173 ve 
12'1 sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci maddesi 
aşağ·ıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

diaıdde ·1. - Devlet Demiryoliarı ve Liman-. 
ları İşletme Gen~l l\füdüdüğü işçileri Emekli 
Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarı 5616 sayılı 
Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde gösterilenlerden 
(çıraklar' hariç)· müseccel hizmeti 8 yılı doldur. 
mUı~ bulunanlara mesken yaptırmak şartiyle bir 
kişiye arsa bedeli dahil olmak üzere 20 000 lira 
borç olarak verilebilir. Her yıl bu işe tahsis edi
lecek sermaye Sandık Yönetim Kurulunca tesbit 
edilir.» 

BAŞKAN Değiştirge yoktur. Maddeyi oyları~ 
mza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier ... 
Kabul edilmiştir. 

{1) 55 S. Sayıl1, ıkanun teklifinin birinci gö
rii.~iilmesi 58 nci Birleşim tutanağındad1.r. 
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C. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
GEÇİCİ :MADDE - ·Bu kanunun yürürlüğ·e 

girdiği tarihte yapı kooperatiflerine iştirak et
mek suretiyle inşaata başlamış olup meskenleri 
henüz tamamlanmamış. olanlı:ı.rın kredileri de lü
zumıma göre bu kanunla teshit edilen miktara 
yükseltilebilir. 

BAŞKAN -- Değ·iştirge önergesi yoktur. O.ıc

çici maddeyi oylarımza arz ediyorum. Ka bn: 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

M.ADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihiridı~ 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN·- Değiştirge önergesi yoktur. lVIad
deyi oylarınıza· arz ediyorum. Kabul edenler ... 
Ka:bul e·tmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

:MADDE 3. - Bu kanun hükümlerini Maliye 
Ye Ulaştırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN - Değiştirge önergesi yoktur. ]\fad
deyi oylarımza arz ediyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmirenler ... Kabul edilmiştir•. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum .. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edH
mi.~tir. 

G iindeme devam ediyoruz. 

e. - GENSORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. - Cmnh1lriyet Senatosu Üyeleri Esat 
Çağa ile Amil Artus'un, i§sizlik mevzuu üzerin
de Senatoda genel görüşme açılmasına dafr 
önergesi (8/3) 

BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Sayın Senato Başkanının bugün üzücü bir te·· 
zalıürünü haber verdiği işsizlik mevzuu üzerinde 
genel görüşme a~ılmasmı arz ve teklif ederiz. 

Cumhurbaşkanlığı 

Kontenjanından 

Esat Çağa 

Cumhurbaşkanlığı 

Kontenjanından 

Amil Arttİs 

BAŞKAN - Genel Görüşme açılma,gı Yüksek 
Senato tarafından kabul edi'lmiş ve gündeme alın
mış bulunmaktadır. 

Şimdi şöz istiyenlerin isimlerini okuyacağım. 
Grupları adına söz istiyenler : Niyazi Ağır

naslı, Cemal Tarlan, Vehbi Ersü. 
Şahısları adına söz -istiyenler : 

BAŞKAN - Buyuru S2yı Başbakan. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Mil
letkekili) -- Sayın Başkan, yüce üyeler, işısi'zlik 
kqnusunda. Yüce Senato, genel goruşme aç
mak 'için karar vermiştir. İçtimai ve iktisadi 
alanda memleketin oüyük bir meselesi; ötede"n 

'beri gelmiş, yerleşmiş büyük ·bir meselesi olan 
jşsizlik !konusunda, düşündüğümüz tedbirleri· 
göstermeye medar o~ur düşünces'i ile Yüce Se
natoyu geniş ölçüde aydınlatprnya \alışacağız. 
Bunun i!çin, Çalışma Bakam, Bayındırlık Ba
kanı, Sanayi Bakanı ve Tarım Bakani ile ça
lışma hazırlığı yapıldı. Müsaade puyurursanız, 

sırasiyle işsi1zliğe tesir edecek· çalışmaları, ted
birleri, iç'inde 1bulunduğumuz durumda ve önü
nıüzdeki zamanlarda, nasıl gördüğümüzü, ta
kföettiğimizi anlatmış olacağız. Belki, mesele
nin mahiyeti itibariyle, İçişleri Bakanına da 
sorulacak, tevcih edilecek sorularırnz olabilir. 

Maatteessüf vazife sebebiyle, Jçişleri Bakanı 
bugün burada değil. Fakat, bir eı:nrirriz olur
sa onun ·adına cevaplamaya çahşacağız. Buna 
rağmen mutlaka onun cevap vermesi Iazımge-

len mevzular olursa, müsaadenizle,. kendisinin 
bulunduğu zamana tehir ederiz. Şimdi, eğer 

Yüce Başkan ve Yüce Senato sırayı ka1bul eder
lerse Çalışma Bakanımızdan· başlıyarak maru
zatimızı bildirmeye başlıyacağız. 

BAŞKAN :__ Muhterem i.1yeİer, genel görüş
me mevzuunda İçtüzüğümüzde hüküm mevcut 
değilse .de Çlemokratik memleketler genel gö
rüşmelerine ait hükümlere bakmak suretiyle 
tesbit edilen şekil ve gensoruya kıyasen bir 
usul şekli tatbik etmek mümkündür. Her şey
den önce genel görüşme açılmasını tahrik eden
ler'in konuşma hakları mevcuttur. Bu hakla-

I rım kullanaıbilecekleri gi1bi Yüksek Heyetin 

j temayülü istikametinde Hükümet, daha önce 
I· söz alarak muhterem ~yeleri tenvir bakımın-

ı dan bevanatta ·bulunabilir. Tüzük hükümleri
ne göre, Hukumet ve komısyon sıraya tabı ol
maksızın ·SÖZ alabilirler. Bu bakımdan şayet 

genel görüşme açılmasını tahrik edenler söz 
istemiyecek olurlarsa Nizamname hükümlerine 

ı göre sıraya tabi olmadan söz isteme hakkına 

l. s~:hibolan ~üki.imete istediği sıra şekline göre 

1 soz verecegım. 

-6-
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Buyurun &cıyın Çağa. 
ESAT ÇAGA - Bendeniz takrir ~a.hibi sı

fatiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN - İsterseniz Hüküm.et, Nizamna
me hükümlerine dayanarak konu§'sun, ıbilahara 
siz konuşun olmaz mı efendim~ 

ESAT ÇAGA - Hayır efendim, evvela 
takrir sahibi olarak biz kJnuşalım, fikrimizi 
dinlesinler. S.onra Hükümet konuŞsun. 

BAŞKAN - Sayın Ulay usul hakkında söz 
istiyorlar. Buyurun. 

• ıSITKI ULAY (Tabii Üye) - Muhterem ar
kadaşlarım, 

1. Arkadaşımız Esa.t Çağa. 've Amil Artiıs 
beyefendilerin delaleti ve sizlerin de yüksek 'ka
bulleri üzerine bugün Senatomuzda bütün yurdu 
ve hepimizi yakından alakadar eden iş.~ir.lik mev
zuu üzerinde bir genel görüşme açılmıştır. 

2. ıBu 1görüşmelerin, 1bizlerden medet :bekli
yen işsiz vatandaşa ve bu işsizliğe çareler bulmak 
ve yaratmakla mükellef Hükümetimize daha ya

rarlı ve ışık tutucu bir mahiyet almasmı temin 
ma:ksadiyle konuşmalara esas olacak usule müte
dair kısa bir temennide !bulunacağım. 

3. Yüksek maliimlarıdır ki, her hangi bir n~ev
zuda, tenkid ve muhtelif mütalaalar serdi çok 
kolay fa:kat tatbikata ve icrasına girince hirçok 
zorluk ve mü~küllerle karşılaşılmaktadır. 

Heplmizin bu mevzuu Yüksek Senatoya ge
tirmemize amil olan sebeplerden biri de geçen fhaf
ta bizleri üzen ac kalmış 1

bazı vatandaşların işsiz

lik ve ekmek feryadı olmuştur. 
Bu sebeplerle kıymetli mütalaalarını serd bu-

. yuracak arkadaşlarımızın olgun fikirlerinden he
pimizin tam manasiyle istifadesini sağlamak için 
mütalaalarının içinde veya nihayetinde pHinla.ma
mızın yatırımları ta'ha:kkuk safhasına girinceye 
kadar açlık ve işsizliğe karşı müstacel ne gibi ted
bir ve kanaatleri olduğunu, 

Ve !bundan sonra da memlekette işsizliğin ön
lenmesi ve giderilmesi yolunda güzel fikirlerine 
ilaveten hatibin kendisinin neler düşiindüğ·iinü 
'bizlere bildirmesi, zannederim ki, genel göriişme
yi daha verimli ve faydalı 1bir istikamete sevk et
miş olacaktır. Görüşmelerin devamında, kıymetli 

hatiplerin mütalaaları kaı'Bısında bilahara belki 
bizde özel ~ikirlerimizi ayrıca ar7.· imkanını bulu
ruz. 

7 

Şimdi yalnız bu usuli istirham ve temenni 
meyzuunda söz almış bulunduğumdan mütalaa ile 
kıymetli zamanlarınızı almıyacağım. Ancak şahsi 
kanaatimle yurda vatandaşın geçim durumlarına 
ayrılan derecelerini ~u levha ile ve 'bir anahtar 
telfikkisi ile sizlere takdim ediyorum. Buradaki 
7 dereceyi ·birbirine katıştırdığımız ·ve ilk planda 
7 nci dereceyi !bir hamle ile yok ettiğimiz, ve za .. 
111anla bu dereceleri '5 parmak seviyesinde 5 ve 
3 e indirebildiğimiz takdirde, Cenabı Hakkın 

inayet ve yardımı ile, hizmetlerimizde muvaffak 
o:acağımıza ve mutlaka zarara ulaşacağımıza. ina
nıyorum. Hürmetlerimle . 

BAŞKAN - Sayın Çağa. 

EıSAT ÇAÖA - Sayın Başkanım, Cumhuri
yet Senatosunun muhterem üyeleri, Sayın Hükü
met Erkam; inşaat işçilerinden fhalen iş saıh!bi ol
m1yanların 3 Mayıs 1962 Çarşamba günü yaptık
ları gösteri yürüyüşünü toplumumuzida müşahede 
edilen hu7.ursuzluğun siyasi sebeplerden ziyade 
ekonomik ve sosyal sebeplere dayandığına, dair 
bize ten~~h edilmiş bir. uyarı 'Ve halen p;:ı.rti]er 

arasında müzakereler ve Koalisyon tert,ipleriyle 
kurtarmaya çalıştığın11z siyasi demokrasimizin 
akıbeti 1ıakkında bir alfırm çş.nı olarak mütalaa 
etmek lazım geldiği kanaatindeyim. 

İnsanlık tarihinde, eski Roma'da1ü Plrp ayak
lanmalarından •beri görmüş olduğumuz ve gelip 
geçen bütün ihtHallerin ve dikta rejimlerinin, a:ç
lık ve sefaletin, içtimai adaletsizlik ve emniyetsiz
liğin mevh1du olduğu tarihinin bize öğretmiş ol
duğu !bir gerçektir. 

Fransa'da, halkın yine böyle bir açhk gös
teri'Si. karşısında Kraliçe Marie Anto.inette'in 
onların n.e istediğini sorduğu ve «Ekmek istiyor
lar.» cevabına karşı da., «Ekmek bulamıyorlarsa 
pasta yes1nler.». dediği meşhurdur. 

1789 senesinde başlıyan kanlı Frarsız İhti~al
leri silsilesi bu sözde ifadesini bulan zih:ıiyette 
mündemiç gafletin bir eseridir. 

1917 Rus İhtilali, büyük Rus halk yığmları
nm kontünizm denilen idea!.ojiyi beniseme1erin. 
den değil, fakat bu yığınlann açlığı ve sehle.ti 
ve bunun doğurduğu derin ıs'-ıraba Çarlık ida
resinin gösterdiği kayıtsızlıktan olm1·ştur. 

Almanya 'da W eimar Anayasası ile kurulan 
demokratik rejimin başını yiyen ve dünyayı, bu 
arada Almanya'yı felakete götüren H!tler'i mey
cla.na çıkaran 8.mil, Birinci Dünya Harbinden 
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sonra Almanya'da hüküm süren büyük ve feci 
işsizliğe karşı Almanya 'daki idarecilerin bir de
va .bulmaktaki acizlericlir. 

Eğer biz de 1789 yılındaki Fransız idareci
lerinin, 1917 senelerindeki Rus Çarlığmın, W ei
mar rejiminin idarecilerinin ve Birinci Dünya 
Harbi sonrası demokratik İtalya'sıııın i.d3.recile
rinin düştüğü hataya ıdüşımek istemiyorsak, ger
çekleri olduğu gibi dcğerlendi:ı~mek ve bunlara 
karşı tedbir alırken, kendimizi her türlü peşin 
hüküm, ,kompleks ve fobilerinden kurta~mak 

mec buriyetindeyıfa, sanırım. 
, lVIulıterem arkadaşlarım, 3. Mayıs 1962 gös
teri yürüyüşü .ile halk efkarına ve idare eden
lere karşı duyuruJmak istenilen işsizli:k ve sefa
let, zannediyorum ·ki, derdin kendisi değil, fa
kat malül bulunduğumuz hastalığın arazların

dan ancak bir tanesidir. 
Binaenaleyh bizler, halen karşılaşbğıımız 

işsizliği bertaraf edecek palyatif tedbirlerden 
ziyade, bu arazdan asıl hastalığa intikal ederek 
ve onun esbabını bularak, bunları izale etmeye 
çalışırsak, bu gibi ,hallere dev·anılı olarak .mani 
olmuş ve bu vatanı ve bu halkı Hele.bet açlıktan 
ve sefaletten kurtanmış oluruz 

Derdimizin ne olduğunu anlamak için, 
kanaatimce en doğru yol, bugün cemiyetimizin 
arz ettiği manzarayı tesbit · etmektir. İkticsa.den 
kötü bir durumda olduğumuz herkesin malu
mudur. O kadar ki, adımız ziraıat ımemleketi ola
rak çıktığı halde, bugün en biriınci gıda mad
demizi teşkil eıden buğdayı dahi ithal e:mek 
mecburiyetindeyiz. Dış ticaretten elde ettiğimiz 
döv.iz, en basit ve mübrem ihtiyaçlarımızı dahi 
~eminden uzaktır. Bütçemiz .açıktır. Yediğimiz 

buğdaydan bütçemizin açığına ve bize lazım olan 
d;jyize kadar, ha.şkalarımn yardımına muhtaç 
bir haldeyiz. Bu durumu iktisadi terim ile ifade 
etmek istersek, hastalığın istihsal yetersizliği 

olduğu ımeydana çıkar. 

Demek ki, biz.im milli gelirimiz ,gayet düşük 
olduğu için bütçemiz açıktır ve yediğimiz buğ- . 
dayı da:hi istihsal edemiyecek kadar ıbir istihsal 
yetersizliği işinde bulunuyoruz. 

İkinci meselemiz şudur: Milli gelirin dağı
lışıııda büyük 'bir adaletsizlik ·olduğunu istatis
tikler bize apaçık .göste'riyor. 1Servetin dağılışı 
da 'böyledir, yalnız gelirin değil. Orta sın~f he
men ıhemen orıtadan silinmiştir. Toprak ve ser
maye sayılı muhitlerin 'Ve kişilerin ellerinde te-

merküz etmiştir. ('Gürültüler) Yalnız ve yalnız 
emeğine dayanan büyük bir sınıf peyda olmuş
tur. Memleketimizde işsizler, .şe1hirlerdeki işçi

lerle Anadolu'daki topraksız ıköylülerdir, ırgat
J ardır. ·Bunlar, bizim ta1hmin edemediğimizden 

hiiyük bir yekun tutar, arkadaşlar. Gerek ıköy
lerdeki toprak işçileri olsun, .gerek falbrika i~

çileri olsun, tam mana:siyle insani çalışma 'Ş'art
larından yoksundur, işsizliğe karşı emniyet al
tında değildir. Gene bu çalışan sınıfın ·büyük 
bir kısmı i'htiyarlık ve ıhastalığa 1karşı da em
ni:vet altında değildiı. O ·halde 'bunları toplar
sak, derdimizin, ~ıastalığımızın .i'kinci sebebi de, 
memlekette, t:oplum içerisinde yeteri derecede 
içtimai adaletin '.bulunmayışıdır. · 

Dertleri böyle teSbi't ettikten s-0nra, 'bunun 
kaynağına ,gitmeık lftzımgelir. Acaba neden bu 
halde 'bulunuyoruz, sebebi? Şöyle düşünüyo. 

rum 'bendeniz : 

~fenıleketin aşağı - yukarı 2/3 sine ya:kın 
bir çoğunluğu, maişetini toprağa bağlamıştır, 

ziraatle uğraşır ve k·öyde ikamet. eder. Eğer bu 
kütle kafi derecede istilhsalde 'buluna:bilirse, 
yani evvela kendi şwhsi istihlakini temin ede
cek miktarda zirai istiıhsalce !bulunduktan sonra, . 
kendiısinde bir iştira gücü yaratacak ve lbir te-

. diye gücü yıarataca'k miktarda istihsal etse, 
me~lekette bugün'kü. ıdurğunluik olmaz. Birkere 
Devlet ve Hükümeti, en mübrem ihtiyaçları 

ir.in 'bu -topluluğa yardım etmek mevkiinden 
kurtara~ağı ıgibi, bu ·topluluğun ıhaiz olacağı 
iştira ıgücü dolayı:si1yle, · ışe1hirlerdeki sanayi ve 
ticaret er'ba'bı i~in de 'bir pazar teşkil edecek 
Ye bugünkü ticaret ve ·sınai pazarda ıg{frmekte 
olduğumuz dırngunluk nlmıyacaktı. 

8 

Bu diişiinceden 'bendenizin .çıkardığı netice 
şu : İstihsal yetersizliği diye adlandırabileceği
miz ·hastalığın menbaı .-şelhirlerde değil, köyler
dedJr. 'Buııu böylece teSbit ettikten sonra 'ŞU 
soru sorulabilir: Acaba ·köyde'ki istfüsal yeter
sizliği neden ileri geliyor? :Selbelbi nedir? 
~ Biliyorsunuz, köydeıki ·istfüsal üç şeye daya

nır. ıJ3ir ıtane'si t:opra:k, :İkincisi istihsal araçları 
ve üçiincü'sü de tatbik edilen metotlar. Bunla
ra gözümüzü çevirmemiz Hizımgelecek. Filha
kika, toprak isti'hsal unsurlarının başında gel
mekle beraber, dikkat edilirse köylünün olduk
ça büyük •bir kii'tlesi topraksızdır. Geçimini, ya 
toprak ;saıhibinin yarıcısı ıolarak, ya1hut da mgat 
olarak sağlamaya mec1burdur. (Yüzde ıkaçı top-
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raksızdır, sesleri) Toprak sa1hibi •olanların da 
elindeki topraklar, ekseri1yetle, kcmiyeten veya 
keyfiyeten kendisini geçindirmeye kafi gelme- · 
nıektedir. 

Burada ufacık bir istitrat yapmak istiyo
rum. Geçenlerde bendeniz Samsun'a, oradan da 
Bafra'ya gittim. Biliyorsunuz, buraları memle
ketin en 1ber.eketli yerleridir. Bir 1köyde otur
duk, köylülerle ikıonuşuyoruz, «Ne kadar top
rağınız olmalı ki, bir 1aileyi .geçind.irebilesiniz ~» 
cHye sordum. Asgari toprak miktarının ne kadar 
olduğunu onlara ~öyletmek istedim. Dediler ki, 
buradn 150 dönümden aşağı toprak kurtarmaz; 
köylülerin bendenize söylediği lbu. 

SAGDAN, A. P. SIRALARINDAN BİR SES 
- Yalan .. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, ·ha tilbin ,~özünü kes
meyin beyanları tamamen şahsi fikirleridir. 

ESAT ıQA<)A (Devamla) - Efendim, yalan 
diye bir kriime ıgeldi kulağıma. Bu yaştan son
ra, Senato gibi muhterem bir Heyet hnznrnn
da yalan söylemiyc('eğimi ta1kdir ·bnyurmalarını 
arkadaşlarıma an rica €deceğim. 

Arkadaşlar, millet meselesiyle uğraşıyoruz; 
bendeniz kc:ndimi millet ve Allah'ın :huzurun
da sayıyorum. Allah karşısında yalan söylen
:niyeceği gi'bi, sizlerin karşısında .da yalan söy
ienmiyeceğine kaaniim. Benim 1Ju söylediğim.de 
hila.f 1yo'ktur. Bana. köylülerin bn ceva'bı verdi
ğine Cen~bı Hak şalhittir. ·1«Vekefa 'hillfrhi şehi-
d~> . 

Demek ki, toprak yetersizliği, yani zirai is
tiıhsalle uğrnşan köylünün elin:de kemiyet v~ 
keyfiyet 1rnkımından yetecek toprak bulunma
dığı bugün apaçı1k 'bir ·hakikattir. 

İkincisi, araçlar demiştik. Araçların da gayet 
iptidai olduğu hepimiziı: malfımudur. 

Metotılara ıgelince; zirai metotlarım:rz ma'lle
sef -Hititler ve Sümerler zamanından kalma ge
lenek ve göreneklere müstenit amprik metotlar~ 
dır. Binaenaleyh, bu toprak yetersizliği yanında., 
bu araçlarla, bu metotlarla zirai istihsalim:zin 
bili doyuracak kadar olmasını beklemek, muhal 
:bir ümide kapılmak olur zannederim. Ve iine bu 
1hal bizi şu noktaya .götürür ki; memleketimizdeki 
her türlü kalkınma politikasını evvela köye tev
cih etmek Iazımgelir. Köye tevcih ·edilmeli, köy
den başlamalı ve köyle irtibat halinde 'bulunma
lıdır. 

O halde, kalkınma politikasının köyle aliikalı 

olması ve köyle murta:bıt bulunması icabettiğlne 
•göre, kalkınmamız iıçin alınacak en baştaki .ted
lbiri bendeniz toprak reformu olarak görmekte
yim. 'Toprak reformu denince; lmnu yalnız top
rak dağıtmak şeklin'de mütalaa etmiyıormn. Çün
kü, birçok defa topraklar dağıtılmış, fakat yine 
bunl.ar köylünün elinden çıkıp bir araya toplnn
mıştır. Sebebi; toprak dağıtıldıktan sonra köylü 
toprağı ile haşhaşa bırakılmıştır. Binaenaleyh, 
toprak reformu dediğimiz zaman bendeniz, top
rak dağıtımıyla birlikte köylünün araçlandırıl

ma:sını ve hassaten teşkilatlı olarak istihsal koo
peratifleri şeklinde ~alışmalnrını kabul .ediyo
rum. Ancak hu suretledir ki, köylü modern istih
sal vasıtalarını bir araya toplıyabilir, toplu çalı
~arak .bütün istihsalini kontrol altına alabilir, 
ve mahsullerini değerlendirebilir. 

Yine toprak reformiyl<' ilgili olarak 8nlarna 
,.<:' gübreleme işinin beralJer yapılması gerektiği 
kanaatindeyim. Bendeni~e 1gıöre, tuprak reformu. 
sadece toprak dağıtımı değil, köylünün araçlan
dırılması, teşkilatlanması, sulama, gübreleme ve 
ağaçlandırma keyfiyetleriyle lbirlikte mütalaa 
edilmelidir. 

Ü~üncü mesele metot meselesidir. İstihsal me
totlarını değiştirebilmenin bir eğitim meselesi ol
dnğ·nnu takdir ·buyurursunuz. (IM:1eıvzu ile ne ala
kası var, sesleri) Mevzuün ta kendisi ... 

Köylünün eğitimi denince; kendisini modern 
isti'hsal metotlarına alıştıracak ve bunları tatbik 
ettirecek bir fikri stWiyeye ulaştırmakla .bernber; 
~erek köy·ünde, .gerek şehre .göç ettiğ·i zaman, kgn
di~ine lazımolacak .bilgi ;ve temelleri temin ede~ek 
aynı zamanda, köye geı;ekli elemanları sağlıpı- · 
cak olan ve köy için araştırma merkezleri olacak 
birtakım tesislere ihtiyaç ıvardır. 

Bu ·bakımdan, bendenizce, kalkınmayı, yani 
ilerde işsizliği kökünden lrnlledecek bir çare ola -
rak köy ~nstitülerinin yeniden füyası lazımdır. 
( A. P. sıralarından alkışfar, bravo sesleri, ıgüHiş-
melH) · 

Teşekkür ederim .. 
Çünlril., köyıe, ,çalışma ve köy şartları içinde ye- -

tişecek elemanlar sokmadıkça, köylünün kalkın
masını beklemek bir ıham ıhayalden ibarettir de 
ondnn ... 

Köy kal1anmasında, bendeniz, bu yolların ta
kibedilmesi ılüzumuna şahsan kaaniim. Tabii fi-
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kir değişebilir. Fakat bütün bunlar bizi bir ~a
nayileşme politikasından alıkoymamak icabeder. 
Çünkü, köy şartlarını ne kadar ıslah etsek, nü
fusumuz arttığına göre, muhakkak köyl~rimiroen 
mühim bir miktarın, her zaman için şehirlere gö
çünü beklemek lazımdır. Bunlara iş sahasıni an
cak sanayileşme temin edebilir. 

Bu itibarla, köy politikası yanınrfa, köy kal
kınma planları yanında, Anadolu'nun 15-- 20 ve
rinde, bizim yeraltı servetlerimizi işletecek ağır 

sanayi merkezlerinin kurulması işinin de plü.na 
· bağlanması ve bunun tatbikıne ıgeçilmesi iktiza 

eder kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, bütün bu hususların Planlama 
Dairesi ve Hükümet tarafmdan derpiş edildiğini 
ıbendeniz de kabul etmekteyim. Yalnız bendeniz 
şahsi kanaatime göre, bu planlamanın alması Ia
zımgelen istikamet budur deme~ istiyorum. 

Bu planlar tatbik edilirken, ortaya bir de 
memba meselesi çıkacaktır. 

Şimdi, köy enstitülerinde olduğu gibi, yine 
· bendenize güleceksiniz galiba. Biliyorsunuz istih

salde iki unsur vardır: Sermaye ve emek. Biz bu-
. ,gün ekonomik bakımdan kötü durumda bulunrlu
ğumuza göre, adeta bir ekonomik istihsal savaşı 
rvermek zorundayız. Binaenaleyh, kendi imkanla
rımızı, emek ve sermaye imkanlarımızı zorlam'.lk 
füzumuna Anayasa hudutları içinde kaaniim. 30 
milyon nüfusa sahip bir memleket için 10 milyar
hk bütGe biraz gül~nç bir rakamdır. Biz bu biit
<le i<;'inde. kaldıkc:a istediğimiz şekilde kalkınmaya, 
zannedersem, imkan bulamıyacağız. BinaenalP:Vh, 
evvela biitGeyi artırmak yoluna gitmek lazımgele
cektir. Devletin elinde, Devlet yatırımları olarak, 
Devlet iktisadi sektöründe 100 milyarlarca lira 
yatıp durmaktadır. Fakat bugün i<;in, bunlar kur 
yerine zarar tevlideder durumdadır. 

Devlet işletmeciliği bizim icadımız değildir. 

Yalnız bizde' değil, dünyanın en liberal memle
ketlerinde dahi mevcuttur. Binaenaleyh. biz bu 
'işlerin başka yerlerde nasıl yapıldığını tetkik ede
rek, acilen Devlet elindeki bu sermayeyi bir gelir 
kaynağı haline getirmek zorundayız. HiGolmaz~a, 
bir iki milyar ,buradan bütçeye .gelir temin edil-. 
sin. 

Bu da, hendenizin şahsi kanaatimce, şjmdiye 
kadar yap)ldığı gibi, bu işletmelerin mamulleri
nin fiyatlarının artırılması ile değil, buralarda 
rasyonel bir işletme tatbik etmek kırtasiyeci-

likten kurtarmak ve randımanlı çalışmak ile 
olabilir. 

Nitekim, işletmeleriın ıslahı hakkında 

elimize bir rapor geçmiştir. Hükümetten, bu ra
porların muktazasının birer kanun şeklinde ya
kın zamanda Parlamentoya getirmesini bendeniz 
şahsan rica edeceğim. . 

İkincisi ; verginin bugünkü korkunç halden 
çıkarılması Iazımgelir. Herkes vatandaş olarak, 
az da olsa bir vergi vermelidir. Fakat ben bu
günkü vergi sistemini adil bulmuyorum. Vergi 
sistemi adil olmadığı içindir ki, vatandaşa ağır 
geliyor ve biz de . karşısına geçip birtakım it
hamlarda bulunuyoruz. Vergi kanunları o hale 
g·etirilmelidir ki ne vatandaş işsiz kalsın, ne de 
biz itham edilelim. 

Binaenaleyh, bütçedeki, vergi gelirini artıra
cak, makul ve adil bir vergi kanununun acele 
Parlamentoya gelmesine lüzum vardır. 
. n QÜncüsü, servet beyannameleri alınmıştır. 

Bu servet beyannamelerinde deklare edilen s0r
vetlerin sahiplerini, planlanmış yatırımlara mu
ayyen . bir nisbet dfıhilinde icbar etmemiz lfrzım
·gelir ·kanaatindeyim. (Böyle şey olmaz sesleri) 
Tabii vergi ohırak değil. Bunu bir misalle arz 
edebilirim : 

Mesoıa beındenizin vermiş olduğum ser
vet beyannamesinde bir milyon liralık bir li
kit servetim görünüyor. Devlet bana diyebil
meli ki : «falanc·a yerde şu kadar kar getirecek 
bir fabri-ka kurulmaktadır. Buraya yüzbin 
lira ile hissedar olacaksın, ortak olacaksın ... 
(Gürültüler, buna .Anayasa müsait değil, ses
leri) 

BAŞKAN - Efendim,· .hıatibi.n sözünün ke
silmemesini rica! ederim. Sayın Esat Çağa ar
kadaşımızdan da istirham ediyorum; mevzu ge
nel görüşmedir, zamanla mukayyet' değildir. 

Söz almış daha pekçok arkadaşımız bulunmakta
dır. Onların da konuşabilmesi için zamam dikkate 
alırlarsa çok ·memnun oluruz. 

ESAT ÇAGA (Devamla) - İşsizliği önle
mek için yatırım lazım. Yatn·ımlar paıra is
ter. Bu para nereden bulunacaktır? Hususi 
servetin, memleket hizmetine gitmesini ·zorla
mak suretiyle... (Böyle şey olmaz, demokrasi 
buna manidir, se,sleri) 

Dördüncüsü, dördüncü çare; memlekette 
hir iş mükellefiyeti ihdas etmek lazımdır. Çüın

kü senede milyarlarca iş saati zaman içinde 
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heder olmakta ve akıp gitmektedir. Buna'., Ana
yasa da müsaittir. Bu milletin, bu Devletin, 
bu memleketin vatandaşı, bu yurdun kalkın
masına ya parasiyle veya emeği ile katılma

·dıkça ka:lkmmamıza imkan ve ihtimal yoktur. 
Dış yardımlar, evet bu hususu Hükümetin 

bir muvaffakıyeti olarak desteklemek Hlzım

dır. NATO bize yardmıa karar vermiş, şunu 
bilmek Iazımgelir ki, biz kendimizi bildikçe 
imdat ve yardımlar daha fazlalaştırılaca:ktır. 

Bendenizin işsizliğin izalesi hususunda düşü

nebildiğim tedbirler bunlardan ibarettir. He
pinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Devlet İstatistik Enstitüsünün 
görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun 
tusarısmm ikinci maddesine (150) sayın üye 
iştirak etmiş, (139) kabul, (8) ret, (3) çekin
ser vardır. Bu suretle saıltçoğunluk · temin 
edilmiştir. Şimdi l!J ncu maddedeki kadrolara 
ilişik değişiklikleri aGık oylarmıza arz ediyo
rum. 

Efendim, Sayın Amil Artus önerge sahibi 
sıfatiyle öncelikle söz istemektedirler. Amil Artus 
arkadaşımız takdir ederler ki, kendileri birçok 
içtüzük tercümelerini tetkik etmişlerdir. Genel 
görüşme tahrik edebilmek birçok imzalara bağ
lı bir keyfiyettir. 5 - 7 imza olmadıkça genel gö
rüşme tahrik edilemez. Bu sebeple bütün öner
gede imzası olan arkadaşlara öncelikle söz ve
rilecek olursa, genel görüşmeyi tahrik edenlerin 
konuşmaları mevzuubahis değildir. Bizde genel 
görüşmelere ait teessüs etmiş hükümler bulun-

· madığına göre, iki önerge sahibinden ancak biri
sine söz vermiş bulunuyorum. Bu sebeple ikinci 
önerge sahibine söz verilmesi hususunda kendi
mi mukayyet addetmiyorum. Sıraya göre söz ve
receğim. 

Hükümet söz istemişti .... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) - Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun, efendim. 

MEHMET tJNALDI (Adana) - Çok muh
terem arkadaşlarım. Birkaç gün önce cereyan 
etmiş olan bir hadise dolayısiyle muhterem arka-

. daşlarımızın vermiş oldukları bir takrir üzerine 
genel görüşme açıldı. Bu hadise, işçilerin yap
mış oldukları bir yürüyüştür. Bu yürüyüş sıra
sında işçi temsilcileri, Sayın Başkan tarafından 
dinlenmiş ve arz edilen hususat. Yüksek Mecli-

sin huzuruna getirilmiştir. Hadise acil bir vaka
dır. Bunun tedbirlerini almak durumiyle karşı 
karşıyayız. Onun için bizler bu kürsüden, dü
şündüklerimizi ve Yüksek Meclisin varacağı ka
rar için görüşlerimizi arz etmeye mecburuz. Hü
kümet de almış olduğu tedbirleri, kendi görü
şünü burada ifade edecek ve neticei hareket 
tesbit edilece~tir. Binaenaleyh, arkadaşlarımı

zın, memleketin umumi kalkınması mevzuunu bu 
kürsüden beyan etmeleri ve uzun vadeli işlerin 

izahına geçmeleri, sizleri işgal etmek oluyor. Bu 
arada hadisenin pratik tedbirlerini de söyleme
miz ve .H ükümetten, bu tedbirlerin alınmasını 

istememiz Iazımgelmektedir. Bu kürsüye gelen 
arkadaşlarımız IU.tfen bu mevzuda konuşusunlar. 

BAŞKAN - Sayın hatip temennilerini bil
dirmiştir. Buyurun. 

Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) -- Muhterem arka

daşlarım; verilen takrir, Cumhuriyet Senatosu
nun açık oturum yapması ve genel görüşmesi 

hakkındadır. Mevzu, bir isth.~ah mevzuu, takrir 
de bir istizah takriri değildir. Bir sual meselesi 
karşısında da değiliz. Binaenaleyh, bir kişi ko
nuştuktan sonra Hükümete söz vermek ve böy
lece Senato konuşmalarını sekteye uğratmak, 

zanediyorum ki, bundan evvelki görüşmelerimiz
de tutulmuş olan usule aykırıdır. Binaenaleyh, 
Riyaset evVelemirde Senato üyelerine söz ver
meli ve Senato üyelerinin tavsiyeleri üzerine 
Hükümetin ne düşünmekte olduğunun burada 
açıklanmasının Iazımgeldiğini bildirmesini rica 
ediyorum. Eğer mutlaka Başkan söz vermek 
mecburiyetinde iseler, evvelemirde bu hususu 
Heyeti Umumiyeye arz etmesi ve Heyeti Umu
miyenin reyini alması Iazımgelir. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim; Riyaset vazifesini 
müdriktir ve Nizamname hükümleriyle mukay
yettir. Nizamname hükü~lerine göre Hükümet 
sıraya tabi olmadığı için dilediği anda söz alıp, 

konuşma hakkına sahiptir. Bu bakımdan bu hu
sus Heyeti Umumiyenin reyine bağlı bir keyfi
yet değildir. Buyurun, Çalışma Bakanı. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) - Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun değerli üyeleri. 

Bugün yüksek huzurlarınızda görüşme ko
nusu olan işsizlik hiç şüphe yok ki, memleketi
mizin önemle üzerinde durulması ve çarelerinin 
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aranıp bulunması gerekli başlıca meselelerinden 
birisidir. Yalnız şu hususu belirtmek gerekir ki, 
Türkiye'de işsizlik: bugün ortaya <~ıkm1ş bir me
sele değildir. :Mesele, bugiin memleketimiz<ie 
ekonomik ve sosyal dertlerin, eskiye nazaraıı 

daha çok Ye dulıa serbest ifadesi" imk5nı bulun
duğu için, daha ç;ok suyun yüzünP çıkmasından 
ibarettir. Bu da demokrasinin tabii bir icabıdır. 
Hükümetiıniz, bunların, bu şekilde dertlerin ser
bestçe dile getirilmesinden açığa vurulmasından 

asb şikfıyctçi dcğ·ildir. Bi16kis demokrasinin 
başlıca faziletlerinden birisi, dertlerin ve şikayet
lerin serbest~e, hiq şüphesiz kanmı sınırları için
de kalmak şnrtiyle serbestçe, a~ığ·a vurulması, 

böylelikle onbra karşı çare aranmasının hızlan
dırılmasıdır. Benden önce konuşan Sayın Esat 
Çağa'mn, başlıca meselelerimizin ekonomik ve 
sosyal meseleler olduğu yolundaki fikirlerine 
ben de iştirak ediyorum. Ancak, bu meselelerin 
gösterilerle ar:ığa vurulmasının, siyasi demokra
simiz İ\in bir tehHke çam olduğu şeklindeki gö
rüşlerine iştirak edemediğimi de bildirmek iste
rim. Çünkü, demokrasinin tezahiirii, demokrasi
nin tehlike çam olamaz. (Bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; işsizlik konusrinda 
alınabilecek tedbirlerden bir~oğu, ancak '.f. B. 
1\L M. nin tasvip Ye desteğiyle yiirütlilebilecck 
tedbirlerdir. O bakıındnn, bn konuda, işsizlik 

davasını halletmek konusunda, deı·ine in'ı~n bfu;ı 
tedbirleri almaya kararlı bulunan ve bunları bu
rada kısmen olsun a~1klıyacak ohm Hiikümet, 
Yüksek Heyetinizin hn mrs0leye ~östrr<liği ilgi~r" 
müteşekkirdir. 

Yüksek Heyetinizin bu ilgisi, işsizlik dava
sııu halledebilmek ir,in Hiikümetinizin yüksek 
huzurunuza getireceği tedbirlere destek olacağı
nızın bir işareti sayılabilir. 

Saym üyeler; memleketimizde üısizliğin cid-
di. bir mesele olduğu, bu durumun uzun yıllar
dan beri devam ettiğ·i . bilinmekle beraber şunu 
belirtmek gerekir kiı işsizliğin öl~iisü. miktarı· 

hakkında bir fikir verebihnek, güvenilir rakam
lar verebilmek imkansızdır. Bugüne kadar mem
leketimi~de işsizliği sayılarla belirtmeye imkan 
verecek bilgileri toplama mekanizması maalesef 
kurulamamıştır. Ancak, İş ve İşçi Bulma Kuru
mu, kendi çalışma fllanının çerçevesi içinde 
az - çok bir fikir verebilir. Memleket üzerindeki 
büro ve şubelerinin mahdut yerlerde bulunması 
yüzünden İş ve İşçi Bulma Kurumunun ancak, 

niifusnmı_ızun 5,5 ·milyonu ile temasta bulundu
ğ-n kabul cdilmektedfr. Bunnn ı~ın Kul'llnrnn 
aylık bültenlcı·indc Wl'ebildiğ·i rakamlar da an
cak bu ölçii i<~erisindedir. Kendisine ~rapı'lan mü
mcaa.tlar, iş verenler ve iş arıyanlar tarafındaıı 

.'·amlan rnüraeaatlar q'm~evesi içindedir. Bu ka
yıtlarla, geçen yılın rakamlnrma bakacak olur
sak, şöyle bir durum görüriiz : 1961 yılında İş 
VJ} İşçi Bulma Kurumnna ·573 46S kişi iş için 
haşvurmu~; bunlardan ~Hm 126 sına· iş buluna
hilmi~tir. Demek· ki, iş ic::in başvuranlardan he
men hemen 4/5 üne geçen yıl iş bulmak kaabil 
.olmuştur. İş bnlunamıyan 1/5 i arasıncle emek
liler. ö~:renciler, scıkathır ve hir işte çalışn~akta 
olup d:ı işini deği~tirmek istiyenler de vardır. 
Yani müracaat edenlerden 1/5 ine iş bulunama
mıştır, derken. bu 1/5 in tamamen ışsız veya 
gr('.im imkanlarından yoksun kimselerden mü
rekkebolmadığını belirtmek isterim. 

Kurumun işsizlik hakkında hem daha miispet 
hilg·ilrr verrbilmesi, hem de görevini daha iyi 
yapabilmes~ 'hu Kurumdan faydalananların ço
ğalmasrna bağlıdır. İş ve İşçi Bulma Kurumu 
nnc:ık 'kendisinden fa?dala.nıldığı nishctte verim
li <~alışma yap'abilir. Özel ·sddörün birçok iş 'kol-

. larında işçi .iMiyacı için İş ve İşçi Bulma Kuru
mundan hemen hemen hir fa.~Tdalamlmama'ktadn·. 
tn.şa::ı,~ kolu bunlardan nJirisidir .. 

Yakm zamana kadar kamu s~ktörü dahi İş Vf' 

İşçi Bulma Kurumunda.~ 1gereği kadar yararlan
nrnmakta idi. Ancak Karma Hükiimetinizin 196'2 

Şu'ha:tmda. ·çılrnı~ttığı 1hir kararname iizerinedi·r 
ki, bütün kamu ,~ektörü işçi ihtiyacı i·çin !~ ve İş
~i Bulma Kl'ırumnna müracaat etmekle mükellef 
hale ·gelmiştir. Bunun kağıt üzerin_de'ki neticesL 
miirac_aa tla.ra . nazaran işe yerleştirilebilen işçil~r 

ni&betinde bir diişiiş olacaktır. 'Çünkü bütün Dev
let sektörü ihtiyacı için İş ve İşçi Bu1mn Kuru
muna müracaat edileceğin~ ·göre, İş ve İşçi Bul
Jlla. Kurumuna çok da1ha fazla sayıda işsiz vatan
daş başvuracak fakat bunlara eslkisinden pekaz 
nisbette da:ha fazla i13 buluna.bilecektir. Karar
name ile alınmış bulunan !bu tedbir, bizatihi iş 

alanlarını çoğaltıcı bir tedbir değildir. Ancak, 
memleket ölçüsünde mevcudolan iş sahalarından 
rlaha iyi yararlanmayı ve istifadeyi miim'kün kı
lan bir tedbir olarak değerlidir. 

'l\1 uhterem arkadaşlarım; 'birkaç gün 'Önee An
kara'da vukubulan yiirüyüş münasebetiyle, Aıı

kara'da yapı i~ kolundaki işsiz sayısının binlerce 
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olduğu iddia edilmektedir. Arz ettiğim sebep
lerden ötürü, bu iddianın da doğruluğu hakkın
da, Kurum ve Çalışma Bakanlığı müspet veya 
menfi bir şey söyliyebilecek durumda değildir. 
Çünkü, da;ha önce belirttiğim gibi, özel yapı yer
leri işçi ihtiyaçları ~çin, hemen hemen Kuruma 
hiç başnırmamaktadırla.r. Nisan 1962 ayında Ku
ruma !baş vt1ran inşaat işçileri ·495 kişidir. Bun
ların da ancak yarısıı adres 'bırakını~lardır. Ken
dilerine iş bulunsa. bile ancak yaı~sını haberdar 
etmek imkanı vardır. Bunlardan 79 una geniş öl
çüde resmi sektörde olmak üzere i§ bulunabilmiş
tir. Yani altıda ·birine iş bnlunabilmi~tir .. 

G~eıı yıl Nisıan ayında Ankara~da inşaat iş
çiliği için 113 kişi Kuruma başvurmuştur. Bun
Jarda.n ancak 14 üne iş bulunabilmişti. Yani iş
~ilerin sekizde birine iş buluna:bilmişti. Demek 
bu yıJ nispi bir ,gelişme vardır. Nitekim elde et
tiğimiz bilgilere ıgöre .Ankara'da bu yıl geçen ;vı

l:ı. nazaran inşaatta n1ir azalma yok, hatta bila
kis biraz fazlalık Ya.rdır. · 

Bütün yurtta Mart ayı sonunda Kuruma baş
vuran inşaat işçilerinden a.nca:k 2 036 sına i~ bn-
1 unamamiştır. 

Sayın üyeler; Türkiye ölçüsünde bütün iş 'kol
larının durumuna 'bakacak olursak, 1962 Mart ayı 
içinde iş için Kuruma başvuranların sayısı 34 381 
kişidir. Bunlardan 19 451 i işe :verleştirilmiş

tir. Yerleştirilemiyenler arasında, arz ettiğim gi
bi, işsiz olmıyanlar veya bir geçim kaynağına 

muhtaç bulunmıyanlar da vardır. Bununla bera
ber da!ha evvel belirttiğim ·Se~epler yüzünden, İs 
ve İşçi Bulma Kurumunun i~sizlik durumunu tan~ 
manasiyle aksettirme imkanına sUhip olamaması 
yüzünden 1 bu rakamlar müspet veya. menfi faz. 
la bir şey ifade ·etmese gerektir. Ancak .şimdi 
vereceğim rakamlar İş ve İş~i Bulma Kurumunun 
yalnız kendisine yapılan müracaatla ilgili değil, 

şubesinin bulunduğu her ~ehir ve kasabadaki du
rumla ilgili rakamlardır. Bu rakamlara göre 
1962 yılının l\fart a.yı içinde yeni açılan iş yerle
rinde çalışanların sayısı 1 162 dir .. Yine bu yİlın 
Mart ayı içinde 'kapanan iş yerlerinden a~ıkta 
kalanların veya mevsimlik i~i bitenlerin sayısı da 
1 063 dür. Demek ki, iş yerlerinin kapanması do
layısiyle işlerinden ·çl'karılan işçilerin 'sayısına 

nazaran, yeni iş yerleri açılması ile iş bulabilen 
vatandaşlar!n sayısı 5'9 aded fazladır. Şn hnldc 
müspet !bir gelişme vardır. Yine 1962 Mart ayı 
İGinde, faaliyetlerini artırmış bulunan iş yerlerine • 

ilave olarak 11 610 işçi alınabilmiştir. Buna mu
kabil yine bu yılın Mart ayı içinde, faaliyetini 
azaltan iş yerleri tarafından çıkarılan işçi sayısı 
4 744 ten ibarettir. Yani, faaliyetini artırdığı 

için bazı iş yerlerinde işçi sayısı fazlalaşmış, 'bazı 
yerlerde de iş yerleri faaliyetlerini kıstıklarından 
dolayı işçi sayısı azalmıştır. Bu durumda da iş 

bulanların sayısı 6 862 daha fazladır. Demek ki, · 
bu bakımdan çok daha büyük çapta elle tutulabi
lir müspet :bir gelişme olmuştur. İşsiz vatandaş~ 
ların iş bulmaları bakımından, bir ·gelişme var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; işsizlik meselesinin 
yurdum uzdaki başlıca kaynağı hiç şüphesiz ki, 
tarım kesimindeki gizli •işsiz ıdediğimiz vatandaş 

kütlesidir. Devlet Planlama Teşkilatının yaıptığı 
takribi hesaplara göre, bug·ün tarım kesiminde 
ıgizli işsiz sayısı 3,5 milyonu bulmaktadır. Ya
ni tarım teknolojisi bugünkü seviyesinde kalmak 
ş.ırti~-le, 3,5 milyon vatandaş tarını kesiminden 
ayrılsa, istihsaldc hiçbir düşü~ olmıyacaktır. De
mek ki, tarım teknolojisi bugünkünden daha yük
sek bir seviyeye-. c::ıktığı takdirde, bazı başka. ted
birler alamazsak, gizlj işsiz sayısı 3,5 milyonun 
daha üstüne ·çıkacaktır. Bu noktayı da işsizliğin 
sebeplerine ekliyebiliriz. 

Şipıdi i§sizliğin kaynağı ve sebepleri üzerin· 
de kısaca duracağım. Bu sebeplerin başlıcası hiç 
şüphesiz nüfus artışıdır. Memleketimizde nüfus 
artışı nisbeti, dünyanın en yüksek nisbellerindeıı 
biridir. Yılda yüzde 3 ü bulmaktadır. Nüfusu 
yılda yüzde 3 nisbetinde artan. her memlekette, 
bir işsizlik meselesi ile karşı karşıya kalmak için 
sebep var ·deniektir. Bunun dışında diğer bün
ye;d bir sebep, 'l'ürldye ·nin Cumhuriyet çağı ile 
beraber tarım ekonomisinden .endüstri ekonomisi. 
ne geçiş devresine girmiş olmasıdır. Diinyamn 
her yerinde, tarım ekonomisinden endüstri eko· 
nomisine geçiş devresinde, her memleket · ciddi 
bir işsizlik meselesiyle kar§ı karşıya kalmıştır. 

Bunun da sebebi aşikardır. Sınaileşme başlayıp 

da, şehirlerde yeni iş alanları açılmadan . öner 
köyde çok aza kanaat getiren geçim sıkıntısı çe
ken ve yüzyıllarca:- buna katlanmış olan kimseler. 
bi'l· kere bütün şehirlerde 'Sınaileşme hareketi baş
ladığım, orada yeni iş ini.kanları açıldiğını öğ

renince~ ve şehiı~lerdeki yaşama imkanları hak
kında, kendile:tini, çok zaman aşırı hayallere 
kaptırınca, bu hayallerle şehirlcı·e akm etnıcyı• 

b~51.arlar. 
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Memleketimizde işsizliği, uzun yılların ge-

. tirdiği bir mesele olan işsizliği, bir günde halle
debilecek tılsımlı bir tedbirin olabileceğine şah
san inanamıyorum. Böyle tılsımlı bir tedbiri bu
gün şehirlerdeki işsizlik için bulsak, ve radyo
larla ilan etmek suretiyle desek ki, Ankara'da, 
İstanbul' da ve İzmir' de işsizlik davası kökünden 
halledilmi§tir. Ertesi gün, Ankara, İstanbul ve İ.ı
mir şehirlerinde yüzbinlerce yeni işsiz b.ulmunıız 
kabil olacaktı~ . .Çünkü verdiğimiz bu haber, ha
liyle, köylerde bekıiyen ve mıktarı 3,5 milyonu 
bulan gızli işsizleri, şehirlerdeki işsızliğın asıl 

kaynağını teşkil eden bu işsizleri harekete geti
recektır. Onun için işsizliğin çarelerini umumi 
kalkınma politikamız içinde ele almak gerekmek
tedir. 

Bu izaha çalıştığım bünyevi sebeplerin yanın
da, ileri sürülebilecek bazı arızi sebeplerin tesiri
nin ne kadar önemsiz kalacağını yüksek ta.kdir
lerinize sunarım. 

Şimdi, bugüne kadar işsizliğe· kar"iı alınan 

tedbirlere geçiyorum : Önce Çalışma Bakanlığı
nın yetki alanı içine giren tedbirlerden kısaca 

ba:hsedeyim. Bu tedbirlerin başında, yurt Jışımı 
işçi gönderilmesi hususu gelmektedir. Yüksek 
malumları olduğu üzere. bir süredir, yurt -~ışı
na ve bilhassa Batı - Almanya'ya Türkiye'den 
işçi gitmektedir. Bu işçi gidişini bir düzene· bağ
lıyabilmek için 1961 Eylülünde, Batı - Alman
ya Hükümeti ile Hükümetimiz arasında· bir de 
anlaşma yapılmış bulunmaktadır. Bu anlaşma
dan önce ve bu anlaşmadan sonra. Almanya 'ya 
giden ·işçilerimizin sayısı bugün 11 bini aşmış bu
lunmaktadır. Bu 11 bin sayısı bazı kimselere yük
sek görünebilir, fakat, bu yüksek bir rakam de
ğildir. Bilakis pek küçük bir rakam olduğunu ,şu 
misal ile gösterebileceğini sanıyorum : Bugün i:ı 

sahası· itibariyle bizden daha iyi bir durumda 
olan Yunanistan'ın nüfusu bizim nüfusumuzun 
dörtte biri olduğu halde, Almanya'daki işçileri
nin sayısı Türk işçilerinin dört mislidir. Yani 11 
bin Türk işçisi yanında, Almanya 'da bugün 40 
bin kadar Y unan'lı işçi· bul un maktadır. 

İşsizliğin daha önce arz ettiğim bünyevi se
ibeplerle önleme.si pek güç olan bir devirde, yurt 
dışıııa işçi gönderme imkanının karşımı•za çık

masını, hi~ şüphesiz memleketimiz için bir nimet 
saymamız gerekir. Bu düşünceyle Hükümetimiz, 
şimdi Türkiye'den İşçi talebeden Avusturya i!le 
de bir anlaşma yapmak üzeredir 

Gene Çalışma Bakanlığı yetkileri arasında 

işsizliğe karşı alınan bir başka tedpir, fazla me
sainin önlennıesiclir. Bakanlık, bu konuda çok 
hassas davranmakta ve pek büyük blr zaruret 
o1mıyan hallerde, bilhassa son zamanlarda, asla 
fazla mesai iznini vermemektedir. BunurJa bera
ber Bölge Çalışma :Müdürlüklerinin 90 gün için 
böyle bir yetki veı~mek im.kanları. var<lır. B z, 
Bakanlık olarak birkaç hafta önce aldığımız bir 
kararla, Çalışma Bölge Müdürlüklerinin dahi hu 
yetkilerini~ kaçınılmaz bir zaruret olan hallere 
inhisar ettirmeİerini sağlamış bulunuyoruz. Böy
lelikle, işsizliğin ciddi bir mesele olduğu şu dev
rede, işletmeler, iş yerleri, fazla mesai yaptıra
cakları yerde onları normal mesaide çalış ~ırıp, 
posta adedini çoğaltmaya, daha çok işçi çalıştır

maya yöneltilmiştir. 

Gene Bakanlığımız, kamu sektörü için, İş ve 
İşçi Bulma Kurumuna başvurm~ ımecbur.iyeti .i 
koymuştur. Daha evvel de dediğim gibi, bu, iş 
imkanlarını artrncı değhl iş imkanlarından daha 
iyi faydalanmayı sağlayıcı bir tedbirc1,;.;. palış

ma Bakanlığının diğer bazı Bakanlıklarla bera
ber ilgili olduğu diğer bir tedbir de meslek eği-

l timi, iş başında eğitimidir. Bu konu ile Ça~ışma 
I· Bakanlığından başka, Milli Eğitiım, Tarım, Sa
l nayi Bakanlıkları ve bazı işletmeler ile Türkiye 
l İşçi Sendikaları Konfederasyonu ilgilidir. Ça.-

1

: lışma· hayatını ilg·.i·lend. iren 'bu eğitim faaliyeti 
~imdiye kadar çok dağınık ve irtibatsız bir şekil

, . de yürütülmüştür. Buna karşı tedbir almak ih-
1 tiyacını duyan Hükümet bu eğitim faaliyetleri 
1 ·arasında bir koordinasyon .sağlamak için hare-

kete geçmiş. bulunmaktadın Milli Eğit2m Ba
kanlığı ile Çalışma Bakanhğı koordinasyon sağ
lamak için projeler hazırlamışlar ve.Devlet Plan
lama: Teşkilatina. göndermişlerdir. Böyle bir ko
ordinasyon sağlandıktan sonra çalışma hayatın:ı. 
yönelen iş eğitiminin, teknik eğitim ve mesleki 
eğitimin, çok daha verimli hale geleceğini ve 
vatandaşı daha çok yararlandırabileceğiııi um
maktayız. 

Sonbaharda Milli Eğitim Bakanlığı,· Millet
lerarası Çalışma Te§kilatı ile beraber An.kıra' -
da bir yetişkinler eğitim merkezi kur.mak su
retiyle çalışma hayatını ilgllendiren eğ:tim 

alanında, bir ileri adım 'daha atmış olacaktır. 
Doğrudan doğruya Çalışma Bakanlığını ilgi

lendiren bu tedbirlerin dışında Hükümetçe .alı-
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ıi~ tedbirlerden birisi, kamu sek~öründe, mali
yetin yükselme pahasına da olsa işçi fazL:sım 

çıkarmakta mümkün olduğu kadar kaçınmak~ır. 
Fakat bunun üzerinde asıl ö::emli tedbir, h"ç 
şüphe yok ki Karma Hüküm etin yatırım hac-

. mini artırmasıdır. Bu yıl, b]diğiniz g:bi, kamu 
sektöründe 5 milyar liralık yatırıni yapılacak

tır. Bu miktar, geçen yılın kam-.1 sek~öründeki 
yatırım miktarına nazaran 700 milyon llra daha 
fazladır. 

Bunların dUjmda Hükümetçe alınması karar~ 
bağl.anan ve gerçekleştirilmekte olan tedbirleri 
sıralamak isterim : 

Du tedbirlerin başında yatırım ha1cminin art
masına muvazi olarak yatırımları güçleş~iren 

formaliteleri düzeltmek gelqıektediır. Yatırım

ları gü~leştiren formalitelerin neler olduğunu 

tesbit etmek ve bunların izalesi çarelerini ara
mak ve gerçekleştirmek üzere Bakanlararası bir 
komite kurulmuştur. Bu· suretle özel teşebbü
sün de yatırım imkanlarınm büyük ölçüde ar
tacağını ummaktayız. Yine Hükümetin üzerin
d-e durduğu başka bir tedbir de ihracatı artır
ma yollarım 'bulmaktır; «İhracatı Geliştirme 
Merkezi» admda·ki teşkilat bu konudaki çalış
malarını ilerletmiş, gerek formaliteler bakı

mından, gerekse iıstiıhsal ve imalat bakımmdan 
füracatı artırmanın tedbirleri konusundaki tek
liflerini Hükümete sunmaya başlamıştır. Çok 
önem verdiğhniz bu teşkilatın daha yararlı 

olabilmesi i'ç'İn, lhraeatı Geliştirme Merkezinin 
Türk ve yabancı uzmanlarla takviye edilmesi 
karar altına almmı·ştır. Bu teşkilatın ileri sü
receği, maliye ile, · uİaştırma ile, gümrük ile 
]lgili tedbirlerden mümkün görülenler Hükü
metçe derhal . gerçeıkleştirilecektir. Böylelikle 
iıhracat imkanlarının artması neticesinde istih
sal ve imalat da Mç şüphesiz artacak ve dola
yısiyle memleketimizde o nispette yeni iş alan
ları açılını~ olacaktır. 

Bunlarıİı dışında Hükümetim'izin önem ver
diği 1baışlıca konulardan birisi, Türkiye'de atıl 
kapasiteyi süratle harekete geçirmektir. Mü
şahede ettiğimiz odur ki, · bugün Türkiye'de 
birçok müesseseler kapasitelerinin birhayli al
tında çalışmaktadırlar. Bunları tesbit etmek, 
bunla:rın ihtiyaıçlarım, ithal etmek yerine, ne 
ölçüde birbirlerinden sağlıyabileceklerini tes
bit etmek ve işletmeleri tam kapasiteyle çalı

şır hale getirmek üzere Bakü.D.lararası bir Ko-

mite kurulmuş bulunmaktadır. .Atıl kapasiteye 
en ·belirli misal, gemi yapım alanında görülebi
lir. Bugün Türkiye'nin askeri, resmi ve özel 
tersaneleri bütün gemi iıhtiyacımızı karşılıya

bilecek vaziyettedir. Buna rağmen çok düşük 
bir kapasiteyle çalışmaktadırlar. Nitekim bu
günlerde Milli Savunma Bakanlığının attığı 
1bir adım, yalnız Gölcük Tersanesinde yeniden 
500 işçinin- işe alınması imkanını sağlamıştır. 

Düşük kapasiteyle çalışan işletmeleri tam 
kapasiteyle çalıştırmak için sanayiimizi ithalata 
karşı daha iyi koruyucu tedbirler de alınacaktır. 
İthalat güçliiğü çekilen yıllarda gelişmeye baş
lamış, 1bazı endüstriler, ilerde gelişmeye mü
sa:idoldukları halde, ithalat imkanları hesap
sızca aı:ılmış olduğu İ'çİn gerilemeye başlamış, 
hatta hu iş kollarından bazısı büsbütün ölme 
tehlikesi ile karşılaşml'ştır. Bunlardan yaşama, 
geHşme şansı olanları geliştirmek i·çin Hükü
met bütün tedbirleri almruk kararındadır Dev
let Pianlama TeşkHatının tesbit etmiş olduğu
na göre Türkiye'de bilhassa maki.na ve alat 
kıısımııda büyük bir kapasite fazlalığı vardır. 

Hüküınet bunu da değerlendirmek kin elinden 
geleni yapacaktır. Bu maki.na ve alat ke~imin
deki kapasite fazlalığı, enJüstride, büyük iş 

yerlerinde olduğu kadar, atelyelerde,. küçük 
iş yerlerinde de kendisini göstermektedir. Hü
kümet, bu atelyeleri iktisadi bakımdan ran
taıbl olmadıkları düşüncesiyle ölüme terk et
mek yerine,. :bunları Türk ekonomisi bakımın
dan inceleyip değerlendirmek ve Türk ekono
misi içinde daha yararlı, daha çok çalışır, da- · 
ha ç,ok işçi çalıştırır hale g·etirmek i,çin gerekli 
kararları almak üzere Bakanlararasında bir 
komi:te kurmuştur. 

Hükümetin bu konudaki tahminfori §Udur : 
Bu atelyelerin, bilhassa küçük şehir ve kasaba
lardan bazılarında kesif ofai·ak toplanmıış bu
lunan bu atelyelerin, imarnt imkanlarını yurt 
ölçüsünde koordine etmek va standartlaştırmak 
imkanlarını bulmak mümkündür. Birçok ma
kina ve alet pal'çalarının bn atelyelerde yaptı'
rılması mümkün olabilir. Böylelikle bilhassa 
küçük şehir ve kasabalardaki işsiz vatandaşlar 
için geniş ölçüde iş imkanları açılmı.ş olacak
tır. Gizli işsİ'zler kaynağına daha yakın olan 
bu küçük şehir ve kasabalarda ·bu atelyeler do
layısiyle açılacak yeni iş imkanları, büyük 
şehirlere yönelen büyük işsiz akınının durdu-
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rulmasında mühim bir rol oynıyacaktır sanı
r:rm. Bu ate1yelerin istihsal ve ~malatı kadar, 
en at bunun kadar önemli bir · faydası da çı

raklık eğitiımi alanındadır. Geleneksel çırak

lık eğitimi bakımından !bu atelyelerin büyük 
'bir bo~hrk doldurduğuna şüphe yoktur. Bu 
atelyelere eanlıhk vermek suretiyle ve çırak

lık eğitimini atelyeler seviyesinde düzenlemek 
ve verimli hale getirmek suretiıyle işsizliğe 

karşı .büyük bir tedbiır alınmış olacağı kanısın
dayız. 

Eğ-itimin i~sizliığe karşı ne kadar etkili bir 
ted1biır olduğ·unu anlamak i 1çin şu gerçeğiı belirt
mek yerinde olur : 

Buıgün i1~ hulmakta giiçlük çe·ken işsiz va
tanda~ların çoğ·unu hiçıbir meslekte yetişmemiş 
olan kimseler teşkil etmektedir. Vasıflı işçi de
cUğimjz 'hH ihan1gi bir i~ kolunda. yetişmiş işçi 
ye memleketimizde kolay-hkla i~ bulmakta, ya
da memleketimizde iş /bulamazsa. yurt dışında 
geçimini sağlainak ve görgiisünü artırmak im
karn'll!a. kavuışffbilıne'ktedir. Onun için gerek 
atelyelerdeıki çıra:'ldık eğitim olsun. gerek 
Devlet ölçüsünde yapılan eğitim olsun, çalış

ma hayatını ilgile11diren her türlü eğitimi iş

sizliğe karşı ı:;ok tesirli bir tedbiır saymaktayız. 

AtelyeleTi canlandırıcı tedbirler alınırken, 

Hükümetiniz, hiı:; şüphesiz, bunları a:rala.rında 

birleŞip daha büyük ve daha rantabl işletme
ler haline getiriıci, bu yolda teşvik edici ted
Mrler üzerrinde de duracaktır. 

Bir haşlrn inancımız şudur : Gerek iş veri
mi ve <:alışma hevesini artırmak ve daha iyi 
bir ıçalışma ahengi· sağlamak, .gerekse 1atıl kapa
siteyi süratle harekete geçirerek işçi sayısını .fa
ha fazla artırmak imkanlarını sağlamak fbakırn111-
daıı iş yerlerinde fiilen ·çalı~anların, memur ola
rak, müstahdem olarak, usta ıolarak rve işçi ola
rak ·çalışanların, pratik tecrübelerinden doğan 
bilgi ve düşüncelerinin büyük değer taşıdığına 
inanmaktayız. Bu düşünce iledir ki, Devlet işlet
melerinde, memur, teknisiyen ve işçilerle istişa

reyi, danışma ve dayanışmayı bir prensip ·ve sis
tem olarak benimsemek ve bunu rverimli bir dü
·zene bağlamak üzere ıgene Bakanlar arası bir ko
m ite kurulmuştur.· 

Bu saydığımız komiteler çalışmalarını kısa u -
manda sonuçla.ndıracaklardır. Çalışmaları sın

sında gerekli ıgörfü~n haıllerde sanayici, sanat
kar ve işçi temsilcileriyle sıkı bir iş .'birliği yapa-

, 

caklardır. Kalkınmamıza kafaları ile ve emekle._ 
riyle iş başında ·hizmet edenlerle istişarenin ge
rek verimi artırmak, ıgerek daha önce arz ettigim 
gibi, atıl kapasiteleri harekete ,getirerek yeni iş 
imkanları açmak .bakımından ·büyük faydalar 
sağlanacağına inanmaktayız. 

.fşsizliğin ·çok ·Önem verdiğimiz bir başka ted
biri de, ·bölge kalkınmasıdır. ·Bölge kalkınmasının 
·başlıca vasıtalarından birisi toplum kalkınması
dır. Toplum kalkınmasının bir an önce teşkil5.t

landırılıp tatbik mevkiine konması için Hüküme
tiniz gerekli tedbirle:Pi alacaktır. Ancak bu surPt
ledir ki, gizli işsiz kütlesinin, şehirlerin 'işsi.dik 

meselesinin en büyük -kaynağı olan köylerdeki, 
tarım kesimindeki. gizı!i işsizlerin, yani atıl iş gii
cünün, büyük şehirlere akması ·Önl·enmiş olac~ik 
kendi içerisinde kalkılmamıza. hizmet edici bir 
yönde :değerlendirilmesi mümkün ·olacaktır. Böy
'lelikle hem 1böl.ge kalkınması hızlanmış, köylünün 
refahını artır;mak imkanı bulun]UU.Ş, hem de 
büyük şehirlere yönelen işsiz akınını kısmak im
kanı elde edilmiş olacaktır; inancındayız. Bölge 
kalkınması ve bunun ·vasıtası olarak toplum kal
kınması aynı zamanda iş imkanlarının yurt öl0ü
sünde daha. adil bir şekilde dağılmasını da sağlı
yacaktır. 

Kanaatiın:izce, kalkınma meselemizi olduğu 

gibi işsizlik meselemizi de büyük ıölçüde 1hallede
'bilecek esas tedbirler, yatırımları artırmak ve 
bölge kalkınmasını gerıçekleştirmektir. Yatırımlar 
konusunda daha tafsilatlı bilgiyi il.gili, yetkili 
ıBakan arkadaşlarımız ayrıca vereceklerdir. Dev
let biitçesinde yatırım imkanları bu yıl, geçan 
yıla nazaran 700 milyon liralık bir yükseliş gös
terdiği gibi, ayrıca Karma Hükümetinizin dost 
ve müttefiklerimize :güven ,,~erici 'tutumu dış yar
dım imka.nlarını da, son ıgünlerde m'üşahede etmiş 
olacağınız ıgibi, ıgeniş ölçüde artırmaktadır. Bu 
artan dış yardım imkanları hiç şüphesiz, memJ e· 
kette yatırımları ıluzıla çoğaltmak ıve 'ıyeni iş alan
ları aı;:mak imkanına bizi kavuşturmuş olacaktır. 

Gerek yatırımları artırmak, 1gerek dış yardım
ları artırmak için ~cabeden, lüzumlu alan, şar1" 

'olan bazı tasarruf ted1birlerinin, sosyal ve ekollo .. 
mik reformların ve kalkınma plilnınm gerGekleş
tirilmesi hususunda, Hükümet olarak! Yüksek 
:\feclisin desteğine Ye yardımına güveniyoruz. 

İşsizlik meselesine ıgöstevdiğiniz iı1giyi, bu me
seleyi de kısa ·bir zamanda çözüm yoluna kavuş-
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turabilmek için gerekli bütün tedbirler de ve 
planlı kalkının~ gayretlerinde II ükümete destek 
olacağınızın bir işareti olarak görmekte ve müste
rih olmaktayız. 

Değerli Senato üyeleri, 
Elbette işsizlik bakımı~dan, işsizlik mesele

sini ·hal yoluna koyma bakımından, büyük 
önem verdiğimiz bu yatırım gayretlerine özel 
sektörün de bütün gücüyle katılması •hem kal
kınmayı hızlandırmak hem de işsizliği azaltmak 
bakımından büyük .değer taşıyacaktır. Özel te
şebbüsün bu alanda· göstereceği gayret ve ba
şarı kendi gücünü ve kabiliyetini isbat etme-

. nin en etkili yolu olacaktır. Memlekette özel 
sektör yahrımlarınm hızlanması için gerekli si
yasi ·ve manevi şartların tee~süs etmediği yo-' 
lundaki :bftzı iddialara sor~ımluluk duygusu 
taşıyan gerçek teşebbüs erbabının itibar etmi
yecC'~ine inanmak gerekir. Dost ve müttefikleri-

'miz, yabancı dost ve müttefiklerimiz, bugün 
Tiirkiye'ye yardım imkanlarını her zaıriankin

den daha çok açacak kadar, Türk Devletine, 
Türkiye'de demokratik rejimin devamlılığına 

ve Karına Hükumetin tutumuna inanmaktadır
lar. Kendi özel teşe.b büs erba bımızdan da, en 
az yabancı dost ve müttefiklerimizin gösterdik
leri 1bu güven ve gayret ölçüsünde bir güven ve 
gayret bekl'ernek ve onların da daha büyük bir 
şevkle yatırıma katılmalarını beklemek, Hükü
metin, devletin ve milletin bir .•hakkı~ olsa ge
rektir. 

Teşekkür eder :hepinizi. hürmetle selamlarım. 
(Alkışlar) 

(Bir sual sesi) 

BAŞKAN - Genel görüşmedir, müsaade 
ediniz. (Ne olacak sesleri) 

Açık üya s1tı1ulan Devlet İstatistik Enstitü
sünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Ka
nunun 19 ncu maddesine ait ar;ık oya (131) 
üye katılmış, (128) kabul, (3) çekinser, rey kul
lanılmıştır, ~alt. çoğunluk temin edilmiştir. 

25 nci madtıe de açık o.ya sunulınuŞtur. 
Daha 25 üye söz almış bulunmaktadır, ay

rıca Nafıa, 'rarım, İmar ve İskan ve l\Ialiye Ba
kanları da söz ~stemişlerdir. İçtüzüğÜn 87 nci 
maddesinin son fıkrası şöyledir; 

«Vekiller veyahut Hükümet namına 1gönde-· 
rilen birinci. derece devair rüesası encümen 
reis ve mazbata muharrirlerinden evvel ıve sı

raya tabi olmaksızın söz istiycbilirle'r.» 

Ancak genel goruşıne sırasında daha beş 
bakan söz almıştır. Sıra ile kendi haklarını 

kullanırlarsa muhterem üyelere sıra gelıniyecek 
demektir. :Bu itibarla evv.eıa sayın üyelere söz 
verecegım. Yalnız bu arada iki arkadaşımız, 
Niyazi Ağırnaslı ve İhsan Hamit Tigrel arka
daşlarımız usul 'hakkında söz istemişlerdir. 

Sayın Ağırnaslı tekrar söz istiyor musu
nuz V 

NİYAZİ AGIRNASLI (An1kara) - Müza
kereleri düzenleyici izahatınızdan sonra ,vezge
çiyorum. 

BAŞKAN - ~ayın "riğrel, ıbuyurun . 
İHSAN .HAMİT. TİGREL (Diyarbakır)

Muhterenı arkadaşlar, genel görüşmede senatörler 
mütalftalarını beyan ettikten sonra, vekil icab
eder.se, bu mütalaalar üzerinde kendi fikirleri
ni söyler ve Meclisi tenvir eder. Sayın Başkan 
bu noktayı kabul ederek' bu prosedüre riayet 
ettiler. ·Bundan dolayı kendilerine teşekkür 

ederim. Yalnız, Sayın Vekil burada konuşur
ken ·ben bir sual tevcih etmek istedim. Sayın 

Başkan .dediler ki, «Kanun müzakere etmiyoruz, 
snal tevcih edemezsiniz.» 

Vekil konuştuktan sonra Meclisi tenvir ba
kımından bazı sualler sormak ve Vekil Beyden 
bunların cevabın1 istemek kadar tabii bir şey 
o1 a maz. Bu itibarla, arz ettiğim gibi, Bakan
lar konuşunca Senatör arkadaşlarımızın sual 
sorma haklarını nıahfnz tutmalarını Riyasetten 

. rica ederim. 

BAŞKAN - C. K. M. Partisi adına Niyazi 
AğırnasJı. 

.HHL ARTUS - Usul hakkında. 

BASKAN - Buyurun. 
AMİL ARTUS -- Muhterem arkadaşlarım; 

bu genel görüşmedir, bakanla,·ın konuşması 

icahettiği_n.e dair, Sayın Başkanın mütalaasına 

katılmıyorum. Sebep; biliyorsunuz İçtüzüğe gö
ı·e, Hükümet her zaman bir mesele hakkında 
gündem dJşı izahat v~rebilir. Böyle bir hüküm 

· oJduğuna göre Hükümet arzu ederıse hu işçi nü
mayişleri 1hakkıntla Senatoya ·her zaman gün
dem dış~· izahat verebilirdi. Bu görüşme iki se
natörün verdiğ·i bir takrir ile tahrik edilmiştir. 
Binaenaleyh ·burada, .şimdi her şeyden evvel 
Senato üyeleri ara'Sında bir görüşme mevzuuba
histir. HL1kümet göriişmeyi takibettikten sonra · 
bu konuda aldığı tedbirleri veya. düşüncelerini 
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görüşmenin sonunda ifade edebilir. Zaten biraz 
evvel ·konuşan Çalışma Vekili arkadaşımızın gij
dişmelerini takibettim. Kendisi 'bu havaya göre 
hazırlanmış ve biz konuştuktan sonra. konuşaea
ğını hesaba k'ltmıştır. Sonra, Sayın Başkanımız 
şu noktada hataya düşüyorlar. Diyorlar ki, «Su
al sorulamaz, çünkü, bu kanun müzak~esi de
ğildir.» Efendim, o halde kanun görüşmelerine 
aynlan madd~nin de burada tatbikıne mahal 
yoktur. Çünkü, kendileri ifade buyuruyorlar, 
diyorlar ki, «Kanun görüşmelerine ait madde 
burada tatbik olunamaz.» Kanun görüşmelerine 
·ait madde sual bakımından tatbik edi:lemiyor
sa, o halde Bakanlar «daima önde söz alırlar», 

hakkındaki hükümlerin, kanun görüşmelerine 

ait olmıyan genel görüşmede bu hükmün tatbik 
edilmemes,i Iazımgelir. Zaten t 1asavvur edin, 
beş Bakan arka arkaya konuşacak, ondan son
ra senatörler, konuşacak, buna genel görüşme 
denmez. Buna;· «Hükümetin bir mesele hakkın
da Senatoyu tenvir etmesi» denir. O takdirde 
burada ayrıca bir Senatör arkadaşımızın genel 

. görüşme açmasına 'lüzum yoktu. Genel görüş

meyi, Baki Güzey arkadaşımızın da belirttikle
ri gibi, memleketin, bu Meclisin kapısına kadar 
gelmiş, daya_nmış olan bir davadır arkaıdaşlar. 

Bu davanın- karşısında ne düşünüyoruz, ne du
yuyoruz? Bunu ifade etmek için genel görüş

me istedik, . yoksa, laf olsun diye değil. Burada 
bütün senatörler fikirlerini ifade edecekler, Hü
kümet de buna karşı delil gösterecek, «Evet, 
şurası şöyle, burası böyle, bu yan'lıştır, bu doğ
rudur» diyecek. Biz konuşmadan Hükümetin 
konuşması mümkün değildir. Sayın Başkandan, 
kararını tadil etmesrini ve bize konuşma imkanı 
vermesini rica ediyorum. Mebusların ve sena
törlerin konuşmasından korkulduğu devir arka
da kalmıştır. Konuşmalardan, ileri sürülen fi
kirlerden kimsenin korkmaması lazımdır. Biz de 
ayn~ hassasiyetle memleket davaları üzerine eğil
mek istiyoruz. Bize bu fı-rsatın verilmesi lazım
dır. Sonra arkadaşlar diyorlar ki: «Eğer genel 
görüşme teklifine 10 imza koyarsa 10 una da söz 
vereceğim.» Mesela genel görüşmede 2 arkadaş 
söz istem:ş, birine söz verip diğerine söz vermemek 
çok yanlış ve hatalı bir hareket olur. Biz bu ko
nuda ne düşündüğümüzü ifade etmek istedik. 
«Böyle ta'kdir edildi» demek çök yanlış ve hatalı 
bir hareket tarzı olur. Bu, despotizme giden bir 
usulün · getirilmes,idir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğün 
111 nci maddesi sarihtir, sualler söz bittikten 
sonra sıra ile sorulur. Bu sebeple Sayın Ti.grel 
arkada.~ımızın usul hakkındaki beyanlarına cevap 
vernliyeceğim. 

ıSayın Artus arkada~ımın Nizamnamenin sa
rih hükmünü bilmeleri gerekirdi. Bu sarih hük
me göre, Hükümet sıraya girmeden istediği za
man söz istiyebilir ve konuşa'bilir. Nizamnamemiz 
Hükümete bu hakkı sağlamaktadır. Riyaset va
zifesini müdriktir. Riyasetin yüreği üyelerin söz 
'hakkı üzerinde titremektedir. Söz hakkının mü
dafii olan Riyasetin, söz hakkını kısma yoluna 
asla gitmiyeceği noktasında Sayın Artus'un müs
terih olmasını rica ederim. 

Buyurun, .Sayın Ağırnaslı. 
NİY-':.ı\.Zİ AGIRNASLI (Ankara) - Muhte

rem senatörler, sayın Başkan, muhterem Hükü
met er~anı. Bugün,_ hiçolmazsa, en basit ve ip
tidai manasiyle yaşama. hakkını haiz olan vatan
daşlarımız cephesiµden, i~'3izlik konusu üzerinde 
cidJiyetle durmak zorunda olduğumuz bir dev
redir . 

Namuskar emekleriyle geçi:ıılerini sağlamaya 
çalışan büyük 'bir vatanda~ kütlesine ait sosyal ve 
ekonomik konuları, her meseleye takdimen ve 

· tercihan derinliğine ele alacağız. Yüksek Senato 
huzurunda bir gerçekçi yola sadık kalarak işsiz
lik mevzuundaki göciişlerimizi açıklamaya çalı

şacağız. 

Cumhuriyet Senatosunun kurulu8undan beri 
Hükümetin kurulabilmesi, liuzur içinde çalışabil
mesi için biz ve muhterem Senato elinden gelen 
bütün gayretleri sarf etmekten geri kalmamıştır. 
1962 yılı ~bütçesinde yatırımlara ait .fazla ödenek 
~onulabilmesi için ·cari giderlerde tasarruflar 
aradık. Bu ananeye sadık kalarak -getirilen is
tihlak bütçesinin daha yapıcı bir karekter alabil
mes,i bir zihniyet inkıl&bına bağlı idi. Maalesef 
muhterem Hükümette bu zihniyet inkılabını .gö
remedik. Buna rağmen, 1962 bütçesinin, hamle
ci bir 'karekter taşımamasına rağmen 'bütçeye çe
kimser oy verdik. Ondan s011ra da yine huzur 
sağlayıcı, yap1cı tasarruflarında· Hükümeti des
teklemekten bir an dahi fariğ olmadık. Kifayet
siz ·bulduğumuz bütçede 'bile, Hükümetin iddi
asına göre 4 - 5 milyar, Devlet planlama Daire
sine göre 4,5 - 5 milyarlık ve Planlama Dairesi
nin etütlerine göre 3,5 - 4 milyar civarında bir 
yatırım tahsisatı konmuştur. 

18 -

TBMM KÜTÜPHANESİ



C. Senatosu· B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
Muhterem arkadaşlar; 1962 yılının beşinci .ayı

nın ortalarındayız. Bu beş milyarın ne kad~ı·ı 
beş ay içinde sarf ediimiştir~ Bunu öğrenmek çok 
yerinde olur kanaatindeyiz. Hüküınette «Biz 
vergi tahsil .ettikçe yatırım yapacağız» diye bir 

zihniyet olamaz. · Öyle iş mevsimine bağlı yatı
rımlar vardır ki, iş mevsimi geçtikten sonra yatı
rımın tamamını dökseniz biJe bir netice elde ede
mezsiniz. Elimizde bulunan rakamlara göre şiın · 
diye kadar yapılmı~ olan yatırım, ancak, '180 
milyon lira civarındadır. Beş milyarlık yatırım 

tahsisinden (Kendi iddialarına göre) hiç olmaz-

sa iki milyarının piyasaya dökülmüş olmasının 
bir ferahlık yaratması icabederken yaratmak ica
bı olarak ancak 180 milyon yahut da 200 milyon 
lira ile iktifa edilmiştir. 1Şte Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kapılarına kadar gelip daya
nan işsizliğe, Muhterem Çalışma Bakanının ifa
de ettiği gibi; bu hakkın ve demokratik _hakla-

• rın, işçi sınıfına tanınmış olmasının da bir netice
si saymakla beraber; burada etütlere göre artan 
bir işsizliğin ifadesi olarak daha ağır bir tazyik
ten korunduğu manasını taşır. :l.\Iulıterem Çalış

ına Bakanı arkadaşımız, 3,5 - 4 milyon civarın
da gizli işsizin ·bulunduğunu ifade buyurdular. 
Ocak ve Şubat aylarından itibaren gizli işsizlik 

hacmi se~iz ınilyon civarında görülüyor. Bu yaz 
aylarında eksilir. Ama Devletin alacağı ~tikamet 
yüksek istihdam seviyesine doğru tedbirlerin alın
ması olmalıydı. Bu istikametteki tedbirlerin Yük
sek Meclise, Senatoya getirilmiş olması ve bu isti
kamette artık tedbir almaya başlanması icabeder~ 
di. İlk aylardan bu zamana kadar Hüküm€t hu-

zur içinde çalışsın diye elimizden gelen bütün 
gayreti hatta gelmiyeni de esirgemedik. · Bütün 
gayretleri (hatta elimizden gelmiyen gayretleri 
dahi) esirgemedik. Bunu muhterem Hükümet 
de takdir buyurdular. 

Yapıcı bir lifrakterle, bütçesinde, yatırımlara 

daha çok ye~ verilir diye, üç aylık bir çalışma müd
deti içinde elimizden gelen hiçbir gayreti esirge
medik. l\1.eclisin içinde, vakit vakit huzurun ve
rilmediği şikayeti de Ôluyor. Demokrasinin ica
bı olarak, bunu, ho.şgörürlükle karşılamamı~ icab
eder. «Benim gibi düşüneceksin» dersek, bu, de
mokrasi olmaz. «Herkes dilediğini dügünür, dile
diğini söyler, herkesin çalışması kendi düşünce
si istikametinde cereyan eder» dersek, · demokra
sinin icaplarına uygun hareket etmiş oluruz ve 

bu demokrasi olur. Belki hatalı görüş ve dü~ü-· 
nüş o'labilir, ama, bu Büyük Millet Meclisinin 
heyeti umunıiy.esi, ekseriyeti yapıcı olmuştur ve 
Hükümeti desteklemiştir kanaatindeyiz. Şu hal
de hangi yapıcı kanunları getirdiler. Hangi ile
ri reformları getirdiler, hangi yatırım program
larını getirdiler de T. B. M. 1\1. bunların karşı
sına dikildi? Muhterem Hükümetten bunu sor
mak hakkımızdır. Biz Meclis duvarlarına daya-

nan işsizlerin karşısına muhatabınız Hükümet
tir diye çıkabilirdik. Bu vatandaşların temsilci
leri olduğunuz için bu mevzuiarda «deıalet edi
niz de ~ssizlikten ve ekmeksizlikten kurtulalım, 
Hükilmeti bizlere iş bulması için tazyik ediniz» 
diye bize başvurdular. Elbette ki, bunun neticesi 
olarak biz de Hükümete, kıymetli arkadaşlarımı

zın delaleti ile, bugünkü açık görüşmeyi yapmış 
bulunuyoruz. 

:Muhterem arkadaşlar; Kıymetli Çalışma Ba
kanının beyanlarına rağmen if adc etmek zorun
dayız ki,_ gittikçe artan bir işsizlik tehdidi altın
dayız. Açık işsizlik Devlet Planlama Dairesinin 
verdiği bilgiye ve nüfus artışlarına göre 1970 
yılında 4 - 5 milyonu bulacaktır. Şu halde bizim 
yüksek istihdam · seviyesini temin etmek iGin 
temin etmek için, eski ürkek tedbirlerle bir neti
ce alabileceğimiz kanısında değilim. 

Önümüzde, çölleri imar etmiş bir İsrail misa
li var. Biz radikal tedbirler almadıkça, ci<iJi 
planlarla işe başlamadıkça, ürkek tedbirlerle n€
tfoe alınacağından,· bu memlekette 'işsizlik da \7a
sının bertaraf edileceğinden ve hayat seviyesinin 
Anayasanın kabul ettiği içtimai adalet seviyesin
de gelişeceğinden ·bihakkin şüphe etmekteyiz. Gö
rüyoruz ki, küçücük bir memlekette çöller cemiet
leşirken, biz cennetleri .çölleştirmenin sonlarında
yız. 

Vakit vakit deniyor ki, «İşte, servet beyanna
mesine ait, yani küçük azınlığa ait şeyler sıkı Şf\

kildo meclislerde ·himaye görüyor. Fakat bil
mem, ·bu nevi içtimai adalete doğru tasarruflar 
rağbet gBrmüyor diyorlar. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi huzurunda içtimai adalet istikamet~n-

, de .getirilmiş olan ciddi tedbirler olmuştur da 
Meclis karşı mı koymuştur? Ehemmiyetle ifade 
·etmek isterim ki, bu meclislerin bünyelerine ma
tuf, demokrasinin yaşayıp yerleşmesini istemi
yen, kapalı rejim taraftarları vardır ve Meclis 
aleyhine hareketleri bunlar körüklemektedirler. 
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Bunun üzerinde insafla, dikkatle ve itina ile 

Türkiye Bliyük Millet l\foclisinin durması lfrm- . 
nıuna kaaniiz. Bu memlekette demokrasi yaş1ya
caktır: elbetteki bunu yaşatacağ1z. Elbetteki basi
ret hakim ~lacaktır ve elbetteki Türkiye Büyük 
Millet Meclisini teşkil eden muhterem zevat, azrn. 
lığın değil, esas büyük çoğunluğun temsilcileri
dir ve o biiyiik çoğunluk ki, maalesef ifade etm?k 
mecburiyetindeyiz, spfalet içindedir - elbetteki 
Büyük Meclis bunları müdriktir ve gelecek mut
lu giinlcri dört gözle beklemektedir. İleri kanun
lar1 da dört gözle beklemektedir. 

1~1izliğin bugün için hiç olmazsa b5.z1 pal_,v·a
tif tedbirlerle olsun izale edilmesini ve bu arada 
da gel cccğ·e mfıtuf daha esaslı tedbirlerin alınma
sını Hükümctten rica ederiz. 

Nüfus artışı senede 800 bin civarındadır. f p
tidai memleketlerde umumiyetle niifus artış!~rı 
fazla oluyor. Artık buna prim vermerrieliv'.z. 
Buna ~aro bulmazsak, bütçe konuşmalarımda ~~a-. 
de ettiğim gihi, istihsalin üç kolundan hamma'lde 
ve iman gücü, kol emeği fazlasiyle sahip bulu
nan mrmlckctimizde sermaye yaratma isti .... bdı 
knrnla1)ilrliği takdirde, nüfus artışlarını end'.~e 

ile miita1fıa etmek değil, bilakis sevinmek Hızım. 
Bnnu 'nazarı mlitalfıa:va alarak, lfızımgelen tel
birleri alma yoluna gittiğimiz takdifde, nüfusa · 
prim vermenin değil, ve hatta, niifus artışını tah
didetmenin dahi lüzumlu olacağı mütalaasrnda
yız. 

Mesele, gizli ve açık i~".lizlik de değil, ınemlel::e
timizin istihsal sevi.vesin in süratle artırılmasında, 
tam ·v,e yüks,ek istihdam seviyesinin sağlanal-,il
mcsinde ve rantabl esaslara uygun bir istihdam 
sisteminin tesisindedir. Bu da e.vvel emirde i~çi
nin besin tarzına bağlıdır. 

D1.hrı evvel <le muhtelif vesilelerle arz ettiği
m iz gibi İŞGilerimiz, ya 6,5 lira gündelikle ·yerin 
700 metre derinliklerinde havasızlıktan çırpm
makta, ya da pamuk tozlarını yutarak veremle 
m[iradcle enip 5 - 8 sene sonra <>alısamaz hale !>'el
.mcktedir. İdeali~t Çalışma Vekilimizden besin 
tarzının in<::!ani esaslara göre ayarlanmasını brk-
lemrk hakkımızdır. ' 

Milli gelirin dağılışında adaletsizliği bertaraf 
eflici ve:va hi<,>olmazsa azaltıCJ tedbirlerin başmJa 
ileri vergi reformları gelir. Bunların niçin 'bn
giine karlar Hükiimet tarafından ~Ieclise sevk 
edilme~iğini bir türlü anlıyamadığımızı ifade 
etmek isterim. 

İşsizliğin kapılarımıza kadar, Türkiye Büyi:k 
Millet Meclisinin duvarlarına kadar dayanmış ol
masını ben de, Muhterem Esat Çağa arkada~1m 
gibi, demokrasinin nihayet bulacağının bir tehli
ke çanı olarak değil, bilakis demokrasinin tabii 
icaplarından biri olarak telilkki ederim. Onlar bi
zim yavrular1mı_z, kardeşlerimizdir. Onlara İsti

kamet gösterdiğimiz takdirde gidip o yolda çahş
masmı bilirler. Türkiye halkı kadar itaatli, yer 
yüzünde bir millet belki 'yoktur. İtaatte, yer yü
zünde bir millet daha yoktur. Onlara iş bulmak, 
onlara hayat ve refah temin etmek, bizlerin vnli
fesidir, başta Hükümetin vazifesidir. 

Maalesef, gelecek günler için, geçmiş devl"İ, 

Hükümet iyi bir imtihan ile ikmal etti, diyec':!k 
durumda değiliz. 

Bundan dolayı, muhterem arkadaşlarım, Ba
kanlardan bazılarmın önünde, mukaveleleri ha
zırlanmış, fakat imzasında tereddüt ed!Jen i~ler 

varmış. Bu mukavelelerin kentlileri tarafındm, 

korkmadan imza ,edilmesini bekliyoruz . 
. Eğer böyleyse, istirham ediyorum, bu ürke1':-

1ik devriJ?.i geçelim, cesaretle bu mukaveleleri im
za etsinler. Arkadaşlar, bu mukavelelerin teknik 
servisleri vardır. İşin mesulleri ve veballisi on
lardır. 

O kadar ürkek olmıyahm. İş hacmım genişle
telim veya iş hacmını genişletecek t~dbirler ala
lım. 

İstihsalin üç faktöründen ikisine sahibiz. 
Hem de fazla&iyle bunlar, hammadde ve insan 
gücüdür. Üçüncü faktor olarak sermaye .kalıyor. 
Sermaye_ mevzuunda, dış sermayeden başk~ iç 
sermayenin de vatanperverane hislerle harekete 
geçirilmesini sağlamak ve belki de dahil başka 
tedbirlerle bu istikamette hareket edilerek bu 
şekilde istihsalin üçüncü unsurunu da katarak 
yeni bir hız ve hamle vermek ve her halde yüzde 
7 milli gelir artışiyle de iktifa etmemek ki - Ben 
bugünkü şartlarla yüzde 7 nin de tahakkuk 
ed!fceğine itimadetmiyorum. Yüzde yedi ile dahi 
iktifa etmeyip yüzde 15 e doğru artırmak mec
buriyetindeyiz ki, muasır milletlerin seviyesine 
erişme yolunda adımlar atmış olabilelim. 

Muhterem arkadaşlarım, ne söylenirse söy
lensin Hükümetin bugüne kadarki tutumu bu 
istikamette, maalesef bizi tatmin edici değil<lir. 

Bundan sonrası İ<1İn kendilerinden ricamız bu 
meseleler üzerine ciddiyet ve cesaretle atılmala
rıdır. 
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Sayın Çalışma Vekili arkadaşımız işsiz mik

tarı hakkında küçük rakamlar verdiler. 
7 - 8 insan vardır, bana gelip giderler, iş is

terler. İş Bulma Kurumunda da isimleri yazılı
dır. Fakat bir buçuk seneden beri iş bulamamış

lardır. Vakit vakit cebimdeki harçlığı kendile
riyle paylaşmaktan ben de yoruldum. Zaten ben
de de yoktur. Onun için bu nevi iş bulamıyoruz, 
filan gibi müracaatlar oluyor. İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun kafi bir tempo ile çalıştığı kanaa
tinde değiliz. 

Huzurunuzu işgal ettiğim için, özür dilerim. 
Partimiz, Hükümet tarafından gelecek, yapıcı 

eserleri, hiçbir parti endişesine kapılmadan des
teklemeye amadedir. Fakat, atalet ve bedaetin de 
karşısına azimle çıkmak kararındayız. (Alkış

lar) 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara Milletvekili) - Cevap vermek isterim, 
Sayın Başkan .. 

BAŞKAN - Gruplar adına yapılacak konuş
malar bitsin, ondan sonra, size söz veririm, efen
dim. 

Şimdi efendim, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki, :Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısının Se
nato Geçici Komisyonunca değiştirilen ve isteni
len bilgilerin belirli süre içinde verilmesine dair 
30; nüfus sayımlarında geçerli bir özre dayan
maksızın sayım ve kontrol memurluğu görevini 
yapmıyanlar hakkında 31, ve kaldırılan kanun
lara dair 33 ncü maddeleri açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

Buyurun, Sayın Cemal Tarlan, 
CE~IAL TARLAN (Tekirdağ') - Çok muh

terem Başkan ve Senato arkadaşlarım, Yeni Tür
kiye Partisi Senato Grupu adına hepinizi hür
metle selamlarım. 

3 Mayıs Perşembe günü Ankara'da bir işçi 

kütlesi işsizliği protesto maksadiyle izinsiz bir 
gösteri yürüyüşü yapmıştır. 

Bu hususta yapılan çeşitli neşriyatın isti
nadettiği maksatların münakaşasından sarfına

zar bizatihi hadise sosyal bünyemiz için tehlikeli 
ve o derece üzüntü vericidir. 

Keza bazı önemli meselelerimizin bu gibi ve
silelerle kasden sokağa düşürülmeye çalışılması 

da hazindir ve her türlü şaibeden münezzeh 
Türk işçisinin bu hadisede istismarı mevzuuba
his ise bunu da asla tasvibetmiyoruz. 

Hfıdisenin başka bir hususiyeti; böylesine 
toplu bir işçi yürüyüş hareketinin, Türkiye'miz
dc başlangıç teşkil etmesi ve bunun bir alllrm ol
masıdır. Bu hususta grupumuz Sayın Çalışma 

Bakanımız gibi düşünemediği için de cidden 
üzüntülüdür. 

Hele Sayın Bakanın (İşsizliği yeni çıkmış bir 
konu değildir. Evvelce de vardı. Fakat izhar edi
lcmiyord u. Bugün demokrasi sayesinde qrtaya 
çıkıyor) mealindeki beyanlarını ise sırf politik 
bir ifade telllkki ettiğimizden dolayı münakaşa
sına girmeyi faydasız bul uy o ruz. 

Sayın Çalışma Bakanı beyanları arasında 

köylerdeki- gizli işsizlikten de bahis buyurarak 
bunun 3,5 milyon civarında olduğunu söylediler. 
Köylerdeki gizli işsizlik ·köylerimizde maişetini 

yalnız toprak veriminden temin eden bir kısım 
vatandaşların mevsim icabı muayyen bir süre 
ve meşgul olacakla::.·ı başka bir mevzuları olma
dığı için çalışmalarından mütevellit zaruri ola
rak husule gelecektir. Sanır~z ki, bunun miktarı 
Sayın. Bakanın açıkladığı rakamın üstünde de 
olabilir. Dava; bunların, bulundukları yer
lere ve kendilerinin yapabileceği iş mevzuları 

bulumfrak bağlanmalarını temindir. Zirai kü
çük sanatlar Kanununun bunu halledcceğ1ni 

kuvvetle tahmin ediyor ve bir' an evvel tedvinini 
arzulayoruz. 

Binaenaleyh, vazifc1erin, vukubulan hare
keti, sadece hakikatte i§siz kalmış buluııanla

rm yönünden değil, işa:ret etmeğe çalıştı,ğı;m 

eephesiınden ele almış olmaları icabeder. 
Muhterem Sena.to üyeleri, 
Gazetelerin hemen hemon birbirinin aynı ola

rak verdikleri haberlerden; ·3 .Mayıs günü saat 
10 s1ralarmda ı-ıendika. binaları önünden ellerin
de bayrak ve dövizlerle yürüyüşe geçen toplu
luğun Meclis önüne kadar geldikleri ve bu
rada durdurularak içleriınden seçilen bir he
yetin Muhterem Senato ve Meclis Başkanları-· 

mızla görüştükleri ve bundan· sonra avdetle 
binaları önünden dağıldıkları anlaşılmaktadır. 

Muhterem senatörler, 
Demokrasi rejimi tatbik olunan memleket

lerde birtakım dert ve ihtiyaç sahiplerinin 
davalarını ve şikayetlerini 1iakip etmeleri ne 
kadar hakları ise faaliyete geçtikten sooıra tu
tumlarınui, kanunlarımızın hudutlarını aşma

masına dikkat eylemeleri de o derece ve asga
ri memleket borcudur. 
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Maalesef ·bu hadisede bu ölçü dışına çı

kılmıştır. Bu sebeple ehemmiyet[e işaret et
mek isterim ki, bu yürüyüş~e saklı birtakım 

maksatlar rol oynamıştır. Bu itibarla üzerin
de durulması gereken nokta da budur. 

Muhtere!ll arkadaşlar, dikkatimizi çeken di
ğer bir hususa gelince; bu da yürüyüşe iştirak 
edenlerin ellerindeki dövizlerde olmadığı hal
de Hükümet Başkanını ilgilendiren bağrış

malar ve bu meyanda istifa etmesi talebine 
mütedair olanıdır. İşsizliğe çare bulmakta ha
tıra gelen merci Hükümet olabilir. Alakalı

ların Hükümetten mevzuat dairesinde bir ta
lepte bulunmaları da haklarıdır. Ancak bu
rada Yüksek Meclislerin inikat hatıralarını, 

Hükümet teşkili zorluklarını, bütçe hazırlık ve 
müzakerelerini ve birtakım diğer müşkilatı göz 
önünde tutmak hassatan Hükümet Başkanı 

bakmUından yerinde olur. Nitekim, bunların 

sebebolduğu zaman ziyaını da nazara a1arak bu 
şartlar içinde çalışan bir Hükümet Başkanın

dan istifa talebinde bulunmakta· elbetteki bir 
maksat saklıdır. BinaenaJleyh, bunu tertipliyen
leTin bfrzı tahriklere vasıta olup olmadıkları

nm tespit olunmasını ve nümayişi yapatnlarrn 
i11çi gösterilmeleri bakımından bu tahrik faali
yetinin muayyen bir merkez ve istikametten 
kuvvet abp almadığ1. hususunun beheilehal vu
zuha kavuşturularak efkarı umumiyeye açık

lanmasını pek faydalı görmekteyiz. . 
Muhterem arkadaşlar, 

HiG şüphe yok ki, işsizlik gibi halledilme
miş· birçok memleket meseleleri de henüz or
tadadır: Bunların teşmili için iktisatcı veya 
maliyeci olmağa da lüzum yoktur. Nitekim, 
memleketin hemen her farafmdan işsii1'ik ha
berleri alıyoruz, bundan .başka küçük merkez
lerden büyük şehirlere vukubulan insan akın
ları henüz durmuş değildir. Gecekondu ve fa
kir halkın mesken davası mevzuu olduğu gibi 
·durmaktadır. Ve yine büyük şehir piyasal'arın
daki krizlerin devam etmesi yüzünden son ay
larda: bilhassa iflas eden tüccarın aded bakımın
dan miktarı; bundan evvelki görülen iflas ha
diseleriyle mukayese edilmiyecek kadar fazla 
ve tahammülsüzdür. 

Bunlarla birlikte bütün işlerimizin halli yo
lunda bazı yetkililer tarafından alınmış veya 
alınacak eedbirler hakkında yapılmış bol bol 
beyanat vardır. Fakat müspet icraatın mevcu-

diyetini göstermek mümkün olmadığı kanaatin
deyim. Ezcümle, Sayın l\Ialiye Bakanının bir 
hasın toplantısında 1962 Mart ayında'll itiba.
ren her ay yarım milyar liranm yatırımlara ay~ 
Tılarak yeni. yeni iş sahalarının açılmca~ğına 

dair kesin va'dini henüz unutmuş değiliz. Ama 
mali senenin ÜGÜneü ayı idrak edilmiş olmas:ına 
rağmen bu va'din; gereğince tahakkuk etti
rilmediği bir vakıadır. Bunun tahakkuku hu
susunda kendi vazife ve salahiyetlerine taal
lfık etmesi sebebiyle yetkilile!i artık beklenen 
bir gayret içinde görmek istemiyoruz. Üzü
lerek ifade etmeliyiz ki, 'aynı hal Koalisyon 
Hükümetine dahil partilerden bir kanadının 

yüksek kademelerinde de mevcuttur. İşte me
seia iki iktidar partisi arasında cereyan eden 
müzakereler bir türlü bitirilememiştir. Bu be
yanda şu noktaya da işaret etmek isterim ki, 
bu müşterek çalışmalar sırasında muhterem 
• komisyon üyelerinin kulaklarını dışarıya ver-
memiş ve görüşmelerini munhr:sıra\n kendi 
iç politika mevzularına inhisar ettirmiş olma
larına hiç ihtimal vermiyoruz. Şayet yüzde bir 
ihtimal· ile de olsa müzakereler böylesine. dar 
bir hudut içrisinde cereyan etmiş ve edecek ise 
koalisyonu belki kurtarmak mümkün olur, Ama 
esas maksat ve gayeden neler ·kaybetmiş ola
cağımızı hesaplamak biraz güçtür. 

Sırası gelmişken naçizane hatırlıatmak da 
istiyoruz. Politikayaı dahil bütün sosyal hare
ketlerde hal~im rolü oynıyan iktisadi nizam ve 
vakıalardır. Toplum için en büyük tehlike aç
l:ık ve sefalettir. Böyle hir durumdaki insan 
toplulukları kendisini çaresiz his~der ve işte 

o zaman tehlikelidir. Zira şuursuzdur. Türk 
toplumu elhamdülillah böyle bir hale gelmiş de
ğildir. Ama geÜrilmemesi için de mutlaka bir
leşmek ve işsizliği sıfira:tle halletmek zamanı 
gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu kötümser 
maruzatıma rağmen grupumuz ümitlidir. Zira., 
parlamentomuzun her iki kanadını teşkil eden 
muhterem üyelerimizin bilsassa bu türlü teh
likeler karşısında derhal birleşivermek husu
sunda va taııı ve memleket severılikleriıni cö
mertçe göstereceklerinden ve böylesine teessüs 
edecek milli barikatı zedelemeği ve hele de
lip geçmeği düşünenler var ise, sersem kafa
ları bu itimadın aşınmaz cephesinde par~.alıan

mağa dalına mahkfun olur.· 
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Muhterem arkadaşlar, 
Maruzatıma son verirken, bir muhalefet 

partisi olarak, · Hükümete tanımağı vadetti
ğimiz müsamaha hududunun artık sonuna da 
gelmiş olduğumuzu nihai olarak hatırlatmak 

isteriz. Zira bundan sonraki tenkitlerimizi vakit 
kaybetmeden yüksek huzurunuza getirmek hu
susunda hem kararlı ve hem de hazırlıklı ol
duğ·umuzu memleketini seven ve yaılnız demok
rasi rejiminin payidar olmasını gönülden arzu
lıyan bir grup olarak arz etmeği bir vazife say
maktayız. Hepinizi hürmetle selamlarım. (Al
kışlar) 

VEHBİ .ERSÜ (Tabii Üye) - Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, sayın Bakanl.ar. İşsiz
lik konusundaki görüşlerimi üç ana başlık altın
da arza çalışacağım : 

İşsizlik konusundaki ·görüşlerimizi üç başhk 
altında takd1m etmeye çalışacağım; 

1. İşsizliğin hudut ve şümulü; 
2. İşsizliği doğuran sebepler; 
3. Giderici tedbirler. 
1. İşsizliğin hudut ve şümulü 
l\Iemleketimizde insan gücü uzun senelerden 

beri değerlendirilmemiştir. 1% 3 gibi hızlı bir 
nüfus artış temposuna da sahip bulunmamış, ar
tan nüfusun, değil insan gibi yaşamasını sağla
ma.ık, asgari geçimini sağlıyacak bir seviyeye ge
tirmek imkanından dahi mahrum olduğumuz bir 
gerçektir. 

Çeşitli sektörlerde bariz bir işsizlik kabili in-
, kar olmamakla beraber, bütün gayretlerimize 
rağmen huzurlarınıza kesin bir rakam getireme
meruin üzüntüsü içindeyiz. Bu beyanımızda dahi 
işsizliğin hudut ve şümulünü dile getirmiş oldu
ğumuzu zannederiz. 

Devlet Planlama Daire'Sinden aldığım :rakam
lara göre : Nüfus artışı aynı hızla devam ettiği 
ve sosyal bünyemizde bir değişiklik olmaıdığı 

takdirde % · 7 lik bir kalkmma hızını temin et
sek bile, 1975 yılında 3 milyon civarında işs:1zi 

bugünküne ilave edeceğimizi düşünecek olursak 
bu konunun hudut ve şümulü hakkında ciddi bir 
fikir verebildiğimi tahmin ederim. 

2. İşsizliği doğuran sebeplere gelince : Tür
kiye'deki işsizliğin asıl sebebinin iktisadi yeter
sizliğiınizden ileri geldiğine kaani olduğumuzu 
belirtmek isteriz. Bünyevi ve konjonktüre! ola
rak şöyle sıralıyabiliriz. 

a) % 3gibi nüfus artışı, bugünkü k'.ıl'kınma 
hızımızın talebedebileceğinden daha fazla iş gü
cü doğmasına sebebolacaktır. 

b) Zirai sektörde gizli işsizlik mevcuttur. 
Tekniğin ilerlemesi ve yer yer makinalı ziraa
tin yanlış tatbikı bu gizli işsizliğin açık işsiz

lik ,Jıaline gelmesine sebebolmuştur ve olacak
tır. 

c) Nüfus . hareketleri yurdumuzda büyük 
bir 1seıyyaliyet göstermektedir. Toprağı olmıyan 
veya topraktan karnını doyuramıyan büyük bir 
çiftçi ve köylü zümresi durmadan şehirlere ak
ma,ktadır. Bu afetin tabii neticesi olarak işsiz 

miktarı arttığı gibi, büyük şehirlerde memle
ket ortalamasının çok daha üstünde bir işsizlik 
yaratacağ hesaba katılmalıdır. 

d) 'İkinci Dünya harbinin tahribatı arasın
da bütün dünyaya ve bilhassa iktisaden geri 
kalmış memleketlere ,şamil, kırım savaşından 

sonra da olduğu gibi, bir psikolojik mahrumi
yet duygusu gözden uzak tutulamaz. 

e) Ağustos 1958 den itibaren Türk ekono-
misi duraklamaya girmiştir. Bu duraklama 
1958 - 1960 arasında, büyüklü kü~üklü birçok 
şehirlerde girişilen imar hareketleriyle örtül
meye çalışılmıştır. Bu devrenin en bariz netice
ıSi olaral{, iflas etmiş belediye bütçelerini, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin birbirine, Hazineye 
borçlanmaları maliyet altında bir fiyat politi
kası takibedilmiş olması, karma karışık bir alış 
veriQ sistemine gidilmiş bulunması ve sair se:
bepler le ekonomimizi içinden çıkılmaz bir du
ruma sokmuştur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin durumlarını 
düzenlemek, belediyelerin amme hizmetlerinin 
tedviri, elinden malı alınmış vatandaşların hak
larının teslimi ve hatta belediye •kadrolarında 
çalışan memur ve müstahdem maaşlarından 

Devlet Hazinesinden ödenmesi Maliyemize pek 
ucuza mal olmamıştır. 

f) 1960 yılında, önceki yıllara nazaran da
ha çok yatırım yapılmış olmasına rağmen, is
timlak ·harcamalarındaki azalma yüzünden 
iktisadi -durgunluk devam etmiştir. 

g) 1962 yılı'nda Devlet bütçesi ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri programlarındaki yatırım
lar (5) milyara baliğ olmuştur. Buna ilave ola
rak (3,5) milyarlık özel sektör yatırımı da prog
ramlaşmış bulunmaktadır. 
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Devlet yatırımlarının iş sahasına intikal et

memiş olması bugünkü işsizliğ~n başlıca sebep
lerindendir. Bugüne kadar. İhaleye verilmek 
üzere resmi gazetelerde ilan edilen bütçe içi 
işler yekunu, yani 3,5 milyarlık yatırımın yal
nız 131 milyonu ihaleye çıkarılmıştır. Bu da 
'bütçe yatırım programının ancak % 35 ine te
kabül etmektedir. 

İnşaat mev·simin1n gelmiş ve ilerlemekte ol
duğu da nazarı itibara alınacak olursa Devle
tin .bu sahadaki harcamalarının çok geç kaldı
ğı ifade edilebilir. Bu geç kalışın sebepleri el
bette çeşitlidir. Şöyle sıralanabilir. İdarede 
merkeziyetcilik, formalite ve kırtasiyecilik, 

kilit personelin kemiyet ve keyfiyet bakımın
dan yetersizliği, aynı iş sahasında çeşitli bakan
lıkların sorumluluk almış olması dolayısiyle 

teşkilat ve faaliyetlerdeki düblükasyon, mev
zuatın yetersizliği. Devlet mallarına ve faali
yetlerhıe karşı işlenen suçlara müeyyide zafi
yeti ve adaletin sürat ve şiddetle tecelli ede
memesi gibi sebeplerdir. Bunlardan bir :kısmını 
izaha çalışacağım. Merkezden muhite doğru ya
pılan Mr ısorumluluktan nazari olarak bahsedi
lebilirse de tatbikatta bunu göremeyiz. Gerek 
personelin kifayetsizliği, gerek mevzu3:tın açık 
kapıları yöneticileri bizzat işleri takibe zorla
maktadır. Bir kişinin her şeye hakim ve vak.ıf 
olmasının müşkilatı, işleri aksatmaya .,-e geçik
tirmeye sebebolınaktadır. Bizzat meşgul olun
m~zsa; senelerden beri törpülenmiş' olan. mane
vi vasıfları, daha açık ifade ile ahlaki zafiye
timiz, suiistimallere yol açmaktadır. İş veren 

ve alan müesseselerimiz hakkında söylenme
miş şey kalmamıştır. Ve hatta suiistimal yuvası 

·haline gelmiş, batakhane halini almış müesse
selerimizden .bahsedilebiliyor. 

Memur ya geçim gayesiyle veya vatanper
verliği yahut o işiıi ehli olmayışı hasebiyle :bu
gün git, yarın gel zihniyeti içinde çalışmakta, 
böyle olunca: idare edenle edilenler 'arasında 
nıormal kanallar bozulmakta, rüşvet ve iltimas 
iş kapılarını zorlama.ya ·başlamaktad1r. 

Mevzii bir işletme veya imar işidir. O sek
törün 'başında veya kilit ııoktalarındaki zat 
:böyle 'bir i1htısasa sahip değildir. Elbette işler 
iyi gitmez. Gitmezse ne olur? Fakat milletin 
parası çarçur olur. Mesul kim? Yok. Çünkü 
kılıf hazırlanmıştır, müeyyide zayıftır ve ada
let topa1dır. Hiçbir İbreti müessire teşkil et-

mez. Suiistimal kanunla yapılır. Zira ihale 
veya şartname normal olarak yapılll!iı.ktadır. 

Fakat şu veya bu firma veya şahıstan başkası 
o işi alamıyacak şekilde şartlar hazırlanmış, 

yalnız adı yaızılmamış ve fütoğrafr bastırılma

mıştır. Bunlar sayılmakla bitmiyecek kadar 
çoktur. 

Şunu açıkça belirtmek isterim ki, idare 
edenler, idare edHenlerin ihtiyaçlarını dile ge
tirmeden hissederek gereken tedbirleri almaz
larsa bu iki kuvvet arasındaki denge bozulur. 

Tedbirlere gelince : .Acil ve uzun ~ftdeli ted
'birler• olarak mütalaa etmekteyiz. 

a) .Acil tedbirler : 
Yatırım programları ciddi bir şekilde ta

kiibedilerek süratlendirilmelidir. 5 milyarlık 

yatırım piyasaya intikal ettiği takdirde, ikti
sadi hayatın canlanmaması için bir sebep yok
tur. Zira birçok istimlak harcamaları asgari 
seviyeye inımiştir. Bundan sonra gelir artışla
riyle birlikte bu· harcamalarda bir artış bek-
lenme1si tabiidir. -

3,5 milyarlık özel sek~ör yatırımları da ge
rn~l olarak Devlet yatırımlarına paralel bir 
hareket gösterecektir. Zira Devlet yatırımları, 
özel sektör istihsaline talep imkanlarını artı

racaktır. Bug~n Devlet yatırımlarının kifa
yetli bir seviyeye ulaşamamış olması, özel· sek
tör yatırımlarının canlanmama-sında en büyük 
rolü oynamaktadır. 

Yatırımların süratlendirilmesi için, merkez
den muhite clönmiye, sorumluluk ve mesuli
y.etlnin ölçülü bir şekilde dağıtılmasma ihtiyaç 
vardıı~. Ancak bu hususun tahakkuku ve iyi 
işliyebilmesi iıçin devamlı takip, sıkı bir tef
tiş ve muraka1be si·stemini de meydana getir
mek zaruridir. 

f mkanlarımızı suiistimal eden, iş veren ve 
atan müessese ve şahısların sürat ve şiddetle 

cezalandırılmaları elzemdir. Bu suiistimallerle 
mücadele ederken kifayetsiz, mesuHyet yükle
nıemiıyen ve hu suretle işleri sürüncemede bı

ralnlanların da ihmal. edilmemesi elbette gere
kir. 

Çalışan ve Devlete hizmeti şeref sayan 
me:ııurlarm da maddi ve mfrnevi taltif görme·-
1'3ri suretiyle teşvik edilmeli, testiyi kıranla 

dolduranın bir tutulmadığı fiilen gösterilmeli
dfr. ~1e'sel3,; ek ödenek, mesai ücreti v. s. gibi' 
ödeneklerin her_kesiıı seyyanen istifadesine de· 
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ğil, istiıhsal , müesse~elerincle prim, _ diğer mü
esseselerde gördükleri işi hacını ile mütenasip 
bir çahşma esasına bağlanmalıdır. Terfi ve 
terfih de aynı esaslar dahilinde yürütülmelidir. 

İş ve i1şÇi kesafeti ·bulunan illerde, Devlet 
bütçesinde mevcut veya taı;arruf edilecek pa
ralarla yeni iş sahaları açılması düşünülebilir. 

·Misal olarak, Demonstrasyon faaliyetleri, çift
çinin eğitimi, sel ve su .baskınlarına maruz ka
labilecek sahalardaki çalışmalar gibi. 

Fazla mesai azaltılmalı veya tamamen kal
dırılmalıdır. 

Hiikümet ilgililerinin aktif '.davramşları ve 
halk efkarını zaman zaman aydınlatmaları, iş 

ve fikir sahalarına istikamet, istikrar ve gü
ven telkin etmelerini zaruri görmekteyiz. 

1b) Uzun vadeli tedbirler : YUkarda arz 
edilenlere ilaveten; 

Bilhassa köy yolları ve içme suları gibi ma
halli toplulukların yatırım faaliyetlerine işti

rakleri ciddi bir şekilde ele alınmalı ve geliş

tirilmeli. 
Karayolları, Dev lelt işleri ve toprak su ya

tırımlarında işleri aksatmıyacak ölçüde işçi kul
lanan inşaat memurlarını, makina kullanılma

siyle mukayese ederek iş sahaları açma im
kanları araştırılmalı. 

Devlet teşkilatındaki dübliga:syonlar ve ça
tışmalardan :mütevellit ağır ve aksak gidiŞe son 
vermek· için idari refo~m çalışmaları hızlandı

rılmalı. 

Çeşitli krediler istimlak kredisi halinden 
çıkarılarak istihsal 'kredisi haline get1rilmeli. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin reor1gani
zasyonu tahakkuk ettirilmeli. 

•
1Toprak reformu süratle tahalkkuk ettirilerek 

çiftçimizi toprağına bağlamalı. 
Devlet personel rejimi yılan 'hikayesi 'Olmak

tan 'kurtarılarak; Devlet i<laresindeki, devamlı
lık, verim ve dinamizm sağlanmalı. 

Vergi reformu tahakkuk ettirileı·ek !her çe
şi't iş sahalarında istikrarlı ve tanı randrnıanh 

çalışma imkanları yaratılmalı. 

Zirai sanayii siiratle gelişt'irmeli. 
Mahalli ihtiyaçları karşılıyacak 'Ye nüfus 

hareketlerini de önliyecek küçük işletmelere 

öncelik tanınmalı. 
Çeşitli mevzuat ısla'h edilmeli. Bilhassa 2490 

sayılı Artırma eksiltme ve ihale Kanunu ve 

3008 sayılı İş kanunlarının aksak tarafları gi
der11meli. Bu iki kanunun acil tedbirler arasın
da mütalaa edilmesi şayanı arzudur. 

Netice olarak diyebiliriz ki : 
Jf illet ülarak, yaşama hakkına 'Sa1hföolmak 

için, ·ıva~andaşlarımızm asgari geçim şartlarını 

sağlamak zorundayız. 

Hedefimiz, mutlu bir azınlığın refahı değil, 
27 milyonun refahı olmalıdır. · 

Zümreler arasındaki farkın büyümes'i, işsiz

liğin !başını alıp gitmesi, sosyal bünyemizi te
mellerinden sarsabilir. 

~apılarımıza kadar dayanan işsizlik ve se
falet 'bizleri ve memleket münevverlerini elbet
te uyandırmış olmalıdır. 

Aksi takdirde, işleri yu'"karda saydığımız 

sebepler tahtında iyi yürütmiyen Hükümet ıve 

milletimizin hayati davalarını bir tarafa bıra

kara:k, c:e~itli endişelerle kısır politika çekiş

melerinden 'kendini kurtarıp murakabe vazife
sini yapamıyan parlamentonun me:sul şahısları 
1bizler olacağız. 

Kanaatkar ve m.:il milletimizin kaderini iyi
ye götürmek, tarihi görevlerimizi bihakki:rı ye
rine getirmek h;in meml1eket druvalarını parti-
1 er üstü bir görüşle, her türlü endişe ve isnattan 
uzak bir tutumla çalışmak zorunda. olduğumu
zu asla unutmıyalım. 

Şahısları, zümreleri 'Ve müesseseleri yıprat
maktan ancak bizden olmıyanlar faydalanacak
tır. Şözlerimi 'bitirirken, büyük 'bir memleket 
meselesi olan 1lm problemin çözülmesi y.olunda 
a~ılan 'bu genel göriişmenin milletimize •hayırlı 
olmasını dilerim. (Alkışlar)· 

BAŞKAN - .Sayın Bayındırlık Bakam Emin 
Paksüt. · 

BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 
(Ankara l\Iilletvekili) - Sayın Başkan, Cumlıu

riyet Senatosunun ço'k muhterem üyeleri; işsizlik 
gibi geniş vatandaş topluluklarını, i~i olanı ve ol
m1yanı birlikte ilgilendiren önemli bir konu üze
rine; Türk milletinin kaderi üzerine eğilmiş olan 
B ii.yük l\f eclsin son süzgecini teşkil eden Yüksek 
Senatoda cereyan eden bu müzakereler, mesul 
Hükümetin yatırımlarla ilgili bir bakam, Bayın
dırlık Bakam sıfatiyle maruzatta bulunacağım. 
Yatrnmlarda Hükümetin ihmali var mıdır, yok 
~udur? Yatırımlar açılını§ mıdır, açılmamı~ mı-
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dır? gibi efkfirı umumiyeyi ilgilendiren, zaman 
zaman basmda tenkidlere sebebiyet veren mesde
lerde maruzatta bulunabilmek imkanı sağlan<l.ığı 

·için şahsan ve mensubu olduğum Hükümet min
nettarız. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Niyazi Ağırnaslı 
arkadaşımız, yapmış olduğu konuşmalarında, şüp

hesiz Hükümetin teşekkül tarihine gö~e doğru ve 
fakat bütçe yılı itibariyle hatalı bazı rakamlar 
ileri sürdüler. Şu kadar zaman denildi; beş ay ol
du, yatırımlar hala başlamadı, diye ifade edil ii. 

Muhterem arkadaşlarım, Niyazi Ağırnaslı gi
bi sürçü lisana nadiren maruz kalan ve parla
mento tecrübesi olan bir arkadaşımızın «Beş ay» 
diye Senatoda kullandığı bu terim, şüphesiz dı

şarda bazı vatandaşların, hakikaten sabırsız olan 
bazı vatandaşların ıstırabını alevlendirmeye kafi 
gelebilir. İşin gerçek durumunu bilmeye mecbu
ruz. 

Hükümetin 1hangi ,şartlar altında iş başına 

;geldiği Yüksek Meclisin huzurunda, Yükı;ek Se
natonun huzurunda hangi şartlarla sarf yetkisıini 
aldığı, malUmunuzdur. Bütçeyi tatbik ile mükel
lef olan Hükümet, Anayasaya göre amme yatı

rımlarını yapar. İhmalimizin görüleceği huı;;ns
larda Senatonun ikazlarından şüphesiz faydala
nacağız; basının ikazlarından şüphesiz faydala-· • 
nacağl!Z. Ama muhterem arkadaşlarım, ıbu meın-
lekette işsizlik olduğu gerçeğini görmek için mu
hakkak bir işsizlik yürüyüşüne ihtiyaç yoktur. Ve 
'bu durumu gizlemeye de hiç lüzum yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Mecliste de 
arz ettim. Bu memleketin birçok köylerinin içme 
suyundan mahrum olduğunu bilmek için yürü
yüşe ihtiyaç yoktur. Bu memleketin yoldan mah
rum bulunduğunu bilmek için köylülerin yfüü
yüş yapmalarma ihtiya~ yoktur; Şarktaki kıtlığı 
hissettirmek için oralardaki Türk ,halkının yürü
yüşe geçmelerine lüzum yoktur. 

Hükümetin mensubu olsun olmasın, bu ·çatının 
, altında vazife gören bütün arkadaşlarımın yürek
lerinin titrediğinde_n şüphe etmiyorum. 

Şimdi, gerçeklerle, imkanlarla istekleri karşı
laştıralım. Çünkü, kalkınma meseleleri üzerinde 
epeyce kafa yormuş olan Dr. Mirdal'ın dediği 
ıgibi, «Aslında politika, bazı kimselerin kendi 
maksatlarına göre şu veya bu şekilde tezyif ettik
leri bir mevzu olmayıp, imkanlarla ihtiyaçları ;.fü
zenleme sanatıdır.» 

İhtiyaçlarımız nelerdir? İmkanlarımız ne ka
dardır? Bunlar üzerinde duralım. Söylenenledn 
gerçekte bir değeri var mıdır, yok mudur? Nele
re sahip durumdayız, neleri ummamız ırnümkiin
dür? 

Evvela şu ,gerçeği arz etmek isterim : Dev!et 
yatırımından bahsederken, bu yatırımların bü
yük bir kısmı ile ilgili olan Bayındırlık Bakanlı
ğının, bir~irini kovalıyan yeni ihaleler yapması 
mevzuubahis değildir. Çünkü bu Bakanlığın mAş
gul olduğu ihalelerin büyük bir kısmı yalnız bir 
mali yıl için hüküm ifade etmez, birçok yıllarda 
devam eden işlerdir bunlar. Hatta amme yatır1ın
ları bakımından bu sene ihale edilmiş olan işin 
şantiyesinin kurulması, iş programının hazırlan
ması ve tam randımanla faaliyete geçmesi c:ok 
kere mümkün olmaz da, aslında devam eden işler 
sebebiyle iş hacını açılmış olur. 

Yüks~k Senato, Türkiye Büyük Millet Medi
sin)n çatısı altında Millet Meclisinin yaptığı ça1 1ş

malara ilave olarak titizlikle yatırım kaynakları
nın artmasının, yatırım imkanlarını artırmanın 

çarelerir:ıi aradı ve bulduğu imkanları Devlete, hu 
meyanda Bayındırlık Baka.nlığına, onun genel 
müdürlüklerine tahsis etti. 

Muhterem arkadaşlarım, '§imdi arz edeceğim 
rakamlar karşısında yatırımlar, başlatılmadı, ge
ciktiriliyor gibi iddiaları ne kadar hakikat dışı 
olduğunu, ne kadar mübalağa edilmiş bulundu
ğunu kabul buyuracaksınız. Bütün insaf sahip
lerine bu kürsüden hitabediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 1960 tan, 1961 ·den 
1962 yılına., yani bir Marttan itibaren mali yıla in
tikal etmiş olan yatırımlar vardır. Her vesile ile 
söylendiği, Hükümet programında ve bu progra
mın takdiminde Yüksek Huzurlarınızda ifadt: 
efüdiği gibi 1962 yılı, Devlet Planlama Dairesi~ 
nin t.avsiye ettiği veçhile, 1963 yılından itibaren 
başlıyacak olan planlı devreye geçiş yılı, H ü
kümet Başkanının da ifadesiyle, bir derlenip to
parlanma yılı olacaktır. Mevcut imkanlarımızla 
bu memleketin hudutsuz ihtiyaçlarını en iyi bir 
şekilde karşılamak için tedbirli, ihtiyatlı ve fa
kat hareketli bir yıl olacaktır. 

Şimdi rakamları arz ediyorum : 
Bayındırlık Bakanlığının doğrudan doğruya 

biinyesındc mevcut olan kuruluşlardan, belli baş~ 
lı dairelerd€n biri olarak Demiryoll arı ve Liman
lar· İ~ş'aat Dairesi, 1960 - 1961 den evvel intikal 
etmiş ihaleler olarak, hiçbir formalite mevzuu-

26-

TBMM KÜTÜPHANESİ



C. Senatnsu .B : 59 8 . 5 . 1962 O : i 
balısolmaksızın, Bayındırlık Bakanının imzasını 

bekliyen her· hangi bir durum olmaksızın, ancak. 
memleketin fiili iklim şartlarına ve iıı~aat mev
siminin başlamasına bağlı olmak üzere bu sene 
içinde 129 milyon lira değerinde yatırıma giriş
miştir. Yani sadece Demiryolları ve Limanları 
İnşaat Dairesi bakımından .şu anda 129 milyon 
liralık bir iş sahası açıktır, meydandadır. 

Yapı işleri için : Muhterem arkadaşlarım; çe
şitli amme sektörüne dahil yapılar, muhtelif il
lerde ve Hükümet merkezinde, evvelki yıllardan 
intikal eden Bayındırlık Bakanlığına yeni bir 
formalite tahmil etmeksizin şu anda açık buiu
nan işler yekunen 181 milyon liradır. Hava 
meydanları inşaatı için gerek NATO enfrastrük
tür tesisleri, gerek kendi gücümüzle yapılan iş
ler 77 milyon lira. Karayolları inşaatı için ev
velki yıl'lar.dan intikal e.den mukaveleli işler ola
rak - yol olarak, köprü olarak 146 milyon ve ni
hayet Devlet Su İşlerinin büyük ve küçük ihale 
konusu. sulama tcıleri olarak, yeni baştan her 
hangi bir formalite ve ihale konusu olmaksızın, 
2'10 milyon lira; yekun 7 43 milyon liralık iş sa
hası şu anda Türkiye'de açıktır. Peki, buna gö
re Bayındır.lık Bakanlığının bu sene yapacağı iş

ler yok mu idi? Yeni ihaleleri yok mu? Bu ko
nudaki çalışmalar ne safhadadır, gerçekleşecek 

mi, gerçekleşmiyecek mi? Bu noktalar hakkında 
aydınlığa kavuşmak ve umumi efkarı teşviş eden 
·yanlış haberleri tashihe çalışmamızda isabet olsa 
gerek. 

Muhterem arkadaşlar; Büyük Meclisin Ba
yındırlık Bakanlığına doğrudan doğruya ve do
layısiyle sağllamış olduğu imkanlarla ihale mev
zuu olarak derpiş edilmiş olan tahsisatın mec
muu 319 milyon liradır. İhale mevzuu olarak 
düşündüğümüz bu 319 milyon liranın içinden 
1'10 milyon lirasının Devlet Su İşleri, 29 milyon 
lirasının yeni ba~tan Karayolları, 25 milyon li
rasının yeni baştan Devlet Hava Meydanları, 1'33 
milyon lirasının Devlet yapıları için ve 22 mil
yon 500 bin lirasının da Demiryolları ve liman
lar için sarfı bahis mevzuudur. Bu mevzuda Ba
yındırlık Bakanlığı nasıl bir hazırlık yapmıştır(/ 
Evvela yüksek huzurlarınızda bu noktayı arz et
mek isterim. 

Demin haklı olarak Ağırnaslı arkadaşım, cid
di planlardan bahsetti. Keza Vehbi Ersü arka
daşım, harcamaların gecikmesine temas etmekle 
heraber, suiniyetli harcamaları da dile getirdi. 
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Bütün bunlara göre, çalışmaların ciddiyeti lüzu
mu üzerinde arkadaşlarımızın görüşü birleşmiş 

oldu. Hükümetiniz ve onun yatırımlarla ilgili 
mesul Bakanlarından birisi sıfatiyle bendenizin 
görüşü de tamamen budur. 

'Mu1hterem arkadaşlarım; Bayındırlık Bakanı 
olarak işe başladığım günün ertesi günü, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürü ile temasımda ilk işim, 
evvelce hazırlanmakta olduğunu bildiğim Seyhan 
sulama projesinin hangi safhada olduğunu sor
mak olmuştur. Arkadaşlarımın çizdiği kötümser 
tablo hilafına, içtimai bünyemizdeki çeşitli sar
sıntılara rağmen, en kuvvetli te~·ekkülleri sarmış 
olan sarsıntılara rağmen, Devlet Su İşleri ve Ka
rayollarında idealist, dürüst öyle arkadaşlar var
dır ki, geceyi gündüze katarak, kolay olmıyan 

bu planları, projeleri hazırlamaya muvaffak ol
dular. Hükümetin Yüksek Meclisten güven oyu 
almasından 1,5 ay sonradır ki, mesela Seyhan 
Projesini Tarım Bakanlığının uzmanlariyle müş
tereken, şu yü!{sek heyete göstermeye çalıştığım 

şekilde, yabancılara bize dost elini uzatacak mem
leketlerin uzmanlarına verilecek şekilde, İngiliz
ce olarak tabederek bitirdiler. İşte ciddi çalış
ma bu, işte muvaffak iş bu. 

ıMuhterem arkadaşlarım, iyi niyet mahsulü ol
masına rağmen acele yüzünden taha:ssül edecek 
duruma bir misal arz etmek isterim. Milli Birlik 
İdaresi zamanında bu memleketin irfanını yük
seltmek için 2·2·2 s1ayılı Kanun kabul edildi. Bu 
kanuna göre birçok yerlerde geniş ölçüde mektep 
yapımı arzu edildi. Bunun için Bayındırlık Ba
kanlığı vazifelendirildi. 

Muhterem arkadaşlarım; yeteri derecede tet
kikat yapılmadığı, yapılamadığı, açıkçası istical 
gösterildiği için, Haziran 1961 de yapılmış olan 
ve üç ay zarfında sonuç vermesi heklenen mektep 
ihaleleri aradan şu kadar zaman geçtiği halde, 
tamamen teslim edilmiş değildir. Hatta bu ihBı
lelerden hiçbirisi hukukan teslim edilmiş değil

dir. Bu netice neden doğdu?.. Gayet vazıh, çünkü, 
mekteplerin ihaleleri yapılırken, lüzumlu etüt 
yapılmalıdır. Prefabrike malzemenin memleke
tin her tarafında kullanabileceği gösterilmeli ve 
birçok yerlerde tetkikat yapılmalıdır. Görülüyor 
ki acele edilmekle hiçbir fayda sağlanamamış ve 
hukuki ihtilaflar giderilememiştir. İhaleler yapıl
mış olmasına rağmen ve 3 ay zarfında bitmesini 
arzu etmemize rağmen, mekteplerden hiçbirisi bi
tirilemedi. Bu geçen seneye ait ehemmiyetsiz 
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bir meseledir. Bu meseleleri Yüksek Senatonun 
tecrübe görmüş, yüksek dü§ünceli muterem üye
leri de en az bu k.ürsüden konuBan Bayındırlık 
Bakanı kadar :bilirler. · 

Devlet planlarında biteceği süre gösterildiği, 

şu tarihte bitecektir, dendiği hal'tle, mütemadi ve 
mütevali süre uzatımları almış inşaatlar vardır. 
Aslında 3 - 5 milyonluk fiyat tereffüü olduğu 
halde, rayiçte artış olmadığı senelerde bile çok 
fazla para ödendiği halde bitmemiş işler vardır. 
Bu memleketin bu istikamette heder olacak pa
rasının olmadığı inancındayız. Bu inançta da 
birleştiğimize inanıyorum. Şimdi, bunlar arasın
da taahhüt alemini de bir töhmet altında bırak
maya kimsenin hakkı yoktur. Aslında serbest re
kabeti yaratmak ve bazı esaslı tedbirleri almak 
:yjn~ Devletin davalarındandır. Eğer bir. muka
vele öntasarısı yeter derecede bir tetkik mahsulü 
değilse, keşifler ciddi surette yapılmamışsa - bazı 

arkadaşlarım bunun misallerini bilirler - bir yol 
. inşaatında iki bin ağaç kesilecektir,· denir, sonra 
32 bin ağaç kesilirse; üstelik bu ağaçların kesil
mesi için teklif edilmiş olan fiyat ağaç başına 

aslında 10 lira olması gerekirken 60 lira olursa; 
mücerret artan 30 bin rakamı açıktan 1,5 milyon 
lira gibi bir miktarı fazla ödememize yol açarsa 
veya muhterem arkadaşlarım, bir kaya hafriyatı 
işinde 10 bin metreküp bir keşif yapılır, tatbi
katta 390 bin metreküp bir hafriyat meydana 
gelirse ve buna 8 milyon lira fazla para öde
nirse, böyle bir neticeyi ister misiniz? Bu mem
lekette bu şekilde bir yatırım yapmayı ister mi
siniz? Ben bu şekilde. bir yatırıma oy verecek bir 
arkadaş tasavvur etmiyorum. 

Mu~terem arkadaşlarım, Bayındırlık Bakanı 

olarak yaptığım hizmetin bir değeri yok. An
cak, büyük hizmeti olan değerli arkadaşlarımın, 
Bayındırlık Bakanlığının değerli uzmanlarının 

mesaisini değerlendirmeye çalışmaktayım. Muh
terem Senato üyelerine göndermekte olduğumuz 
Devlet Su İşleri 1962 yılı icraat programı; şim-

di basılmakta olan ve tatbikatı~a çoktan geçil
miş olan 1962 yılı Karayolları icraat programı 
ve bunun gibi hususlar mah1munuzdur. Bu süre 
zarfında, bu kadar zaman geçtikten sonra, ne
rede Hükümet, nerede Bayındırlık Bakanı, deni
yor. 

Muhterem arkadaşlarım; ·beş yıllık kalkınma 

planı, diyoruz. Bu benim sözüm değildir. Birle
şik Amerika'da 8 - 10 sene müddetle su işleri-

nin, enerji işlerinin tedvin edilegeldiği Reklu
meyşın Bürosunun Presidan'ı l\faykıl Ştrays'ın 

tabii kaynakların işletilmesi. konusunda ilgili bu
lunan herkese hatırlatmayı lüzumlu gördüğü bir 
husustur. Diyor ki, «Evvela plfınınız olacak, ve 
bu pHirıa inanacaksınız. Bu planı ·kullanıp yü
rütebilecek yetkiniz olacak. Sonra da bunu tat
bik edebilecek vasıtanız olacak» şimdi, bu kal
kınma planı çalışması hakikaten bir temel atma 

. merasimi gibi cazip bir iş değildir. Hakikaten 
Bayındırlık Bakanı temel atma nutku çekmez. 
Doğrudur. Bu iş ciddi ve devamlı çalışmayı ge
rektiren bir iştir. Uzun bir süre işidir. Sabır isti
yen bir iştir. Ama, sabır ve tahammülü göster
meyi bilirsek, eğer uzmanları çalışmalarında 
desteklersek .ve eğer Meclis olarak, Senato ola
rak bugü.ne 'kadar bizden esirgemediğiniz müza
hereti bundan sonra da devam ettirebilecek olur..; 
sa, yorgunluk bahis mevzuu değildir, neticeye 
vai·acağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kim
se hayal etmesin, 27 Mayıstan önce de bu mem
lekette Altındağ semti gecekondu halinde idi, 
27' Mayıstan sonra. da ve halen bugün de gece
kondu davası olarak karşımızda duruyor. Ne 
İstanbul'un Zeytinburnu'nu, ne de Ankara'nm 
Altındağ'ını bir anda sihirbazın deyneği ile İs

viçre'nin villalarına çevirmek hayali içinde de
ğiliz. Böyle bir şey mümkün değildir. 

Ama, uzmanl~r <:aİışmıyor, denirse; onların 
ölçüsüz değerleri, büyük feragatli hizmetleri bir 
anda yokedilmek istepirs.e; H ükümet bir şey 
yapmıyor, denirse; Meelis çalışmıyor denirse; 
sivil iktidar olmuyor, denirse; ·işte Türkiye'nin 
kaderi o zaman tersine döner. Huzl.ırunuza, fev
kalade açık yürekle gelmişiz. Memnrlarımrnm 

maaş zammını ödiyemiyeceğimizi kemali samimi
yetle itiraf etmi~iz, Yüksek ~Ieclis her türlü si
yasi mülahazayı bırakmış, anlayış göstermiş ve 
kabul etmiş. Bu hareketlerimizle Hükümet ola
rak bir enflasyon girdabına düşmiyeceğimizi dış 
aleme tanıtmışız; sonra ne olmuş? Sırf bu sayede 
1,5 milyarlık bütçe ·açığımız kapanmıştır. Da
hası.. Dahası bir tarihte sadece 30 milyon yar
dım 1aldığım1z zaman gazetelerde ~ekiz s·~tun 

manşet olabilen haberler ç1kardı. 300 milyon 
doltır yardım alma imkanları bel'.rd'.ği sırada 

memleketin siyasi kaderirde üm:ts'zlik, 'rür
kiye'nin kaderinde rejim buhram va.rdıı· deni
yor. Türkiye'nin me~ele'eri aslırda parHl'Tien
tosiyle, milletiyle çözülebilecek mahiyettedir. 
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Parlamentodan güven oyu alan, iktidariyle mu
halefetiyle güvene mazhar olan Hükümet gece
sini gündüzüne katmış çalışmaktadır. Fakat 
muvaffak olamııyor deniyor. :Me nleketin bü~ü~ı 
da vaların<la esasları atarken çekişmeleri birinci 
plana getirirsek hakika~en ımeı;n.leıketin kaderin
de kabuslar meydana gelir. 

Muhterem arka<laşlar:un. sabrınızı suiist:mal 
etmek istemiyorum. llayıııdırlık Bakar.mm m.:ı
sa.sında mukavele yoktur ki, beklesin. Bayın

dırlık llakanlığı olarak teşk]ata bir tek tamim 
gönderilmiştir. Her kesin keŞif olsun, mukav€le 
olsun yaptığı· işlerde hüviyeti bilinmelidir. Ki
min tarafından .keşif yapıllığı bilinmelidir. Dev
lete ait her işin kimin tarafından yapı:dığını 

bilmeliyiz. Kimin ka.rariyle yapıldığını bilmeli
yiz. llu hususta teredtlüt edenler olursa, evve:a 
mensuboldukları daireye veya Umum l\UtlJrlü}e 
müracaat etsinler. Dlitün bu yerlerde istekle.ini 
halledemezlerse o zaman vekalete müracaat e~er
ler dedim. Arkadaşlaruntlan bu yolda şimd:ye 
kadar bir müracaat olmadı, almadım Demek 
k, Bayındırlık Bakanının masasında mukavele 
yoktur. Kaldı ki, gerek buradan, gerek dışarı
dan ve· gerekse l\lecl1s~en arkadaşlarım, dostLl
rım yakinen bilirler ki, Bayınclır:ıl~ Bakanının 

eline bir mukavele gelirse, Bayındırlık Bıkanı, 
yemekten ve gece uykularından sarfınazar e_mek 
suretiyle, onu ertesi güne yet:ştirir. 

· Bu ciheti <le kesin" olarak arz etmek isterim. 
(Alkışlar) 

BAŞKA~ -- Açık oylaması yapılmış olan 
birknç madtlcnin sonuçlarını arz ediyorum: 

29 nen mn<ldenin oy~amasma (96) üye katıl
mış (U3) kabul, (3) çckinscr oy verilmiş, salt 
çoğunluk temin eclilıniştir. 30 ncu madde:ıin oy
lamasına ( 95) üye katılmış,' (93 kabul, (2) çe
kinser oy kullanıl ınış ve salt çoğu:1luk sağ· a\
rnıştır. 31 nci maddenin oylamas~na (96) üye 
katılmış, (93) kabul, (3) çekinser oy kura __ ıl
mış, salt çoğunluk sağlacmıştır. 

33 ncü maud: hakkır.d:ı, (90) sayın üye oya 
katılmış, (88) kabul, (2) çekinser oy kullanı1-
mıştı.r; salt çoğunluk temin edilememiştir. Esa
sen daha önce, işari rey yerine değ'ştirme husu
su oylarınıza arz e<lilmem:ş bulunduğu11dan, İç
tüzüğün 144 ncü macldesi gereğlnce, yarın tek
rar oylarınıza arz cclilmek üzere · geri bırakı

yorum. 

Aynı zaılllanda ,kanu~un geçici 1 - 2 - 3 - 4 
n eü maddelerini açık OyiLarımza arz ediyorum. 

Sayı Çağlayangil. 

1H8AN SABRİ' ÇAGLAYANGİL (Bursa) -
Sayın Başkan, kıymetli m·kadaşlarım ; Koalis
yon Hükümetinin değerli üyeleri; işsizl:ğin te
zahürü dolayısiyle Sayın Esat Ç1Jğa'nm açlığı 

genel görüşme, bize bu mevzuun üzer:ne eğ lme 
fırsıatını verdi. Kendiler:ine ne kadar teşekkür 

etsek azdır. İşçiler .de Sayın Esat Ç.1ğa tara
fından bu mevzuun Yüce Heyetinize get.lrildiğlni 
duyunca elbet~e çok .gevinm'.şler, büyiik üm:.t 
içinde beklemişlerdir Yalnız ben, Kıyın Esat 
Çağa 'nın takririni izah sacled.i:nde yaptığı beyan
larını dinlerince bir parça hayal süku ·una uğ
radığımı itiraf etımeık isterim. Sayın Ç1ğ·a ko
nuşmasını çok akademik bir açıdan ele aldı. 

Adeta bir seminer haline getirdi ve mevzuunu 
tarihi hadiselerle izah etti. Ameli fayda istihs:ıli 
hususunda tereddüde düşsek bile onu yine zevk
le dinlemeye hazırdık. :B..,akat, S1yın Çağa'mn 

meseleyi çok hususi hatta şahsi bir açıdan eJe 
aldığını ifade etmek is~edm. 

Bir kere, son günlerde çııkan hadiseyi, S1yın . 
Çağa g·ibi demokrasinin tehlike çam, bu memle
kette büyük bir buhranın, büyük bir içtimai sır
sın.tının alarm işareti şeklinde kabd ve te.lakki
sine imkan yoktur. Sezar'ın H1kkını, Sezar'a 
Allah ·ın hakkını da Allah 'a verelim. Evet işsiz
lik bir problemdir, evet, işsizlik bir prob:em. 
İhmal edilecek 1bir problem değil. Ama muay
yen ma'lrnatlar uğruna istismar edilecek bir va
sıta da değil. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Sayın Çağa, «işsizliğin sebebini iza:h edece
ğim.» dedi. Konuşmasını dikkatle dinledim. 
«'Bu memlekeıtte içtimai adalet ve içtimai emni
yeıt yoktur.»' dedi. «Sermaye ve mülkiyet mah
dut ellerde teraküm etmiştir.» dedi. «Ürta sınıf 
mevcut değildir»'· dedi. Ve nihayet, «sermaye 
ve emek münasebetleri bozuk düzendedir,» de
di. Bu faktörler Türk1ye'deki işsizliğin bu
giinkü durumunu izahtan ziyade, sermaye ve 
mülkiyet hakkının revizyona ta.bi _tutulmasını 

istiyen doktrinlerin, sermaye ve mülkiyetle mü
cade1e etmel~ istiyen zihniyetlerin gerekçeleri' 
olduğu 'hissini taşıyor. (Bravo sesleri) 

Meclis kürsüsünü, mevzularımızla ilgili -ol
sun, olmasın muayyen fikirlerin propaganda 
vasıtası yapmak ve onu meydan tribün~ gibi 
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kullanmak doğru değildir arkadaşlar. (Bravo 
sesleri) 

Eğer ogün burada tezahürat yapan ışsız 

topluluğu, şimdi çıkıp da; 'bir yaşlı ıgüzel adam 
vardı, 'bizim davamızı Senatoya g.etirdi, ne tek
H:i etti bizim için deseler ve bizde merak et
meyin sizin için ço~k ·güzel şeyler teklif etti. 

1«köıy enstitüleri kuralım, toprak reförnıu ya
palım, sermaye ve ımülkiyet 1haklarını düzene 
sokalım» dedi. De:sek adamların ne 'kadar bü
yük lbir !hayret ve hatta üzüntüye düştükl,erini 
görmez mi iqiH (Alkrşlar) 

Köy enstitülerinin ihyası suretiyle 1buıgün 

Meclis kapısına dayanan işsizlerin derdine, acil 
derdine deva bulunacağı hakkında Sayın Esat 
Çağa 'nrn kurmak 'istediği köprüyü bir türlii 
anlıyamıy·orum. Ben 'kendisinin ihuzurunuza ·ge
tirdiği tedbirler ara:sında istihsali artırıcı, i:kti
sadiyatı düzenleyici kayıtlar içinde kalma}\'. 
şartiyle ve bu maksadı asla taşmama'k 'kaydiyle 
toprak reformunu işsizliğin izalesi 'bakımından 
uzun ·vadeli bir iş olara:k ele alır ve üs't tara
fına iltifat ocmem. «Hele :servet !beyannameleri 
tetkik edilsin; i·çinden büyük servet ,,.e nakdi 
olanlar seçilsin. Sonra onla~a dönülS'ün, densin 
ki, !biz ik'tisadi haya'tımızı diizelteceğiz. Send1e 
çok para var. Burada Devlet ç-ok ·karlı işler y::ı.

pıyor. Sen de 1buna şu 'kadar sermaye ile işti
rak ·etmeye mecbursun.» İşsizliğin tedbiri. bu 
ise, korkunç 'bir tedbir. Bil'hassa 11-foliye Ve1d
linin dikkatini 1çekerim: Serv1e1t heyapnames~ 
istemenin vasartının, !bugün :henüz gelmediğinin 
misalini Sayın Esat Çağa vermiştir. (BraYo ses
leri ve sağdan ·soldan şiddetli alkışlar) 

Bu beyandan sonra servet beyannameleri fik
rini kılçıklarından ayırarak müdafaa etmek, hele 
mazideki tasarruflar da diişünüliirse çok miişkiil 
bir hale gelmiştir, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarıma şunu söylemek isti
yeyim ki; bugLin refah içerisinde yaşıyan millet
ler, servete, zenginliğe düşmanlık gösterenler de
ğil, ona gıpta hatta hürmet etmesini bilenlerdir. 
Bu memlekette serve.t dii~marilığı yaratacak her 
tiirlü hislerden kaçınmalıyız. Filan niye zengin 
oldu, demektense, biz de onun gihi zengin olmaya 
çalışmalıyız. Bu daha iyi olur. Delillerini bula
madığımız, kanuni yollariyle haksızlığını ispat 
edemediğimiz iktisapları dedikodu ile ıgayrimeş

ru hale getirmeye, dağıtılır veya yağma edilir bir 
şekilde görmeye veya göstermeye hiçbirimizin 

hakkı yoktur. Bu tehlikeli devirde, bugünkü na
zik devrede bu gibi' fikirleri ortaya koymaktan, 
ortaya atmaktan kaı,::ınmak lazımdır. Ka11-aa.timiz
ce işsizliğin sebebi sosyal ve ekonomiktir. Bunun 
için uzun ve kısa vadeli tedbirler vardır. Uzun 
vadeli tedbirlerin bugiinkii Senato müzakereleri
nin dı~mda tutulması icaföeder. Bunların ilmi bir 
hüviyeti vardır ve plana dayanması ve birtakım 
mfttalara muhtaç olmasını zarµri kılan bir mahi
yeti vardır. Tarihi, derin sebepleri vardır. Bu 
miizakerelerden ameli netice istihsal edebilmemiz 
için, kısa vadeli tedbirler üzerinde durmak, işsiz
liğin bugünkü durumuna çare aramak elbette ki, 
en isabetli yol olacaktır. İşsizlik bugün hususi se
beplerle ortaya çıkı ıış bir durumdur. Bugiin iş
siz olanlar diin. i~ s1ahibi idiler. Ben bu mevzuda 
15 senelik tecriibes1i olan bir ,insan olarak ifade 
edeyim ki, vilayetimin zirai sahasında işçi bula
mıyor ve civardaki şehirlerden işçi bulmak için 
bu valilerle teı:nasa geçtiğimi gayet iyi hatırlıyo
rum. O halde işsizliği, bugünkü durumu, içtimai 
ve derin tarihi sebepleriyle değil, kendisini ihata 
.eden arızi sebeplerle mütalaa etmek mecburiyetin
deyiz. · 

Kökü, ekonomik menşelere dayanan bir mese
leyi siyasi alana itmek zordur. Ama ben hiç_; ar
zu etıµediğim halde :bugün bu mevzuda biraz si
yasi faktörlerden bahsetmek ihtiyacını hissediyo
rum. ~şşizlik, bugünkü ekonomik düzenin a~sak
lığındall: iler:i geliyor. O halde başımızı çevirelim 
ve bu ekonomik düzenin neden -aksadığı yolunda 
~bir parça imali fikr ~delim. İktisadi emniyet, ik
tisadi istikrar mevcudolmadıkça piyasa hareke
'tinin canlanmasına, piyasada i~sizliğin izalesine 
matuf tedbirlerin yürümesine imkan yoktur. İk
tisadi istikrar emniyetinin ~artları; bidayette si
yasi istikrar ve siyasıi huzurdur. Ba~·ka memle-

ketlerde işsizlik davası görüşülürken siyasi sebep
ler üzerinde durulmaz. Çünkii başka memleket
lerde siyasi istikrarsızlık, bir i~sizlik meselesi de
ğil bir Hiikümet meselesi olur. Kimse bankalara 
mevduat koyamazken, !bankalardaki hususi kasa
lara bile itimat azalmışken, hele «ortalık karışık 
bir düzelsin de sonra diişünelim.» zihniyeti umu
mi bir hal almışken; en büyük zenginin dahi evi- · 
ne kalörifer almasının bile eartların diizelmesine 
bağlı olduğu kendi muhitimizde dahi görlümek
te iken iktisadi hayatta istikrar ve düzelme bek
lemek güçtür. Bizim buradaki mevcudiyetimizin 
esas ve asıl gay~si, siyasi hnzursuzluğu gidermek 
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olduğuna göre, bütün. bunların sebepleri üzerine 
eğilmeliyiz. Kanaatimizce siyasi istikrarın meyda- · 
na gelmesi için \ba§lıca şartlar arasında, milli ira
denin hakim olduğunu ispat edecek karar ve ka
nunların bir an evvel bu Yüksek Meclise gelmesi 
icabeder. ,(Bravo sesleri) 

İşçiye huzur tevlidedecek toplu sözleşme ve 
grev kanunlarının, iktisadi, içtimai, siyasi huzuru 
temin edecek tedbir ve kanunların bir an evvel 
getirilerek siyasi istikrar vasatı ısağlanırsa, b11 alt 
seviye üzerine iktisadi huzur ve emniyet süratle 
oturabilir. Bu huzursuzluk, şa'hsi teşebbüsleri 

de tereddüde dii.şürmektedir. Çünkü sermaye ür
kektir. İktisadi teşebbüsler bulanık .havadan ka
çarlar. Mülkiyete karşı düşmanca tavırlar, diiş

manca neşriyat, her türlü iktisadi yatırım imka
nını felce uğratan bir piyasa yaratır. ıServet 1)e
yannamesirtin piyasayı daralttığı elle tutulur bir 
vakıa haline gelmiştir. Bu meyanda nevletin de 
artık teşebbüs sahasına girmesi lazımdır. Vergi
lerin birikmesini beklemek, ihalelerin formalitesi 
üzerinde durmak gayeye yardım edici tedbirler 
değildir. Ben yakın dostum olan Bayındırlık Ba
kanını burada zevkle dinledim. Ama tatmin edil
diğimi söyliyemem. Ben isterdim ki, kendisi çık
sın, söylesin. «Bütçe meriyete .gireli, şu tarihten 
şu tarihe kadar, şu.. kadar gün olmuştur. Ben, ~e-

. çen devrelerden sirayet etmiş ihaleler için şu ka
dar lira ödedim; yeni teşebbüsler için de şu ka:f ar 
lirayı piyasaya sürdüm.» Bunu demediler. Bize, 
«Şu kadar milyon liralık saha vardır. İlerde şu 
kadar milyonluk saha açılacaktır.» dediler. Mu
kaveleleri de masalarında tutmadıklarını ifade 
ettiler. 

Arkadaşlar, tutuk ve çekingen bir politikanın 
izahı, .planlamayı temin etmek suretinde tec9lli 
edemez. Fransızlar, «Çok iyi, iyinin düşmanıdır.» 
derler. Bir işi pek güzel yapmak arzusu, hazan o 
işin iyi yapılmasına da mani olur. 

Ben kendilerini, tenkid ettiğ·im zihniyetin 8a
liki olmakla itham etmiyorum. Belki kendileri de 
benim gibi düşünmektedirler ve hareket etmekte
dirler. Benim tereddüdüm, kendilerinin bilfiil ya
tırımlara ne miktar para konduğunun burada 
açıklanmamasından doğdu. Güzel konuştular, 

·teknik izahat verdiler, bizi tatmin edici şeyler 
söylediler. Fakat yüksek vekaletlerinin, şu işsiz

liği gidermek için, bütçe yılından beri piyasaya 
ne attıklarını kati bir rakam olarak öğreneme

dim. 

Bütçe yatırımları ile beraber dış yardımbrın 
da bir an evvel tahakkuk ettirilip piyasaya gir
mesinin işsizliğin süratle önüne geçecek bir ted
bir olduğunu zannediyorum Şu itibarla yüluıek 
huzurunuzdan ayrılırken işsizliğin süratle gide
rilmesi için siyasi istikrarın bir an evvel tesisini, 
piyasanın durgunluğunun ve ürkekliğinin izale
sine matuf tedbirlern süratle alınmasiını ve Dev
letin kendi imkanları ile birlikte piyasaya girerek 
en canlı tedbirleri alması lfizımgeldiği kanaatini 
arz ediyo11 ve ,huzurunuzdan .hürmetle ayrılıyo
mm. (.Sağdan ve soldan, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) - Muhterem arka

daşlar, Türkiye'mizin iktisadi ve mali zorluklar 
karşısında kalmış olması ve bunun gözle göriilür 
elle tutulur halde bulunması, parlamentoyu cid
diyetle bu mesele üzerine eğilmeyi icbar etmek
tedir. 

Meseleyi partiler ve partilerin iktisadi sistem
leri programları dışında ele alarak ilk sıkıntı!arı 
bertaraf etmek zarureti ile karşı karşıyayız. Şu
rası şayanı şükrandır ki; 

Senatonun toplantı, karar ve oylamaları bir 
kongre 1ıalinde tecelli etmektedir. Bu hal bize ce
saret verdiği ıgibi bir ihtilal sonrası önümüze çı

kan da,vamızın hakkında da yardımcı olacaktır . 

'Türkiye'nin iktisadi zorluklar karşısında kal
ması yeni bir mesele değildir. Evvela bunda coğ
rafi mevkiimizin tesiri vardır. Kurak bir iklime 
sahibolmanın, çorak arazinin rolü birinci der13ce
dedir. 

Bu tabiat zorluğu, bütün tarih bovnnca bu 
ülke üzerinde Devlet kurmuş olanları istilacı yap
mış bu müşküllerini başka ülkelerden temin 2di
len servetlerle halletmek yoluna itmiştir. 

Daima az nüfusu barındırmak ve fazlasını 

başka diyarlara taşımak yolunu açmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunda isti
la devrinin açılması biraz da teşkilatlı bir Dev
letin ihtiyaç gösterdiği mali ve iktisadi zaruret
lerden doğmuştur. 

İstila devri bir zenginlik devri olarak ilmi· ile, 
irfanı ile, sanatı ile bir Osmanlı medeniyeti ola
rak tarihin sayfaları arasmda ıgöriiJmektedir. 

Mali ve iktisadi müşkiilat bu devrin kapanması 
ile başlamış sıkıntılar geri çekilme ile maküo;;An 
mütenasip olarak artmıştır. Zuyuf, akçe dev!r
fori maksimum devreleridir. Bazı harb muvaffa-
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kıyetleri ile parlak devirlere raslanır ise de, bu 
zamanlar da devamlı değildir. 

Avrupa'da harb fikirlerinin doğması, ilmin 
terakkisi ve sanayiin tekamülü, büyük sanayiin 
doğması sırasında biz mali sıkıntılar içine girmiş 
bulunuyorduk. 

Garb'ın ilerleyişine her sahada ayak uydura
mayışımızın bir sürati mütezayide ile Devletin 
mali bünyesini zaıfa uğratmış ve istikrazla~ dev
:rinin açılmasına kadar böylece devam etmiştir. 

Düyunu Umumiyenin teşekkülünde, Devletin 
mali kaynaklarını kaybetmesi ve borçlanmanm 
kalkınma yerine cari masraflara, istihlftke sarf 
edilmesi durumu daha da ciddileştirmiş kapitü
lasyonlarla himaye sistemine gidemeyişimiz bizi 
geri kalmış memleketler arasına sokmuştur. Bi
rinci Dünya Harbine bu şartlar içinde girdik. 
Harbin neticesi hepimizce malUmdur. 

Millet ve yeniden kurulan Devlet, kendisini 
bir taraftan hürriyet ve istiklaline sahibolmanın 
mücadelesi ve bir taraftan da mali ve. iktisadi 
zorlukları yenmenin cehdi içinde ·buldu. Ata
türk'ün önderliği ile hürriyet ve istiklal mjica
delesini kazandığımız zaman ve sonraları harb
lerin millet bünyesinde yaptığı tahribatın sar
sıntısı bir müddet daha devam. etti. 

1930 yılından itibaren, yavaş da olsa, bir kal
kınma· hamlesi görüyoruz. 

İkinci Dünya Harbinden sonra da bu kalkın
ma hareketlerinin süratlendirilmesi lüzumunun 
fikir olarak milli bünyede teşekkül . etmesi ve 
hangi dünya içinde olduğ·umuzun tayini, A vru
pa Birleşmiş Milletler camiasına girmemiz var
hğ·ımızı muhafaza edebilmek için sanayileşmek 
lüzumuna kail olmamız kalkınma hamlesinin 
esas mevzularını teşkil etti. Bugün geri kalmış 
milletler arasından Ç'.ıkmak, Garba, medeni mem
leketler seviyesine yetişmek cehdi içindeyiz. Yu
karda arz ettiğim 1945 yılı tarihinden sonra bu 
yoldayız ve ilerliyoruz. 

Kalkmma yolundaki adımlarımız Devlet ve 
hususi sektörde ciddi bir ilerleme kaydetmekte
dir. 20 iıci asrın mali ve iktisadi ni~amı hangi 
rejimde ve ikiye ayrılan dünyanın hangi blokun
da . olursa olsun büyük sermaye sistemindedir. 
Edebiyatı ile sermayeye bizzat. hasım olan ser
mayedarı yoketmek istiyen rejimler tatbikat ve 
fiili halleri ile sermayenin müdafii olmuşlardır. 

Her iki blokun ged kalmış meınJ.eketlere 

emelleri ne olursa olsun, yardım teşebbüsleri hı.ı

mm delilidir. 
Yalnız birinde herkes ecir haline düşmüş, ser

maye Devlet elinde toplanmış, sefalet idare edi
lenlere yayılmıştır. 

Diğerlerinde ise sermaye ve servet hususi te
ş3bbüse dağılmıştır. Fakat sermayenin iş haya
tındaki rolü neticesi asla değişmemiştir. Liberal 
sistemin üstiinlük taşıdığı memleketlerde servet 
ve gelirin halk arasınch.,, ;yayılışı ile refah sevi
yesi yükselirken sermaye ve iş hayatının Devlet 
elinde toplanmasını sistem olarak kabul eden 
memleketlerde sefalete alıştırmak yolu tutulmuş
tur. 

Bugünkü buhranı bu ışık altında tetkik ve. 
mütalaa eder ve sebepleri ile izale çarelerini 
ararken tqtulacak yolu ciddi olarak tayin etmek 
lfizımdır. 

27 Mayıs İhtilalinin vukuunu takibeden ilk 
günlerde, Garp blokuna bağlı olduğumuzun ilanı 
rejim meselemizi açıklamış ise de, fırsattan isti
fade etmek istiyenlerin de bulunduğunu kabul 

. etmek hakikatlere parmak basmak bakımından 
faydalıdır. 

Bugünkü Devletin ve iktisadi sistemin sos
yal meselelerimizi inkar etmemek lazımdır. Ana
yasa hükümleri · da.hilinde ~ bunları halletmek 
mümkündür. Fakat sosyalist fikirler perdesi ar
kasında komünist fikirlerin yayılmasını daima 
göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. 

Sosyalist bir nikap altında iktisadi nizamı
mızı bozmak istiyenler mevcuttur. İhtilalin hiç-

.. bir zümreye karşı yapılmayışı Hükümet. ve ida
re mekanizmasın:n partisiz bitaraf ellere bırakıl.., 
masmı intacetmiştir. Bu tedbir aslında çok iyi 
olmuştur. Fakat büyük iyiliklerine rağmen, Dev
let ve idare aöanıı bulmakta çekilen müşkülat 
ye Hükümete· getirilen zevatın ucuzluk getirec,ek
leri vaaHeri ve teşebbüsleri piyasanın ani bir fr.en 
yapmasına sebebolmuştur. Bu fren iktisadi yü
rüyüşü takla attırmamış ise de savurmuştur. İlk 
sarsıntı burada başlar. 

Bu arada menfi bir propaganda yapan bazı 
nrnmrlar da araya karışmış, servete karşı bir hu
sumetin yaratılmasına çahşmı~5lardır. Sosyal 
adaletin çalışanlar lehine halledilmesi icabcder
ken bunu vergi sistemi ile iş adamlarından çok 
vergi alaral{ kazanç seviy~ini düşürmek ve bu 
suretle refah seviye.sini ınüvazi hale getirmek ar-
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zuları teşrii organlara kadar sızmak temayülünü 
göstermi_ştir. Bu mevzuda sosyalist diışüncelcrin 
zararı büyük olmuştur. 

Bu hareketler çalışanlar zümresi aleyhine ol
muş, sermaye ve iş erbabı bir kirpi gibi büzüle
rek iş hayatından çekilmek temayülünü göster
miş, sanayi ve iş kollarında durgunluk hasıl ol
muş ve işsiz1ik meydana gelm~5tir. Seoopleri ay
nı zamanda izale meselesi olabilir. Bu durgun
luğu ve işsizliği gruplandırdığ·ımızıda : 

1. Huzur, 
2. Be.yanlar, 
3. Yatırım işleri, 

4. Nafıa, 

5. Maliye, mevzuat, 
6. Partizanlık. 

Huzuru siyasi ve iktisadi olarak ele almak la
zımdır. Halk arasında yapılmak istenen parla
mentoyu bir vesayet altında imiş gibi gösterme
ye çalışan memlekete asla dost olmıyan kuvvet. 
lerin hareketlerini bertaraf etmek lazımdır. 

Hükünıetin mütereddit hareketleri sermaye
yi ve müteşebbisi iş sahasından durgunluğa inti
kal ettirmektedir. Başvekildcn enerji beklemek 
hakkımızdır. Maliye Vekilinin beyanları da . pi
yasada tereddüt uyandırmakta::1ır. Ben tüccar 
ve saırayicilerin vermiş 1 oldukları vcrgiİeri açık
la.sam onları linç ederler şeklindeki beyan iş er
babını çalışmaktan uzaklaştırır. Tüccarın hep
sini hırsız telakki ederek beyanlarda bulunmak 
çalışmak şevkini kaybettirir. ·Hakikat böyle de 
olsa, tedbir olarak, hepsini suçlandırmak müda
faa· imkanları olmıyanları üzer. Böyle olum~a., iş 

hayatı?ın açılmasına imkan yoktur. · 

Hükümet yatırım i5ine ehemmiyet vermemek
tedir. İnzıbat o1mıyan mali ve iktisadi sistem 
içinde işsizlik elbette artacaktır. 

Nafıa işlerinin memleket sathına yayılması 

lazımdır. Bugün yolları tamir bile -etmiyoruz. 
İhaleler yoktur. Bayındırlık Bakanlığının Yel'
diği rakamlarm gizli olmıyan ihale mevzularını 
gazetelerde bile okuyamıyoruz. 

Mali mevzuat da işsizlik sebeplerindendir. 
Servet beyannamelerinin günün şartlarına göre 
doldurulmuş olduğunda müttefikiz. Fakat bun
ların ıslahı yoluna gidilecek .günü sanayici ve tüc
car beklemektedir. Bankalarda tevdiat ve kira
lık kasaların kontroldan uzak tutulması için bir 
mevzuat getirmek lazımdır. Bunu da bekliyoruz. 

Bu bekleyişimiz işsizliğin ve iktisadi buhranın 

sebepleri arasındadır. 
Vergi sistemi üzerinde yap1lacak reformu bek

liyoruz. Henüz gelmedi. 

Zirai verginin yeni kanun çıkıncaya kadar te
hirini _kabul ettik. Yenisi gelmedi. 

Esnaf Vergisi Kanunu da böyledir. 
Maliye Vekili Parlamentoya karşı mukave

met etmekte ve zaman zaman aksi beyanlarda 
·bulunmaktadır. Bu hal :İ!çinde ikti'Sadi buhranı 
önlemenin mümkün olmıyacağını bilmek bir ke·
hanet değildir. :Maliye Vekili istifa etmeden iş 
sahasını açmak ve işsizliığe çare bulmak müm
kün değildir. Resmi sektöre bilhassa Sanayi 
Vekaletinin işçiler hakkında alakasız kalması 

ve hatta partizan zihniyetin hüküm sürmesi, 
işsi1zlik sebepleri ve hunun psikolojik olarak 
agrandize edilmesi düzeni bozmaktadır. 

Partizanlık ıbütüıı bıinları elbirliği ile dü
zenliryelbilcliğimiz takdirde huzurla iş hayatı
nın açılacağını, istihsa~imizin düzene gireceği
ni ıbil meliyiz. 

Bugünkü politik durum, psikolıojik olarak, 
her ağızdan çıkan sözde mutlaka aranma'ktadır. 

Parlamentoyu hakim kıldığımız takdirde 
iş hayatım a1çrmş olabiliriz. Bütün dünyada 
işsizlik önlenmi•ş ve hatta yabancı memleketler
den işçi ararken bu hale düşmemizin sebepleri1 

üzerine eiddi olarak eğilmek mecburiyetindeyiz. 
Biz işçi ihracatı yapan ve ·})una rağmen işsiz
li:ğin hüküm sürmesi bizi düşündürmelidir. 

:Milli Eğitim Bakanlığının daha çok olgun işçi 
yetiştirpıesi, daha çok işc:_:i ihracatını Türk 
Hazinesinden Alman Hükümetine eğitim yo
lundan yardım etmemiz olacaktır. 2,5 milyon.ı 

i1şsizden 500 işçinin alınması pek öğünülecek 
bir faaliyet değildir. Me1sele hususi · sektörü 
harekete getirmekHr. Vatanperver olarak mem
leketimizin me1selelerini bizim halledehiıleceği
nıizi düşünmek mecburiyetindeyiz. Başka kur
tuluş yolu yoktur. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, geçici 1 nci mad
de hakkmda sayın (97) üye oy kullanmış, (95) 
kalbul. (2) çekinser oy verilmiş, salt c::oğunluk 

temin edHmiştir. 

Geçici 2 nci madde hakkında sayın ( 105) 
üye oy kuUanmı-ş, ( 103) kabul, ( 2) çekinser 
oy verilmiş, salt çoğunluk temin edilmiştir. 
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Buyurun Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) - :Muh

terem Başkan, muhterem Hükümet .erkanıı, 

muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizin önemli problemlerinden bi

ri olan işsizliği yüksek huzurlarınıza getiren, 
'bu konuda bizlere düşünce ve görüşlerimizi 
açıklama imkanını veren muhterem arkadaşları
ma huzurlarınızda teşekkür e~erim. 

Aylardan 1beri devam edip gelen iktisadi 
krizin her an vahim olayları doğurmaya gebe 
olduğunu bilmiyen yoktur. 

İşsizlik, işçinin iş 'bulamaması1, yalnız An
kara 'da değil, bütün vatan sathını kapladığı 

inkar edilmez bir haki'kattir. MatJbuattaki ha
berler de 'bunu teyidetmektedir. Fakat şu ve 
bu sebepler dolayısiyle Merkezi Hükümet ve 
'büyük şehirlerimiz işsi1z zlimrenin sıklet mer
ıkezi•ni teş~H etmektedir. 

Bu kütle yanmda, olaylardan bihaheT Doğu -
Anadolu'muzda halen mağara devri yaşıyan, 

çalışacak hiç·bir iş sahası bulcımıyan, günlerden-
1beri (Günlük otu) yemekle hayatlarını idame
ye çalışan vatandaşları unutmamak lazım. (Bra-
vo sesleri) · 

Arkadaşlar, tarihimizde mühim olaylar ara
sında yer alan 3 Mayıs 1962 tarihi üzerinde 
dumlmıyacak kaıdar basit bir mesele değildir. 

Bu olayları ve işsizliği doğuran birçok 
faktörler vardır. Hadiıselıerin memleket ıbünye
sinde açacağı yarayı giderilmesi için alınması 
icaıbeden tedbirler!, millet, fert, iktidar ve mu
ıhalefet partisi olarak, 1basın ve milletin mesul 

. mümessilleri o] arak hep birlikte davanın üze
rine haki1kat olarak eğilmeliyiz ve Anadolu'
dan ·gelen seslere kulak vermeliyiz. (Bravo 
sesleri) 

Arkadaşlar, 'hazan 'basit görülen veya basit 
kabul edil~n bir problemin halli önemli bir 
<lavayl! esa.sından halledebilir. 

Şunu kabul etmek lazımdır ki, iktisadi ha
yatımızdaki durgunluk bugünkü i~sizliği kam
çılamıştır. Hüküme't programının okunması bir
c;ok ayları geride 'bıraktıği, iktisadi tedbirlerin 
ön plana alma zamanı çoktan, geldiği halde bir 
~ığ gibi büyüyüp giden i'Şsizlik karşısında Hü
lkümet ve Hükünıete yardımcı olması gereken 
kimseler memleketin acı gerçeklerine sırt çe
virdikleri bu vatanın hakiki davaları üzerine 
eğildikleri görülmektedir .. l\Iemleketteki iş sa-

hasını çoğaltma.k, kalkınmayı sağlamak an:ıa,.. 
ciyle yatırımlar için bütçeye konan paralardan 
bugüne kadar tek bir kuruş sarf edilmezse, 
kasalarda uyutulursa mesul şahıslar radyolarda 
bol bol nas~hat verirse, işçi ·iş bulamaz. (Bravıo 
sesleri) 

Servet ·sahipleri yarınından emin olmadığın
dan servetini piyasaya sürmezse, yatırım yap
mazsa, işçi elbetteki iş bulamaz. 

Bugün birçok şehirlerimizde iş sahalarının 

açılmasına, işsizliğin · önlenmesine yüzde yüz 
değilse yüzde elli yardımcı olabilen, ilk bakış
ta basit fakat çalışacak işçiler miktarı piyasaya 
sürülecek para, rakamlarla konuşturulduğu za
man gijrüldüğü ve düşünüldüğü kadar basit ol
mıyan prohlemler vardır ki, bunların en kısa 
zamanda 'halledilmesi şart ve elzemdir. 

Muhterem arkadaşlar, misal mi istersiniz : 
İşte sizlere en basit misali; işçilerin iş yok, 
diye haykırdığı . merkezi Hükümette vatandaş 

şu iş mevsiminde yaptıracağı binasına ait arsa
sının çapını 20 - 25 günde alamazsa, yaptıra
·cağı binaya ait ruhsatiyeyi ilgili daireden bir 
iki ayda çıkaramazsa bunlara ait en az 2 000 
den fazla dosya yalnız Başkentin bu iki daire
sinde sıra beklerse halimize bakın, halinize şük
redin, diye haykıran işçi tabiidir ki, iş bulamaz. 
(Bravo, sesleri) 

Şu kürsüde bu 'memleketin sathına yayılmış 
çeşitli madenİerin ar~ştirma ve işletilmesinden 
dert yanılıp durulur,. öte yandan 3 000 e yakın 
müteşebbisin dosyaları senelerden beri ilgili 
umum müdürlüğün mahzenlerinde sürünür du
rur, bir tiirlii neticeye bağlanmazsa işçi iş bula
maz. 

Enerjisine, iş birliğine şahsan sonsuz güve
nim olan Sanayi Bakanımızın bu mesele- üzerin
de hassasiyetle durmasını ve işe derhal koyul
masını bekliyoruz. 

En önemli meselelerden biri de, Eksiltme -
Artırma Kanunumm aksak tarafları giderilme
dikçe bu kanun iş mevsimini öldürmeye devam 
ettikçe, işçi ve bilhassa bugünkü işsizliği doğu
ran mevsimlik işçiler iş bulamazlar. Bir de bu 
kanunun aksak taraflarını ilgili dairelerde bir 
iki günde yapılabilecek işler 20 - 25 günden an
cak çıka.bilirse iş mevsimlerinde işçi iş bulamaz. 
(Bravo sesleri) 

Hükümet temsilcilerinden bu kürsüden şunu 
öğrenmeme müsaade buyursunlar' Bana her 
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hangi bir vilayetimizde orada iş mevsiminin 
başlamasiyle beraber, ihalesi yapılmış, temeli 
atılmış veya başlanacak duruma gelmiş, tek 
bir tesis söyliyebilirler mi 1 Öyle tamin ediyo
rum ki, söyliyemezler. Çünkü; yapılacak tesi
sin planı,· projesi, keşfi, tasdiki, bir iki defa 
ilanı, yer teslimi, daireler arasındaki yazışma-

. !ar, ilgililerin seyahatleri daha çeşitli birçok se
bepler yalnız işçinin çalışabileceği ayları öl
dürmekten başka hiçbir şey yapmamaktadır. 
(Bravo sesleri) 

Eğer Hükümet işçiye ve iş bulmakta zorluk 
çeken vatandaşlara hizmet etmek istiyorsa iş 

aylarını öldüren bu formalitelerin hiç değilse 
bazılarının ikmalini memleketimizde işlerin ölü 
mevsimlerindeki aylarda tamamlamalıdır. Ve
yahut mali bir mahzur yoksa, mali yılbaşını 
değiştirmelidir. Takdir buyururlar ki, memle
ketimizin iklim şartları, bölgelere göre, inşaat 
için ancak, dört ile sekiz aylık iş gününe mü
saade etmektedir. 

Diğer önemli problemlerden ve işsizliği do
ğuran amillerden birisi de, muhakkak ki, köy
lerden şehirlere doğru vukubulan göçlerin ne
ticesinde, şehir nüfuslarının anormal olarak ar
tışıdır. Köylerden, şehirlere vukubulan kayma
lar önlendiği, köylümüzün köye bağlama yolları 
bulunduğu, boşa geçen günleri ve enerjisi de
ğerlendirildiği gün şehirlerimizdeki işsizliğin 

. azalacağını tahmin etmekteyim. Bunun için ar
tık: yatırımların bir kısmını köylere. aktarma 
zamanı gelmiştir. Köylerimizin hususiyetlerine 
göre 5 - 10 köyü içine alabilecek şekilde çeşitli 
istillsal kooperatifleri kurmak şart ve elzemdir. 
(Doğru sesleri) 

Arkadaşlar, açlıktan felaket, felaketten de 
sefalet doğar. Doğrudur, evet açlık, sefalet hiç
bir şeye ben~mez. Vatandaşın filesi dolmadı 
mı, evindeki tenceresi kaynamadı mı, hadisele
rin seyrinin ne olacağını düşünmez ve· düşüne
mez. Vatandaşın evindeki tenceresinin kayna
masını, filesinin doldurma yollarını hep birlikte 
aramalıyız. Memleketi, vatandaşı felakete. gö
türecek yolları hep birlikte kapamalıyız. Dava 
Şunun bunun davası olmamalıdır. Hepimizin da
vası olmalıdır. (Bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, üzücü olayların doğ
masında yalniz vazifeli bulunan Hüküm eti so
rumlu tutmak insafsızlık olur. Bu benim tama-

men şahsi görüş ve kanaatimdir. (Bravo ses
leri) 

İş sahipleri, iktidar ve muhalefet partileri 
mensupları olarak Hükümet erkanına çalışma 

imkanı veremediğimize kaaniim. Sabahın saat 8 
inden ge~e geç vakte kadar, ziyaretçileri kabul 
etmekle üzülerek günlerini dolduran Bakanlar 
hatta müsteşar ve umum müdürler vazifelilerle 
memleket meseleleri üzerinde çahşma zamanı 

bulamamaktadır. Vekaletindeki ihtısas mensup
lariyle mesai saatleri içinde ve dışında birkaç 
saat çalışma zamanını bulamıyan Bakandan, 
Müsteşarından istenilen bir hizmet beklenemez. 
Vaziyet böyle devam ettiği müddetçe ne işçinin 
işsizlik davası, ne de bu memleketin haklı dava
ları arzu edilen şekilde ve zamanda halledilemi
yeceğine kaaniim. (Bravo sesleri) 

Bu kürsüden zaman zaman muhterem sena
törlerin hayranlıkla !bahsettikleri İsrail mpci
zesi, o mucizeyi yaratanların yılın günlerini de
ğil, topyekUn günün sat ve dakikalarını insan 
enerjisini ve emeğini değerlendirebildiklerinden
dir. 

Bizde köydeki öğretmenden, kazadaki ziraat
çiye, kaymakamından vilayetin valisine ve baka
nına kadar millet olarak ve milletin mümessilleri 
olarak günleri ve gi.inlerin saat ve dakikalarını, 

vatandaşın enerjisini ve emeğini değerlendirebil
diğimiz gün ne Başkentte, ne Afyon'da, ne Eski
şe'hir'de işsiziz, acız, diye haykıran, ne bir iş<;i 

ve ne halli mümkün olmıyan tek bir meselemi
zin kalmıyacağı kanaatindeyim. (Bravo sesleri) 

Konuşmama son verirken evlerine ekmek da
hi alamıyacak durumda olduklarını hayk1ran 
Türk iş<;isinin 3 Mayıs günü yaptıkları yürüyüş 
esnasında gösterdikleri olgunluktan dolayı teb-

. rike şayandır. Esasen vatanperver Türk işçisin
den de bu beklenirdi. (Alkışlar) Yalnız gönül 
arzu eder ki, Sayın H ükümet temsilcileri bu kür
Ri.ide konuşanları dinlemekle kalmasınlar. Hepi
nizi hürmetle .selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Geçici 3 ncü madde hakkında 
' Sasın (103) üye oy kullanmış, (101) kabul, (2) 

çekinser oy verilmiş. Salt "'Çoğunluk temin edil
miştir. 

Geçici 4 ncü madde hakkında Sayın (95) üye 
oy kullanmış, (94) kabul, (1) şekinser vardır. 

Salt çoğunluk temin edilmiştir. Açık oya sunulan 
33 ncü maddede salt çoğunluk temin edilemediği 
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için ıSaym Niyazı AğırnasJı arkadaşımız bir tak
rir vererek tekrar oylarm1za sunulmasını istemek
ted:r. 33 ncü maddeyi tekrar a~ık oylarınıza arz 
ediyorum. Lütfen oylarınızı kullanımz. 

Sayın Uluç, yoklar. .Sayın Ulay yoklar. Bu
yurun Sayın Artus. 

AMİL ARTUS - Muhterem arkada§lar, ben:. 
dcn:z de işsizliğin önemi hakkında kısa bir maru
zatta bulunduktan sonra, işsizliğin sebepleri hak
krnda yine kısa bir maruzatta bulunacağım. Ve 
ondan sonra lbu i~sizli'k meselesinde alınması- ge
reken acele tedbirler üzerinde kısaca tevakkuf 
edeceğim. 

İşs:zli'kten bi.i.tiin dünya memleketlerindeki 
hükümetler adeta bir salgın hastalıktan korkar 
g'.bi c:ekinirler ve .. bunun üz~rinde ehemmiyetle 
dururlar. Bu bakımdan i§sizlik çok önemli bir 
konudur. Çlinkü işsizliğin devamı ve işsizliğe ça
re bulunmaması, rejim deği8ikliklerine ve hatta 
ihtilallere, harblere sebcbolmuş, memleketleri fe
laketlere sürüklem:~tir. 

Hitler'in Nazi Rejimi 1933 te, AlmB;nya'da 
harbdcn sonra hüküm süren büyük çaptaki i§sİZ
J iğin netice~i olarak doğ·mu~tur. 

İtalya'daki Fa~ist rej:mi de keza !bu tarihte 
mevcudolan iş3izlik ve sefaletin bir· n~ticesi ·ola
rak vücut bulmn§tur. 

İkinci DUnya Harbi doğnıclan doğruya işsiz
liğin sonuçlarmdandır. 1960 ta basılan 10 ciltlik 
Fransız Ansiklopedisinin üçüncü cildinin 80 nci 
sayfasından s'.zlere naklediyorum: «Orta - Doğu 
ve Kuzey Afrikadaki karıôıklıkların sebebi işsiz
li'kt ir. Fransız İhtilali, iŞçilerin Versaille üzerine 
yürümesiyle başlamı~tır.» Bu itibarla. işslzl~k me
selesi c:ok önemli bir konudur. 3 Mayıs günü ya
pılan işsizlerin yürüyiişLinü küçüms1ememek, cid
diyetle üzerinde durmak Iazımgelir. Bu yürüyüş 
komÜnistJer'.n tahr:kidir Yeya bunlar ge~İCİ mana
da işsizliktir, bunlar mevsim i~gizlerifü tarzında 
sözlerle bu o1aym önemini küçültmek, başını ku
mun içine s1okarak tehlikenin geı;:tiğini sanmak gi
lbi bir hareket olur. Yürüyiişe bazı tahrik un
suriarı da karışmış olabilir. Fakat bu' hareketin 
manasını küçliltmez. Binaenaleyh bu-yürüyüşün 

·üzerinde ciddiyetle durmak Iazımgeldiği kanaa
tindeyim. 

İşs:zlik sebeplerine gelince: Memleketimizde 
ekonomik bir krizin mevcudolduğu artık bugiin 
saklanmasma imJdin olmıyan bir hakikattir. Bu 

durgunluğun sebepleri muhteliftir. Sınai, ticari 
ve tarım sahalarında durgunluğun tesiri· kendini 

göstermektedir. , 
Bizdeki işsizlik evvela bu iktisadi krize bağlı

dır. 

İktisadi krizin sebebi olarak, evvela şunu ifa
de etmek lazım gelir. B:Iiyorsunuz, bu günlere 
enflasyonist devirden geçerek geldik. Enfilasyo
nist devirde para .boldu; herkes bol bol para har
cıyordu. Paranın kıymeti düşük olduğu için, bu 
parayı süratle bir yere, gayrimenkule inşaata ya
tırmak arzu edilir. Bu harcamalar da memleket
te büyük bir ·iş sahası yaratır ve büyük canlılık 
ve faaliyet vard1r. 

Enfl?tsyonun ilk safhasmcla, göze çarpan bu~ 
dur Fakat, çok gec:mez, enflfısyonun zararlı tesir
leri kendini göstermeye başlar. Bu da memle
ket:n dış itibarının ve para kıymetinin düşmesiy
le ve iktisadi buhranın her sahada kendisini gös
termesiyle mü~ahede edilir. Bizde de böy1e oldu. 
Bu suretle 1958 sonlarına doğru enflfisyon
dan kurtulmak ve bir istikrar siyaseti tatbik et-

. mek - d1ş mütehassısların tavsiyeleriyle de - zaru
ri görüldü. Fakat ıbu istikrar po1itikası yeteri 
kadar ciddiyetle tatbik edilemediği ic;in ancak 27 
Mayıstan sonra enflasyoncu bir siyasete paydos 
demek mümkün oldu. 

Fakat enflasyondan ayr1hr ayrılmaz derhal 
paranın darlığı ve para darlığının sürüklediği ha
reketsizlik ve durgunluk kendisini göstermeye 
başlar. Vnkıa bu geçici bir devredir. Fakat hiç 
• şüphe yok ki, işsiz kalan, sıkmhda olan vatanda-

. şa, biz enflasyondan yeni çıktık, şimdi istikrar 
siyaseti takibediyoruz, bunun neticesinde memle
kette bir durg~nluk vardır, acele etmeyin, yavaş 
yavaş iş hacını açılacak ve istilfrarİı bir şekilde 
ya~1rımlara başlanacaktır, biraz sabırlı olun, d\ni
lenıez. İşÇi, pek ta~bii, ekmek ister, karmnı doyur
mak ister, bunun için de iş ister. Binaenaleyh bu 
konjonktürü 'nazara alarak memlekette işsizlik me
selesin:n halline doğru gerekli tedbirlerin alın
ması icabetmektedir. 

Bizde işsizliği doğuran sebeplerden bir tanrsi 
de, köylerden devamlı olarak şehirlere doğl'U 

akın ile ilgilidir. · 

Şunu. ifade edeyim ki, bizde nilfns hareketleri 
tamamivle kontrolsuzdur. Osmanlı İmparatol·ıu

ğu dev;inde büyük şehirlere, bilha~sa 1stanb11l'a 
köylünün gelmesi, zaman zaman birtakım esa~la
ra bağlanmış '"\re kontrola tabi tutulmuştur. Biz 
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böyle bir kontrolu maalesef tesis edemedik ve lıu 
nlifus hareketlerine karşı bir kay1t koymadık. 

Hu' n[ifus akını, köylerden şehirlere gelen 
akm, büyiik ·şehirlerin etrafının gecekondu ÇC'm
bed ile çevrilmesine sebebolmuştur. Bu geçeknn
du çemberi, pek tabii birtakım problemler, ~1ğ
lık, yol, eğitim problemi gibi, en başta mes~_rnn 
problemi gibi birtakım mühim problemler ortaya 
çıkardığı gibi, bu al'ada işsizlik problemini de Jo
ğurmuştur. Gene bu problemler arasında mübim 
bir problem de asayiş problemidir. 

Köyliinün şehirlere akın etmesinin iki sebP,bi 
vardır. Birisi ; IGiyliinün yeteri kadar karmnı 
doyurabilrcek istihsal yapamaması. Bu da topra
ğm verimsizliği~den veya istihsal usullerinin r.ok 
kötü ve ·geri oluşundan, yahut köylüniin yet•.~ri 

kadar toprağa sahibolmayışından veya hiç topm
ğı ol ma.vışmdan ileri gelir. 

Köylünün şehirlere doğru akınına sebeb01an 
ikinci nokta, köydeki hayatlarının çok geri ve 
ta:ıammülsüz bir seviyede olmasıdır. Bazı köyler
de ortaçağ hayatı yaşandığı saklanmaz bir haki
kRttir. Muhtelif sebeplerle şehirlere gelen ve ~e
hirlcrdrki konforu gi)ren köylü, pek tabii, bir an 
evvel köyiinden ayrılmak i<:in zaten çok kifa~7et

siz olan toprağım ucuz, pahalı elinden çıkarıp ~e
hirlerin nimetlerinclen istifade etmeye koşma~ı-a_ 
dn·. Bn işe, gayet tabii olarak, beşeri bir ·düşün
ceoir. f ste şehirlere doğru yapılan akınm ikjnci 
mtlh im sehebi de hudur. 

İş~izliğin sebepleri üzerinde kısaca bu karlar 
tevakkuf ettikten sonra, şunu ifade etmek ist'Cl"İm 
ki. Hiikiimrt ga:vet uzun vadeli bir ralışma i~in
dedir. 5 yıllık bir planı ele almış, 1963 yılınd.:tn 
itibaren u,vgnluyaraktır. · 

Fakat beri tarafta bir realite vardır. Benden 
evvel konuşan Sayın Bayındırlık Bakam ve Ça
lışma Bakam arkadaşlarımızı dikkatle dinledim. 
Siiyledikleri <_:ok doğrudur. Ancak acele olarak ve 
IMer.lisin kapısına karlar gelip başım çarpmış ve 
kenrfüini göstermiş olan bir problem ile de kar.ıı
karşı :va:vız. 

Şimdi biz iş<:ilere sabırlı olun, bizim 5 sene·:1k 
pliimmız vardır, şu planı tatbik edelim, Meclise 
getirelim ondan sonra sizinle ilgileneceğiz diye
meyiz. Bu itibarla birtakım _tedbirlere teve.;;;sül 
etmek zaruridir. 

Nedir bunlar? Evvela ihaleler ... Bizim bütçe
mizde bu sene için 5 milyar liralık bir yatırım 
tahsisatı ayrılmı§tır. Bu dünya kadar paradır, az 

para değildir. Bütçeyi kabul edeli 2 ay olmuşt.uı.;_ 
O halde süratle bütçenin derpiş ettiği yatırım!a
ra başlamalı, ihaleleri süratle yapmalı ve iş saha
laı_•ı açmalıdır. 

Benden evvel konuşan arkadaşlar bu konu 
üzerinde ehemmiyetle tevakkuf ettiler. Fakat hu 
yetmez, bunun yetmiyeceği kanaatindeyim. Bım
lara muvazi olarak yeni ve acele tedbirler düşiin
meliyiz. 

Roosewelt Amerika'da iş başına ge~tiği zam::ın 
11 milyon iş~iz vardı. Bu davayı nasıl ha1ledet~P.k 
diyorlardı. Keza Hitler iş başına ge~tiği zam'.:n 
mühim bir işsiz kütlesi vardı. Bunlara iş ·bu]m;.ık 

için derhal otostardlar, geniş otomobil yollarının 
yapılmasına başlandı. Amerika ve Almanya'(hki 
işsizlere bu suretle geniş ölçüde iş temin edilmiş 
oldu. Bizde de; .sade yol inşaatında değil, her 
zaman zararları belirtilen toprak kaymasına m~ni 
olmak için taras1amaoan ve saireden bahserlil
mektedir; bu gibi tedbirlere başvurmak lfizımd~r. 
Şn anda aklıma gelen, teraslamayı söyliyebi.!i
rim. İşsizler teraslama işlerinde ~alıştmlmdıJır. 
Şu anda hatırlıyabildiğim bir fikir olarak söylü
yorum, başka tedbirler de ~labilir. 

Üçüncü bir tedbir, özel teşebbüsün, yeni iş sa
haları yaratması i0in Hükümet tarafından teş

vik edilmesidir. Özel teşebbüse emniyet verilmeli
dir. Uzun vadeli bir tedbir olmak üzere işsizlik 

sigortasını ve işsizlere sigorta dışında yarrlım 

sisteminin tesis edilmesini; geniş bir şekilde tat
bik edilmelidir, bunu da tavsiye etmek isterim. 

Arkadaşlar, biraz evvel, hiç ~Üp'he yok ki, 
3 Mayıs giinü yapılan hare'lrnti kli~üms~e.memek 
.lfizııngeliı· ·demiştim. IBu, memlel{efimizdeıki bü
viik değişikİikle ilgilidir. Hu 'hadiseler etüt ecli-
1irk;•n, Erhaa. Ye l\fardin oJn~darını da a:vm tmila 
göz öıılinde tu't.ınak ve birlikte 'hadiseleri layik 
oldukları önemde tetkik etmek v.e lhaki}d, doğ
ru lıir sonuca . Yarmak uyıgun olur lrnnaatinde-
yim. . 

Sözlerime nlhayet verirken sizlere, 'bahis 
konusu eserden memle1rntimiz'i ilgilendiren ~n

sa bir pasajı o1mmak istiyorum : 
d-Ialen az gelişrni~ memleketlerde işsizHk en 

büyük meseleleri doğurmaktacbr. 'Ekseriyeti 
köylü olan miihim bir iş('.'i kütlesi İt') bulamama'k
ta veya._ yeteri kadar İ'ş elde edememe kteclil'. 
Ekseriya mahalli İhiikümetler .bu işçi kütlesini 
meşgul edecek işlere . girişecek veva sanayile-ş-

-meyi kolaylaştıracak mali kaynaklara malik 
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değildir. Ecnebi sermaye az gelişmi1ş memleket
lere yatırım yapmakta tereddüdeder. Çünkü 
bu memleketlerde siyasi ve .sosy~.l .kaynaşmalar 
daima korku ·verecelk durumdadır. O halde bu 
memleketlerde gittikçe artan 'bir ekonomik in
kişaf kaynaklarının 'başlıca amilini yabancı 

memleketlerin mali yardımı teşkil eder. Bu 
yardım dışında, şüphesiz mecburi çalışına mü
kellefiyeti, az ·gelişmi1ş memleketlerde işs'iz.liği 

yenmenin rve memleket ekonomisinin gelişmesi
ni yola koymanın tek vasıtası olarak kalır.» 

Hepinizi 'hürmetle selamlarım. (Alıkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çetintaş. 

NEŞE'1.1 ÇE'TİN'TAŞ (Yozgat) - Sayın 
Başkan, Sayın üyeler ve mu!hterem Hükümet 
erkanı; işsizliğe sebebolıan hadiseleri objektif 
bir gözle ıtetki'k edersek bu sebepleri şu şekil

de faıiasa edelbiliriz: 

Servet beyannamesi v·ermek suretiyle hal
kın 'bir Devrim Hüküm€ti zamanındaki bu te
şe!b büs yeni bir Servet Vergisi alınacağı 'endi
şesiyle mevcut servetini az göstermek ıve m~te
davil sermayesinin işletmeden çekme yollarına 
girmiş 1olması, son yıllarda yeni yatırımlara 

gidilmemiş olması, eskiden yarıda kalmış yatı
rımların d~ pliln ve tetkik mevzuatiyle ~kmali 
yolunda harekete geçilmemesi ve 'bir de 'bun
lara inzımam eden kula1klıkla yerli sanayi ma
mullerimizin imalfütında:ki kontrolsüzlük, fiyat
larında'ld yükseklik, ihraçlarındaki zıörluk -yii
zıünden her sahada stokların aı;tl'şı, sermayenin 
bağlanışı ve iş yerlerinden işçilere yol verilme
si işsizliği ve hayat •şartları buhranını, geçim 
zorluğunu hızlandırmıştır. 

Yıllardan beri ziraat ve diğer sanayi kolla
rımızın makineleştirilmi§ olması v1e nüfusun ar
tışı ayrıca işsizlik derdini derinleştirmi'Ştir. ,:tıh
raç mallarımızı mamül olaraJk değerlendirme

miş olmamız; me:seıa tütünümüzü yaprak ola
rak satıyoruz, incir ve üzümü cibre olarak ihraç 
ediyıorııı. Hafbuki bunları rakı, şarap şeklinde 
mamül olarak ~attığımız takdirde gelirimiz ar
tacak, 1geniş hir iş kolu .ge<:~m yolu bulacaktır. 

Diğer zirai ma'hsullerimize 1gelince; meyva 
ve sebze ilhracatında bir mevsimden diğer 

mevsime mahsulü ımu1hafaza, ihracatta ambala
jın ihraç imkanlarına ıgöre sağlanması yıolu dü
şünülmemiştir. 

!Biz eğer iç iskan mevzuuna ıönem versey. 
dik bugün köylü .şehre akın etmiyecekti. Köy
lülerimize bankaların kefaleti müteselsile yo
luyla- ıkredi verdiği malUrndur. Köylümüzün Ç'O

ğu topraksız kısmen de az topraklı olmakla 'to
hum, traktör, kuşum hayvanı ve saire ıgibi işlet
me sermaye ve araçlarından mahrum bulunma. 
ları kendini geçindirnıeyen 've !Uyıkiyle işlete

mediği toprağı da terk ederek •şe'hre ·göç ·e'tme
ye mec'bur kılmıştır. Son yılıJarda ve 'halen bii
yiik şe'hirlerim'izde nüınune köyleri kurulması 

teşeb'büsüne 1geçildiğini gör.me'kteyiz. !Birkaç 
milyona nümune köyü yapmaktan1sa., işin lü'k
slinü bior tarafa iterek, az ma.şraf ve ·çok iş 

esasından köylümüzü kalkındırmalı ve şe1hre 

akın etmiş köylüyü köyüne 'bağlamayı sağlama
lıdır. 

'Köylünün ve ziraat işçisinin emegının ve iş 
gücünün değeri düştüğü halde geçimi için la
zım olan yiyecek ve giıyecek maddelerinin fiyatı 
günden güne yükselmektedir. Evvelce dolar 
285 kuruş .flrnn bir 'kilo tü'tün '6 - 8 lira idi, ya
ni 2 - 3 dolara tekab'ül ·ediyordu. Bugijn dolar ·9 
lira ·olduğu !halde köylünün tütünü ve buğdayı 
ve diğer 'bütün istihsal maddeleri 1aynı vaziyet
tedir. Böyl.ece dolar farkı müsta'hsıl ile köylü 
aleyfüine işleyen yıokluJk ıve sefalet ve işsizlik 

doğuran çark halinde dönmektedir. Eğer i'hraç 
maddelerimizdeki ayarlama ile köylünün ihraç 
maddesi ayarlanmrş ·olsaydı 'bugün köylünün !bir 
kflo tütünü '25 • '30 lira olması ica.betmez miydi? 
rhra<~ maddelerimizden en muhimini teşkil eden 
maden· işlerimiz ve işletmelerimiz büyiik 'bir 
gfrçlük içindedir. 'Mamur veya hiçolmaz:sa yarı 
mamul bir 'halde ;satarsak atıl kalmış 'köylüyii 
ihya ·etmiş oluruz. 

Diğer 'taraftan 'Büyük Meclisin ve Hüküme
tin iş başına ·gelmesinden beri Meclisin, Hükü
metin Anayasaya ·olan saygı ve bağlılığını is
tismar eden meç·hul kollar sıık sık, şurada 'bura.
da açlık ve işsizlik yü:rüyfrşleri tertiplemekte· 
dir. Meselil Ankara 'da son yürüyüşler uzun za
mandan 'beri bir organize tertip ıgörülmemiş 

midir~ Bu ·gibi yürüyüşlerde Hiikümetin, işsiz
lerin bu toplantıya nereden ve nasıl ve kimler 
tarafından ·çağJrılclıklarını ve 'hepsinin bir sen. 
dika ile ilgili bulunup '.bulunmadığını teg}Jit et
mesi hize her sa1hada ve i1şsizHk :salhasında fikir 
verebilirdi. Blinu Hüküm et yapmış mıdır? 
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Memlekette lbir işsizlik ve hayat sıkıntısı 

meydanda iken, dost Almanya başta olmak üze
r,e, demirperde 'hariç, NA'TO ve SENTO mem
leketlerine i1şçi gönderilmesinin hızlandırılıp 

kolaylaştırılması gerekmektedir. Bugün Alman
ya'daki İtalyan ve Yunan işçilerinin Türk işçile
rinden beş misli fazla bulunduğunu basından öğ
renmekteyiz. Bizde yüzlbin işçinin Almanya'ya 
gitmek için müracaat ettiklerini yine basından 

öğreniyoruz. Bu arzuları bir an evvel tahakkuk 
ettirebilmelidir. 

İç imkanlarımız d1wgun iken vatandaşların 

açlık ve sefalet ıstırabı, mideleriyle sokağa dökül
mesinin ve yii.rüyüşe zorlamanın mesul ve mü
sebbibi de yine Meclis olarak, Hükümet olarak bi
ziz. 

İşte geçen defa bir işsizler grupunun Meclis 
binasını sardıklarını Sayın Senato Başkanının 

ağzından bizzat işittik. Bunlar ne istiyorlar? Di
ğer milletlerde olduğu gibi, ücretlerinin artırıl

masını mı, yoksa konfor mu istiyorlar? Hayır. 
Yalnız ve yalnız istedikleri günlük iaşelerini 

temin için ve sadece yaşamak için ekmek parası 
temin edebilecek ibir iş istiyorlar, çalışmak isti
yorlar. Bundan masum ve haklı bir istek ola
maz. 

Bizde Ana.doluı köylüsü ilkbaharda hasat mev
simine kadar Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul 
gibi sanayi 'Ve istihsal bölgelerinde çalışmaya gi.; 
der ve hasat mevsiminde tekrar memleketine dö
ner. Bunu nazarı itibara alarak Hiikümetin ya
tırımlarını bu mevsimde yapması icabederdi. İşte 
bu mevsimde yatırım yapılmadığından ziraat iş

çisinin şehre akın ettiği ve bir işsizlik meydana 
geldiği hakikati ortaya çıkmaktadır. Bugüne ka
dar yatırımlar yapılmadı,ğma göre, Mayıs ayı da 
bayram ve tatillerle geçeceğine göre, bundan son
ra yatırımlar yapılsa dahi ihale ve sair muamele
ler dolayısıiyle ancak son !baharda tatbik edilebi
lecektir. 

Hükümetin bütçedeki 5 milyara yakın yatırı
mı bu yıl i·çerisinde sarf edip edemiyeceğinin bil
dirilmesini rica eder, hepinizi en derin saygıla
rımla selamlarım. 

BAŞKAN - Sayın Sanayi Bakanı. 
ıSANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) - Muhterem Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri. Muhterem 
heyetiniz bugün işsizlik üzerinde umumi bir mü
zakere açılmasına ait takrirle Türkiye'nin bugün 

ve J--arın daha uzun müddet devam edecek olan 
son dereee önemli iktisadi ve sosyal bir meselesi
ni umumi efkar önünde dile getirmek, imkanını 
veriyorsunuz. Ben, Hükümetin mesul bir Bakanı 
olarak, bu müzakerelerden sadece memleketin bu
gününde de ve yarınında da ehemmiyetli netice
ler çıkabileceğine 'kaani olarak maruzatta bulun
mak istiyorum. 

l\fohterem arkadaşlar, evvela Türkiye'nin ha
lihazırda içinde bulunduğu gerçeğin olduğu gi!bi 
bilinmesinde fayda vardır. Ancak bu suretle ta
leplerimizin gerçekçi bir görüşle ele alınması 

mümkün olur. Bu konuda ben, Hükümet olarak, 
mesul parlamento üyeleri olarak, topluma karşı 

mesul aydın insanlar olarak, durumumuzun ne 
olduğunu kendimizden değil fakat Türkiye'nin 
iktisadi ve sosyal meseleleriyle kalkınmasiyle ya
kın alakasını bHdiğimiz ve takibettiğimiz NATO'
mm üç mütehassısının hazırladığı rapordan bir
kaç pasaj okumak suretiyle huzurunuzda tesbit 
etmek istiyorum. 

Şu kadarını arz edeyim ·ki, tesbit edilen hal 
oldukça ağır ve bizden büyük gayretler bekleme
sine rağmen, bendeniz; sorumlu insanların idrak 
ve şuuru ile yol aldığımız müddetçe memleketi
mizin halledilemiyecek bir problemi olduğuna 

kaani değilim. Yani katiyen bedbin değilim. An
cak, Parlamento ve Hükümet üyelerince müttefi
kan, memleketin gerçeklerinin anlaşılması ve dokt
riner değil, ilmi ve rasyonel bir görüşle bu mev
zuda neler yapılabileceğinin tesbiti ve buna. ina
nılması şarttır. 

Raporda deniyor ki, «Türkiye» de uzun va
deli kalkınmanın planlanması, ilk defa sistema
tik olarak ele aiınmış bulunmaktadır. Bugünkü 
Türk Hükümetinin siyasi istikrarlı !bir para poli
tikası ile devamlı iktisadi ve sosyal kalkınmayı 
sağlamak zaruretini açıkça kabul etmek esasına 

dayanmaktadır. 

H ükümet çok ağır bir vazife ile karşı karşıya 
bulunmaktadır. Nüfus senede % 3 e yakın nisbet
te çoğalmaktadır; yaygın bir işsizlik iş sahası az
lığı mevcuttur ... Enflasyon, insicamsız yatırımlar 
ve dış borçlara ait nisbeten dünyanın en ağır 
idame külfetleri miras kalmıştır. Rapor neticeler 
kısmında da aynen şöyle yazıyor: «Türkiye'nin 
acil ekonomik meseleleri ittifakın bütün üye
lerini yakından alaka<lar etmelidir. Ölçüler ge
niştir. Güçlükler kolayca halledilir evsafta 
değildir.» 

-39-

TBMM KÜTÜPHANESİ



O. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
İşte muhterem arkadaşlar, ""sizlere XATO 

raporundan bfrzı parçalar, bu itibarla., mem
leketimizin evvela iktisadi bakımdan hangi 
noktada bulunduğunu, taleplerimizin hudu
dunu ta.yin edebilmek bakımından, memleke
tin imkanlarını en iyi şekilde kullanabilmek 
bakımından gerçekçi bir görüş:le tesbit etmek 
lazımgelir. İşte muhterem arkadaşlarım, Kar
ma Hükümet daha ilk güınden itibaren lm ger
çekleri kısa zamanda, tesbit etmiş .ve esasen 
siyasi hayatta uzun yıllar memleketin muka:d
deratiyle· içli dı§lı olan tecrübeli bir devlet re
cüelünün başkanlığı altında kurularak çalıı;makta 
olmanın güvenliği içinde memleketin bu ger
çeklerinin ne suretle halledilebiıleceğini ifade 
etmiştir. Hüküm et kısaca «iktisadi kalkınma
mızı bir plana bağlıya.cağız ve istikrardan ayrı1-
ırnyacağız. Bu kalkınmamızı demokratik ve hür 
bir nizam içinde gerçekleştireceğiz.» demiştiır. 

İşte, ilk günden itibaren Hükümetinizin tu
tumu bu yolda olmuştur. Bir ay scmra kendi 
bak.anlığıma taaUlık eden yatırımların rne saf
hada olduğunu, yatırımların .nisbetlerini tes
bit etmek suretiyle huzurunuzda· arz edeceğim. 
Bundan önce bir kerre daha beTir'teyim !rf, 
meımleketiınizin son derece önemli ve ileride 
d~.ha da ehemmiyet.ini muhafaza. edecek olaın 
işsizlik davasının izale edilebilmesi ·İçin mil
li tasarruflarımızı artırmak mecburiyetindeyiz. 
Mümkün olduğu kadar istihlak hareamairarın

dan sakınarak, tasarruf yapmak ve hariçten sağ
lanacak imkanlarla en geıniş ölçüde, ms)'onel · 
bir ölçü içerisinde, yatırım yapmak meeburiye

tindeyiz. 

İşte lliikümetimiz bu görü_şle beş yıllık ya

tırım programı hazır~ı~da.rı yanında, 1962 ye 
geçiş yı1ında da aıymı zihniyetle çahşacaktır. 

Şimdi, kendi bakanlığıma taalluk 'eden yatırım
larla alakalı rakamları hmmrunnzrla dile geti
receğim. 

Muhterem arkadaşlıar; Sanıayi Bakanhğ1-

.:ıa · bağlı İktisa.dı Devlet TeşekküHeriıniıı ,va
tıTımları. Artırma, Eksi.]ıtme ve İhaı}p Kanunu
na· tabi değildir. Fakat, 23 sayılı bir Kanım
la bakanlığın tasvibinden ve 1\faliyr Bakan
lığının ta.sdikınden geçmek suretiyle, föka
mül edecekleri kabul edilmiştir. Şu halde 1962 
yatırm projeleri, bu Nisan ;;ıyının başında ik
mal edilebilmiştir ki, bu daha evvel hazırlanan 
ön projelıerin bir $eleksiyona ta~i tutulması; 

ayıldanma·siyle mümkün olmuştur. Kalkınma 

plan ve strate~isine göre yiyici masraflardan 
sarfınazar ederek, istihsali üretici sahalara 
yöneltmek suretiyle muayyen sentetik bir gö
rüşle, bu projeler hazıdanıp kabul ·edmdik
ten sonıra tatbikat pi·oj&eri ha.line getirilir. 
Şactnameler hazırlanır. Artırma Eks=Itmeı ve 
İhale Kaınununa tabi olmadan ilanlarl"': ihalıeier 
yap~1ır. Ama bu şikayet olduğunda, bakanlık 

onu teşvik ettirmeğ'e mecburdur. .Çünkü onun 
sorumluluğtı1nu istersiniz. İşte bu da ihaleyi 
geciktirir. Bu camia bakımından bir misa~dir. 
Sonra memleketin iklim şartlıarı çok değişik

tir. Bu dçı yatırımların başlangıç tarihine mü
essirdir. • 1\fe.mle'keüınizde yatırımların filhal 
başlamasına ancak l\fayısıta imkan vermektt!edir. 
l\fart.ta 'lnı "yıl İstanbul 'da kar yağmıştır, ar
kadaşlar. Bu itibarla; Türkiye 'nin yatırımila.rı 
şu ge·çen dört aıylık devrede değil,, veya Dev
let bütçesiylle alakalı kısımlar için Mart, Nisan 
aylarında değil, ·Mayıstan itibaren gelişmeye 
başlıyacaktır. Bütün istatistilder tetkik edilir
se,, geçmiş senelerin Y,atırımlarınm yıJ.ılık da
ğı.lış1. aylar ola:ra.k tcsbit edilirne, ortaya ha
kiıki durum basit ola~·ak çıkar. 

Bizim earniamız<la, yıllık yatırmı!l:ardan, mc
scılii; Türkiye Kömür İşletmeleri Umum Müdür
lüğü ilk dört ay için9e yılda yapacağnıla yüz
de 9,6 suıı yapmıştJr. Çiıınen'to Sanayii yüzdıe 
15 kadarını ta:hıikkuk ettirmiştir. .Azot Sanayii, 
yüzde 18,3 ünü, Makina. Kimya Endüstrisi Ku
rumu yüzde 17,6 sını, Türkiye PeıtroUeri Ano
nim Ortaklığı yüzde 18,92 sini, Şeker Şirketi 

Umuıu M:üdürlüğ·ü yüzde 20,15 ini, Sümerban:k 
yüzdt> 5 ini, Etibank yiizde 14,081 ini tahakkuk 
ettirmiştir. Fakat, oldukça düşü!k yatırım ~e-. 

vi~·csinde olan· E1tibankın ihafolerinin durumu 
hakkmda arkada~larırna biraz bilgi ·vermekte 
fayda görüyorum. 

Etibank yatırımlarını iki yolla yürütmek
te<l ir. Emanet usulü ile kendisi' yapmaıkta, bir 
de ihaleye çıkarma:k suretiyl1e müteahhitler· va
s1tasiyle iş yapmakta. Onbir tane ihaleden do
kuzu yapı~mış, bi.r tanıesinin protokolü imz.alaıı
ıml?. bir tanesi de · 1962 yılmrn son]arına b11·a:
k1lnı ılitır. 

}Iuhterem arkadaşlarım,, rrürkiye'de yaıtırım
ların yıapılması kada,r, yatır1mlara geçmeden 
evvel yavılacak hesapların hududu içerisinde 
yatırı~n yapmak . da son dereee önen:ıli acil me-
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selelerimizdendir. Seksen milyona çıkacağı der
piş edilmiş bir işin 350 milyon un üzerine çı

karmak hesap değildir. Buna dikkat edeceksi
niz. Saaayi Bakanlığında bütçe ile b:rlikte yal
nız yatırımların safahatını değll ayım zamanda 
teşekküllerin iktisadi vaziyetleri hak.kında da üç 
aylık rapor göndermeleri, .merkezden takibediJ
mektedir. İdari bir kararla bu gündem usul 
haline getirilmiştir. Bir politika şeklini almıştır. 

Vaktinizi almak istemem, tek tek bütün pro
jeler nazara alınmak suretiyle dövdü.neli aym 
sonunda durumun ne olduğunu ,açıklıyabilir1m. 
Ancak bu ger<_;eği ifade edey1m ki, Tü .. ·kiye'de 
yatırımlar bilhassa .Mayısta hareket kaz,:unr. Bu 
teşekküllerin ilk projelere ve yıllık vaziyete gö. e 
iç ve dış kaynaklardan ne miktar yatırım yap
tıkları, llakanlık merkezince takibedilmektedir 
ve projeler en küçük teferruatına varıncaya M

dar l\Ialiye Bakanlığında teker teker, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri yetkilileri ile, demin a.rz et
tiğim israftan kaçırumak hatta lojman dahi yap
mamak esasına göre tetkik edilmektedir. 

Arkadaşlar; bugün öyle ~letmelerl.m.iz var
dır h.i, müdürüne lojman binası yapılmamakta

dır, Niçin lojmaın binasına sarf edeceğimiz pa
rayı bilhassa Türkiye'nin ö~çüsün<le istihs.ıli 

,artıra.n bir yere harcamaya mecburuz da onun 
için. ~ '.inkü, süratle milli hasılayı artırmak va
zifesiyle mükellefiz. Yatır1mların ö .. celiklerini 
tcsbit Cdl1emizin mul'laSı budur. Yoksa bir b:na 
yap1hr, orada işçi çalıştırılır. Fakat bu binaya 
sarf {'ılut:gimiz para ile istihsali .artm:.cak ve 
mewleb~t menfaatına daha uygun iş:ere glrebi
Jirsiniz. Hu it:barla, bir memleketin 'kalkın.ma
.~m.Ja lıel fıektör ölçüsünden neyin öı~e alınrııası 
lô.zımdır, neyin daha sonra mütalaa edilmesi ge
rekir, ilmin ışığı altında bu hususların ele a!lın

ma~ı gerel .. eceği gü1i gibi aşi:kô.rdır. 
Bfi21 aıkadaşlarımız tedahüllerden bahsetti-., 

ler, bu ~"d çektir. Çünkü servisler arasır .... da aynı 
'hizmetin görülme:si yüzünden tedahuller olu
yı~r. .ı·'ormaHteler var ve bir kırtasiyecilik mev
zuu var. Pakat, muhterem arkaıdaşlarım, insan 
dediğiniz unsur itiyatları değiştirmesi bakımın
dan, gece yatar gündüz kalkar ve her huyu de
ğiştirmiş olur bir varlık değildir. Her şe

yin üstünde insan unsuruna önem vererek, 
mesai arkadaşınıza bu vazifeyi ifa ederken bir 
misyoner gibi, memleketin kend:s:ne rol oyna
dığının şevkini tattırahilnıeniz şa.rttır, arkadaş-

lar. Bu havayı veremediğimiz müdde~çe ayn~a.o 

cağınız tahsisatın derbeder bir gidiş içinde, çar
çur edilmesinden başka fazla bir mana alması 
mümkün değildir. Ilu itibarla bütün bu müşkill
lerin bertaraf edilebilmesinin tedb:rleri alın
makta ve bizzat Bakanlıklardan mürekkep he
yetler umultluğu gibi çeşitli Bakanlıkları ilgilen
diren konularda çalışmalar yapılmaktadır. Mese
lft bizim Çalışma Bakanlığı ile bir konumuz var
d1 r. Türkiye'de hahcılık imalatının evlere da
ğıtılıarak yapılması şeklinde öteden beri süre
gelen, ananevi, milli bir küçük sanat kolu olmuş
tur. Bir kanun gelmiş, orada çalışanları bord
roya tfi.bi tutmuş ve bundan dolayı evlere iş da
ğıtanlar bu işlerini tasfiye etmişlerdir. Bir baş
ka konu da :Maliye Bakanlığını ilgilendiriyor. 
Kanuna göre eğer halı ihracatçıısı halısını ken
disi imal ediyorsa, bu ihracatçı gider verg~ıden 

müstesnadır. Ama bir tüccar halı ihraceder8e 
bu vergiye tabidir. Teker teker, 1bütün bunlar 
bir cımbızla ayıklamrcasına tesbite başlanmıştır; 
bilhassa Bakanlar meşgul olmak suretiyle bu 
meselelerin halledilmesi karara bağlanmıştır. 

Sanayi, Çalışma, l\faliye, İmar ve İskan, Ticaret, 
Ulaştırma, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ken
dilerine düşen sahalarda istihsalin gelişmesi ·b:ı
kımından bu meselelerle ilgilidirler. Ticaret Ba
kanlığı piyasa vaziyeti itibariyle, Gümrük ve 
_Tekel Bakanlığı gümrük tarifeleri pol:tikası iti-
bariyle bu meselelerle ilgilidir. Belediyelerde 
birtakım formaliteler yüzünden işlerin uzaıwm 

görülme.ktedir. Onun üzerinde durulmaktadır. 

.:\'.1illete .karşı bu işleri yürütmek ımesuliyetirri 

üzerine alan kimseler, bu takriri buraya ge iren 
·arkadaşlarımız kadar mesuliyetini müdrik insan
lardır. Bi rtak1m kanunlar taranmalıdır. icra-

. nın kararları gözden geçirilmelidir. Bu meka
nizma kurulmuştur. Elbette ki, peyderpey tat
bik mevkiine konacaktır . 

Muhterem arkadaşlarım, teker teker bütün 
teşekküllere ait bilgi vermek imkanı mevcuttur. 
Fakat bunun teferruatı üzerinde vaktinizi işgal 
etmektense ben huzurunuzda Türkiy~'nin hali
hazır durumunun ne istikamette seyretmekte ol
duğuna dair bazı bilgiler vermek istiyorum. 

:Muhterem arkadaşlarım, ekonomlk tab:riyle 
memleketin içinde bulunduğu devir, b:z Karma 
Hükümet olarak vazife deruhte ettiğimiz zaman, 
duraklama devrinde idi, re~esyon ic:inde idik .. 
Ama bugün memlekette bir ·hareket başlam1~tır. 
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Sayın Çalışma ~akanı arkadaşımız, benim de 
not etmiş olduğum bazı rakamlar verdi. Bu 
rakamlar şayanı dikkattir arkadaşlar. Mart 
ayında İş ve İşçi Bulma Kurumunun 68 ünitesi· 
ile, resmi ve özel sektördeki işçilere ait verdiği 
rakamlar şi)yledir: Yeni iş yerlerinde çalışan
lar, 1 162, kapanan iş yerlerinden çıkarılanlar 
l 063, leıhe fark 59. Fakat, mevcut işletmeleri
mizin faaliyetlerini geliştirmiş olmaları sebe
biyle, inkişaf ettikleri ve işçi talebinde bulun
dukları ve çalışmaya 'başladıkları yine bir haki
kattir. İşçiler, hali faaliyette bulunan işletme
ler tarafından alınan işçiler sayısı 11 610; faa
liyetlerini azaltmak suretiyle, işlerine son veri
len_ işçi sayısı ise 4 7 44. ki, fark 6 866 dır. İşte 
arkadaşlar, bu rakamlar Türkiye'de ekonomi
nin harelrnte geçtiğine bir işarettir. İthalat ve 
iılıracat hakkındaki rakamlarımızı ilgili arka
daşlarımız izah edeceklerdir. Memleket bir ge
lişme seyri içine girmiştir. Bidayette tahmin 
ettiğimiz rakamların üzerine çıkılmıştır, dış ti
carette ithalat ve ihracat rakamları, bir geliş

me seyri içindedir. Bidayette tahmin ettiğimiz 

rakamların çok üstüne çıkmıştır. Bu memleket
te ekonomik alanda bir dema.rajdır. Harekete 
geçiştir. Bu itibarla hangi sektöre bakacak olur
sak bakalım, bu memlekette birtakım bünyevi 
arızaları müşahede etmek ve arızaları bertaraf 
etmek ne kadar vazifemiz ise, müspet ve yapıcı 
endislerine bakmak da aynı şekilde vazifemiz 
olmak Iazımgelir, kanaatindeyim. 

Bu itibarla, biraz önce Sayın Çalışma Ba
kanından dinlediğim gibi işsizlik meselesinde 
Planlama Dairesi etüdünü yapmış. Otomatik 
olarak yüzde 7 yatırım hızını gerçekleştirdiği

mizde da4i şu kadar işsizlik olacaktır, diyor. 
Bu gerçektir. · 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetiniz, gü. 
cünün yettiği kadar, iktisadi ve sosyal mesele
ler üzerinde çalışmaktadır. Bir sihirbazın değ
neği ile iktisadi işlerin düzeltildiğine dair dün
ya tarihinde bir misal yoktur. Prof. Erhard'a, 
mucize yarattın dendiği zaman, «Mucize yarat
madıni, aklın emrettiği yolda yürüdüm.» demiş
tir. Bu itibarla Sanayi Bakanınız olarak şunu 
arz edeyim ki; Türkiye'de mülkiyet Anayasa
nın teminatı altındadır, mukavele hürriyeti ve 
sosyal adalet Anayasanın teminatı altındadır. 

Birtakım batıl, 20 nci asrın 2 nci yarı1sında de
mode olmuş hüküm ve ~oktrin görüşleri serde-

derek değil, karma bir ekonomik nizam ıçın
de, Devlet ve hususi sektörün birbirine karşı 
mücadelesi ile değil, birbirlerinin noksanlarını 
ikmal etmek suret'iyle, Anayasa hükümleri için
de, Tüı,kiye'nin kalkındırılması için tedbirler 
almak ve hu tedbirler üzerinde tartışmak yo
liyle müşkülleriınizi yenecegız. Ve bu nizam 
içinde memleket selamete kavuşacaktır. 

1 

Bir noktayı daha arz edeyim. Fedakar me-
murların maaşlarına geçen yıl çıkan bir kanun
la bu sene verilmesi Iazımgelen yüzde 15 zam
mın örtümüzdeki yıla tehiri tasarısını huzuru
nuza getirdiğimiz de, bugün kalkınma lehinde 
olan arkadaşlarımız bizi ne kadar tenkid etmiş~· 
lerdi. Ama• kalkınma yatırımla olacaktır. Bu 
da cari masra~fların kısılma1sın1 ve istikrarın 

1sağlanmasüıı- gerektiren Nato raporunda bun
ların hepsi var. 'rürkiye bu şekilde hareket eder
se beş_ yıllık planı ta-hakkuk ettirmek imkanını 
sağlar deniyor. 

Bu itibarla, memleketin süratle demokratik 
nizam içinde kalkınmasında müttefik olduğu
muza. göl·e, tek çıkar yol, ·beyanlarımız·ın, ifade
lerimizin bu umumi kalkınma felsefesi içinde 
'olması iktiza eder, kanaatindeyim. Kalkınma 
mevzuunda, ıServet beyannamesi de tenkid ko
nusu edildi. Halbu'ki arhdaşlarım, bu hususta 
da endişeye mahal yoktur. Hükü.metiniz, çeşitli 

şekillerde ifade etmiştir k'i, (Tabii Maliye Veki
li de temas edecekler) servet beyannamesini 
herkesin servetine göz koymak için değil, sa
dece tahsilatın bir kontrolu mekanizması say
maktadır. Bir hakikat var, 20 nci asrın ikinci 
yarısında, vatandaşın ödiyebileceği ve üzerine 
düşen miktar vergiyi ödemesi, tıpkı bir asker
lik görevi gibi k~tsal bir vazife sayılır. Vergi 
mevzuunda servet heyanname1si de sadece bir 
kontrol vazifesi gözetilmiş bulunmaktadır. Bu, 
kontrol için bir tedbirdir. Şimdi, bu kanuna 
karşı ,da cephe almak doğru değildir arkadaş
lar; Türkiye 30 milyonluk nüfusu ile ve 10 mil
yarlık bütçesi ile bütün dertlerine deva bula
maz. Bir taraftan, Hükümet Devletin imkanları
nı artırması politikası takibederken, beri taraf
tan özel sektörü de karma bir ekonominin fel
sefesi içinde ve Anayasanın teminatı altında, 

yatırımlarını yapmaya ve onu teşvik etmek, 
Hükümet ve Parlamento olarak vazifemizdir, 
kanaatini taşımaktayım. Bu çeşit beyanlardan 
hiç kimse ürkmemelidir. Yabancıların Türkiye'-
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de yatırım yapmak için bize projeler verdiği 
şu sırada özel sektördeki sermaye erbabımızın 
'da kendilerine tereddübeden vazifeyi yapması
nı, artık uzun müddet endişelel'' içinde bekle
mek değil, ·«Bu memleketin kalkınmasında be
nim de şeref payım vardır, ben de bunun mesli
liyetini alacağım.» diyerek yatırımlara. başlama
sını lüzumlu gören bir arkadaşınızım. Memle
ket içinde ve dışında bütün dikkatler bizlerin 
konuşmalarımız üzerinde temerküz ·etmektedir. 
Bütün beyanlarımızda, Anayasanın vatandaş

lara temin ettiği birtakım yeni müesseseleri 
benimsetmek suretiyle karma ekonomi içinde 
yatırımlarımızı 'SÜra tlendire bildiğimiz ölçüde 
fadalı olur işsizlik konusunu istismar vesilesi ola
rak vatandaşa takdim etmek bu memleketin ger
çeklerine uygun düşmez. Davaları anlıya.bildiği

miz takdirde qüratle halledebifüiz. Türkiye'nin 
dış yardım ve kredi alması içip., Hükiimetin, mem
leketin içinde bulunduğu şartla_r dikkate alınmak 
suretiyle gösterdiği azami dikkat, hesaplı ve ki
taplı çalışmalar, ne olursa olsun müstekar para, 
enflasyondan uzak mali ve iktisadi istikrar politi
kası, nazarı dikkate alınmı~tır. İçinde bulundu
ğum için arz edeyim, 5 yıldan beri ancak Temmuz
da ödenmesi bütiin pancar bedelleri, bu sent; bir 
lira borcumuz kalmamak şartiyle Nisan sonunda 
miistahsıla ödenmiştir. Bu imkanı ancak, Hü
kümetin miistakar bir politika takibetmesi netice-

. sinde sağlıyabilmişizdir. Nisan sonunda, Nisanı 

30 da, Tiirkiye'de, 25 yıldan beri her yıl para al
mak için Temmuz ayına kadar beklenirken bir 
lira Şeker Şirketinden alacaklı olan tek Türk köy
lüsii kalmamış:ır. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; mesıeleleri :biitün cep
heleriyle görmek, gerçekçi olmak,, bu memleketin 
vazifelerini yapalbilmek için, ·hepimizin de müş
terek bir prensibolarak benimsememiz lazımdır. 

Huzurunuzdan ayrılırken, arz edeyim ki, kıymet
li b.rkadaşlarımın, bizim çalışmalarımızda burada
da:d mütalaa ve tenkidleri ile t8ık tuttular. Sa
yın Demir arkadaşımın da hatırlatmış oldukları 
cihet Bakanların kendi çalışmalarını tanzimi 
üzerinde duracağım bir konudur. Teşekkür ede
rim. Memleket meselelerini burada konuşacağız. 

Demokratlk düzen i~erisinde memleket gerçekle
rine ·bağlı kalacak ve süratle kalkınma çareleri 
arayacağız. D~vamlı işsizliği kaldırmakla ve mev- . 
simine göre iş yerleri ihdas etmekle, her vatan
daşın devamlı bir maişet imkanına kavuşturul-

ması hususu gerçekleştirilecektir. Benim maru
zatım budur. Arkadaşlarımızın soracakları şey

·l1er olursa onları da ayrıca cevaplandırmaya ama
deyim. 'l,eşekkiir ederim. (Alkışlar) 

!BAŞKAN - Biraz önce oylarınıza arz edilen 
313 ncü madde için (919) kişi oy kullanmıştır. (99) 
kaJbul, (1) ıçekinser vardır. 

Salt çoğunluk temin edilmiştir. Bu şekilde 

Devlet İstatistik Enstitüsüniin görev, yetki ve 
kuruluşu hakkında Millet Meclisince kabul olu
nan kanun tasarısı: ve geçici komisyon raporu Ü7.e
rindeki görüşmeler 'bitmiştir. ·Tasarının tiimiinü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler ... Etmi
ycnler ... Kabul edilmiştir. 

ıMuhterem arkadaşlar, daha 13 üye söz almış 
bulunmaktadır. Ayrıca üç Vekiıl de söz almış bu
lunmaktadır. Göriişmelere devam edeceğiz. Yal
nız 13 üye i1le 3 Bakanın da sırada olduğunu dik
katlerinize arz ederim. Sayın AlpaslanL Yok. 

Sayın Öztürk<4ine. (Vazgeç, vazgeç, sesleri.) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - Vaz
geçtim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) 
Bir temennide bulunabilir miyim efendim? 

tB.AŞK~N - Hiçbiıı· teklif yoktur. Müzake
reye devam,, ediyoruz. Sayın İlkuçan. (Yok sesle
ri.) Sayın E~giin. 

ÖMER ERGÜN - Muhterem Başkan, Sena
tonun muhterem üyeleri, Sayın Hiikümet erkanı; 
vatanın kalkınması, vatandaşın bir geçim derdi
ne düşiiriilmemesi için Hükümetlere vazifelerin 
1büyüğii diişmektedir. Bununla beraJber her şeyi 
Hükiimetten beklemek !biraz da haksızlıl{ olur. · 
Hükümetin ve hükümetlerin başarısına yardım
cı olmak Büyiik Millet Meclisi üyelerinin olduğu 
kadar her aklı eren vatandaşın da başlıca vazife
si olmalıdır. Yoksa her şeyi Hükümet yapsın 
dersek milletin sayısız dertlerine deva bulunmaz. 

Bugün vatandaşta uyanan intiba politikacı

ların, partilerin Hükü:rneti tek bir istikamette 
devamlı şekiılde zorladığı ve tazyık altında tuttu
ğu Hükümetin başlıca memleket meselelerine Ia.
yıkiyle eğilemediği kanaatidir. 

Vatandaşların bu kanaatini değiştfrmek mec
buriyetiyle de karşı karşıya kaldığımızı ifade et
mek isterim. 

Her derdin ve meselenin en iyi şekilde politi
ka dışı bir tutumla ha:lledileceğine inanıyorum. 

Akı;;i takdirde şimdiden seçilmek ve seçilmemek 
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kaygısı içine düşerek, partiler de bu yolda çalış
malarına bir ·yön verirse memleket meselelerinin 
halli güçleşir ne bugünün Hükümeti ve ne de ge
lec.Jk hükümetler hi<fbir zaman kolaylık iıçinde 

bir haşarıya ulaşamazlar. 
Huzur huzur diye bu memlekette maksatlı şe

kilde huzursuzluk yaratmaya kimsenin hakkı yok
tur. Daimi huzur bu memlekette açlığın, işsizli

ğin giderilmesiyle, bu aziz vatanda çalışmak isti
yen işsizfore iş bulmakla, milli gelirin vatandaş
lara adil şekilde dağılmasiyle,. bu vatan benimdir 
diıyerek kazancı nisbetinde herkesin Yergisini ver
mesiyle, mal beyanında hulunmasiyle sınai ve zi
rai sahada gerekli reform yaprlmasiyle ancak 
mümkün olur. 

Sermaye bugün Devlete karşı en az vergi sağ
lıyan işlerin peşindedir. Hükümetler de böyle (fü
şündüğü takdirde, fakir vatandaşın ıstırapld.rı 

dindirilmiş, işsizliğin önü alınmış olmıyacaktır. 
En karanlık günlerinde bile bu millet ümi

dini, istikltılini ve hürriyetini kaybetmemiş ve 
dünya durdukGa da kaybetmiyecektir. 

Milletin sabırsızlığı ve tahammülsüzlüğü sen 
ben kavgaları bir kenara itilerek bir an önce ela
ha iyi gün ve imkanlara kavuşmaktan ibarettir. 

Güniin konusu olan işsizliğin önüne geçilmesi
dir. 

Memleketimizde işsizliğin sebeplerinden önce 
nevileri üzerinde durmak istiyorum. Birinciqi, 
siyasi kanaatleri dolayısiyle, diğerleri de fabrika
la:·a sipariş veya yatırımların durdurulmuş veya 
dondurulmuş olma.siyle işten çıkarılan~ardır. 

a) Birincisi ihtilal sırasında iş yerleri amir
leri tarafından siyasi kanaatleri dolayısiyle işten 
çıkarılmış olanları kasdediyorum. Bunların sayun 
bir polemik mevzuu yapılacak kad~r da olm;ı.1ı

ğını sarahatle ifadeye mecburum. Muhtelif kay
naklardan derlenen hakiki rakam 450 civarında
dır. Bu işçilerin büyü~ bir kısmı Sayın Başbaka
nın ve Bakanlıkların yakın alaka ve kararlariyle 
işlerine dönmüşlerdir. Bu vesile ile alakalılara 

şükranlarımı ar;Z etmeyi vazife bilirim. 
Fakat savıları çok az kalan İstanbul Elektrik 

Havagaz1 Tünel ve Tranvay ve Sümerbank ve 
Tekel gibi bazı fabrika ve işletmelerde henüz işe 
girmiyen sayıları 30. 40 arasındaki iş~iler halen 
boştadır. 

Bu kimselerin her gün işe girme ümidi iGinde 
sağa. sola başvurmakta olduğu bir gerçektir. 

Bilhassa işsiz kimselerin haleti ruhiyesini bi-

lirsiniz; cemiyete karşı kırgın ol.urlar, kendi .n1e

selelerindcn başka bir şeyi düşünmezler. Bunlar 
geçmiş iktidarın masum kişileri olduklarına ina
nanlardamm. İş yerlerinde particiliğin bir kayır
ma ve terfi vasıtası olduğu devirlerde bu g".bi 
olayları kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

- Sayıları 30 - 40 civarında kalan bu işçilerin ve 
efradı ailelerinin sefil ve perişan halelen kurtanl
ması Ye eski işlerine yeniden alınmaları hususun
da Hükümetin ve ilgili makamların alfrkasını ve 
yuvaları kadar sevdikleri işlerine dönmelerini te
menni ediyorum. 

b) Diğer ikinci konuya geçiyorum. Son gün
lerde Devlete ·ait bazı iş yerlerinde, fabrikalarda 
ve demiryollarında <:alışan işçilere yatmm veya 
iş darlığı gibi sebeplerle işlerine nihayet veril
mekte oluşudur. Bunun da hem çıkan ve hem de 
iş yerlerinde çalışan işçiler üzerinde tesiri biiyilk
tür. Acaba sıra bize.de gelecek mi diye bir dü
şiince iş verimine tesir etmektedir. 

· Senelerdir iş yerlerinde çalışan işçileri bu se
beylerle işten. çıkarmak iyi bir işletmeciliğin ()r
neği sayılamaz. İyi bir idareci e1indek~ işçiyi c:ı
karmak değil, onlara iş bulmak ve yaratmak~ır. 
Maalesef en kolay tasarruf işçiyi işinden çıkar
mak oluyor. 

Bu olaylar mevcudolan işsizliğe az da olsa hir 
yenisini katmış oluyor. Devletin bu olayları da 
kesin o1arak önlenmi§ olması· lazımdır. 

Şimdide umumi işsizlik konusuna temas etmek 
istiyorum. 

1. Memleketimizin siiratle artan nüfusu lrnr-
. şısmda, Karabük, Kmkkale gibi ve daha açık hir 

deyimle imalfttçı fabrikalara ve iş yerlerine sene
lerdir yatmm yapılmamış olcluğnnclan irnsaat \re 
sanayi işçileri arasında işı;;;izlik krizi baş~öster

miştir. Bu gerçeğin böylece tesbitinde fayda var
dır. 

Diğer taraftan topraksız köylü vatannaşlar«n 
da şehre akın edişi işsizlik sayısını bir hayli artır
mıştır. Toprak reformu yapılmadığı ve ağalarm 

. hakimiyeti 'devam ettiği müddetçe şehre akın de
vam edecektir. 

Ayrıca zirai ıslahat yapılmadığı takdirde ye
teri kadar arazi sahibi olm1yan kö:vlü çalışm~sı
nm değerini almadığı takdirde köyden şehre ilk 
fırsatta gelmeyi diişünecektir. 

Köylüyü köye bağlamak istihlak arttır1cı trd
birleri almak, sulama işlerine her şeyden önce ge
reği kadar önem vermek Iaz~mdır. 
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Sayısız barajlarm yapılmasl değil, yapı1 an 

her barajın istifadeli şekilde köylünün hizmetiı'ıe 
sokulması meselesi ile karşıkarşıyayız. Yapılan

ları takdir ettiğimi ifade edersem kifayetsiz oldu
ğuna. işaret etmek mecburiyetindeyim. Aksi 4-.cLk

dirde teknik uzmanların ifade ettikleri gibi bir 
barajın ömrü 20 sene olduğuna göre, her yapılan 
barajı tam istifadeli bir şekle sokmadan yenisine 
başlamak ancak hidro - elektrik istihsalinden 
başka bir işe yaramıyacak demektir. 

:Memleketimiz dağlık ve sağ~ak yağmurların 
da bölgesi olcluğunag öre, yapılan barajların ha
vuzlarının daha kısa zamanda dolması mümkün
dür. Memleketin çorak halden kurtarılması ağaç
landırılmasının bununla kaim olduğuna inanı

yorum. Yeni bakanlıklar kurmakla bu memleketi 
daha çok iktisadi çöküntüye, kırtasiyeciliğe sü
rüklemiş oluruz. 

Atalarımızın dediği gibi su alan yerde ha
yat ohu:. Derelerin ve çayların dolan yatıklarını 
açmak zararsız hale getiı1nek de lazımdır. Esa
sen aza kanaat eden köylü bu yüzden hesapsız za
rar görmektedir. Köylüyü köye bağlamanın ça
relerini tedbirlerini almak mecburiyetindeyiz. 

Bu memlek'ette taş kovukları içinde yaşıyan, 
şehir yüzü görmiyen vatandaşlarımız pek çok
tur. Bunları uyandırmak bu bölgelerde nümune 
köyler yapmak, köy enstitüsü dfü·~nıanlığmı bı
mkmak lazımdır. Köy enstitülerinin kurulduğu 
bolgeleri tetkik edecek olursak az çok yenilik
ler görürüz. Öğretici kimseleri köylülerle hem~ 
hal kılmak mecburiyetindeyiz. Yapılanları ıslah 
etme yollarını değil de, bertaraf etme yollarını 
benimser yeniliklerin, inkılftplarm karşısına di
kilirse kalkınmamız sözden ileri gidemez. Ilu 
memleket ne çekti ise cehaletten, gerilikten çek
miştir. İşte gizli işsizlik dediğimiz de bilgisizlik
ten ileri gelmektedir. 

Köylü· çok z:ımanını bu yüzden boş geçirir, 
ne yapacağmı bilmez. Öğreticisi, okulu, tarlası, 
ağacı ve hayyam yoktur. Zevkten mahrum, giil
den, Qiı:ekten yoksun köylerimiz vardır. Bu yiiz
den kıt kanaat i<.:imle geçinen köylü ilk fırsatt.ı 
köyünü terketı!ıekte, sanatı da olmadığından 

şehirde ~olayhkla iş bnlamamakta, işsiz sayısı
nın artmasına sebebolmaktadır. 

Bunun dışında yine ifade etmek isterim ki ; 
bu işsizJik hareketleri içinde bazı işçi kardeş

lerimizin iş bulamamaları clolayısiyle yabancı 

ülkelere gitmekte olmalarıdır. Bunların sebep-

kl'i üzerinde durursak vaziyet şöyledir; bunla.
mı bir kısmı memlekette iş bulamama dolayısiy
le. diğer bir 1'1ısım da çalıştıkları müesseselerde 
yeteri ücreti alamamaları -dolayısiyle daha iyi 
hayat şartları temin etmek g·ayesi ve ma.ksadiyle 
fabrikalardan istifa etmek suretiyle yabancı ül
kelere gideri insanlardır. İşsizlik konusu ile ala
kalı mevzuu mütalaasında, demek ki, memleke
timizde işçi üeretlerinin noksanlığı kendiliğin
<1en ortaya çıfomaktadır. Hakikaten iyi ücret ve
dlmiş olsu. hiçbir zaman iş~i arlrnJaşlaı·ınnz bu 
memleketten, hısmından, akrabasındaıı ayrıl

ın ayı düşünmezler. Yine, zfraat işçh;i ni<~in şe

hirlere akın eder?... Ziraat iş<;isi hakikaten köy
de ağafamı emrinde çalışır, belki de ücreti öden
miyen, eıneğ'inin kal'şılığını alamıyan işr:i arka
daşlarınıız vardır. Bunlar, ziraat üg;ilel'İ, sosyal 
haklardan, sosyal bazı nimetlerden ınahı·nm ol
ınalar1~ yoksun olnıa lar1 dolayısiyle, tabii olarak 

sanayi ha.yatma doğru foayınaktadırlar. Bunları 
bu 8ahada, ziraat sahasında bağlmk i<;in mutlak 
surette, Ziraat İş~ileri Kanununun çıkarılması
nın Iazııngeldiğini işaret etmek isterim. Yine bu 
memlekette bir mal beyannamesi derdi de var. 
Hakikaten benden evvel konuşan arkadaş şiir 

gibi konuştu. Fakat ben onun gibi düşünmüyo
rum. FikirlerJe ayrılık olabilir. Herkesin fikri
ne hürmetimiz vardır. Bir senatör olarak biz de 
mal beyannamesi veriyoruz .. Ben şahsan beyan
namede dikiş makinesini unuttum diye uykumu 
birkaç gün kaybettim. Bu memlekette mal be
yannamesi verilmesi demek ve bunu teşvik et
mek bu memleketin daha birçok yıllar işsizlik 

içinde kalmasını istemek demektir. Nihayet ar
kadaşımın da ifade ettiği gibi, ma~ beyanname
si verilmelidir, ama, zamanı değildir. Demek ki, 
ortada bir mal beyannamesi verilmesi mevcut
tur. Benimsiyoruz. Fakat, zamanını tayinde ay
rılıyoruz. Madem ki, bu memlekette vatandaş 
mal beyannamesine tabi tutulacaktır, bunu her
kes verecektir, kazancı nisbetinde, bu vatan be· 
nimdir diyen, vergi vermek mecburiyetindedir. 
O halde kazanan insanların, yukarda da söyledi
ğim gibi, kazancı nisbetinde vergi vermesi şart 
ve elzemdir. :Memlekette birçok yatırımlar yapı
lıyor. Fakat, biz böyle konuşursak, «mal beyan-

. namesi kalksın» dersek, pek tabii. olarak, 
dışarıda bulunan ·arkadaşlarımız acaba bu mal 
beyannamesi kalkacak mı, yoksa devam edecek
mi diye tereddüde düşerler ve bu suretle de da-
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ha bir müddet ellerinde, avuçlarında buliınan 

imkanları bu memleket için kllanmazlar. Bu ba
kımdan bir prensip ortaya kıonulsun bu :Mecliste. 
Bu prensip vaz'edil<Jikten sonra, bu memleketin 
menfaatleri böyle olmasını icabettiriyor diye, po
litik düşüncelerden uzaklaşmak suretiyle, hep 
bir ağızdan konuşabiliriz. Şahsan ben memleketin 
ancak böyle kalkınacağına inanıyorum. 

Bizim işçilerimiz sermaye düşmanı değildir
ler, nafakasını temin ettiği kişilerin daha <;ok 
kazanmasını ister.. Ama bakıyorıım çok kaza
nan müesseseler de var. Bir buçuk milyon lira 
sermaye ile dört buçuk milyon lira kazanılıyor. 
Gözümüz yok. Allah daha çok versin. Ama tav
siye olunur ki bunlar iş yeri tevsiatını ön plana 
alsınlar. Veyahut yeni yatırımlara girsinler. Ve 
b11. memlekette yeni iş sahaları açılsın. İş sahası 
yerine bu memlekette IJ amütenahi apartman ya
pılıyor. İş sahaları yerine apartman yapımı de· 
vam ederse bu memlekette işsizlik yine namüte
nahi devam eder. 

İş yeri yapıldığı takdirde bu iş y~rlerinde 
yüzlerce, binlerce kişi çalışır. Asıl sermayeyi bu 
tarafa teşvik etmek için. benden evvel konuşan 
arkadaşımın da işaret ettiği gibi, mutlak su.ı. 

rette sanayi sa'hasına yapılacak yatırımlara. 'ko
laylık gösterilmelidir. Hatta hatta diyebilirim 
ki, vergi alınmamalıdır. Çünkü, Devlet öyle bir 
iş yeri açtığı zaman işçiden, işçinin kullandığı 

malzemeden vasıtalı vergi alacaktır. Yine Dev
let bu iş yerlerinden vergi almadığı tak<lirde 
dahi vasıtalı şekilde bu vergileri almış olacak
tır. Ama, bir işhanının yapılmasından, işhanını · 
yapan 2-3 kişi istifade eder, ·ondan sonra da 
yüzlerce işçi çalışmaz. . 

Bizim memleketimiz hakikaten dört iklimi 
bünyesinde muhafaza e'der. Dört iklim şartları 

içinde bulunan güzel vatanımızın ibir kısmı ge
lişmiş, bir kısmı az gelişmiş ve bir kısmı dıı hiç 
gelişmemiş vaziyettedir. Belki dünyada da böy
le olan yerler vardir. Fakat bizim memleketi
mizin durumu da maalesef böyledir, .bir taraf- ' 
ta hayat çok iyi, 'bir tarafta ise çok kötiidür. 

· ıBu bakımdan sanayice az gelişmiş olan bölge
lerin gelişmesini temin için imarın orala!"a in
tikal etmesi için, oraya yapılacak yatırım için 
Hükilmet, icabeden yarc1ımı ve hatta vergi hu
susunda icaıbeden kolaylığı göstermelidir. Ben 
!ngilterfye gittiğim zaman Londra civarında 
toplanmış olan sanayi merkezl~rinin mümkün 
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olduğu kadar ileride bir işsizlik kriziyle karşı · 
karşıya kalacak bölgelere doğru kaydırıldığı

nı gördüm. Yine çok uzakta .bulunan Lancas-

ter'e doğru yeni 1bir sanayi hayatı açılıyor. Fab
rikalar kuruluyor. Bizim de şark taraflarma bu 
şekilde sanayi yatırımları yapılmalıdır. Bu ora-

daki hayatın hareketli olması bakımından el
zem1ir. Fazla uzatmıyacağım. Bir hayli zaman 
geçti. Türk işçisi vatanseverdir. Fikri sıhhatin
den hiç kimsenin şüphe etmeye hakkı yoktur. 
Birbirimizi töhmet altında 1bulundurmaya da 

haıkkımız yoktur. Herkes burada fikilerini ra
hatça ve huzur içinde ifade eder. Fakat, maal
esef üzülerek ifade edeyim ki, bazı seçm'3 keli-· 
melerle bazı arkadaşlar töhmet altında bulun-

duruluyormuş gibi bir hava yaratılmış oluyor. 
Hepsi bu memleketin insanlarıdır. Hep..;;i bu 
memleketin yükselmesi için her şeyini, canını or
taya koymuş insanlardır. Allah bu memlekete 
daha iyi günler göstersin. (Alkışlar) 

BAŞK!'.\N - Üç önerge mevcuttur. Önerge
lerin ikisi yarına teMri, biri de tehiri kapsa
maktadır. Yarınki Çarşamba gunu Anayasa 
Ma:hkeinesine seçilecek üyelerin seçimi vardn-. 
Bu. daha önc-e Yüksek Heyetinizin kararı ile 
saat 15 e bırakılmıştır. Üniversitelerdeki seçim-

ler üzerinde Yüksek Heyetinizin müzakereleri 
olacaktır. Bu usuli' müzakerelerin uzun süreceği 
noktai nazarından hareket eden Riyaset Diva
nınız 'biraz sonra durumu tebliğ edecektir. Se
çimler için Çarşamba günü saat onbeş tesbit 
ediim1şti, fakat ·bunun 'Onda olması yolunda 
reylerinize müracaat olunacaktır. Şimdi de ge
nel görüşme devam etmektedir, bu sebepli:' bir 
kısım arkadaşlarımız verilen iki önerge ile bu
mm yarına tehirini iıstemektedirler, yarının da 

Anayasa Mahkem-esinin seçimleri ile g~0ınesi 

muhtemeldir, bu hususları Yüksek Heye~inizin 
takdirlerine arz ettikten sonra, şimdi önerge
leri o'kutacağım, ve ayrı ayrı oylarınıza arz 
edeceğim. 

Yüksek Riyasete 

Vakit geçmiş olmasına binaen genel görüşme
n.in yarınki 9 . 5 . 1962 Çarşamba gününe bıra
kılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sami Küçük 

Selahattin Özgür 

Esat Çağa. 

Suphi Karaman 
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Konuşacak !hatiplerin çok oluşu ve Bakanlar
, dan bir kısmının henüz konuşamamış olması do
layısiyle bu müzakerenin yarına bırakılmasını arz 
ve teklif ederiz. · 

Niğde Afyon 
İzzet G.ener M. İnceoğlu 

Ağrı 

Veysi Yardımcı 

Yüksek Başkanlığa 

Vakit geçtiğinden ve ekseriyet kalmadığından 
müzakeratın tehirini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Adana 
lskender Cenap Ege .M. Ünaldı 

ESAT ÇAGA - Tehir önergesine katılıyo· 
l'UZ. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN- Y AH
DIMCISI AKİF EYİDOGAı~ (Zonguldak) 
Söz istiyorum. 

BAŞKA.ı.~ - Buyurun Sayın Eyidoğan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI AKİF EYİDOGAN (Zonguldak) -
Aziz ve ımuhterem arkadaşlar, Perşembe günii 
bir askeri tatbikat münasebetiyle Hükümetiniz 
Sincan Köye davetli bulunmaktadır. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. Cuma günü de aynı mü
zakere .Millet Meclisinde açılacaktır. Hükümeti
niz bu g·enel görüşmeyi açmak suretiyle vermiş 

oldukları fırsattan ötürü bilhassa müte~ckkirdir. 

.Muhtelif Bakanlıklara ait icraatımız hakkın
da daha etraflı izahat vermek, bu fırsat elimize 
geçmiş iken bizim için bir bahtiyarlık olur. Bu 
bakımdan yarına tehirini kabul buyurursanız, 

yarın; fakat yine Mecliste, l\Iillet Meclisinde va
zifemiz vardır, onun için yarın öğleden evvele 
almak kabil olursa bilhassa minnettar oluruz. 

Her iki Mecliste yapılacak olan bu husustaki 
müzakereler birbirini tamamlıyacaktır, yarın da 
l\IilJet Meclisinde bu hususta izahatıımz olacak-

tır ve bu bakımdan müzakereleri muhterem he
yetiniz kafi görürse memnun oluruz. 

l\ılamafih takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN - Esat Çağa arkadaşımız; Perşem
be gününü hedef tutan tehir teklifine iştirak et-
miştir, fakat Veysi Yardımcı arkadaşımızın tek
lifleri vardır. Kifayet takriri de yoktur. Esasen 
vaziyet de tavazzuh etmiştir, kifayet şartlarını 
haiz olmadığı için reylerinize arz ediyorum. Sa
yın lnceoğlu ve arkadaşları yarına tehir şeklin
deki önergeye katılmadıkları için o da kalmış bu
l uıımaktadır. 

İZZET GENER (Niğde) -- Katılıyoruz efen
diın. 

BAŞKAN - Efendim, yarın seçim yapılaca
ğını dikkatlerinize arz etmiş bulunuyorum. Diğer 
önerge sahibi arkadaşlar da ·tehire katılıyorlar. 

Yalnız Hükümet Perşembe günü lmlunamıyaca
ğmı beyan etmektedir. Cuma günü normal me
sai günümüz değildir. Buna göre, Bakan arka
daşlarımızdan o gün konuşmak istiyenlerin bu 
tatbikattan sarfı nazar ederek bulunmaları, Per· 
şembe gününe tehiri şeklindeki önergeye diğer 
önerge sahibi arkadaşlar da iltihak ettiklerinden 
en münasip şekliyle Perşembe günü saat 15 te 
Genel Görüşmenin devamı hususunu oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Dalıa önce Yüksek Heyetiniz .. Anayasa l\fahke
mesi için seçimlerin 9 Mayıs Çarşamba günü saat 
15 te yapılmasına karar 'vermişti; ancak demin 
arz ettiğim usule ait tartlşmayı sağlıyacağı anla
şıldığından Riyaset Divanı seçimler için toplan
tının 9 Mayıs saat 10 da yapılmasını teklif etm~k
tedir. Bu değişikliğe göre; yarın saat 10 da top
lanılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmi~tir. 

9 Mayıs Çarşamba günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,30 
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7. - SORULAR VE CEVAPLARI 

A - YAZILI SORFLAR VE CEVAPLARI 

1. - Cumhuriyet Senatosu lzmir Üyesi Nev
zat Ôzerdemli'nin, talebelere verilen resmi hÜ1.'i
yet cüzdanlarına dair yazılı soru önergesi ve 
Afilli Eğitim Bakanı Hilmi lncesulu'nun cevab·ı 
(7/35) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Milli Eğitim Ba

kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletinizi rica ederim, saygılarımla. 

İzmir Sena törü 
Nevzat Özerdemli 

Talebelere verilen resmi hüviyet cüzdanınrlan 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde her yerde 
talebeye tanınan haklardan istifade etmelerinin 
sağlanmamasının sebebi nedir? 

Bugüne kadar bu sebepten talebelerin maruz 
kaldığı kötü sahneleri önlemek maksadiyle ne ya
pılmıştır, ve ne düşünülmektedir? Tatil münase
betiyle şehirlerarası seyahatlar iÇinde talebeden 
ayrı vesaik talebediliyor niçin. Bugüne kadar rfa. 
1hili turizmi talebeler için mümkün kılacak ne g-Jbi 
müsait şartlar düşünülmüştür ve ne düşünülmek-
tedir?. · 

T. C. 
Mi1li Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

~. 5. 1D62 

Sayı : 882 

Özet : Cumhuriyet Senatosu İz
mir Üyesi Nevzat Özerdemli'njn 
yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 11 Nisan 1962 gün ve 575-809-7/33 sa
yılı yazınız : 

1. Okul idarelerince düzenlenen kimlik kart
ları ile öğrenciler, yurdumuzun _her yerinde Dev
let Demir ve Deniz yollarının indirimli tarifele
rinden faydalanabilmektedirler. 

Öğrencilerin şehiriçi belediye taşıtlarının in
dirimli tarif el erinden faydalanabilmeleri için ö:ı:el 
pasolar çıkartmaları gerekmektedr. Aynı zaman
da kimlik kartı yerine de geçen bu pasolar, bAle
diye meclislerinin kararı gereğince ancak aidol
duğu ilde muteber sayılmaktadır. Bu bakımilaıı 
öğrenciler il değiştirdikleri takdirde bazı güçlük
lerle karşılaşmaktadırlar. Gittikleri ilde belediye
lere ait taşıtların indirimli tarifelerinden fayda
lanabilmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğüne mü
racaat ederek P'80larını değiştirmeleri gerekmek
tedir. 

Ayrıca tiyatrolar, sinemalar ve bazı diğer ku
rumlar da aldıkları kararlar gereğince öğrencile
re indirimli tarife uygulamak için çeşitli şartlar 
ileri sürmektedirler. Öğrencilere, indirimli taı·if e 
uygulayan kurumların her türlü kolaylığı göst~r
meleri hususunu temini için İçişleri Bakanlığı ve 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü nezdinde 
teşebbiise .geçilmiştir . 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nevzat. 

. 2. İç turizme öğrencilerin ilgisini çekmelk 
üzere okullarımızda kurulan gezi k.olları ve izci 
oymakları tarafından qevreyi ve yurdu tanıtma 
gezileri yapılmakta, öğrencilerin yatılı okullarda 
konaklamaları sağlanmakta, çeşitli kurumlarla 
iş birliği yapılarak turistik yerlerde dinlenm.3 ve 
tatil kampları açılmakta, ayrıca kamp liderlPri 
Yetiştirmek üzere her yıl kurslar tertiplenmekte
dir. Gençliğe iç turizm bakımından sağlanacalk (\n 
önemli kolaylıklardan biri de şüphesiz yurdumu
zun çeşitli böl1gelerinde kurulacak sabit kamp te
Hisleri ile genc;:lik konuklarıdır. Bu hususun ger
çekleştirilmesi için gerekli hazırlık çalışmalarınıı 
başlanı 1 mıştır. Özerdemli'nin öğrenci kimlik kartları ile ilglli 

yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulm:ış

tur: 
Gereğini emirlerine arz ederim. 

:Milli Eğitim Bakanı 
Hilmi İncesulu 

2. - Cıımhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
l~""'ethi Tevetoiflu'n·un, Yılanların Öcü adlı piyes 
ve difjo,r eserlere dair yazılı soru önergesi ve 
.Jf illi Eğitim Bakanı Hilm,i lncesulu,'rnın cevabı 
(7/21) 
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9. 2. 1962 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların. Milli Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda delaletinizi saygı ile rica ederim. 

1962 mali yıh Devlet Tiyatrosu Genel Mü
dürlüğü bütçesinin 'Bütçe Karma Komisyonun
daki müzakeresi ,sırasında Sayın Umum Müdür, 
tetkik için edebi heyete gönderilen telif tiyat
ro. eserlerinin gönderiliş sırasına göre tetkik 
edildiğini açıklamışlardı. Buna göre : 

1. Yılanların Öcü adh (aslı roman olan) 
tiyatro eseri Devlet Tiyatrosu Umum Müdür
lüğüne hangi tarihte gönderilmi'ş, hangi ta
ri'hte edebi Heyet tarafından incelenmiş ve oy
nanınasına karar verilmiştir~ 

2. Yılanların Öcü adh piıye1sin gönderilme
sinden evvel Devlet Tiyatrosu Edebi Heyetine 
tetkik için gönderildiği halde henüz tetkik edi
lip karara bağlanmamı·ş telif tiyatro eseri var 
m:ııdır? Varsa kaç tanedir? Bunların tiyatroya 
gönderilme tarihleri ayrı ayrı nedir? 

3. Yılanların Öcü adlı piyesten evvel gön-
. derilen eserlerden tetkik edilip sahneye kon
ması uygun görüldüğü halde sahneye konma
mış eserler var mıdır~ Varsa kaç tanedir? Bu 
eserler hakkında .verilen; kararların tarih ve 
numaraları nedir? 

.4. Y ılanlarin Öcü adlı eserde.n önce. tet
kik edili'p .·sahneye konması uygun görülen 
eserler varsa Yılanların Öcü'nün bunlardan 
sonra incelendiği halde daha önce sahneye kon
masını icabettiren tercih veya üstünlük sebep
leri nelerdir? 

5. Ankara, İzmi'r, Bur3a Devlet tiyatrola-
. rı ve bölge tiyatrolarında halen oymyan eser

lerden sonra hangi eserler yer alacaktır? Bu 
hususta hazırlığı ve provaları yapılmakta olan 
yeni'. eserler var mıdır? Nelerdir? 

Saygılarımla. 

T. C. 

Samsun Senatörü 
Fethi Tevetoğlu 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

7. 4 .1962 

Sayr: 886 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi' : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür-

füğü ifad~li, 12 . 2 . 1962 tarih ve 388-539, 7 /21 
sayılı yazı : 

Cumhuriyet :Senatosu Samsun Üyesi Fethi 
Tevetoğlu'nun, «Yılanların Öcü» adlı piyes hak
kında Bakanlığımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesinin cevaıbı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Hilmi İncesulu 

Milli Eğitim Bakanı 

1. «Yılanların Öcü» adlı eser Devlet Ti
yatrosu sanatkarlarından ·Ergin Orbey tarafın
dan, 200 küsur sayfalık romandan 45 daktilo 
sayfası halinde tiyatroya uygulanarak Edebi 
Heyetçe incelenmek üzere 1961 Ekiminde Dev
let Tiytrosuna verilmiştir. Aynı tarihte Ede
bi Heyete tevdi edilen bu eser, Edebi Heyetin 
25.11.1961 tarihli 4 77 sayılı karariyle repertu
vara alınmıştır. 

2. «Yılanların Öcü» nden önce Edebi He
yete tevdi ·edilmiş ve incelenip karara bağlan
mamış telif eserler vardır. Bu eserlere ait liste, 
ilişikte sunulmuştur. 

Edebi He·yete verilen eserlerin incelenmesin
de, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürünün Bütçe 
Karma Komisyonunda da belirttiği gibi, genel 
olarak eserlerin gönderiliş sırası göz önünde 
'bulundurulmaktadır. Ancak, edebiyat ve tiyat
ro alanında tanınmış yazarların eserlerinin, ti
yatronun iMiyacını hemen karşılamak üzere ti
yatronun lehine zaman kazanılmasi bakımmnan, 
sıra gözetilmeksizin incelenmesi, Batı memle
ketlerinde olduğl~ gibi esas görevi tiyıatronun 

çeşitli sahnelerine elverişli piyesler sağlamak 

olan Edebi Heyetin kuruluş tarihinden beri ta
kibettiği bir uısu1 olmuştur. Bunun da se):>ebi 
şudur : 

Devlet Tiyatrosuna gelen eserlerin büyük 
bir çoğunluğunu tiyatro tekniğini bilmiyen he
veskarlar tarafından ·yazılmış, denemeler teş
kil etmektedir. Her yıl, oldukça kabarık sayıda 
eserle karşılaşıldığı için, iyi bir eser vereceği 
ta·hmin olunan yazarların -eserlerine inceleme 
sırasının gelm~si, bazan hirkaç ay gibi bir za
man alabilir ki, bu da, telif eserlere çok muh
tacolan Devlet Tiyatrosunu, 'bir sıra formalite
si yüzünden müşkül duruma sokabilir. 

Diğer taraftan zaman zaman tiyatronun o 
sıradaki imkan ve şartlarına uygun piye.3lerin 
Edebi Heyetçe acilen inoolenmesini gerektiren 
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hallerle de karşılaşılmaktadır. :Mesela, Oi!a Ti
yatrosuna çok az· şalmdı bir piyes sağlanması, 
Büyük Tiytroya, ç:apı itibariyle 'bu tiyatronun 
karakterine elverişli bir eser bulunması gföi za
ruretle~. dolayısiyle, gönd-erilen piyesler arasın
dan aranılan şartları taşıyanlar, sırf tiyatrola
rın faaliyetlerini aksatmamak için, sıra göze
tilmeksizin incelenmiye tabi tutulmaktadır. Ni-
1 ekim Yıldırım Keskin'in, 1961 Ekiminde tiyat
ı·oya verilen ve 20.11.1961 taı~ihinde Edcbl He
.vetc•e karara bağlanan «İnsansızlal'» adlı piyesi 
ile Turgut Özakınan'm ·:U.1962 tarihinde tiyat.ro
·'·a. Yerilen Ye 9.1.1962 tari'hinde Edebi Heyetçe 
karara bağlanan «Oeak» arllı piyesi, bu mevsin~ 
normal sıra gözetilmeksizin incelenmiştir. Ke
za geçen mevsimde de, Cevat Fehmi Başkut'un 
«Hacıyatmaz»,, Refik Eı•duran'ın «Biiyük Jii.s
t.inyen» adlı eıseriyle, Güng;üı; Dilmen'in bit· der-

i ncelene-rek sahneye konuhriası uygun gö,.ülen 
iki eser vardı. Bunlardan· Sabahattin Engin 'in 
«Suçlula.ı»> piyesi 3.3.1960 tarihinde, Haldun 
rraner'in «Fazilet Eczanesi» adlı piyesi de 
19.l.19fi1 Lıı·ihinılı' irwPlenerek repel'tuvara alın
mr~tıı-. 

-!. Edebi Heyet<:e kabuL edilen piyesle1· ara
sında da b1i·1· seviye farkmm mcvcudolacağı ta
hi1clfr. rrivatro dnınıatik hakmıdnn dmha dei!er
li lmMnğ-u cserl·eriıı temsili hnsusmıda olrluğu 

dhi. pı~ogTanı ve kadr•o imkanlarını· da düşüne
n~k bir tercih yapa·bilir. Şu ela 'belirtilmeye de
~·pr Jd, 3 ncü nıaddP.de sözü ge~en eı;;erlel'in ka
bul edilr1·P.k l'eper-tuvara alıms tarihlerinden 
sonra. «Midasm Knlaklal'1», «KanaviC1e», «Rü
yük ~Hi.stinyPn», «~1lj,Vİ Efendi». «Aşk vr. Ba
ı·ıs», «Ayrı Dfüıvalar» gibi. incelenerPk trmısil 

0ı1ilmiş eserler de vardır.· Bu <la, «Yılanfarın g·inin açtığı yarışmada birineiliği kazanmış olan 
Ö<'il» atllı nivesin Öz·el ve tercihli bir muamele

«l\fidasın Kulakları» adlı eseri, yukarda ac:ıkla-
.vc ta'bi tutulmadığını göstermektedir. nan sebeplerden dolayı normal sıra gözetilmek-

/ 
sizin incelenmişlerdir. 5. OlaO.anüstü bir durumla kar~1las1lmacl1ğı 

«Yılanların Öcü» de Cumhuriyet Gazetesinin takdirde, Bursa ve İznıir'de oynanmakta olan 
a<:tığı ı•oman yarışmasında birincilik kazanmış pivesler, ka1•s11ıklı y81' oP.ıl-istirecektir. Ankara 
ve Devlet Tivatrosu sanatkarlarından Er-gin Or- t·~vatrola.l'l i<>inse, şimrlilik. Max Frisch 'in Don 
bey tarafından piyes haline getirilerek tiyat~o- .Tuan'ı «ÜPonwt-Mk Ask» ile, Emrene O'NeiJI 'in 
ya verilmiş olduğundan, yukarda sayılan örnek-· ; «Ay Hc1•kese Giilfünser» adlı. piyesinin prova-
leri gibi incelenmiştir. 

1 

larma başlanmıştır. 
3. «Yılanların Öcü» adlı piyesten önee ti-

1 
Halen kanımla lmrnlmu~ bölge tiyatrosu 

.vatroya gönderilen eserlerden E<lehl Heyet~P \·ardır. 

«Yılanlamı Öı·ii» piyesinden Pvvel Ede'Li Heyete gelip de hıalen Edebi Heyet tarafından inceleıı
miş olan piyeslerin listesidir 

1 • - Küçük İnsanlar 
2. - İphigenia Tauristf' 
3. - :Meksikalı 

4. - İnsanların iJStediğ.i 
5. - Kavga 
6. - Göç 
7. - Bir l\Iektup Geldi 
8. - Beldenin Talihi 
9. - Elma Ağ.açları .Altında 

10.- Karıncalar 

11. - Bir Dünyamız VaNlı 
12. - Sığırtmaç 

13. - Tabuttan Sesler 
14-. - 1r1saruar Küçüktür 

.'\ ilıat Aybars 
;-;eıahattin Batu 
Pikret Hakan 
İlhami ÖzkuJ 
Ziya Metin 
Xuri Güngör Veziroğlu 

ı :eyhuıı A. Kansu 
İlhan Tarus 
Hidayet Sayın 
~Iustafa Ko0adon 
Refik Topkan 
l<~rol Toy 
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15.- Bayılma Zinciri 
lG. - Sempati ve Nefret 
17. - :Mercan Bllezikler 
ıs. - Aydede. 

.B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
~\'.[ uh teşem Durukan 
Lamia K. Dikmen 
İlhan Yaşar Balkır 

Yılmaz İnal 

8. - SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. - Kadıköy Şoförler Derneği Bll§kanının, 

bir kmnı esnafın tasarruf bonosu almaktan mu
.af tutulması ve götürü vergiler tahsisat-ının tehiri 
dolayısiyle minnet ve §Ükranlarının arzına dafr 
yaz?Sı 

SURETTİR 
Kadıköy Şoförler Derneği 

Başkanlığı Kadıköy : 7 . 5 . t 962 

Kadıköy, Osmanağa Malı. 

Mii'hürdar Fuat Bey Sok. 
No. 13, Telefon : 36 O@ 8() 

Sayı : 632 

Cumhuriyet Senatosu Sayın '.Başkanlığına 
Ankara 

1. Vaz'olurıan 46 ve 47 sayılı kanunlarla 
esnafımızın mühim kısmının tasarruf bonosu 

· almak mecburiyetinin dışında bırakılışı ve da
ha adil esaslar tedvin edilinceye kadar götürü 
vergilerin tahsilatının tehir edilişi, Devlete kar
şı vergi ödeme görevinden kaçınmayan faka:t 
mevcut iktisadi durum dolayısiyle mali yeter
sizlik içinde !Jmlun:rn esnafımızı ziyadesiyle sc
vindiı·mişti·r. 

Esnaf <lavalarıııa ·gö.stedlen ilg·iden dolayı 

başta zatı devletlerinize ve muhterem şahsınız
da Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
lerine minnet ve şükranlarımızı arz eder, en iyi 
temennilerimizle engin saygılarımızı sunarız. 

2. Cumhuriyet Senatosu Başıkanlığına ve 
Millet Meclisi Başkanlığ·ına arz edilmiştir. 

Kadı1köy Şoförler Derneği 

Ba:şkanı 

Mehmet Özgenç 
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1 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve h"llruluşu hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine 
kabul oyu verenler 

(Madde salt çoğunlukla kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 186 
Oy verenler 1 5 O 

Kabul edenler 1 3 9 

Reddedenler 8 
Çekinserler 3 

Oya katılmıyanlar 3 4 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler} 

TABU UYELER ARTVİN 
Ekrem Acuner · ~ehmi Alpaslan 
Emanullah Çele'bi AYDIN 
Kadri Kaplan İskender Cenap Ege 
Osrİıan Köksa.l Osman Saim Sarıgöllü 
Sami Küçük BALIKESİR 
Fikret Kuytak Enver Aka 
Sezai O 'Kan Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Selahattin Özgür Kadri Öztaş 
Mehmet Şükran Özkaya Hasan Ali Türker 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN tl'YELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Adem
oğlu 

Galip Avşar 
1Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce
oğlu 

AORI 
Vey:si Yarc11mcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekaıta 

Sabit Kocaheyoğlu 
İbrahim ..Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa Özer 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİNGÖL 
S~bri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevıde~ Geıboloğln 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çaglayan. 
gil 
Baki Güzey 
Şere,f Kayalar 
Cahit Ortaı; 

QANAKKALE 
Alli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIIU 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alaeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR' 
.A21mi Erdoğ~an 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELAZIG 

Oelal Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmcn 
Sabahattin Orhon 

GUMttŞANE 
Halıit Zarbun 

HAKKARI 
Adil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İQEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 

Şev ket Akyürek 
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Cem Cevherıioğlu 
Ethem Menemencioğhı 
Rifat Öztürkçiıne 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

lZMlR 
İzzet Birant 
Ömer Lütfi Bozcalı 
Ca.lfü Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
l\fehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü ·nikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lütfi Tolfbğfo . 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KtJ'TAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 
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MALATYA 
Nüvıit Y etkıin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MU OLA 
Mualla Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
Ib~a:him Şevki Ata.sağun 

NİODE 
İzzet Gener 

C. Senatosu 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Köksa] 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kazım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemale,ttiiın Bulak 
Cahit Tokgöz 

SttRT 
Latif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

. SİVAS. 

Ahmet Çekemoğlu 
RHat Öçten 
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Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni l3etil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Deımirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
V1asfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 

Kamil Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

[Reddedenler) 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE· 
ÇİLEN OYELER 

Cevat Açıkalın 
Enver Akoğlu 
Amil Aı~us 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kazıım Orbay 
Necati Öz<leniz 
Nevzat Sengel 
Burhan<'tHn 
Adil Ünlü 

TABttUYELER 
Mucip Ataklı 

Suphi Karaman · 
Kamil Karavelioğlu 

ANKARA 
Rifat Etker. 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

GAZİANTEP 
Zelci İslam 

Vehbi Ersü 
Suphl Gürsoytrak 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

{Çekinserler} 

VAN 

Faruk Işrk 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN OYE 

Hidayet Ayuıner 

TABtt UYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (İ.) 
Haydar Tunçkanat 
S1fkı Ulay 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN tl'YELER 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Celfil 'f·evfik Kara
sapan 

[Oya katılmıyanlar} 
AMASYA Nurullah Esat Sümer 

l\'.Iacit Zeren (İ.) (1.) 
·ANKARA tzMtR 

Niyazi Ağırnaslı 1 Enis Kansu 
DENİZLİ N evzrut Özerdemli 

Mehmet Emin Duru:l 
KARS 

ERZURUM 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 

Nurettin Ayımks'a 
Nihat Pasinli (İ. Ü.) 

Mehmet Hazer 

HATAY KAYSERİ 

Vehbi Aksoy (İ.) Hüst!yin Kalp~klıoğlu 
tSTANBUL Suad Hayri Ürgüplü 

Fethi Başak (Başkan) 
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KOCAELİ 
Rifat Özdeş (İ.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki 'rulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUŞ 

İhsan Akpo l at 

Nt.ODE 
Kudret Bayhan 
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ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAl .... .JUN 
11-,ethi Tevetoğlu 

C. Senatosu 
TEKİRDAG 
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TRABZON 

Şevket Buladoğlu (B.) 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi .Baltan 

Cemal Tarlan 
~eHirni. Üren 

[Aç~k üyelikler] 

İstanbul : 1 
Samsun : 1 

Yekün 2 

C. BAŞKANINCA SE· 
Ç!LEN UYELER· 

Ragıp Üner 
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bevlet İstatistik Enstitüsünün g·örev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesine 

verilen oyl2.nn sonucu 

TABİİ tl'YELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
~uphi Gürsoytrak 
1\fı.;ld Kaplan 
:--'.npJıi Karamaıı 

Kfünjl Kam.veHo~lu 
Osman Köksal 
~ami Kiiç;ük 
Vikret Kuytak 
Selahattin Özgür . 
Mehmet Şükran Özkay; 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ 
LEN VYELER 

ADANA 
ı\fehıirnt Nuri Ademoğlu 
l\Iehınet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa. Yılmaz İnce-

. oğlu 

AllRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Osman Alişi roğlu 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Btker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa Özer 

Oye sil .rısı 

(:\fadde salt çoğunlukla. kabul edilmiştir.) 

186 
Oy verenler l 3 l 

Kabul ederıler 128 

Reddedenler O 

Çekinse der 3 

Oya katılmıyanlar 5 3 

A.çık üyeijl\ ler · 2 

[Kabul edenler} 

ARTVİN 
l,.üh mi A l1rnsla11 

AYDIN 
LskenJ.er Cen::ıp Ege 
Osman Saim Sa.ngöliü 
1-'ikt-e~ Tuı-h:ıngi! 

BALIKESİR 

hııve:- Aka 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
l\a<.fri Özt.aş 

H~ısan Ali Tiil'k«'ı· 

BİLE CIK 
Ta1:U Oran 

BİNGÖL 
salwi Topçuoğlu 

Bİ'I1I.İS 

Cenld Ueboloğ·Iıı . 
BOLU 

flahıni .Arıkan 

~ııTı U zn n h m;:~.noğ: hı 
BURDUR 

Hiisey.in Otan 

B.URSA 
fhsan RalJl'i Çağ·J:ıyan
g-il 
Baki Güzey 
Ca.hİt Ortac; 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
lia1it Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akya.r 

DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
lhsan ·Hamit 'figrel 

EDİRNE 
T:ılı~iıı nanguoğlu 

. EJ .. AZIG 

l'diı~ Ertuğ· 

ERZİNCAN 

Felı.ıu.i .G;ıysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 

hıxsi U çagök 

GAZİANTEP 
~eki İslam 

, Niznmettin Üzgü! 

· j GİRESUN 
ı - b h . 
1 :::;a a attın Oı·hoıı 

1 Jiehmet İzmerı 

1 

HAKKARİ 

Adil Türkoğlu 
: İÇEL 

Cavit rrevfik Okyayuı 
Talip Oufol~y 

İSPARTA 
Suat Seren· 

İSTANBUL 
ı Şevket. Akyüı·ek 

1 
( Jelil Oevherioğ'lu 
l~them. Menemencioğlu 

l·füaıt :Öztürkçiıne 
ı'")zel Şnhingiray 

:-4a bahaıttin 'ranma.n 
IJerç ·Tum11 

55-

lZM1R 
İzzet Birant 
Öıner Lfrtfi Bozcalı 
Calıit Okurer 
llilıni. Onat 

KARS 
Turgut Gök· 

KAS'rAMO?lU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nu..~r·et Tuua 

KAYSERİ 
Hüsnü Uike<;ligil 

KIRKLARELİ 

Ahım et Naci Arı 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KOCAELİ 

Lut.fi 'fokoğlu 
KONYA 

Sedat Çumralı" · 
Mustafa Din ekli 
:Muhittin Kılı~ 
Muammer Obuz 

Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 
MALATYA 

Nü.vit Y ~tki~ 

•MANİSA 
Emiın Açar 

~,erit Alpiskender 
Refik U1 us oy 

MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 
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MARDİN SAMSUN TRABZON C. BAŞKANIN4'A SE-

Abclülkeı·im Saraçoğlu Cemalettin Bulak Re.şat Zaloğlu ÇİLEN 'UYELER . 

MUGLA 
Pethi Tevctoğlu 

URFA Oevat Açıka1ın Cahit Tokgöz 
Mualla Akarca 

St!RT 
Vasfi G~rger Enveır Akoğlu 

Haldun Menteşeoğlu Esat Mahmut Karakur1 Amil Artus 
NİGDE 

Latif Aykut 

İzzet Gener SİNOP 
UŞAK Ömer Ergün 

Snphi Batur 
Kamil Coşkunoğlu Hasan Kangal 

ORDU Enver Kök 

Eşref Ayhan SİVAS YOZGAT Sahir Kurutluoğlu 

RİZE Ziya Önder Sadık Artukmaç Kazıım .Oı'bay 
Necip Daruşoğlu Hulusi Söylemezoğlu Neşet Çetin taş 

Necati Özdeniz 

SAKARYA TOK.AT ZONGULDAK Nevzat Sengel 

Turhan Kapanlı Zihni Beti! Akif Eyidoğan Burhanettiın ffiuç 

Kazım Yurdakul Osman Hacıbaloğlu Tev:fü.k İnci AdH Ünlü 

TUNCELİ 

[ Ç ekinserler] 

VAN O. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN UYE 

Hidayet Aydıner 
Mehmet Ali Demir Faruk Işık 

TABll VYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Sezai O'Kan 
Palici Özdilek 
Mehmet Özgüneş (İ.) 
Haydar Tunçkanat 
Sıt1kı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN UYELER 

ADANA 

Galip Avşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celal Tevfik Ka.ra
sapan 

[Oya katılmıyanlar] 

AMASYA 
Macit Zeren (1.) 

ANKARA 
Mansur Ulus{)y 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Ala.eddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Em.in Durul 

ELAZIG 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toroıs 

GttMUŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Ada.lı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(1.) 

Enıis Kansu 
. Nevzaıt. Özerdeımli 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 

Riiat Özdeş (1.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
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MALATYA 
Mehmet Zeki Tuhınay 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal OrıaJ 

MUŞ 

İhsan Akpolat 
1 

NEVŞEHİR 
lbra:him Şev ki Atasağuo 
(Başkan V.) 

NİGDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Köksal 

Zeki Kumrulu 

SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten ( 1.) 

TBMM KÜTÜPHANESİ



TEKİRDAO 
Cemal '!'arlan 

O. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
Selami Üren Yusuf Demirdağ· 

TRABZON ZONGULDAK 
Şevket Bula.doğlu (B.) Tarık Remzi Baltan 

[Açık üyelikler] 

lstanbul 
8amsUD 

l 
1 

Yekaıı 2 

C. BAŞKANINCA SE& 
ÇİLEN UYEI.ER 

Esa.t Çağa 
~P Oner 

TBMM KÜTÜPHANESİ



C. Senatosu B : 59 s. 5. 1002 o : i 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 25 nci maddesine 

verilen oyfa,rın sonucu 

TABtt ttYELEB 
Suphi harnıııaıı 

Kamil Kara velioğlu 
Ü&llUll KölIBal 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN UYELER 

ADANA 
~lehınet Nuri .. ıi.dem
O'ğlu 

· Galip A vşaı· 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılın az lnce
oğlu 

Celal · Tevfik Kara
sapan 

ANKARA 
Niyazi Ağı rnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz llekatn 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
ı.ıehmi Alpaslan 

AYDIN 
1skender Cenap Ege 

.BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
~;,fahri Topçuoğln 

·(Madde kabul edilmiştir.) 

Uye sayısı l86 
Oy verenler 96 

Kabul edenler 9-1 
Reddedenler o 
Çekinserler 2 

Oya katılmıyanlar 88 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler J 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğ]u 

BURDUR 
lliiseyin Ota ıı 

BURSA 
lhs::m Sabri Çağla.y:ın
gil 
B~tki Güzey 
l'nh!t Orta~ 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 

ÇORUM 
~eki Arsan 
Alaeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 

İhsan Hamit Tigre.l 
ELAzIO 

Celal Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslam 
Nizamettin Özgül 

. GİRESUN 
l\f ehmet lzmen 
Saba:hattin Orhooı 

HAKKARİ 
Adil Türkoğlu 

lSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şev ket Akyürek 
Uelil Gevhcrioğlu 
l~them Mcııewencioğlu 

H.ifat Öztürkçine 
Üzel Şahingi ray 

lZ:MlR 
Calı.it Okurer 

KARS 
Meıhmet lfozeı· 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca. 

·Ahmet Nusret Tuırn 

KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
KIRŞEHİR 

.Ali Rıza Ul usman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

KUTAHYA 
Osman Cevdet Erkni 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvıit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpis~ender 

MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Sara~oğln 

MU OLA 
Haldun Menteşeoğln 
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NEVŞEHİR 
l. Ş. Atasağun 

NIGDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşrrf A.rhaıı 

Zeki Kumrulu 

RİZE 
. N f'CÜ[J Danışoğlu 

SAKARYA 
Tul'han Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Dulak 

SllRT 
fıA.t.if Ayknt 

SİNOP 
Suphi Batu'r 

SİVAS 
Ahmet Çelrnmoğlıı 

Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulfısi SöyleuııezoğJu 

TEKİRDAG 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali De.mi ı· 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esa.t Mahmut Karakurt 

TBMM KÜTÜPHANESİ



UŞAK 

Kamil Ooş:kunoğlu 

YOZGAT 

~adl'k A rtukmac: 
. Neşet Çetin taş 

.TABtt UYELEB 
Ekrem .Acuııcr· 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çeleıbi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan. 
Sami J{üc,:ük 
Fikret K uytak 
Sezai O 'l{an 
Fahri Öz<lilek 
:Mehmet Özgüneş 
l\lehııwt ~ükl'Uıı Özkayıı 
Haydar Tunç kanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yı~dız 
Muzaffer Yurdakulcr 

GENEL OYLA SEÇİ-
LEN UYELER 

ADANA 
.Mehmet Ünaldı (İ. Ü.) 
Sakıp Oııal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğhı 

A<lRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
lfacit Zeren, 

C. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1982 o: 1 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
TPvrik f nei 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN UYELER 
Cevat AçıkaJın 

Enver Akoğ'lu 
Amil Artus 
TTichıy~t Aydıner 

Ömer Ergün 
Enver Kök .. 

[ Ç ekinserler] 

TABll UYE 
8elahattin Özgür 1 

VAN 
· Faruk Işı:k 

f Oya katılmıyanlar] 
ANKARA GüMUŞANE 

Sabit Kucal.Jeyuğlu ·Halit Zaı·bun 

~ bı·ahim _ Saffet Omay HATAY 
Uansı1r Ulusoy ~nhnhnttin AJab 

AYDIN Vehbi Aksoy 
Osman Saim Sarıgöllü !ÇEL 
l1'ikret 'l'udıaı~gil Cavit Tevfik Okyayuz 

BİLEC'İK Talip Özclolay 

Talat Oran İSTANBUL 
BİTLİS Fethi Daşak 

Cevdet 0Pholoğlu Nurullah .Esat Sümer 
BURSA Sabahattin Tanınan 

Şeref Kayalar Derç Tul'an 

ÇANAKKALE 
İZ MİR 

İzzet Dirarıt· 
Ilalit Saı·ıl\aya 

Ömer Lfitfi Dozeah 
ÇANKIRI 

Enis Kansu 
Hazmı J) ağ h 

Hilmi Onat 
DENİZLİ 

Uehmet Emin Durul 
Nevzat ~erdemli 

EDİRNE KARS 
Tahsin Daııguoğlu Srrı Atalay (Ilaş. V.) 

ELAZIG 
Turgut Uöle 

ııasim rn ı·a.v 1· KAYSERİ 

ERZ.URUM 
HiL~eyin Ka lpRklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

\Jnret.tin Aynuksa (Başkan) 
Xihat Pasinli (1. Ü.) 

KIRKLARELİ 
lfahmi Sanalan 

Ahmet Naci An· 

ESKİŞEHİR KOCAELİ 

<lavsi Uçagök Rifat Özdeş 
.Naci Toros Lutfi 'l'okoğlu 
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· Kazını Orıba)· 

N ocati Özdeniz 
Nevzat Sengcl 
Burhancttin Uluç 
Adil ünlü 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittiın Kılıç 

Muammer Obuı 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan. Süersan 
Refik Ulusot 

MARDİN 

Kemal Oral· 
MUGLA 

M uallii Akarca 

MUŞ 

İhsan A kpo J n t 

Nt<lDE 
Kudret Htıyhan. 

ORDU 
Şevket T<öksal 

SAKARYA 
Kazfm Yurdııkul 

SAMSUN 
Fethi 'l'evctoğlu 
Calıit Tol{göz 

TEKİRDAO 
Selami O r·en 

TOKAT 
Osman Ilacıbaloğlu 

TBMM KÜTÜPHANESİ



TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Yusuf Demirdağ 

C. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

. - , 
C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN UYELER 

Esa.t Çağa 

/Açık üyelikler J 
İstanbul 
Samsun 

1 
1 

Yekiin 2 

Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu (B.) 
Ragıp Üner 

TBMM KÜTÜPHANESİ



O. Senatosu · B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 29 ncu maddesine 

verilen oylann sonucu 

TABtt UYELER 
Mucip Atakh 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kamil Karavel:ioğlu 
Osman Köksa] 
Sami KüÇük 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEQl-
LEN tl'YELER 

AFYON KARAHİSAR 
Celal Tevfik Kara-
sapan 

AORI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğln 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Muıstafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka· 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talat Oran 

(Madde salt çoğunlukla kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 186 

Oy verenler 

İ{abul edenler 

Reddedenler 

96 
93 

o 
3 

88 

Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler J 
BİNGÖL GİRESUN 

Sabri r.ropçuoğlu Saba!hattin Orhon 
BİTLİS İSPARTA 

Cevdet Ge1boloğln Suat !Seren 
BOLU İSTANBUL 

Rahmi Arıkan Şevket Akyürek 
Sırrı Uzunıhasanoğlu Celil Oevherioğlu 

BURDUR 
Ethem Menemencioğlu 

Hüseyin Otan 
Rifaıt Öztürkçiıne 

BURSA 
Özel Şahingiray 

İhsan Sabri Ç1ağlay an. 
Sabahattin Tanınan 

gil 
Berç Turan 

Baki Güzey lZMlR 
Cruhit Ortaç Ömer Lütfi Bozcah 

ÇANAKKALE 
Cahlt Okurer 
Hilmi Onat A1li Aksoy 

KARS 
Halit Sarıkaya 

Turgut Göle 
ÇORUM 

Mehmet Hazer 
Zeki Arsan 
AlA'.eddin. Çetin KASTAMONU 

DENİZLİ 
l\ıfehmet Çamlıca 

Cahit Akyar .Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ EDİRNE 
T·ahsıin Banguoğlu Hüsnii Dikeçliıgil 

ERZİNCAN 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
Feh'mil. Baysoy 

KONYA 
ERZURUM 

Sedat Çumralı 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

Gavsi U çagök 
Ahmet Onar 

GAZİANTEP Ktl'TAHYA 
Ze'ki İslam Osman Cevdet Erkut 
Nizamettıin Özgül A. Bahattin Özbek 
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MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdülkerim Sıaraçoğlu 

MU OLA 
Mualla Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

Nİ<lDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref .Ayhan 

RİZE. 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SllRT 
Latif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Deımirdağ -

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karalmrt 

YOZGAT 
Sa dil~. A rtukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyitloğan 
Tevfik İnci 

TBMM KÜTÜPHANESİ



C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ttYELER 

Enver ,\ koğlu 

C. Senatosu 
\mil Aı1w~ 

Eı;;nt Ç:ığa 

Ömer Ergün 

B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
lfasan Kangal 
Knz1m Or~bay 

~ ecati Özdeniz 

{ Çekinserler] 

Nevzat 8engel 

I3urhanettıin Uhw 

AFYON KARAHİSAR VAN 

Hasim Hancıoğln l·\mık: lşık 

C. BASKANINCA SE
ÇİLEN UYE 

Jii<lnyPt Ayd wer 

TABII UYELER 
Eluem Acuııer 

Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelelıj 

Venbi Ersü 
Suphi Gürsoytrah 
Fikret K uytak 

Fahri Ö7,lilek 

Mehmet Özgüneş (İ.) 
Selfıhnttin Oıı..rıP 

Mehmet Şükran Özkaya 
Hay<lar 'runçlrnnat 
S1t'kı Ulay 

Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN UYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri 
oğlu 

Adem-

[Oya katıl nıı11anlar] 

Sabit Kocabeyoğlu İÇEL 
lbrahim Saffet Omay Cavit Tevfik Okyayu;1, 

AYDIN Talip Özdolay 

Osman Saim Sarıgollü İSTANBUL 
F'ikret 'rmhanıgil Fethi Daşak 

BURSA ~urnllah Esat SLuııer 
Şeref Kn~'alrır (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dnğh 

DENİZLİ 
Mehmet Bmın Dnıul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
fhc;;:rn TT nmit Tigrel 

(Baş. V.) 
ELAZIG 

Celal Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 

lZMİR 
tzzet Ilir·ant 

8nis Kansu 
N' evzat Özer(h>1mli 

KARS 
Sırrı Atalay (Ba~. V.) 

KAYSERİ 
TTfü:~vin K n ln:ı kluıO.lu 

ı Suad llayri Ürgüplü 
1 (Başkan) 

Galip Avsı:rr 

Mehmet Ünaldı 
~ak,p Önal 

Nmettin Aynnlrna 
(1. Ü.) Nihat Pasinli (İ. 'O.) 

KIRKLARELİ 

Ahmet Nn<>i Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (İ.) 

1 

Liıtfi TnlrnU-1u 
KONYA 

~fuhittiTı Kl he 

MALATYA 

ESKİŞEHİR 
ADIYAMAN Naci Toros 

H~ 1i1 Ağar GİRESUN 

AFYON KARAHİSAR Mehmrt hrnen 

Mustafa Yılmaz lııce GtlMUŞANE 
oğlu IIalıit Zarbun 

AMASYA 
Macit Zeren (1.) 

ANKARA 
Niyazi Ağı maslı 

Hıfzı Oğuz Bekata 

HAKKARİ 
Adil Türkoğlu 

HATAY 
Rabahattin Adalı 

Vehbi Aksoy (İ.) 

'.\fehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 

Rmiın A~ar 

F'Prit A lpisl{lender 
Orhan Süerı:;an 

MARAŞ 

Cenap Aksu 
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Nedim gvtiya 
MARDİN 

Kemal Oral 

MUŞ 

İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun (Baş

kan V.) 
NİGDE 

K ud r.ft Day harı 

ORDU 
~Pykf't Kök:-.al 

Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kazım Yur<lakul 

SAMSUN 
Cemalettıin Ilula], 

SİNOP 
Suphi Datur 

SİVAS 

Rifnt Öçten ( 1.) 

Ilulfısi Söylcmezoğlu 

TEKİRDAG 
f'Pmal Tarlan 
Selami Üren 

TOKAT 
Osman Hnc1hnloğlu 

TRABZON 
Şevket Bulad1Jğlu (B) 
Ueşat Zaloğlu 

TBMM KÜTÜPHANESİ



, TUNCELİ 
:\l dımet Ali I>emiı

UŞAK 

Kamil Goşkunoğhı 

C. Senatosu 
YOZGAT 

Neşet Çet•inta~ 

ZONGULDAK 

B : 59 8 . 5 . 198~ O : 1 
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN UYELER 

Cevat Açıkalm 
Tarık Remzi Baltan Bnver Kök 

/ Aç·ık ün elikler] 

1stanbi1l 
S.ıı.msnn 

1 
1 

Vekür, :! 

Sahir Kurutluoğlu (B.) 
Liaıı;ıp Üner 
~~dil Onlü 

TBMM KÜTÜPHANESİ



C. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 30 ncu maddesine 

verilen oyların sonucu 

(l\Iadde salt çoğunlukla kabul edilmiştir.) 

TABtt 1JYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kamil Karavelioğlu 
Ösman Köksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
.Muzaffer Yurdakuler 

Oye sayısı 1 8'6 

Oy verenler 9 5 

Kabul edenler g 3 

Reddedenler o 
Çekinserler 2 

Oya katılmıyanlar 8 9 

Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri 'fopçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geıboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 

tSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyi.irek 
Celil C~w herioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçirne 

İhsan Sabri ~.)ağlayan
gil 

GENEL OYLA SEC}t- Baki Güzey 

LEN 'UYELER Caıhi:t Ortaç 

Özel Şahingiray 
Sabah~ttin Tanınan 

Berç Turan 

tzM1R 
Ömer Lfttfi Bozcah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

AFYON KARAHlSAR 
Celal TeYfik Kara.
sapan 

ANKARA 
Ogm;an Alişil'oğlu 
Ri.fat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
M uıstaf a Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talat Oran 

QANAKKALE 
.Mi Aksoy 
Hal'it. Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alaoodin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslam 
Nizamettin Özgill 

GİRESUN 

Sabahattin Orhon 

KARS 
Turgut Göle 
J\ılelli:meıt Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çariıhca 
Ahniet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dike<;liıgil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ul usman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
M ua.ımmer Obuz. 
Ahmet Onar 

K'UTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 

Refik Ulusoy 

-64-

MARDİN 
Abdülkerim S.araçoğhı 

MUÖLA 
Mualla Akarca 
Haldun Menteşeoğl'u 

Nİ<lDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit. Tokgöz 

SİİRT 
Laıtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekerm:oğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hullisi Söyl~mezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Damirdağ 

URFA 
Viaısfi Gerger 
E,sat Mahımu't ~ara16ırt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

TBMM KÜTÜPHANESİ



C. Senatosu 
C. BAŞKANINCA SE- Amil Aı,t:ns 

B : 59 8 . 5 . 1962 
Ömer E~gün 
Hasan Kangal 
Kazıım Orlbay 

o: 1 

Ç~LEN ÜYELER ;Hidayet Aydıner 
. Enver Akoğlu Esa.t Çağa 

TABtt 'U'YELER 
Ekrem Acuner · 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelelbi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Fikret K uytak 
Pahı~ Özdilek 
Mehmet Özgün eş ( 1.) 
Selahattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sı~kı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN 'U'YELER 

ADA?f A 
Mehmet Nuri Adem
oğlu 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (İ. Ü.) 
-Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil :A.ğar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz 1nce
oğlu 

AGRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (1.) 

ANKARA 
Nıiyazi Ağım.aslı 

[ Ç ekin~erler] 

AFYON KARAHİSAR 1 VAN 
Ras~m HancLoğlu Faruk Işıık 

[Oya · katılmıyanlar J 
Hıfzı Oğuz Bekaıta 

Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kaya'lar 

ÇAN KIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehm.et Emin Duru1 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 

İhsan Hamit Tiğrel 
(Başkan V.) 

ELAzIG 
Oelfıl Ertuğ 

Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Naci 'roroıs 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

Gtl'MttŞANE 
Haiıit Zarbun 

HAKKARİ 
Adil rrürkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Vehbi Aksoy (1.) 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talıip Özdolay 

iSTANBUL 
Fethi Ba.şak 
Nurullah Esaıt Sümer 
(1) 

İZMİR 
İzzet Birant 
EnıIB Kansu 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırr Atalay (Baş. V.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri ÜI'lgüplü 
(Başkan) · 

KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeıj (İ.) 
Vutfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kıhç 

MALATYA 
Mehmet Zeki.Tuılmıay 
Nüvüt Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit AlpiskJender 
Orhan Süersan 
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Necati Özdeniz 
Nevzat Se.ngel 
Buırhanettıiln Uluç 

· MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 

Kemıal 0flal 
MUŞ 

İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun (Baş
kan V.) 

NtODE 
Kudreıt Bayhan 

ORDU 
Şevket Köksail. 
Zelci Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapıaınilı 
Kazım Y urdakul 

SAMSUN 
Cemalettıin Bulak 

SİNOP 
Suphi Battftt 

TEKİRDAO 
Cemal Tarlan 
Selami Üren 

TOKAT 
Osmaın Racı,baloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

TBMM KÜTÜPHANESİ



UŞAK 

Kanııil Coşıkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetinta.~ 

C. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Battan 
Tevfük İne.i 

C. BAŞKANINCA SE- Sahir Kurutluoğlu (B.) . 
ÇİLEN tJ'YELER Ragıp Üner 

Cevat Açıkıahn Adil Ünlü 
Enver Kök 

/Açık üyelikler] 

İstanbul 
Samsun 

: 1 
: 1 

Yeln1n 2 · 

~-···--·••>e<• ..... 
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C. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
_Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 31 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Madde salt çoğuµlukla kabul edilmiştir.) 

O'ye sayısı 186 
Oy verenler 9 6 

.Kabul edenler 9 3 

Reddedenler O 

Çekinserler 3 

Oya katılmıyanlar 8 8 
Açık üyelikler 2 

/Kabul ·edenler J 
TABİİ tJ'YELER BURDUR Ethem Menemencioğlu NlGDE 

. Mucip Ataklı Hüıseyin Otan Rifat Öztürkçine izzet Gener 
Kadri Kaplan BURSA Özel Şa.hingira.y ORDU 
Suphi Karaman thsan Sabri Vağlayan- Sabahattin Tanınan Eşref Ayhan 
Kamil Karavelıioğlu gil Berç Turan 

RİZE 
Osman Köksal Baki Güzıey 

lZMlR Necip Dnnı~oğlu 
Sami Küçük Oahit Ortaç 

Ömer Lfıtfi Bozcah SAKARYA 
Sezai O'Kan .t<.>$~ ,; ... --...'.:'::.1.1' 

Muzaffer Yu:rdakuler 
ÇANAKKALE Cahit Okurer Turhan Kapanlı 

Afü Akısoy Hilmi Onat Kazım Yurdakul 
GENEL OYLA SEÇİ- Halıit Sar1kaya 

KARS SAMSUN 
LEN 1JYELER ÇORUM 

Turgut Göle Fethi Tevetoğlu 
ANKARA Zeki Arsan 

Osman Alişıiroğlu Alaeddin Çetin 
Mehmet Hazer Uahit Toku-öz 

SİİRT 
Rif aıt Etker DENİZLİ KASTAMONU 

Latif Ay kut 
MansUır Ulusoy Cahit. Akynr Mehmet Çamhca 

ANTALYA DİYARBAKIR Ahmet Nusret Tuna SİVAS 
Mehmet İlkuçan İhsan Hamit Tigrel KIRŞEHİR A hrnf't ÇPkemoğlu 
Mustafa Özer EDİRNE Ali Rıza Ulusmaıı Rifat Öçten · 

ARTVİN l'ahsin Banguoğlu 
KONYA 

Ziya Önder 

Pehmi AJpaslaıı Hulusi Söylemer.oğlu 

AYDIN 
ERZİNCAN Sedat Çumralı 

lskender ·Cenap E~e 
Fehmi Baysoy Mustafa Dinekli TOKAT 

ERZURUM ~ammer Obuz Zihni Betil 

BALIKESİR Rahmi Sanalan Ahmet Onar 
. TRABZON 

Enıver Aka ESKİŞEHİR 
KUTAHYA 

Yuısurf DemiTdağ 

Hasan Ali Türker Gavsi Uçagök 
Osman Cevdet Erkut URFA 

BİLECİK 
GAZİANTEP A. Bahattin Özbek V1asfi Gerger 

Talat Oran 
Ze1ci İslam E:sat Mahmut l{arakurt 

BİNGÖL 
GİRESUN 

MANİSA 
UŞAK 

Sabri Topçuoğlu 
Sahahattıin Orhon 

Refiik Ulusoy 
Kamıil Coşikunoğfa 

BİTLİS tSPARTA 
MARDİN 

Cevdet Geıboloğlu · Suat Seren 
Abdülkerim Saraçoğlu YOZGAT 

BOLU lSTANBUL MU OLA 
Sadık Artukmaç 

Rahmi Arıkan Şevket Akyürek Mualla Akarca ZONGULDAK 
Sırrı U~a.saınoğlu · Cefil Oevherioğlu Haldun Menteşeoğlu Akif Eyidoğan 

~ 67 -~ 

TBMM KÜTÜPHANESİ



C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN UYELER 
Enver Akoğlu 

C. Senatosu 
.Amil A rtus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 

B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Kazım Orbay 

[ Ç ekinserler J 

Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettiın Uluç 

AFYON KARAHİSAR 1 HAKKARİ 
Rasim Hancıoğlu Adil Türkoğlu 1 

VAN 
·Faruk Işılk 

TABll UYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytra.k 
Fikret Kuytak 
·F'ahri Üzrlilek 

Mehmet Özgüneş 
~eliUıattin Özgür· 

Mehmet Şükran Özkay;1 
Haydar 'l'uıı<:kanat 
S·~kı illay 

Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri .Adem
oğlu 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (İ. Ü.) 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce

oğlu 

Celal Tevfik Kara
sapan 

AORI 
Veysi Yar<l1mm 

A~ASYA 

Macit Zeren 

[Oya katılmıyanlar] 

ANKARA 
l~iyazi Ağırnaslı 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osma.n Saim Sarıgöllü 
Pikret Turh:mııil 

BALIKESİR 
fT amrli Oğuzbeyoğlu 
Kadri Ô7.t::ış 

BURSA 
Şeref Kayalar 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehpi Aksoy 

lÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah .E!'laıt Sümer 

tzMlR 
İzzet Birant 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdemli 

KARS 

Orhan Süersan 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kermal Orıa;l 

MUŞ 

İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbl"a:him Şevki Atasağuıı 

(Baş. V.) 
NlGDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

ÇAN KIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

Sırrı Atalay (Baş. V.) 
KA YSERl ~Şevket Köksal 

Zeki Kumrulu 

DİYARBAKIR 
Amni Erdoğan 

ELAZIG 
Oelfü Ertuğ 
Hasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GtlMUŞANE 

Halit Zarbun 

Hüsnü DikeçHgil 
Hüseyin Ka]p~k]ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

4 

KIRKLARELİ 

Ahmet N ac~ Arı 
KOCAELİ 

Rifat Özdeş 
Lfttfi Tokoğlu 

KONYA 
M uhi't tiın Kl 1 ı<~ 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Niivit Yetkin 

MANİSA 
Emiın Açar 
Ferit AlpiSkıender 
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SAMSUN 
Cemalet.tün Bulak 

SİNOP 
Suphi fültur 

TEKİRDAO 
Cemal T.ar lan 
Selami Üren 

TOKAT 
Osmam Haıc1ba.1oğhı 

TRABZON 
Şev;ket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet A1i Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetfintaş 

TBMM KÜTÜPHANESİ



ZONGULDAK 
Tarık· Remzi Baltan 

· 'revfük İnci 

C. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
C. BAŞKANINCA SE- Enver Kök 
ÇİLEN UYELER Sahir Kurutluoğlu (B.) 

Cevat AçıkaJın 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 
Samsun 

1 
1 

Yekftn 2 

Ragıp Üner 
Adıil ünlü 

TBMM KÜTÜPHANESİ



C. Senatosu B : 59 · 8 . 5 . 1962 O : 1 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 33 neti maddesine 

verilen oyların sonucu 

TABtt tl'YELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suplıi Gürsoytrak 
Ka:clri Kaplan 
Suplıi Karaman 
Kitmil Karavelioğln 
Osman Köksal 
Sa.mi Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O 'Kan 
Haydar Tun~lrnnat 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN UYELER 

AGRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman AlişQroğlu 
Rifat Etker 
Maıll!SUr rnusoy 

ANTALYA 
l\Iehmet llkuçan 

. l\1.ustafa Özer 

AYDIN 
1skender Cenap Ege 

. BALIKESİR 
J~nver Aka 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİNGÖL 
S'ab1~i Topçuoğlu 

(Madde salt çoğunlukla kabul edilmiştir.) 

"Oye. Sa.yısı 186 

Oy verenler g O 

Kabul edenler 8 8 

Reddedenler O 
Çekinserler 2 

Oya katılmıyanlar 94 

Açık üyelikler 2 

(Kabul edenler] 

BOLU İSTANBUL MUQ.LA 
Rahmi Arıkan Şev ket Akyürek Muafüa Akarca 
Sırrı UzunJıasanoğlu Ethem l\fon~mencioğln Nİ<lDE 

BURDUR Rifat Öztür kçfüne 1 zzet Gener 
Hüseyin Otan Özel Şahingiray 

ORDU 
BURSA 1ZMİR 

İhsan Sabri Q;1ğlayan- Ömer Lütfi Boz·eah 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
gil Ca.hit Okurer 

Turhan Kapa:nlı 
Baki Gü~ey Hilmi Onat 

ÇANAKK~LE KARS 
SAMSUN 

AH Aksoy Turgut Göle 
.Fethi Tevetoğlu 

Halit Sarıkaya ·Mehmet Hazer 
Cahit Tokgöz 

ÇORUM KASTAMONU SİİRT 
Zeki Arsan Mehmet Çamİ]ca Lfrtif Aykut 

Alaeddin Çetin Ahmet Nusret Tuna. 
SİNOP 

DENİZLİ 
KAYSERİ Suphi Batur 

Cahit Akyar 
Hüsnü Dike~liıgil SİVAS 

DİYARBAKIR 
KIJtŞEHİR Rifat Öçten 

İhsan Hamit Tigrel 
EDİRNE 

Ali Rıza Ulusm.an Zıiya Önder 

Tahıstin Banguoğlu KONYA 
Hulusıi Söylemezoğlu 

ERZİNCAN Sedat Çuımralı TOKAT 
Fehmi Baysoy· Mustafa Dinekli Zihni Betil 

ERZURUM M ua.mmer Obuz TRABZON 
Rahmi Sa.nalan Ahmet Onar 

Yusu'f Demirdağ· 
ESKIŞEHlR KttTAHYA URFA 

Gav,si U çagök Osman Cevdet Erkut Vasfi Gerg-er 
GAZİANTEP A. Bahattin Özbek Esat Mahmut Karakurt 

N1zameıttin Özgül 
HAKKARİ MANİSA UŞAK 

Adi1 Türkoğlu ı:ıefik Ulusoy Kamil Oo~lkunoğlu 
İSPARTA MARDİN YOZGAT 

Suat Seren Abdülkerim Saraçoğlu .Sadık Artukmaç 
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ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

TABll ttYELER 
·Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Fakra Özdilek . 
Mehmet Ôzgüneş (İ.). 
Selahattin Oz~ür 
Meirmet Şükran Özkaya 
Sıt!kı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEQt .. 
LEli tlYELER 

AD.AKA 
.\iehmet Nuri Adem
oğlu 

Galip A vşa.r 
Meh~et Ünaldı (1. Ü.) 
Sakıp Önal ·. 

ADIYAMAN 
,ffalil Ağar 

AFYON .KARAH1SAR 
Muştafa Yılma.z fnce
oğlu. 

Celal Tevfik Kara.
sapan 

AMASYA 
Mıacit Zeren (1.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
HıfzJ Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehımi Alpaslan 

O. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 o: 1 
·c. BAŞKANINCA SE- Amil Al'tus 
QİLEN ttYELER Esat Çağa 

Enver Akoğhı ÖmPr Ergün 

[ Ç ekinserler] 

AFYON KARAHtSAR 1 VAN 
Rasiım Hancı1oğln Faruk Işıık · 

[Oya katılmıyanlar] 

AYDIN İQEL 
Osman Sa.im Sarıgöllü Cavit Tevfik Okyayuz 
Fikret Turhangil 'fa1ip Özdolay 

BALIKESİR İSTANBUL· 
Hamdi Oğuzbeyoğlu Fethi Başak 
Hasan Ali Türker · Celil Oevherioğlu 

BİTLİS Nurullah Esat Siimrr 
Cevdet G~boloğlu (İ.) 

BURSA Sa balıattiıı Tanma'rı 
Şeref Kayalaı· B(lrf'. Turan 
Cruhit Ortaç 

1ZM1R 
QANKmI 

İzzet Birant 
Haz.ım Dağlı 

Enis Kansu 
DENİZLİ 

Nevzat Ö~rdeımli 
Mehmet Emin Duru~ 

DİYARBAKIR 
KARS 

A:mrıi Erdoğan 
Sırrı Atalay (Ba~. V.) 

KAYSERİ 
ELAzIO 

Flüseyin Kalpaklıoğlu 
Celal Ertnğ 

Suad Hayri Ürgüplü 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
(Başkan) 

Nurettin Aynuks:ı KIRKLARELİ 
Nihat Pasin1i (1. 11.) Ahmet Naci Arı 

ESKİŞEHİR KOCAELİ 

Naci Toroıs Rifat Özaeş (1.) 
Lutfi Tokoglu 

GAZİANTEP 
KONYA. 

Zeki İslam 
:MnhiJttiın Kılıç 

GİRESUN 
Mehmet İzin.en MALATYA. 
Sa.ba1ıattin Orhoı1 Mehmet Zeki Tn:hmay · 

GtJ'MUŞANE Nihr•it Yetkıin 

Hafü Zarbun MANİSA 

HATAY Emiıı Açaır 

Sabahattin Adalı Ferit AlpisklenJdm· 
Vehbi Aksoy (İ.) Orhan Rüers:}n 
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Hasmı K·angaJ 
Nevzat Sengel 
Bnrhanettıiın Ulm; 

MARAŞ 

Cenap Aksu. 
Nedim Evliya 

MARDiN 
Kemal Oraıl 

MUGLA 
Ha:ldun MeD:teşeoğlu 

MUŞ 

İhsan Akpo la t 

NEVŞEHİR 
lbra'.him Şevki Atasa.~un 
(Ba~kan V.) 

NlGDE 
Kudret Ba.yhan 

ORDU 
Şev ket Köksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE ,. 
Necip Damşoğlu 

S4KARYA 
Kazım Yurdakul 

SAMSUN 
Cenialettfun Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAO 

Cemal Taırlan 
Seltımi Üren 

TOKAT 
Osmaın Hacıbaloğl:n 

TRABZON 
Şevtket Bırlıaıdıoğlu (IB:) 

Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mıehmet Ali Demir 

TBMM KÜTÜPHANESİ



YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
C. BAŞKANINCA SE- Enver Kök Ragıp Üner 
ÇİLEN UYELER Sıaılıiır Kurntiuoğlu (B.) Necati Özdeniz 

Cevat Açııkailın ·.. Kfızniı Orlbay Adıil Ünlü 
Hidayet Aydıner 

[Açık üyelikler] 

lstanb~J 
·samsun 

:1 

Yekfm 2 

TBMM KÜTÜPHANESİ



C. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 33 ncü maddesine 

verilen oyların sonucu 
(Madde· salt çoğunlukla kabul edilmiştir.) 

Uye sayısı 186 
Oy verenler 99 

Kabul edenler 98 
Reddedenler o 
Çekinserler 1 

Oya katılmıyanlar 85 
Açlk üyelikler 2 

[Kabul edenler] 

TABll lJYELER BİNGÖL tSPARTA MARDİN 

Mucip Ataklı Sabri 'föpçuoğlu Suat Seren (B.) Abdülkerim Saraçoğlu 
Suphi Gürsoytrak BOLU İSTANBUL MUGLA 
Suphi Karaman Rahmi Arıkan Şevket Akyiirek Mua1la Akarca 
Osman Köksal Srrrı Uzunhasaı!lJoğlu Rifaıt Öztürkç5.ıne Haldun Menteşeoğlıu 
Sami Küçük BURDUR Özel Şahingiray NEVŞEHİR 

Selahattin Özgür Hüıscyin Otan Sabahattin Tanınan İbra'Mm Şevki .Maısağuu 

· M~hmet Şükran Özlfaya BURSA Berç Turıan NİGDE 
Ahmet Yıldız Baki Güzey 1ZMtR İzzet Gener 
GENEL OYLA SEÇİ- Şeref Kaya;lar Ö~er Lütfi Bozea:h 

ORDU 
LEN tlYELER ÇANAKKALE Cahit Okurer . 

~eki Kumrulu 
ADANA Alıi Aksoy Hilmi' Onat 

RİZK 
Mehmet Ünaldı ÇORUM KARS Necip J)anışoğlu 

. AGRI Zeki Arsan 
Veysi· Yardımcı Alaeddin Çetin 

Turgut Göle SAKARYA 
Mehmeıt Hazer Kazım ·Yurdakul ANKARA DENİZLİ 

KAYSERİ 
Niyazi Ağırnaslı Cahit Akyar Hüsnü Dikeçliıgil SAMSUN 
Osman Alişiroğlu DİYARBAKIR 

KIRKLARELİ CeımaJettıiın .. B.ulak . 
Hıfzı Oğuz Bekata Amni Erdoğan 

Ahımet Naci Arı Cahit Tokgöz 
Rifat .Etker İhsan Hamirt Tigre~ 

KIRŞEHİR SİİRT 
ANTALYA EDİRNE Ali Rıza Ulusman • Laıtif Aykut 

Mustafa Özer 'üahsin Banguoğlu KON,YA SİVAS 
AYDIN ERZİNCAN Sedat Çumralı 1 

Hulusi Söylemezoğlu 
İskender Cenap Ege Fehımi Baysoy 
Osman Saam SarıgöHü ERZURUM 

Muıstafa Diınıekli TEKİRDA<l 
Ahmet Onar Cemal Tarlan 

Fikret Turhanıgil Nihat Pasinli Ktl'TAHYA 
.BALIKESİR GAZİANTEP TOKAT 

Osman Cevdet Erkut 
. Enıver Aka Zekıi İ1slam Zihni Betil 

Hamdj Oğuzbeyoğlu GİRESUN MANİSA Osman Haıcıbaloğlu 

Kadri Öztaş Mehmett hmen Ferit Alpi~kiender TRABZON 
Hasan Alii Türkeı: Sabahattin Orhon Refiık Ulusoy Şevket Buladoğlu 

BİLECİK HAKKARİ MARAŞ YusUJf Demirdağ 
Tal.at Oran Adil Türkoğlu Nedim Evliya Reşat Zaloğlu 

- '13 -
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d. Senatosu B : 59 8 • 5 . 1962 O : 1 
C. BAŞKANINCA SE URFA 1 Neşet Çetintaş 

V®Sfi Gerger 
Esat Mahrnuıt Karakmt ZONGULDAK 

ÇİLEN tJ'YELER 

UŞAK 

Kamil Ooş!ltunoğlu 
YOZGAT 

Sadık Artukma~ 

TABtt 1JYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çeleibi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kamil Karavelıioğlu 
(1. Ü.) 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Falı ri ()zdil ek 
Mehmet Özgün eş ( 1.) 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ffiay 
Muzaf:fler Yu!'dakuler 

GENEL OYLA SEQİ~ 
LEN tlYELEB 

AD.ANA 
Mehmet Nuri Adem
oğlu 

Galip Avşar 
Sa.kıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce
oğlu 

Celal Tevfik Kara
sapan 

AMASYA 
Macit Zeren (1.) 

Tımk Remzi Baltan 
Akif Eyidogan 
Tevffik İnci 

Enver Akoğlu 

Hidayet Aydıner 

1 

Esat Çağa 

Ömer Ergün 

[ f) ekinserler} 

VAN 
Fn;ruk Işıık 

[Oya katılmıyanlar} 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
lbrabinı Saffet Omay 
Maınısur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet 1llmçarı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİTLİS 
Cevdet. Geboloğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
gil 
Caıhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Hallit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Duru~ 

ELAZIG 
OeHil Ertuğ 
Ras~m Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynulnm 
Rahmi Banalan 

ESKİŞEHİR 
Gavısi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GUMUŞANE 
Ha1it Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (İ.) 

!ÇEL 
Oa.vit Tevfik Okyaynz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Ba~ak 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Es·at Sümer 
(İ.) 

İZMİR 
İzzet Birant 
Enis Kansu 
N evzwt Özerdemli 

KARS 
Sırrı Ataılay (Baş. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusre:t Tun::ı. 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suat Hayri Ürgüplii 
(Başkan)' 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (İ.) 
Lutfi. Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuıı: 
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Hasan Kangal 

Sahir Kurutluoglu 

Kazllm Orbay 

Necati Özdeniz 

Nevzat -Seiıgel 

KtiTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuılnmıy 
Niivit Y etkıin 

·MANİSA 

:Emiın Açar 
Orhan Süe.rsan 

MARAŞ 

Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oraıl 

MUŞ 

İhsan Akpo1at 

NlclDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Köksa;l 

SAKARYA 
Turhan Kapaınlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekero:ı.oğlu 
Rifat Öçten (İ.) 
Ziya Önd'e.r 

TBMM KÜTÜPHANESİ



O.·Senatosu · B: 59 8. 5. 1962 O: 1 
TEK1RDAC O. BAŞKANINCA S.1- Enver Kök 

Selami Ü ren ÇİLEN 'DYELER Ragıp 'O ner 
TUNCELİ Oevat Açıkıaılın Burhanettiın Ult'lç 

Mehmet Ali Demir Amil Arıtmı Adil Ünlü 

/ A~k iVgelikler J 
İstanbul 
Samsun 

1 
1 

Yekibı 2 

-··--·••>•<••--.. •··· 
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J. Senatosu B· : 59 8 . 5 . 1962 O : ı 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yeı_ki ve kurulu~u:· hakkındaki Kanunun· 1 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

TABtt 'OYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kamil Karavelioğlu 
Osman Köksal 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 

. Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEQt-
LEN 'OYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AORI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman ..t\.lişiroğlu 

Ri.:fat Etker 
Marusuır IDusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İsk~nder Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fükret Turhangil 

BALIKESİR 

Emrer Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BiLECİK 
Talat Oran 

U1e sayısı 
Oy_ ve~nler 

Kabul edelıı.er 
Reddedenler 

Çekinserler 

Oya katılmıy~ar 

Açık üyelikler 

(Madde salt ~oğunltıkl~- kabul edilmiştir.) 

1·86 

97 
95 

o 
2 

87 

2 

[Kabul edenl~r} 

BİNGÖL İSPARTA MARAŞ 
Sabri Topçuoğlu Suat Seren Cenap Aksu 

BOL'Q İSTANBUL Nedim Evliya 
Rahmi Arıkan Şevke~ Akyürek 

MARDİN 
Sırrı Uzunhasanoğlu Fethi Başak 

Abdülkerim Saraçoğln 
BURDUR Ethem Menemencioğlu 

Hüseyin Otan RifaJt Öztürkç!ine 
MU OLA 

Mualla Akarca 
BURSA Özel Ş~hingiray 

Haldun Menteşeoğlu 
Sabahattin Tanınan Baki Güzey 
Berç Tur-an NEVŞEHİR 

Şeref Kayalar 
QANAKKALE tzMtR 1. Ş. Atasağun 

Ali Aksoy Ömer LU.tfi Bozcalı 
NlGDE 

QORUM Cahit Okurer 
İzzet Gener 

Zeki Arsan Hilmıi Onat ORDU 

Alaeddin Çetin KARS Eşref Ayhan 
DENİZLİ Turgut Göle Zeki Kumrulu 

Cahit Akyar Meıhmıet Hazer 
RİZE 

EDİRNE KAYSERİ Necip Damşıoğlu 
Tahsin Banguoğlu Hüsnü Dikeçligil SAKARYA 

ERZİNCAN KIRKLARELİ· Kazını Yurdaku1 · 
Fehmi Baysoy Ahmet Naci Arı SAMSUN 

ERZURUM KIRŞEHİR Cahit Tokgöz 
Rahmi S:analan Ali Rıza Ulusman 

SİİRT 
ESKİŞEHİR KONYA Latif Aykut 

Gavsi Uç.agök Sedat Çuımralı 
SİNOP 

GAZİANTEP M uıstafa Dineldi 
Suphi Batur 

Zeki İslam Muammer Obuz 

Ntiızamettin Özgül Ahmet Onar SİVAS 

GİRESUN KUTAHYA 
Ziya Önder 

Sabalhattin Orhon A. Bahattin Özbek 
Hulusi Söylenwzoğlu 

HAKKARİ MANİSA TEKİRDA<l 

Adil Türkoğlu . Refik ınusoy Cemal Tarlan 

-16-' 
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TRABZON 
Y mmf DemiTdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 

Kamil Ooşlkunoğln 

TABtı ttYELEB. 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atakb 
Emanul1ah Çe1ebi 

·Vehbi Ersü 
Ka;dri Kaplan 
Sami Kfü~ük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş ( İ.) 
Selahattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEQİ
LEN UYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Adem
oğlu 

Galip Avşar 
Sakıp· Önal 

ADIYAMAN 
·Halil Ağar 

AFYON KARAHtSAR 
Raısim Ha:ncıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce
oğlu 

Celal Tevıfik Kara
sapan 

AMASYA 
Macit Zeren (İ.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekaıta 

C. Senatosu 
YOZGAT 

Sadıık Artukmac: 

B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfilk İnci 

C. BAŞKABINCA SB· 
Q~EN 1JYELER 

Enver Akoğlu 
Amil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 

[ Ç ekinserler] · 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 1 

VAN 
Faruk Işıık 

/Oya katılmıyanlar} 

Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay . 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİTLİS 
Cevdet Geıboloğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
gil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

QANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Eımjn Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Eı~doğan 
İhsan Hamiıt Tigrel 
(Baş. V.) 

ELAZIG 
Oelal Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (İ. tt) 

ESKİŞEHİR 
Naci 'l1@ros 

GİRESUN 
Mehmeıt İzmen 

Gtl'MttŞANE 
Halıit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy ( İ.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
(1.) 

tzM1R 
İzzet Birant 
Enis Kansu 
N evzaıt Özerdemli 

KARS 
Srrı Atalay (Baş. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çaımhca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin KJ:tlpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (İ.) 
Lütfi Tokoğhı 

KONYA 
Muhilttiın Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zekıi Tuıluna.y 
Nüvit Yetkri.n 
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Hasan Kangal 
KaZJım. Oı:lb ay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanetti!n •Uluç 

MANİSA 
Em.iın Açaır 

Ferit Alpisklender 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oml 

MUŞ 

İhsan Akpolat 

NtGDE 
Kudret Bayhaıı 

ORDU 
Şevket Köksal 

SAKARYA 
'furhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettllill Bu:lak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (İ.) 

TEKİRDAG 
Seta.mıi Ü ren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman H~ııbaıloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahımuıt K!arakurt 

TBMM KÜTÜPHANESİ



C. Senatosu B : 69 8. 5. 1962 O : ı 
YOZGAT C. BAŞKANINCA SE Enver Kök 

Neşet Çetin taş QİLEN tlYELER Sahir Kurutluoğlu (B.) 
ZONGULDAK Cevat A~ıkaılın Ragıp Üner 

Tarık Remzi Baltan Ömer Ergün Adil Ünfü 

(Apk üyelik1'r} 

İstanbul 
Samsun 

1 
1 

Yek:ft.n 2 

··~ •>• c• • 
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O. Senatosu B :· 59 8. 5. 1962 O : 1 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

(M.a.dde salt çoğunlukla kabul edilmiştir.) 

Uye a..yısı 1 8 6 
Oy verenler 1 O 5 

Kabul edenler ı O 3 
Reddedenler o 
Çekinserler 2 

Oya katılmıyanlar 7 9 

Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 

TABtt 1JYELER BİLE CIK HAKKARİ MANİSA 
Ekrem Acuner Talat Oran Adil Türkoğlu Refiik IBusoy 
Suphi Gürs'Oytrak BİNGÖL İSPARTA MARAŞ 
Suphi Karaman · Sabri Topçuoğlu Suat Seren Cenap Aksu 
Kamil Karavelioğlu BİTLİS İSTANBUL Nedim Evliya 
Osman Köksal Cevdet Geıboloğlu Şevket Akyürek MARDİN 
Sami Küçük BOLU F·ethi Bfu§ak Abdülkerim Saraçoğlu 
J.i1kret Kuytak Rahmi Arıkan Ethem Menemencioğlu MUQ.LA 
Sezai O'Kan Sırrı Uzunıhasaınıoğlu RifaJt Öztürkçllıne Mualla Akarca 
Selahattin Özgür BURDUR Özel Şahingiray Haldun Menteşeoğ.lu 
Sı~kı IBay Hüseyıin Otan. Sabahaıttin Tanınan 

NEVŞEHİR 
GENEL OYLA SEÇl- BURSA Berç Turıan 

İbrahim Şevki Atasağuıı 
LEN 'OYELER Baki Güzey :tzMtR 

NtODE 
ADANA Şeref Kay,alar Ömer Lutfi Bozcall 

İzzet Gener 
Mehmet Ü naldı ÇANAKKALE 

Cahit Okurer 

.A.CB.I Ali Aksoy 
Hilmıi Onat ORDU 

Veysi Yardımcı QORUM KARS E~ref ,Ayhan 

ANKARA Zeki Arsan Turgut Göle Zeki Kumrulu 

O~man Alişiroğlu Alaeddin Çetin Mefümet Hazer RiZE 
Rifaıt Etker DENİZLİ KAYSERİ Necip DamşOğlu 
Maın~ıır IBusoy Cahit Akyar Hüsnü Dikeçligil SAKARYA 

ANTALYA EDİRNE KIRKLARELİ Kazım Y nrdakul 
Mehmet trkn~an Tahsin Banguoğlu Ahımet N acıi An SAMSUN :Mustafa Özer ERZİNCAN KIRŞEHİR 'cahit Tokgöz 

AYDIN Fehmi Baysoy Ali Rıza Ulnsman SİİRT 
İskender Cenap Ege ERZURUM 

Latif Aykut 
Osman Saiın Sarıgöllü Rahmi Sanalan KONYA 

FThret Turhanıgil GAZİANTEP 
Sedaıt Çumralı SİNOP 

BALIKESİR Zeki İslam 
Mustafa Di.nek:li Suphi Batur 

Errver Aka N:iızamettin Özgül 
Muammer Obuz 

SiVAS 
Hamdi Oğuzbeyoğlu GİRESUN 

Ahmet Onar 
Rif at Öçten 

Kadri Özta{? Sabahattin Orhon KttTAHYA Ziya Öndıer 
Hasan AlJi Türker Me·hmet İzmen A. Bahattin Özbek HulUsi Söylemezoğlu 
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TEKİRDAG 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Y ll!im Deımirdağ 

URFA 
Vasfi Gevger 

TABtt 1'YELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
V~hbi Ersü 
Kadri Kaplan 
.Wahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (İ.) 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ

LEN UYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri .Ademoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Ha1il Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasiım Hancıoğlu 

Mustafa Yılmaz İnce
oğlu 

Celal Tevfik Kara
sapan 

AMASYA 
Macit Zeren -(1.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

C. Senatosu 
UŞAK 

Kfurııil Coşkunoğl u 

YOZGAT 
S31dılk Arttukmaç 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tev:ffik İnci 

B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ttYELER 

Enver Akoğlu 

Amil Artus 

Hidayet Aydıner 

Esaıt Çağa 

Ömer Ergün 

{ Ç ekinserlwr] 

TUNCELİ 
Mıehmet Ali Demir 1 

VAN 
Faruk Işıık 

{Oya katılmıyanlar] 

Sabit Kocaheyoğlu HATAY 
İbrahim Saffet Oma.y Sabahattin Adalı 

ARTVİN Vehbi Aksoy (İ.) 
Fehmi AJpaslan ~ÇEL 

BURSA Cavi't 'fevfik Okyayuz 
İhsan Sabri Çağlayan- Talip Özdolay 
gil İSTANBUL 
Caıhit Ortaç Celil Oevherioğlu 

QANAKKALE 
Nurullah Esat Sümer 
(1.) 

Halliıt Sarıkaya tzMlR 
ÇANKIRI İzzet Birant 

Hazım Dağlı Endıs Kansu 
DENİZLİ N evzaıt Özerdeımli 

Mehmet Em.in Duruıl KARS 

DİYARBAKIR Sırrı Atalay (Baş. V.) 

Azmi Erdoğan KASTAMONU 
İhsan Hamit Tigrel Mehmet Çamhca 
(Başkan V.) Ahmet Nusret 'l'una 

ELAZIG KAYSERİ 

OelM Ertuğ Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Rasiım Giray · Suad Hayri Ürgüplü 

ERZURUM 
(Başkan) 

Nurettin .Aynuksa KOCAELİ 

Nihat Pasinli (İ. Ü.) Rifat Özdeş (1.) 

ESKİŞEHİR 
Lfrtfi Tokoğ'lu 

Gavsi U ~agök KONYA 

Naci Toroıs '.M ulhittin Kılıç 

GUMtl'ŞANE KtJ'TAH·YA 
Halit Zarbun Osman Cevdet Erkut 
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Hasan Kangal 

Sahir Kurutluoğlu 

KaZ1m Orlbay 

Nıecati Özdeniz 

Nev!at Sengel 

Burhaneıtıtıiın Uluç 

MALATYA 
Mehmet Ze!lci Tulunay 

. Nüvıit Yetkin 
MANİSA 

Emiın Aça1r 
Ferit Alpiskıender 
Orhan Süergan 

MARDİN 
Keİnral Orıal 

MUŞ 

İhsan Akpolat 

NiODE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Köks8ll. 

SAKARYA 
Turhan Kapwıllı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAG 
S0Iami Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğlu 

TBMM KÜTÜPHANESİ



. O. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
UBl'A O. BAŞKANINCA SE- Enver Kök 

FiSat MRhmnt Knrakmi ÇİLEN tlYEI.ER 
ZONGULDAX 

Tarık Remzi Baltan 
Cevat · Açı.ka1ın 

İstanbul 
Samsun 

1 
l 

Yekb 2 

•• it • •• -

Ragıp "Oner 

Adil ünlü 

TBMM KÜTÜPHANESİ



O. Se~ıatos~ B : 59. 8 ~ 5 ~· 1962 O :)~. . 
Devlet İstatistik Enstitüsünün gÖrev, .. ye~~ v.e k~rul.u.şıı hakkındaki · Kaxnın'1n '! ~cü maddesine 

verilen oyların sonucu : 
·' ' 

(Madde· salt .. ~Oğunlukla kabur edilmiştir.) 

TABtt ttYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kamil Karavclıioğ}u 

Osman Köksal 

Sami Küçük 
Fikret K uyta k 
Sezai O 'Kan 
Sıt'kı Ulay 
:\fozaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN UYELER 

ADANA 

Uye sayısı 1 8 6 
; ôy vere~for :>' · 1 o 3 

_ Kabul edenler, : · LO 1 

Reddedenler,:,:· , .'.O 

Çekinserleı· ~ 

Oya katilhiıyanlar 8 1 

A.çık üyelikltır 2 

[Kabul edenler J 
Kadri Öztollij 

BİNGÖL 
Sabri 'l'opc:uoğhı 

BİTLİS 
Cevdet Ge'boloğ·fıı 

BOLU 
ııahmi Ar1kan 
Sırrı U zunılıasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Giirey 
Şeref Kayalar 

1 

HAKKARİ 

Aclil Türkoğlu . 

1 

İSPARTA 

Suat .Seren· 

ı 
1 

.. tSTANBUL 
I Şevket Akyürek · 

ı [i1ethi Başak 

1 

Ethenr Menemencioğlu 
Rifat Öztiirkcirne 

1

1 

Ö.· zel. Şahingiı:ay 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

1 • 1ZMtR 

Mehmet Ünaldı ÇANAKKALE 

1 Ömer Lfı.tfi Bozcah 

\ Cahit Okurer 
AFYON KARAHİSAR Ali AkSoy 

Rasim Hanc10ğln ÇORUM 
AGRI Zeki Arsan 

Veysi Yardımc1 Alaeddin Çetin 
ANKARA DENİZLİ 

Oısman Alişiroğlu 

Rifat Etker 
Maınısur Ulusoy . 

ANTALYA 

M~hmet llkuçan 
~İ ıirstaf a Özer 

AYDIN 
İskencler Cer..ap Bge 

Osman Saim Sarıgö1lü 
nikret Tmh.anıgil 

BALIKEstıı 
Enver Aka 
Ha-meli. Oğuzbeyoğ:l11 

Cahit Akyar 
EDİRNE 

Tahsin Danguoğln 

ERZİNCAN 
Fehmii Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 

Nizamettin Özgül 
GİR~SUN 

S·a ha!hattin;' Orbmı 

· 1 Hilmıi Onat 

1

1 
KARS 

ı Turgut Göle 

1 

Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

( Hüsnü Dikec;liıgil 
1 KIRKLARELİ 
1 Ahmet N ac~ Arı 
! KIRŞEHİR 
1 Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedaıt Çnım ralı 

Mustafa Dinekli 
1 Muammer Oı~ 
1 Ahmet Ona;-· 

KtiTAHYA 
Osman Cevqet Erkut 
A. Bahatth:ı Özbek 

82 -

MANİSA 

Refik Ulusoy . 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MU(ıLA 

Mualla Akarca 
Haldun · Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

.NtGDE 
İzzet Gener · 

ORDU 
Zeki Kum rıılu 

RİZE 
Necip Danış.oğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kazım Yurdaku 1 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SllRT 
Latif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

Stv.A.S 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğhı 
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TEKİRDAG 
Cemal '!'arlan 

TRABZON 
Yusuf Deım.irdağ 

URFA 
·v asfi Gerger 

TABll UYELER 
Refet Aksoyoğlu 
.\1.ucip 1\taklı 

Emanullah Çelt•bi 

Venbi Ersü 
Kadri Kaplaıı 
Pahri Özdil ek 
Mehmet Özgün eş ( 1.) 
~elalıattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar 'l'uııc; kana1 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEQİ
LEN ttYELER 

ADANA 
Mehmet Nur-i .Adem
oğlu 

·Galip .Avşar 
Sakıp Öna.1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

O. Senatosu 
UŞAK 

K~mil Coşkunoğlu 
YOZGAT' 

B: 59 8. 5. 1962 o ~ 1 

Sadık Artukma<~ 

:Neşet Çetıintaş 

ZONGULDAK'·. 
Tarık Rıemz:i Baltan 

Akif Eyidoğan 

Tevfik lnci 

1 O. BAŞKANINCA SE
, ÇİLEN ttYELER 

_Enve~ Akoğlu 

Amil . ~:rtus 

/ Ç eki1ııserler} 
..... 

TUNCELİ.. , j VAN 

. ~lehmet A U Demi ı· 1 Faruk Işık 

[Oya kat~ /m,ıyanlar j 

j Sabit. Kocabeyoğlu 

l lbrahiın Saffet Omay 
ARTVİN 

1 Fehmi ~ı\lpasb~ı 

BİLECİK 
Tnlüt. Oran 

BURSA 
İh.sa.n Sabri Çağlayan
gil 
Cailıit Orta<; 

ÇANAKKALE 
I falit Sarıkaya 

QANKIRI 
Haz1m Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Du nd 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 

f hsan Hamit. Tigr<'l 
(Baş. V.)ı 

ELAZIG 

1 

GtlMUSANE 
.Hafü Z:ırlıun 

I _HATAY 
i Sabahattin Adai1 
j VPhbi Aksoy (İ.) 

1 İÇEL 
Cavit Tevfik Okvtıvnz 
Talip Özdolay . . 

İSTANBUL 

Celil Gev heri.oğlu 
Nurullah Esat. Sümer 
(İ.) 

lZM.i:R 
İzzet Birant 
Enis Kansu 
N evzaıt Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (B~. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret 'runa 

AFYON KARAHİSAR 
· Celal Ertuğ 

Mustafa. Yılmaz .tnce- KAYSElt! 
Rasim Giray 

oğlu 

Celal . rrevfik Kara
sapan 

AMASYA 
Macit Zeren (1.) 

ANKARA 
Niyazi Ağı maslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

· ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli ( 1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Oav-si Uçagök 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

Hüseyin Kalpaklıoğfo 
sırnd Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
f{,ifat Özdeş ( 1.) 
f.;utfi 'fökoğlu 

KONYA 
M uhlttin Kılı~-
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Ifolayct Aydrner 
Esnt Çağa· 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

' Kazım Orbay 
Necati Özdeniz 
N ev.zat Senge] 

MALATYA 
Mehmet Zeki 'rnlnnay 
~üvit Yetkin 

MANİSA 

Eıniııı. ..A<(ar 

Feı-it _.\.ipis-kt'ndı·r 

Orhan Süersaıı 
MARDİN 

Kenıal Oral 
MUŞ 

İhsan Akpo la.t 

NİGDE 
Kudret Bayhan 

ORDU. 
Eşref Ay han 
Şevket Köksal 

SAMSUN 
ComaletUi.n Bulak 
Feıthi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAO 

l Selamıi Ü ren 

TOKAT 
Zihni B.etil 
Osman Hacıbalog1a 

TRABZON 
Şevıket Buladvğlu (B.) 
Heşat Zaloğlu 

URPA. 
Esa.t Mahmut K,arakurt 
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C. Senatosu B : -59 8 . 5 . 1962 O : 1 · 
C. BAŞKANINCA SE- ~~nv~r Kök RurhanPttitn. tnu~ 

QlLEN ttYELER Sahir Kuruttuoğlu (B.) Adil Ünlü 
(;evat Açıkalın Ragıp Üner 

, {Açık ü11elikler) 
\ 

İstanbul 
Sa.mmm 

1 
1 

Yeldin 2 
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C. Senatosu B : 59 8 '" 5 . 1962 O : 1 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşları baklandaki Kanunun geçici 4 ncii 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde salt çoğunlukla kabul edilmiştir.) 

'Oye sayısı 1 8 6 
O,, verenler 95 

Kabul edenler 94 
Reddedenler o 
Çekiııserler 1 

01• katılJm7aıılar 89 
Apk U.Velikler 2 

[Kabul etlnler] 

TABtt tfYBLBB BİNGÖL tSPART• MAB.AŞ 

Ekrem Acuner Sebri To~uoğlu Suat eren ". Nedim Evliya 
Suphi Gürsoytrak BİTLİS İST.ANBUL MARDİN 
Osman KökBal Cevdet Geıboloğlu Şevket Akyürek Abdülkerim Sar~ot\'lu 

~ 

lı1kret Kuytak' BOLU Eth~m .Menemencioğlu MU OLA 
)luzaffer Yurdakuler Rahmi Arıkan Rifat Öztürkçiıne Haldun l\ienteşeoğl·u 

GENEL OYLA SEQl-
Sırrı lizunlıasa.ıııoğlu Üzel Şahingiray NEVŞEHm· 

LEX tJ'YELD BURDUR lZMtR lboo:Nm Şevki Atasağv . ..:.ı 

ADANA Hi1S.eyiu Otan Ömer Lfttfi Bozeab 
Nl<lDE 

;Mehmet Ünaldı BURSA Cahit Okurer 
İzzet. Gener 

AFYON KARAHİSAR Baki Güzey Hilnü Onat 
ORDU 

Uasiım Hancıoğlu 
Şeref Kayalar KARS 

Şevket Köksal 
AORI QANAKKALE Sırn Atalay 

Zeki Kumnılu 
V ey@i Yardımcı A1Ji Aksoy Turgut Göle 

RİZE 
ÇORUM Mehmet Hazer 

Necip Damşoğlu ANKARA Zeki Arsan KAYSERİ SAKARYA Osman Alişiroğlu Alaeddin Çetin Hüsnü Dikeçli"gil 
Turhan Kape;nı'.h Rifat Etker DENİZLİ KIRKLARELİ 

Maınısur Ulusoy Cahit Akyar Ahmet Naci Arı 
SllRT 

EDİRNE KIRŞEHİR IJMif Aykut 
ANTALYA 

Mehmet İlkuçan Tahsin Banguoğlu Ali Rıza Ulusman SİNOP 

Mustafa Özer ERZİNCAN KOCAELİ Suphi Batur 
Fehmi Baysoy Lutfi Tokoğlu SİVAS 

AYDIN ERZURUM KONYA. Rifat Öçten 
lskender Cenap Ege Ni'hat Pasinli Sedat Çuımralı Ziya Qnder 
Flikret Turhangil Rahmi Sanalan Mustafa Dinıekl'i Huiusi 8öylemezoğ1u 

l}ALIKEBtlt GAZİANTEP 
Muammer Obuz TEKlRDAC 

Emrer Aka Zeki İslam 
Ahmet Onar · Cemal Tarlan 

Hamdi Oğuzbeyoğlu Nizamettin Özgül KttTAHYA TOKAT 
Kadri Öztaş GİRESUN Osman Cevdet Erkut Osman Ha.cıbaloğlu 
Ha.san Ali Türker Sabahattin Orhon A. Bahattin dıbek TltABZ01' 

BİLECİK B.A.KKARt MANİSA Yusuf Demirdağ 
Tallı Oran Adil Tlirkoğln Refik tnmoy Reşat Zaloğlu 
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C. Senatosu B : 59 8 . 5 . 1962 O : 1 
URFA i~eşet Çetinta~ C. BAŞKANINCA SE 

'Vıasfi Gerger 
ZONGULDAK ÇİLEN UYELER 

UŞAK 
' T&,rlk Re.mzi Baltan Amil Artus Kanill. Ooşktmoğ:.ı.u.t· 

YOZGAT 
Sadık Artu.kmae 

TABll 'OYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah ÇeJ(>lh1 
\ehbi Ersü 
ı\adri Kaplaıı 

-...~phi K_arams.tı 
Kamil Karavelioğlu 
(İ. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Pah ri Ö ?.<lil ek 
Mehmet Özgüneş (t} ı 
Selahattin Özgür: 
:\ie1ımet Şükr:m Özkay el 

Haydar Tunçkanat 
~ıtkı Ulay · · 
.\hmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ~ 
LEN ttYELER 

AD.ANA 
Mehmet Nıtri !dem
oğlu 

Galip ..A v~a} 
~akıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustala Yıl~az lnce
oğlu . 
Celal 'f evii k K~rp.

"lapan 

' " ' 
Akif Eyidoğfil1.ı Hidayet Aydıne1 

Tevfik İnci E'sat Cilğa 

I Çekini erler} 

VAH 
Jf ~ruk Işltk 

/Oya katıtrrwvanlqr J 
AMASYA 

lfacit Zeren (1.) 
ANKARA 

Xıyazi Ag1rna<slı 

Hıfzı Oğuz Bckn1.ı 

Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saf:f et Omay 

ARTVİN 
1 'f'hrni Alpasla11 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BURSA 
lh~an Sabri Çağlayan
gil 
Cahit Orbw 

QANAKKALE 
Ha tit Sarıkaya 

ÇAN KIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZtl 
Mehmet Emin Durul 
(l.) 

DİYARBAKIR 
A?Jını Erdoğan 

İhsan Hamit Tigrtıl 
(Baş. V.) 

ELAZIG 
Oelal Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Ayımksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uc;agök 
Naci Toros 

GİRESUN 
M ehmeıt İzmcn 

GttMUŞANE 
Halıit Zarbuır 

HATAY 
Babahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (1.) 

tQEL 
Cavit Tevfik O kynyuı 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
l~ethi Brujak 
Celil Oevherfoğlu 
Nurullah Esat Sümer 
(l.) 
Sabahattin Tanmau 
Ber~ Tur.an 

!ZMlR 
İzzet Birant 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdeıı:ul.ı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 

KAYSER! 
Hiıstıyin Kalpaklıoğlu 

(İ.) 
Suad Hayri Orgüplü 
(Başkan) 
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Ömer Ergün 

Hasan Kangal 

Sahir Kurutluoğlu 

Kaz1lm Orbay 

Nevzat Sengel 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş ( 1.) 

KONYA 
'..\fuhiıttin Kılıç: 

MALATYA 
Mehı.ııet Zeki Tnlürıiı) 
Nih"it Yetlci11 

MANİSA 
l'~min Açar 
J.'erit .Alpiskendf•ı 
Orhan Süersan 

MARAŞ 

Uenap A k~n 

MARDİN 
Kemı:ıl Ural 

MUQ.LA 
Mmılla Akm·Nı 

MUŞ 

İhı-ıan Akpo l a1 
NİGDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

EşrE'f Ayhan 
SAKARYA 

KBzım Yuı·dakul 

SAMSUN 
Cemalettıiın Bu).ak 
Fethi Tevetoğhı 
C~hit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet ÇPkcmoğfa 

TEKİRDAG 
8elami ÜrPn 
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C. Senatosu 
TOKAT 

B : 59 8 . 6 . 1962 O : 1 
URFA 

Zihni Betil ~Mut. l\Iahınut Karaku 1 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) C. BAŞKANINCA SE· 

TUNCELİ ÇİLEN tl'YELER 

Mehmet Ali Demh Cevat Açık.alın 

[Açık üyelikler} 

İstanbul 
Samsun 

: l 
: ] 

Ycktlıı 2 

l·~nver Akoğlu 

l~nver Kök 

Ragıp nner 
.\i Pea ti Özdeniz 
Burhanettin Uluc;: 
Adil ünlü 
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