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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 

Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, hastalığı 
dolayısiyle, 41 gün izinli sayılması hakkındaki 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

1962 yılında Gelir Vergisinin 3, Kurumlar 
Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununa geçici bir madde ilâvesi 
hakkındaki kanun tasarısı ile 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi kabul 
olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı ka
nun tasarısı 11 nci maddesine kadar kabul edi
lerek, 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Van 
Mekki Keskin Muslih Görentaş 

Kâtip 
Çankırı 

Nurettin Ok 

îkinci Oturum 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın Ata
türk'le ilgili sorusunu geri aldığına dair öner
gesi okundu, bilgi edinildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı ka
nun tasarısının 12 nci maddesi ve tümü kabul 
olundu. 

Maliye Bakanlığı, 
Devlet borçları bütçeleri ile, 
1962 bütçe yılı kanun tasarısının birinci, Ge

lir Bütçesi ile ilgili ikinci ve 27 nci maddeye 
kadar olan maddeleri kabul edildi. 

»Sakarya Milletvekili Ekrem Alican ile Mar
din Milletvekili Talât Oğuz ve iki arkadaşının; 
Keban Barajı ve Aşağı Fırat kalkınma projesini 
ve bu proje ile ilgili her türlü vesikaları incele
yip üç ay zarfında Millet Meclisine bir rapor 
vermek üzere Mecliste temsil edilen partilerden 
seçilecek birer milletvekilinden mürekkep dört 
kişilik bir heyet kurulması' hakkındaki önerge
leri kabul olundu. 

28 Şubat 1962 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ömer Zekât Dorman 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

Kâtip 
tstanbul 

Ferruh Bozbeyli 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN ~ Fuad Sirmen 

KATİPLER : Nurettin Ok (Çankın), Muslih Qörenta§ (Van) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(İzmir milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5, C. Se
natosu 1/9) (S. Saym: 2, 23) 

BAŞKAN — 1962 malî yılı Bütçe tasarısının 
son maddesinde kalınmıştı. Şimdi bu maddeyi 
okutuyorum .-

Madde 28. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Arkadaşlar, oya geçmeden evvel İçtüzüğün 
137 nci maddesi, tasarı hakkında söz istiyen 
arkadaşlar vardır. Tüzüğümüzün mezkûr mad
desi, oyunu kullanırken mucip sebebini izah et
mek için lehte ve aleyhte birer milletvekiline 
söz verilebileceğini âmirdir. Ancak, üç millet
vekili şahısları adına. Mecliste mevcut dört si
yasi parti grupları adına da dört parti sözcüsü 
söz istemişlerdir. Müsaade buyurursanız bu 
madde hükmünün yerine getirilebilmesi için, 
partilerin ikisi muhalefette, ikisi de iktidarda 
olmasına göre, dört parti sözcüsüne de söz vere
lim, Şahısları adına söz istiyen arkadaşlara, söz 
verme imkânı kalmıyacaktır. Bu şekilde olma
sını tasvip buyuranlar lütfen işaret etsinler. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN ~- Çoğunluğumuz var, görüşme
lere geçiyoruz. 

C/K. M. P. Grupu adına söz istiyen Sayın 
Hasan Dinçer, yok mu efendim?... O halde söz. 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına Sayın 
Ekrem Alican'ındır. (Bravo, sesleri, alkışlar) 

Y. T. P MECLİS GRUPU ADINA EKREM 
ALlCAN (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarını, 
16 Şubat tarihinde başlamış olan bütçe müza
kereleri bugün sona ermektedir. Bir taraftan 
Millet Meclisimiz 1962 malî yılı bütçesini müza
kere ederken, diğer taraftan iç politika hayatı
mızda ehemmiyetli hâdiselerin cereyan ettiği he
pimizin malûmudur. 

•Evvelâ teessürle karşıladığımız 22/23 Şubat 
olayları vukubuldu. Öyle zannediyoruz ki, bu 
olayların millî bütünlük ve bekamızla ilgili mâ
nalarını anlamakta ihmal göstermemek, bunları 
doğuran sebepler üzerinde ciddiyetle durmak, 
hata ve sevaplarımızı iyi tesbit edip, lüzumlu ön
leyici tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. 

Uzun müddet sisli ve puslu bir vasat içinde 
lâyıki ile tefrik ve idrak edilememiş bâzı hakikat
leri bu olayların meydana çıkardığında ve alâ
kalıların uyardığında şüphe yoktur. O halde bu 
uyarılmaların icabını yerine getirmek vazifemiz 
olsa gerektir. 

Son günlerde çalışmalarımızın böyle bir isti
kamete yöneldiğini memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. Sayın Hükümet Başkanının daveti ile 
tahakkuk etmiş bulunan Hükümet siyasi parti
ler müşterek toplantıları bu maksatla hazırlan
mış ve karşılıklı anlayışlı tutumlarla, millî huzur 
ve millî güvenliğimizin korunması mevzuunda 

3. ->- GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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M. Meclisi B : 59 
müspet neticeler verme istidatları göstermiş, ha- I 
yırlı teşebbüslerdir. 

Hâdiselerin açıkça ortaya koyduğu bâzı ger
çeklerin, çeşitli düşünce temayüller sahipleri ta
rafından kabul edilmek mecburiyetinde kalın
ması, belki de bu memlekette uzun yıllar devam 
etmiş sıkıntılı günlerin sona ermesini, müzmin I 
birer yara halini almış, çeşitli dâvamızın nihai 
hal tarzlarına bağlanmasını mümkün kılacaktır. 

Artık hepimiz bilmek ve anlamak mecburiye
tindeyiz ki; 27 Mayıs hareketi ne intikamcı, ne de 
totaliter arzu ve ümitler için bir istismar vesile
si yapılamaz. Bu ümitlerle girişilecek her tüdü 
tahrik ve teşvikler, büyük Türk milletini ve onun 
koruyucu kuvvetlerini karşısında bulur. 

27 Mayıs 1960 hareketi her türlü kaypak ve 
kaçamak düşüncelerle şahsi ve siyasi menfaatle
rin bir vasıtası olarak kullanılamaz. Bu hareket 
sadece gerçek demokrasiyi memlekette kemaliyle 
yerleştirmek ve demokratik düzeni millî menfa
atlerimiz emrinde kıymetli bir vasıta haline ge- I 
tirmek için tahakkuk ettirilmiş bir ıslahat teşeb- I 
büsüdür. Bu hareketi bir taraftan kabul eder gö- 1 
züküp, diğer taraftan gizlice ve sinsice reddetmek 
suretiyle netice almaya çalışanlar renklerini ve I 
niyetlerini açığa çıkarmak mecburiyetindedirler. I 
(Bravo sesleri, alkışlar) Şu anda, bütçe müzake- I 
relerinin başladığı güne nazaran meselelerimiz I 
çok daha vuzuha kavuşmuş, millî huzur ve millî I 
sükûnu tesis mevzuunda çok geniş mesafeler kat- I 
edilmiş bulunmaktadır. I 

Zihinlerde ve vicdanlarda mevcudolması muh- I 
temel tereddütler ortadan kalkmış, yeni Anayasa I 
düzeni içinde, arkamıza bakamadan ileriye doğ- I 
ru gitme, ileri medeniyet seviyesine ulaşma gay- I 
retleri etrafında ordusiyle; siyasi partileriyle ve I 
her türlü teşekkülleri ile Türk milleti elele, gö
nül gönüle millî birlik ve millî tesanüt ruhunun I 
çalışma şevk ve heyecanını derinden hisseder ha- I 
le gelmiştir. (Alkışlar). 

Artık iyi niyet, samimiyet, müşterek çalışma 
inançlariyle müteharrik bir büyük milletin fert
leri olmanın iftiharı içinde sadece medenileşme, 
sadece gelişme arzu ve imanından hız alarak yeni 
bütçemizin en iyi şekilde tatbikatını yapmak bu 
tatbikatı en iyi şekilde murakabe etmek vazifesin
den gayrı bir düşüncenin sahibi olmak azim ve 
kararı içinde bulunmaktayız. (Alkışlar) 

Bütçe üzerindeki görüşlerimizde olduğu gibi 
diğer çeşitli Hükümet icraatı üzerindeki görüş- I 

28.2.1962 0 : 1 
lerimizde de elbet farklar bulunacaktır. Esasen 
demokrasinin mânası bu kabîl farklı görüşlerin 
rekabeti ve bunlar arasından memleketin hayrı
na, en iyi neticelerin istihsalidir. Asıl mesele bu 
rekabet vasıtasının fikrî ölçüler dışına çıkma
ması, rekabetlerin, partiler ve mensupları arasın
daki birlik, beraberlik ruhunu ve nihayet bu va
tanın kaderini müştereken tâyin etme anlayışını 
zedeleme hissi hattâ ortadan kaldırmaanasıdır. 

1962 bütçe müzakerelerinin bu karşılıklı anla
yış ve olgunluk havası içerisinde cereyan ettiğ'ni 
görmüş olmanın bahtiyarlığını duymaktayız. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis grupu olarak büt
çe müzakerelerinin bu son gününde kainlerimiz 
bu hislerle doludur. Ve gayretlerimiz bu hisleri 
her gün biraz daha kuvvetlendirmek istikametine 
tevcih olunacaktır. 

Muhalefet partilerinin de memleket idaresin
de iktidar partileri kadar sorumluluk taşımaları 
gerektiği idrakini yaşamaktayız. 

Bu sorumluluğu ne iktidarı körü körüne des
teklemek, TI e de iktidar faaliyetlerini hercibada-
bad kökü göstermek gayesi etrafında kullana
cağız. Her hareketimizde, her beyanımızda mil
lî menfaat endişesi rehberimiz olacak, mura
kabe çalışmalarımız kaynağını daima bu endi
şeden alacaktır. 

Ümidimiz ve arzumuz, bize hâkim olan bu an
layışın iktidar mensupları tarafından da benim
senmesi, iyi niyetlerimizin değişik ve yanlış mâ
nalarda anlaşıknamasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu yıl müşahede ettiğimiz anlayışlı tutumun, 

hâdiselerin zoru ile kabul edilmiş bir muvakkat 
tezahür olmadığını görmek de en halis dileğimiz
dir. 

Reylerimiz hangi istikamette tecelli ederse 
etsin, Hükümete muvaffak bir bütçe yılı temen
ni ederek, hepinizi grupum adına en samimî İliş
lerim ve hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
'sıöz ıks'tlycn Sayın Cevdet Perin. 

A. P. MECLÎS GRUPU ADINA CEVDET 
PERlN (Bursa) — Sayın Başkan ve Yüce Mec
lisin sayın milletvekilleri. 1962 malî yılı Bütçe 
Kanunu yüksek tasvibinize arz edilmiş bulunu
yor. Bu mesut vesile ile, müsadenizle sizlere 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına duygu, dü
şünce ve temennileriimizi kısaca ifade etmek is
tiyoruz : 
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Saıym arkadaşlar, 
Her şeyden önce Meclisimizin teşriî hayatı

na başladığı ilk günden beri vazifesini tam bir 
vulkuf, ciddiyet ve tarafsızlıkla yapan başkan
lık Divanımıza tebrik ve teşekkürlerimizi bu 
kürsüden ifade etmeyi bir vazife saymaktayız. I 
(Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, I 
ikinci mühim bir nokta olarak da, teşek

kürlerimizi belirtmek istediğimiz husus Karma 
Bütçe Komisyonumuzun iki ay gibi uzun bir 
zaman geceli gündüzlü çalışarak sarf ettiği üs
tün mesai ile hazırladığı ve meydana getirdiği 
bu eserin değeridir. Zira, bugün içinde bulun- I 
duğumuz güç şartlar arasında, modern bütçe I 
tekniğinden ayrılmadan, bir bütçe tasarısı ha- I 
zırlanmasının ne kadar zor olduğunu hepimiz 
taikdir ederiz. Bu itibarla, Sayın Maliye Baka
nımızın bu sahadaki gayretlerini de zikretmek I 
yerinde olur. I 

Değerli arkadaşlar, I 
Türk demokrasisinin muhtaöolduğu ve I 

iktidarla muhalefet arasında karşılıklı say- I 
gı ve anlayışa dayanan çok partili rejlimin I 
yepyeni bir zihniyetle dört ay gibi kısa bir sü
re içinde bu kadar büyük mesafe katetmesinde I 
hiç şüphe yok ki muhalefet partilerimizin de I 
inkâr kabul etmez bir hisseleri vardır. (Bravo I 
sesleri, alkışlar) Zira, onların daha ilk günden 
foaşlıyan ve Hükümet programı vesilesiyle ol
duğu gibi, bütçe müzakerelerinde de tezahür I 
eden yapıcı tenkidi eri ve iyi niyetli davranış- I 
l an olmasaydı, bugün bu çatı altındaki parla- I 
mento ahengi meydana gelemezdi. 

Sayın Milletvekilleri, I 
Adalet Partisi, yepyeni bir hüviyet re zih

niyetle teşekkül etmiş, hak ve hürriyet rejimi- I 
nin muhtevasına hükmeden bütün âmillere ve I 
Anayasa ile teminat altına alınmış bulunan Ata- I 
türk ve inkılâp ilkelerine ve insan haklarına 
dayanan bir demokrasi nizamını yaşatmaktan, 
/memlekette huzur, sükûn, refah ve kardeşliğin 
'teessüsünden başka emeli ol'mıyan bir siyasi 
teşekküldür. (Bravo sesleri şiddetli alkışlar) 
îşte bu inançladır ki, kurulduğu günden berd 
memleketin yüksek menfaatlerini her şeyin 
üstünde tutan partimiz en samimî niyetlerini 
ispat ederek, Karma Hükümette yer almayı da I 
millî bir vazlife telâkki etmiştir. Eğer koalis- I 
yon Hükümeti bugüne kadar bâzı aksaklıklar | 
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gösterımiş ve zaman zaman muhalefet partileri
mizin samimî ikazlarına mâruz kalmış ise, bu
nu, memleketimizde ilk defa olarak tecrübe edi
len bir sistemin tabiî neticesi saymak lâzımdır, 
kanaatindeyiz. Bundan böyle Karma Hükümet
te vazife almış ve alacak partilerin, yalnız şek
len değil, prensipler üzerinde de daha geniş 
bir anlayışla çalışacaklarına ve bu geçmiş tec
rübelerden istifade edeceklerine biz Adalet Par
tisi olarak inanıyoruz. (Alkışlar) 

Bu güzel yurtta, kin ve intikam gibi, an
cak iptidai cemiyetlere yakışan geri duygula
rın mevcudiyetine dahi tahammül edemiyen 
Adalet Partisi, geleceğe güven ve ümitle bak
makta, demokrasinin yaşamasında ve gelişme
sinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin yegâ
ne kuvvet olduğuna bütün samimiyetiyle inan
maktadır. 

•Saıym Milletvekilleri, 
Son günlerde, memleketimizde cereyan eden 

bâzı müessif hâdiseler karşısında, uyanık oldu
ğunu ve hiçbir zaman gafil avlanmıyacağmı is
pat eden Türk Milleti ve Hükümeti ile, onla
rın yanıbaşmda, vatanın olduğu gibi demokra
sinin ve Anayasanın da sarsılmaz müdafii ve 
bekçisi olduğunu bir defa daha hür dünyaya 
gösteren şanlı Türk ordusuna bu tarihî kürsü
den bütün Adalet Partisi camiası adına sonsuz 
minnet ve şükranlarımızı arz etmeyi bir vazi
fe saymaktayız. (Alkışlar) Onlarla her zaman 
olduğu gibi, bugün de iftlihar ediyoruz ve dai
ma edeceğiz. 

Sayın arkadaşlar, 
1962 yılı bütçesinin memleketimize ve mille

timize saadetler getirmesini yüce Tanrı'dan di
ler, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle par
tim adına selâmlarım. (Bravo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupu adına Sayın Aksal, buyurun... 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA ÎSMAÎL 
RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım, 16 Şubattan beri Yüksek Heyetinizde 
tetkik ve müzakere konusu olan 1962 malî yılı 
bütçe tasarısı, parti sözcüleri ve milletvekilleri
nin değerli tenkid ve mütalâaları ve Hükümet 
üyelerinin gerekli açıklamalariyle her cephesi 
aydınlanmış olarak oylarınıza sunulmak üzere
dir. Şimdi bütçenin tümü üzerinde, son konuş-
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ma imkânından faydalanarak, Gruptunuz adına | 
memleketin bâzı temel meseleleriyle ilgili görüş
lerimizi ana hatlariyle ve kısaca belirtmeye ve j 
bu bütçeye hangi sebeplerle ve ne istikamette 
oy kullanacağınızı açıklamaya çalışacağım. I 

Aziz arkadaşlarım, 
Hiç şüphe yok ki, bugün milletimizin ve 

onun yegâne mümessili olan Yüksek Heyetini
zin ehemmiyetle üzerinde durduğu hayati me
seleleri bir taraftan, memlekette siyasi huzurun 
ve güvenin sağlanması diğer taraftan hızlı bir I 
iktisadi kalkınma sayesinde geniş vatandaş 
kütlesinin hayat şartlarının düzeltilmesi refah I 
seviyelerinin yükseltilmesi şeklinde hulâsa et
mek mümkündür. Nitekim 2 Aralıkta güveni
nizle iş başına gelen Karma Hükümetin progra
mı da, aslında bu temel anlayışa dayanmakta j 
ve bu neticeyi ekle edebilmek için, takibedile- j 
cek politikayı ihtiva etmektedir. 

Üzülerek ifade etmeliyiz ki, arkada bıraktı
ğımız ayların ve içinde yaşadığımız günlerin 
hâdiseleri göz önünde tutulursa, siyasi huzu
run gerçekleşmesi yolundaki gelişmeler, ümit I 
verici olmamıştır. (Alkışlar) 

Hükümetçe en iyi niyetlerle sarf edilen gay
retlere, sağduyu sahibi siyaset ve fikir adamla- i 
rırajzın bütün uyarmalarına rağmen, huzursuz- 1 
hık eksilmemiş ve hattâ bir aralık memleketi
miz tehlikeli ihtimallerle karşı karşıya kalmış
tır. Aziz milletimizi sonu gelmez maceralara I 
sürüklemek ve hattâ Devletimizin bekâsını dahi I 
tehlikeye düşürmek istidadında ve istikametin
de olan bu son teşebbüsün, halkımızın sağ du- j 
yusu, demokratik rejimin koruyucusu ve savu- J 
nueusu bütün kuvvet ve müesseselerin müşte- 1 
rek gayretleriyle önlenmiş olmasının memleke
timiz ve milletimiz için müstesna bir talih say
mak lâzımdır. (Alkışlar) Bu vesile ile, şanlı ta- 1 
rihi boyunca daima hakkın ve meşruiyetin tim- I 
şali ve savunucusu olan Silâhlı Kuvvetlerimi
zin, Anayasamıza dayanan meşru nizam aley
hinde girişilen bu teşebbüsün karşısına dikil
melerini, meşru nizama bağlılıklarının ve engin 
vatanseverliklerinin yeni bir delili olarak belirt
mek isteriz. (Bravo, sesleri, alkışlar) Esasen 27 
Mayısta meşruiyetini kaybetmiş bir idareyi, 
milletin direnme hakkını kullanarak bertaraf 
eden kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin, mem
leketin bütün idealist kuvvetleri ve müessesele
riyle el el e kurduğu meşru demokratik nizamı I 
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ve bu nizamın dayanağını teşkil eden Anayasa
mızı savunacaklarından hiçbir zaman şüphe 
edilemezdi ve edilemez. (Bravo, sesleri) 

Tereddütsüz ifade edilebilir ki, 17 yıllık tec
rübenin zaman zaman karşılaştığımız talihsiz
liklerine, iniş çıkışlarına rağmen, Büyük Mille
timiz bir bütün olarak demokratik rejime bağlı 
ve lâyık olduğunu iftihara değer bir olgunlukla 
ispat etmiştir. Yine kesin bir inançla teyidede-
biliriz ki, Türk Milleti, demokratik hayat tar
zından başka bir hayat tarzını razı edilemiye-
cek kadar bu rejimi benimsemiştir. Bu rejimin 
istemesindeki güçlükler ne kadar çok ve çetin 
olursa olsun, Türk vatandaşı dertlerine ve me
selelerine ancak, demokratik bir idare altında 
ve demokratik usullerle çare bulunabileceğine 
yürekten inanmıştır. (Bravo, sesleri) 

Fakat arkadaşlarım, bu gerçek, bir diğer te
mel gerçeği bize unutturmamahdır. Demokratik 
rejim, vatandaşları hasım iki kampa ayıran 
kinci ve intikamcı tahriklerle beslenen bir si
yasi vasatta gelişemez. Bu sebeple Anayasamı
zın ve demokratik rejimin birinci derecede bek
çisi olan Büyük Meclisin, vatandaşları hasım 
cepheler haline sokmaya çalışan tahriklerin 
gerçek sebepleri üzerinde dikkat ve hemmiyetle 
eğilmesi zamanının geldiği kanaatindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Büyük Milletimizin tasvibine mazhar olan 

yeni Anayasamızın başlangıç kısmında açık ve 
kesin ifadesini bulan bir temel gerçek vardır. 
O gerçek şudur : Türk Milleti Anayasa ve hu
kuk dışı tutum ve davranışlariyle meşruluğunu 
kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını 
kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapmıştır. 
Anayasamızın ve bugünkü demokratik rejimin 
temeli olan bu gerçeği bilmemezlikten gelerek 
veya hiçe sayarak 27 Mayıs İhtilaliyle âmme 
vicdanında da mahkûm olmuş bir idareyi ve 
zihniyeti ihya etmek hevesine ve hülyasına ka
pılanlar vardır. Bunlar aylardan beri gizli ve 
açık olarak giriştikleri tahriklerle 27 Mayıs 
Devriminin meşruiyeti üzerinde tereddütler 
uyandırmak ve bu yoldan doğabilecek hâdise
lerle karanlık emellerine ulaşmak niyetinde
dirler. Bunlar 27 Mayıs Devrimini gerçeklerin 
kuvvetlerin başında Kahraman Ordumuzun bu
lunduğunu unutmaktadırlar. (Alkışlar) 

Diğer taraftan; bu tahriklerden ve doğur
duğu huzursuzluktan ümitsizliğe düşerek, 
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yeni Anayasamıza dayanan demokratik reji- j 
min yürüyemiyeceğini Atatürk ilkelerinin ko-
rımamıyacağını veya memleketin ınuhtacol-
duğu ıslahatın ve milletçe kalkınmanın an
cak totaliter 'bir idare altında mümkün olabi
leceğini telkin eden zararlı fikir ve cereyan
ların, hattâ tahriklerin de büyük tehlikesine 
işaret etmek isteriz. ((Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Son (hâdiselerin de ışığında bundan böyle 

memleketimizi ve rejimi tehlikeli ihtimaller- I 
le karşı karşıya 'bırakmamak için, Meclis, 
Hükümet ve siyasi partiler olarak bu karşı
lıklı tarikleri önlemeye mecburuz. Ancak, 1 
parti menfaalerinîn ve mülâhazalarının üstüne 
çıkabilen memleketçi bir görüş ve anlayışla
dır ki, milletçe selâmet yolunu bulabilir, gele
ceğe güvenle bakabiliriz.. Demokratik rejimin 
normal ve verimli (bir seyir takibetmesi ve 
memlekette siyasi (huzurun gerçekleşmesi de 
her şeyden önce fbu memleketçi 'görüş ve anla- I 
yışm bilhassa siyasi partiler -olarak samimi- I 
yetle benimsenmesine bağlıdır. 'Büyük Mec- i 
liste vazife ve mesuliyet almış siyasi partile
rimizin bu anlayış etrafında samimiyetle bir
leşmeleri, memlekette yaratılmak istenen de
vamlı (huzursuzluğu ve bundan böyle karşı- I 
1 aşılabilecek tehlikeli ihtimalleri bertaraf et- I 
me azim ve kararları, şüphe yokki, memleket 
kaderiyle oynamak hevesine kapılanları doğ
ru yola getirmek için başlıca teminat olacak- I 
tır. Nitekim, Mecliste temsil edilen siyasi 
parti liderlerinin 22 - 23 »Şubat gecesi radyo
larla yaptıkları müşterek beyanlarda bu tah
riklerin karşısında olduklarını kesin bir şekil
de ilân etmeleri ve 25 Şubatta yayınladıkları 
müşterek beyanname ile, bu mevzuda gerekli 
tedbirlerin alınması için prensip mutabakat
larını bildirmeleri, salim istikamete atılmış 
müspet ve esaslı adımlardır. Büyük Meclisin 
27 Mayıs tnkılâbiyle gerçekleştirilen demokra
tik rejimi kurma ve her türlü tahriklere son 
verme istikametinde alacağı lüzumlu tedbir
lerle, bugün her zamandan ziyade mühtacoldu- I 
ğumuz siyasi huzurun sağlanmasında yardım- I 
cı olacağına ve memleketin kaderiyle oynamak 
istiyenlere fırsat vermiyeceğine inanmaktayız. 

Bu vesile ile, aralarında ideolojik farklar 
bulunmıyan ve her şeyden evvel millî karak- J 
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terleriyle temayüz eden siyasi partilerimizin, 
millî menfaatler 'gerektirdiği anda bir arada 
ve Hükümetin yanında tam bir vazife şuuru 
ve mesuliyet duygusiyle yer almış bulunma
larının, memleketin selâmeti ye demokratik 
rejimin geleceği bakımından müstesna b'ir te
minat olduğunu da iftiharla belirtmek isteriz. 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Siyasi huzur mevzuu üzerinde ehemmi

yetle ve ısrarla duruşumuz, sadece bu temel 
unsurun, insan şeref ve haysiyetine yaraşır. 
tek idare tarzı olan demokratik rejimin ka
deriyle birinci derecede ilgili olmasından ile
ri gelmiyor. İktisadi kalkınma ve dolayısiy-
le vatandaşın hayat seviyesinin yükselmesi, 
ancak siyasi huzurla sağlanan güven ve istik-, 
rarın hüküm sürdüğü bir topluluk içinde 
mümkün olabilir, iktisadi kalkınmanın .baş
lıca unsurları olan sermayeyi ve insan gücünü 
istihsal sahalarına seferber edebilmek içîn, hu
zur, güven ve istikrar ikliminin süratle ger
çekleşmesi başta gelen şarttır. Diğer taraftan 
iktisaden kâfi derecede değişmemiş her mem
leket gibi Türkiye'mizde, iktisadi kalkınma
sını hızla gerçekleştirebilmek ve kader birliği yap
tığım Batılı milletlerle aramızdaki mesafeyi gö
rünür bir gelecekte kapatabilmek için, en başta 
ve her şeyden önce kendi gücüne ve gayretlerine 
dayanmakla beraber, dış imkân ve yardımlardan 
da âzami şekilde faydalanmak mevkiindedir. Bu 
imkânların ve yardımların elde edilebilmesi, 
şüphe yokki yine, demokratik nizam içinde iç 
bünyemizde siyasi huzurun güven ve istikrarın 
sağlanmış olmasına bağlıdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
1962 bütçesi üzerinde grup sözcülerimiz ge

rekli tahlilleri yapmışlar, Devlet faaliyetleri ve 
çeşitli sahalarda temel meselelerimizle ilgili ten-
kid, mütalâa ve temennilerini belirtmişlerdir. Ay
nı mevzular üzerinde bir defa daha durarak kıy
metli vakitlerinizi ve lûtufkâr sabrınızı suiistimal 
etmek istemiyorum. 

Her şeyden önce, Devlet hayatında devamlı
lık esas olmakla beraber, Karma Hükümetin me-
suliyet deruhde etmesiyle, bütçenin Büyük Mec
lise sunulması arasında pek kısa bir zaman geç
miş bulunmasına, bu bütçe hakkında hüküm ve-
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rirken, göz önünde tutulması lâzımgelen esaslı 
bir unsur olarak işaret etmek isteriz. Bu vakıaya 
rağmen bütçe, grupumuzun kanaatine göre, ana 
karakteri, esprisi ve hedefleri bakımından mem
leket gartlanmn gerektirdiği doğru yolda; müte-
rvazi da olsa mesafe alan bir bütçenin hususiyet
lerini taşımaktadır, istihsalinin ve malî imkân
larının pek az artmasına mukabil, nüfusu yıldan 
yıla süratle çoğalan, bütün iktisadi kaynaklarını 
ve imkânlarını plânlı bir şekilde harekete getire
rek istihsal ve ihracatını süratle artırmaya mec
bur olduğu halde yıllarca devam eden hatalı ve 
basiretsiz bir iktisadi ve malî politika neticesin
de, gelecekteki imkânlara dahi peşinen ipotek al
tına konmuş olan ve bütçesinin büyük bir kıs
mını savunmasına < harcamaya mecbur kalan bir 
memlekette, kısa bir zamanda iktisadi ve malî bü
tün güçlüklerin giderilebileceğini, ihtiyaçların ek
siksiz karşılanabileceğini düşünmek ve bu bütçe 
içinde bütün dertlerimize çare aramak elbette 
realist bir davranış olamaz. (Bravo sesleri) 

(Bizim anlayışımıza göre, 1962 bütçesini en 
çok güven ve ümit veren hususiyeti, samimiliği, 
tasarrufa riayetkar oluşu ve vatandaşlara yeni 
külfetler yüklemeden ayırabildiği bütün imkân
ları istikrar içinde kalkınma hedefine yöneltme
ye çalışması ve nihayet plân ve program fikrini 
samimiyetle benimsemiş olmasıdır. Bir cümle ile 
bu bütçe, mevcut şartlar ve güçlükler içinde, 
yapılması mümkün olanı yapmaya çalışan ve ge
lecek için ümit veren bir bütçedir. Bu bütçenin 
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tatbikatında, Hükümetin kendisine tevdi ettiği
miz imkânları, ana hedefleri bir an gözden uzak 
tutmadan yerinde kullanacağına ve iktisadi ha
yattaki nispî durgunluğu gidermek için bütçe 
dışında da gerekli tedbirleri alacağına güveniyo
ruz. 

1962 bütçesini bu açıdan mütalâa eden Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grupu, bütçeye müs
pet oy vermek kararındadır. 

1962 bütçesinin, memleketimiz ve büyük mille
timiz için hayırlı ve başarılı olmasını diler, Yük
sek Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Sürekli al
kışlar). 

(BAŞKAN — Arkadaşlar, Bütçe kanunu ta
sarısı üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Şimdi 
açık oya başvurulacaktır. Hangi seçim bölgesin
den oy vermeye başlıyacağımızı tâyin için kara 
çekiyoruz. 

Oy verilmesine Mardin seçim bölgesinden 
başlanacak. 

IBAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar varsa, lütfen kullansınlar. 

Oy toplama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımına geçildi.) 

[BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; oylama 
neticesini arz ediyorum. 

1962 malî yılı Bütçe kanunu tasarısına (403) 
arkadaşımız katılmış, (57) ret, (51) çekinsere 
karşı, (295) kabul oyu ile tasan kanunlaşmıştır. 

ı (ıSürekli alkışlar) 

4. — SÖYLEVLER VE NUTUKLAR 

1. — Başbakan İsmet înönünün, Hükümet 
programımın, bu bütçe ile gerçekleştirilecek hu
sustan ve 22 Şubat olayları ile ilgüi söylevi 

(BAŞKAN — ,Söz, Sayın Başbakanındır. 
I (Başbakan ismet înönü, sürekli alkışlar ara

sında kürsüye geldi. C. H, P. ve bir kısım A. P. 
milletvekilleri Başbakanı ayakta alkışladılar). 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Büyük Meclisin Sayın ü|yeleri, 

1962 bütçesi Yüce Senatodan sonra sizin, 
«sayın milletvekillerinin incelem'enizden geçti ve 
keşfin oylarınızla yürürlüğe girdi. Bütçe konuş
maları, hususiyle sıon safhasında, memleketçe 
önemli bir buhran içinde cereyan etmiştir. Esef 

verici hâdiselerin tafsilâtını radyoda anlattım. 
Bu hikâyeyi Millet Meclisi huzurunda bdr baş
ka açıdan dile getirmek ihtiyacındayımı. 

Siyasi hâdiseleri hususi maksatlarına göre 
değerlendirmek istiyen her meslekteki ve her 
çevredeki mahdut insanlar münakaşaların dü
ğümlendiği bir temel konuyu öne sürmektedir
ler. O konu şudur: Bizim şartlarımıza sahip bir 
cemiyet demlokratik rejim ve insan hakları dâ
vası peşlinde olarak huzur içinde yaşıyalbilir mi ? 
Hususiyle ekonomik ve siosyal meselelerini çö
zebilir mi? Biz bu konuda tam bir kanaatle ve 
kâfi derecede uzun bir hayat tecrübesiyle müs
pet iddiayı temsil ediyoruz. Büyük Meclisin, 
cemiyetimizin fikren hâkim olan idealistlerin 
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ve ordunun büyük kumandanlariyle büyük ço- I 
günlüğünün fikirlerime tercüman olarak diyo- | 
ruz ki, Anayasa nizamı ve insan hakları için
de huzurlu yaşamayı sosyal ve elkonomik saha
da kalkınmayı başarabiliriz; ve ancak bu yol
da başarabiliriz. Tedbirlerimiz, bütçelerimiz ve 
gelece'k plânlarımız hep bu kanaatten ve iman
dan feyzalmaktadır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu esası belirttikten sonra milletvekilleri 
huzurunda söylemeye mecburum ki, bütün meş
ru kuvvetleri etrafımızda toplıyarak yürüyece
ğimiz bu istikamette başarıya ulaşacağımızı fi
ilî delilleriyle göstermeye, yani dayandığımız 
cemSyet ve siyaset prensiplerini müspet netice
lerle teyide'tmeye mecburuz. Ancak bu suretle 
içeriden ve dışarıdan akımlarla mütemadiyen 
•beslenecek zehirleri tesirsiz kılabiliriz. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Bu sözlerimle, siyaset adamlarımızın ne ka
dar önemli bir vazife karşısında bulundukları
nı gösterdiğimi sanıyorum. Her teşekkülden 
evvel demokrasiye inananların ümitlerini dai
ma besleyip artıracak, karşılaşılacak güçlükleri 
daima azaltacak başlıca kaynak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olacaktır. (Şiddetli alkışlar) Bu
rada isabetli tedbirler buldukça, burada başarı 
yollarını iyi seçen murakabe altında hükümet
ler kurulabildikçe, burada kısır çekişmelerin 
üzerine çıkabildikçe biz milleti, feyizli sonuç
ları güvenle bekliyecelk salim bir ruh haleti 
içinde, tahriklerden mâsun tutabiliriz. (Bravo I 
sesleri) 

Ama biz Büyük Millet Meclisi gibi muaz
zam bir isaıbet ve enerji kaynağını verimli bir 
tarzda ve istikamette işletemezsek, biz burada 
doğru tedbirleri bulamazsak, biz başarı yolla
rını iyi seçen murakalbc altında hükümetler 
kuramazsak, kısır çekişmelerin üzerine çıka
mazsak milletin başına gelecek buhranların he-
saJbı yoktur. Bunu söylerken Büyük Millet Mec
lisinde bütün partilerin anlayışlarına olduikç.a 
isabetle tercüman olduğum kanaatindeyim. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Vatandaşlarımın Büyük 
Millet Meclisine tam bir güvenle bağlanmaları 
için bütün sebepler mevcuttur. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; 
lEsef verici son hâdiselerin mahiyeti ve benim

le olan temasları hakkında yanlış haberler çık
mıştır. Hâdiseler başka şekilde mânalandırılmak 
istenmiştir. Bunları, kısaca düzeltmek isterim, j 
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Tahrikçilerin, Harb Okuliyle beraber harekete 
geçtikten sonra, temaslarında Büyük Meclisin 
feshedilmesi gibi şartlar dermeyan ettiklerinden 
bahsedilmiştir. Sergüzeştçiler şüphesiz, esas iti
bariyle, geniş bir ihtilâl plânı içindeydiler. Fakat 
bunlardan bana doğrudan doğruya hiç bahsetme
mişlerdir. Hâdise, vaziyetleri şüpheli görülen bir
takım subayların yerlerinin değiştirilmesi baha
nesiyle çıkarılmıştır. Harb Okulunun ve diğer 
"birliklerin harekete geçirilmesinden sonra, değiş
tirilen subayların dışarı gönderilmiyerek illâ 
Ankara'da vazifelendirilmeleri ve değiştirilen 
Harb Okulu Komutanının illâ yerinde bırakıl
ması istenmiştir. Bana, Cumhuriyet Hükümeti
nin Başbakanı olarak söylenen talep bundan iba
rettir. Benim verdiğim cevap şudur : «Hareket 
kanun dışıdır. Sabahleyin yerleri değiştirilmiş 
olanların şimdi Ankara'da kalmaları değil, emek
liye ayrılıp ordudan çıkarılmaları lâzımdır. Harb 
Okulu Komutanı da bu muameleye uğrıyacaktır. 
Şimdiye kadar kardeş ve evlât kanı akmamış ol
masından dolayı ve Başkomutanlıktan alacakları 
emre itaat edip normal hale gelmeleri şartiyle 
haklarında başka bir cezai takibata geçmemek me
suliyetini Büyük Millet Meclisi karşısında üzeri
me alırım. Bunun dışında bir muamele bahis ko
nusu değildir. Kimseyi, evvelden bilmediği bir 
muamele tasarlıyarak aldatmayı kabul etmem.» 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar). Şimdi cezai takibat 
yapılmaması için Büyük Meclise bir kanun lâyi
hası sevk edeceğiz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Temaslar sadece bu esaslar üzerinde olmuş ve 

bilinen netice ve muameleler vukubulmuştur. 
Şahsi arzularını perdeliyerek harekete geçen ma
ceracıların yarattıkları hâdise esasen ordunun va
tansever, Anayasaya muti büyük çoğunluğunun 
katı ret vaziyeti alması üzerine bir felâket halini 
almamıştır. Ordu dediğim zaman, adlariyle Ka
ra, Deniz ve Hava kıtalarını hep bir arada ifade 
ediyorum. Ordunun hareketi, Anayasanın yanın
daki harekettir. (Alkışlar) Anayasanın karşısın
daki hareketin mahiyetini ise, yukarda söyledim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Oylarınızla yürürlüğe giren bütçe üzerinde 

her yönden incelemeler, tenkidler yapılmıştır. 
Bunu kifayetsiz bulan, daha mükemmelini isti-
yen iyi niyetli arkadaşlar her iki Mecliste de bu
lunmaktadır. Ben şimdi bu bütçenin hangi zih-

— 729 — 



M. Meclisi B : S. 
niyetle hazırlandığını sizin huzurunuzda memle
kete anlatmaya çalışacağım. 

1062 bütçesi istikrar tedbirlerine riayet osa-
siyle hazırlanmıştır. Bununla biz, enflâsyona son 
«verme azmimizi ciddiyetle muhafaza etmeye ka
rar verdik. Bütçenin enflâsyonist karakteri oldu
ğu hususundaki endişeler, müzakereler sırasında, 
sanırım çdk azalmıştır. Çünkü, açık kısmını 
kapatan yardımlar ıbu arada ehemmiyetli öl
çüde tahakkuk etmiştir. Bütçenin bu vasfını 
muhafaza edebilmesinin bir esaslı şartı var
dır. (Bu şart, bütçe yılı İçinde masraf artırıcı 
tekliflerin getirilmemesidir. 

Bu bütçede yatırımlara mümkün olan âza
mi miktar ayrılmıştır. On milyarı aşan büt
çemizin üçte »biri kadar bir kısmının İlmî ve 
iktisadi mânada yatırım sayılacak tabiatte 
olması (Büyük Meclis için ehemmiyetli bir ha
şarıdır. 

1962 bütçesi, cari harcamalar bakımından 
âzami derecede tasarruf bütçesidir. Bu yolda 
tasarruf edilebilecek her fedakârlık cesaretle 
göze alınmıştır. 

Bu bütçenin eksiği ve bundan sonraki büt
çelerimizin başlıca ihtiyacı vergi mevzuatı
nın düzeltilmesi meselesidir. Bunu bu ara
da temin etmek imkânımız yoktu. Bu sene 
içinde bu eksik tamamlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bizde şimdiye kadar alışılmış olan bir te

lâkkinin köşkünden düzeltilmesi lâzımdır. Va
tandaşın kendi Devletini âdil bir vergi ile bes
lemesi önemini yalnız memleket içi sebepler
den alan bir vaziyet değildir. Eğer kalkınma 
için dostlar ve müttefikler arasında yardım
laşma bir ihtiyaç ise, bu ihtiyacın temini şart
ları şunlardır. Yardım edecek dost devlet ve
ya milletlerarası müessese evvelâ yardım ede
ceği memleketin kendi elinden geleni son rad
deye kadar yapıp yapmadığını arar. Bu, bir. 
Ondan sonra, yapılacak yardımın, hattâ ve
rilecek ödünç paranın verimli bir yere sarf 
olunacağını iyi hazırlanmış bir plân ve proje 
üzerinde görmek ister. Bu, iki. Vatandaşın 
vergisiyle kapatılması ıgereken açıklar için, 
hele hesapsız 'kitapsız sarfiyat yapmak için 
hiçbir bankanın, hiçbir dost memleketin para 
vermesi mümkün değildir. Bu hakikatlerin bü
tün vatandaşlarca bilinmesini isterim. 
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Şurasını açıkça söyliyeyim ki, zirai vergi

lerin bu sene alınmasından vazgeçilmiş değil
dir. Konu, Hazirana kadar sadece tecil olun
muştur. Haziranda, Zirai Vergi Kanunu ak
saklıkları giderilmiş olarak çıkacaktır. Bu 
konuyu bilhassa söylediğimin bir sebebi var
dır. Bizim malî ve iktisadi bünyemizde hem 
siyasi, hem sosyal bakımdan bir önemli eksi
ğimiz bütün vatandaşların vergilere âdil öl
çüler içinre iştiraklerinim temin edilmemiş ol
masıdır. ziraatle uğraşan vatandaşlarımız, bü
yük kısmı itibariyle zaten Gelir Vergisine iş
tirak edemiyecek en ;az kazanç sahibi olanlar
dandır. Ama, bunların arkasına sığınarak bü
yük kazanç, sahibi ziraatçilerimiz de vergi 
muafiyeti içindedirler. Adaletli vergi ve 
doğru vergi ödeme meselesini 1902 de halle
deceğiz. Bunun, bir 'demokratik rejim içinde 
halledilemeyeceğini sananlara yanıldıklarını 
Büyük Mesliste göstermek mevkiindeyiz. 
(Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sizlere, bütçede yatırımlara mümkün olan 

âzami miktarın ayrıldığını .söyledim. Bu ko
nuda, temel görüşümüzü açı'klamak isterim. 
Bizim nazarımızda memleketin iktisadi düze
nini 'kuvvetlendirecek, arzularımız Türkiye'nin 
gerçekleşmesini temin edecek şey sadece yatı
rım değildir. Bütün iktisadi faaliyetin pro-
düktif denilen üretici harekete imkân verecek 
bir çerçeve içinde cereyanı lâzımdır. Bu çer
çeveyi yaratamadığımız müddetçe her yatırım sa
dece mahdut fayda sağlıyan ve mevzii kalan 
gayretlerden ibaret olacaktır. Bizi geçmiş 
devirden .ayıran esaslı farkı burada buluyo
ruz. 

Tesbit ettiğimiz ilk ihtiyaç, tarihî bir ge
lişme sonunda bugünkü şeklini almış olan ida
ri mekanizmanın günümüzün ihtiyaçlarına uy
gun ve rasyonel Devlet bünyesi haline geti
rilmesidir. idari mekanizmada yetki ve so
rumlulukların dağılışını tesbit edecek bir ça
lışmaya başlamış bulunuyoruz. (Bravo ses
leri) Buna önem veriyoruz. Tesbit edilecek hu
suslar, ıgirişilecek uzun vadeli idari reform 
hareketinin başlangıç* noktasını teşkil ede
cektir. 

Bunun yanında, iktisadi hayatımız içinde 
önemli yer tutan kamu iktisadi teşebbüsleri 
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bu bütçe yılı içinde bir düzene sokulacaktır. | 
Görülen şudur : Bu teşebbüsler, bugünkü hal
leriyle kaynak yaratıcı olmaktan ziyade kay
nak tüketici durumdadırlar. Bunların yeni- I 
den teşkilâtlandırılmasına dair kanunlar ya
kında Büyük Meclise sevk edilecektir. Bu su- I 
retle mevcut işlemiyen gücün kullanılması I 
imkânları belirecek, bunların istihsalleri ar
tabilecek ve (böylelikle yaratılacak kaynaklar 
memkeletin "kalkınması için lüzumlu yatırım
larda kullanılacaktır. I 

Mahallî topluluklara hizmet götüren Dev- I 
let faaliyetinin bugüne kadar feoordine edile
memesi <bu hizmetlerin neticesiz gayretler ha
linde israfına sebebiyet vermiştir. Şimdi, yeni I 
bir devrin eşiğinde bulunuyoruz. îş birliği
nin sağlanması yoliyle tarım öğretimi, sağlık 
hizmeti ve eğitim gayretlerini müspet netice l 
alacak bir program içinde ahenkleştirmeye ka- I 
rarlıyız. 

Tarımı, Türkiye'de daha verimli bir faa
liyet dalı haline getirmek mecburiyetindeyiz. 
Bunun yolunu tarım reformunda görüyoruz. 
Tarım reformu dediğim zaman yalnız top- 1 
rak dağıtmayı kaydetmiyorum. Dağıtılan top
rağın verimini artırmak ve işletilmesini temin 
etmek için vatandaşı teçhiz edeceğiz. (Al- I 
kışlar) 1 

Bahsettiğim çerçevenin, birkaç unsuru daha 
vardır. îrhalât ve ihracat faaliyetlerimizin meni- I 
leketimizin döviz açığını kapamaya yardım edecek 
bir düzen içine sokulması şarttır. Özel sek
tör faaliyetlerinin çok ufak ferdî teşebbüsler 
şeklinde devamı yerine iktisadi büyüklükte 
işletmeleri kurabilecek tarzda şirketler halin- I 
de bir araya (gelmesinin teşviki gerekmekte- I 
dir. Nihayet, işçi ve iş veren münasebetleri
nin Anayasamızın getirdiği hürriyetler, sos
yal adalet, verimlilik esasları 'göz önünde 
tutularak düzenlenmesi ve böylelikle kalkın
mamız için çok lüzumlu yaratıcı çalışma 
arzusunun beslenmesi icabetmektedir. Toplu 
sözleşme ve grev hakkı ile girilecek yeni çalış
ma düzeninin isterlerine uygun olarak Sendi
kalar Kanunu, îş Kanunu, Deniz îş Kanunu, 
Çalışma Bakanlığı teşkilât Kanunu değiştirile
cektir. 

Büyük Meclisin Sayın üyeleri, 
Bu çerçeveyi kurmadan girişilecek teşebbüs- I 
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ler kısır kalmaya mahkûmdur. Bundan dolayı
dır ki, önce, bu çerçevenin hazırlanmasına önem 
veriyoruz. 1962 bütçesine temel teşkil eden 1962 
yılı geçiş programında bu hususlar üzerinde du
rulmuştur. Bunları sağlıyacak çalışmaların şu 
anda içindeyiz. 

Geçiş programı içindeki yatırımlar bir esas
lı hedefe yönelmiştir. Yarım kaldığı için veya 
destekleyici tesisleri kurulmadığı için bugün 
kullanılamıyan sermayeyi kısa zamanda istih
sale sokabilecek bir program tanzim edilmiştir. 
Harcanacak para miktarı itibariyle de 1962 ya
tırım programı geniş bir yatırım programıdır. 
Ve iktisadiyatımız üzerinde yakın zamanda 
gözle görülebilir tesisler yaratacaktır. Vasıflı 
insan yetiştirmeye yönelmiş eğitim yatırımları, 
ziraatte verimi artırmaya yönelmiş sulama ve 
yayma yatırımları, sınai verimliliği ve istihsali 
artıracak çeşitli yatırımlar bütçe ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri yatırım programları içinde 
önemli yekûnlara varmaktadır. Bu yıl bunlar 
yuvarlak rakamlar olarak ziraatte 700 milyon, 
madencilikte 500 milyon, enerjide 350 milyon, 
nakliyat ve muhaberatta 1 milyar 300 milyon, 
turizmde 100 milyon, eğitimde 450 milyon, sağ
lıkta 100 milyon, Devlet ve belediye hizmetle
rinde '350 milyon, mesken inşaatında 280 milyon 
ve muhtelif sanayi dallarında 600 küsur milyon 
liralık yatırım harcamalarına baliğ olmaktadır
lar. Bu harcamaların özel teşebbüs yatırımları
nı da destekliyeceği ve canlandıracağı şüphe
sizdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Kesin karar ile yeni çalışma devresine giri

yoruz. Şimdiye kadar, söylenerek ve söylenmi-
yerek, ufukta hâdiseler bekliyen şüpheli gözler 
aydınlanmıştır. Sergüzeştçiler millet nazarında 
aşikâr bir itibarsızlık içindedirler. Resmî ve hu
susi hayatında, doğru yolda vazife görmek isti-
yen millet çoğunluğu yarın ne olacağı kaygu-
sundan kurtulmuş olarak istihsal hayatına atı
lacaktır. Millet, ordusiyle tekvücudolarak ken
dini emniyette ve Büyük Millet Meclisini ve
rimli bir surette çalışma şartlarına kavuşmuş 
görmektedir. Büyük Millet Meclisi anarşi he
veslilerini kesin bir düzene koyacak, vatandaş 
hürriyetlerinin ve haçlarının vatandaş rahatı ve 
huzuru aleyhine kullanılması imkânını kaldıra
caktır. Sosyal ve iktisadi ortam gayretle çalı
şan vatandaşın rahat yaşaması ve ilerlemesi için 
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her sahada emniyet verici hale gelecektir. Yeni 

, bütçe devresine bu imkânlar hazırlanmış veya 
haırlanmak üzereyken giriyoruz. Bu şartların 
iktisadi hayatımızda istihsali, siyasi hayatımız
da kararlılığı artırıp Bağlıyacağına tam güve
nimiz vardır. Büyük millet huzurunda bütçenin 
son kouşmasını yaparken çaresizlik içinde bu
lunan dürüst vatandaşa yardımcı olacak, resmî 
ve hususi alanda ilerlemeyi düşünen teşebbüs sa
hibine her kolaylığı gösterecek bir zihniyet için
deyiz. I 

Büyük Millet Meclisinin uyarmasını ve des- ! 
teklemesini daima minnetle karşılıyaeağız. Elin- i 
deki tesirli vasıtayı aziz vatanımızın huzuru ve 
yükselmesi yolunda kullanmaya dikkatli olan 
basınımız milletçe başrılarmızm en önemli yar-
dımcısıdır. Yeni nesillerimizin mesuliyetlerine 
hevesle ve bizden çok ileri bir ehliyetle hazırlan
dığını görmek bizi bahtiyar etmektedir. Türki
ye'nin geleceğinin en büyük teminatı yeni ku
şakların içindeki bu aşktır. Geçirdiğimiz buh
ranlı günler içinde gençliğimizin bu ciddî hare
ketini daima farkettim. Onların iyi yetişmesi için 
eğitim sistemimizde ve bütün Devlet imkânla
rında kuvvetli ümitler besliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sağlam bir memleketin bünyesindeki temiz va

sıfları kudretle değerlendirmek her vatanın önün
de siyasetçilerimizin ve Büyük Mıillet Meclisinin 
ödevi olacaktır. Vatanseverliği tarih boyunca şe
refli imtihandan geçmiş olan ordularımızın içer
de ve dışarda vazifelerini daima kanun ve meşru
iyet içinde fedakârca yapacaklarına, bütün Dev-
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let cihazının Türkiye'nin kudretini artırma is
tikametinde çalışacağına güveniyoruz. Bütün Dev
let hizmetlerini salahiyetli yolda işlemesi Büyük 
Millet Meclisinin daimî uyanıklığı ve yardımiyle 
temin edilecektir. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 
Milletlerin hayatında ihtilâl devirleri daima 

zor bir devirdir. Başlamasiyle, yürütülmesiyle, 
hususiyle içinden çıkılmak imkânının bulunabil
in esiyle zor bir devir; şimdi arkamızda kalan, 
işte bu devirdir, önümüzde açılan devir İhti
lâl devrini normal ve sükûnetle işliyen bir Dev
let ve cemiyet düzeni haline getirebilmek İhtilâ
lin arzuladığı bütün hayalî başarıları bu dü
zen içinde gerçekleştirebilmek devridir. İddiasız 
gösterişsiz, çetin bir çalışma devri olan bu nor
mal devrin sağlam bir zemin ve sarsılmaz derin 
temeller üzerine kurulup sütunlar halinde yüksel
mesi için sabırla, tükenmiyen bir azim ve sebat
la ve her şeyin ilerisinde emniyetle, güvenle gay
ret göstermeye mecburuz. Muvaffak olacağız. 
Türk milleti çetin ihtilâllerden geçmesini daima 
bilmiştir ve en zor ihtilâllerden sonra en verimli, 
en kudretli devirleri kurmuştur. 

Size şimdi cesaretle haber veriyorum. Vatanı
mızda bugün bir devir kapanıyor ve açık hava
lı, başarılı bir devir başlıyor. 

Sayın milletvekillerine Karma Hükümetin 
derin saygılarını sunmaktan bahtiyarım (Şiddet
li ve sürekli alkışlar, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; lütfen 
yerlerinizi terketmeyiniz, yapılacak bir iki ufak 
isimiz vardır. 

5. —' BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Keban Barajı ve Aşağı Fırat havzası 
kalkınma prejesi hakkında Meclis Araştırmam 
Komisyonu seçimi (10/3) 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Hiza Uzuner 
ve 21 arkadaşının, Karadeniz bölgesinde hima
yeli ucuz buğday satışlarının yeniden yapılması
na dair mahallen inceleme yapmak üzere bir 
Araştırma Komisyonu teşkili hakkında önergesi 
(10/4) 

BAŞKAN — Dünden kalmış olan Keban Ba
rajı ve Aşağı Fırat Havzası projeleri üzerinde 
tetkik yapmak üzere Yüksek Meclis bir heyet kur

maya karar verdi. Araştırma Komisyonu için şim
di seçim yapılacaktır. 

Ondan sonra, ikinci bir takrir vardır. Kara
deniz bölgesi halkının beslenmesi ve ucuz, hima
yeli buğday fiyatının yeniden tesisinin tetkiki 
için bir heyet kurulması istenmektedir. Bu takrir 
üzerinde de görüşme yapılacaktır. 

Şimdi Keban Barajı Araştırma Komisyonu 
için aday olarak teklif edilen arkadaşların isim
lerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Keban Barajı Araştırma Komisyonu üyeliği 
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için aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerini 
aday olarak arz ve teklif ederiz. 

17 . 2 . 1962 

C. K. M. P. 
Mardin 

Talât Oğuz 
A. P. 

Kütahya 
Sezai Sarpaşar 

Y. T. P. 
Edirne 

Talât Asal 
C. H. P. 

Diyarbakır 
Hilmi Güldoğan 

Mehmet Yavaş, Aydın Milletvekili (A. P.) 
Sadık Kutlay, îçel Milletvekili (C H. P.) 
Nurettin Ardıçoğlu, Elâzığ Milletvekili C. 

K. M. P.) 
Mithat San, Gaziantep Milletvekili (Y. T. P.) 

BAŞKAN — Üç kişilik tasnif heyeti için isim 
çekiyorum. 

Necip Mirkelâmoğlu. Burada mı efendim? 
(Burada sesleri) 

Kâmuran Ur al. Burada mı efendim? (Bura
da sesleri) 

Sabri Kılıç. Burada mı efendim? (Burada 
sesleri) 

Yazdınız mı efendim? Seçime geçiyorum. 
Hangi intihap dairesinden başlanacağının tâyi
ni için ad çekiyoruz. 

îzmir milletvekillerinden itibaren oylamaya 
geçilecektir. 

(izmir, seçim bölgesinden itibaren oylar top
landı.) 

BAŞKAN — önerge var okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Doğu - Karadeniz bölgesinin süratli artış 

tenposuna sahip sürplus nüfusu olduğu yük
sek malûmlarıdır. Bölgenin tabiî kaynakları ile 
nüfus fazlalığı arasındaki muvazenesizlik esa
sen düşük olan hayat standardının zamanla da
ha düşmesini zaruri kılmakta olduğundan Dev
letçe radikal tedbirlerin alınması gerekmekte
dir. 

Karadeniz bölgesinin nâmüsait imkânları 
ve beslenme şartlarını nazarı itibara alan gel
miş geçmiş Hükümetler müstehlik bölge köylü
lerine ucuz fiyatla buğday ve mısır satışı yap
mışlardı. Ve fakat sosyal adalet yönünden çok 
şeyler beklediğimiz yeni Anayasanızın Devle
tin yoksul ve gereği gibi beslenmeyi muhtaç 
vatandaşlarımıza yardım elini uzatan 52 nci ve 
49 ncu maddelerine, kurak ve veriımsiz bir mah-
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sul yılı da idrak edlilmiş olmasına rağmen buğ
day fiyatlarının kilosuna Hylül 1961 ayında 20 
kuruş kadar zam yapılmıştır. Satmalına gücü 
çok zayıf bulunan ve gittikçe bu gücü aza
lan köylülerin beslenme ve dolayısiyle sağlık 
durumları diğer bölgelerden farklı olarak pe
rişan bir manzara arz etmektedir. 

Doğuya yardım elini uzatan Hükümetimi
zin yıllardan beri kendi keudlini besliyememek 
durumunda olan Karadeniz bölgesine hiımayeli 
ucuz buğday satılarmm yeniden yapılması için 
yardım elini uzatmasını ve Anayasamızın 88 nci 
İçtüzüğün 177 nci maddeleri gereğince bu ko
nunun Meclis araştırılması yapılarak mahallen 
incelenmesd için b'ir komisyon seçilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

23. 2.1962 

Tralbzon 
A. Rıza Uzuner 

Ordu 
A. Hikmet Onat 

Artvin 
Saffet Eminağaoğlu 

Ordu 
O. Naim Hazinedar 

Trabzon 
Ahımet Şener 

Artvin 
Nihat Altan 

Ordu 
Y. İzzettin Ağaoğlu 

Kortya 
İhsan Kabadayı 

İsparta 
Dr. Ali İhsan Balım 

Erzincan 
Zeynel Gündoğdu 

ıSinop 
Cemil Karahan 

Bingöl 
Sıddık Aydar 

Trabzon 
Kâmuran Ural 

Rize 
Cevat Yalçın 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

Artvin 
Nihat Ata 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

Samsun 
llyas Kılıç 
Gümüşane 

Nurettin özdemir 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Karade

niz bölgesinin beslenme konusuyle ilgili olarak, 
Meclis araştırma ve tetkika'tmı tazammun eden 
müşterek önergemiz vesilesiyle yüksek huzuru
nuzu işgal eylemiş bulunmaktayım. 12 günden 
beri devam eden bütçe müzakereleri dolayısiy
le sevgili arkadaşlarımın yorgunluğunu takdir 
eylemekle IberaJber, hayati önemi haiz konuyu 
yüksek huzurunuzda, kısaca arzdan vareste ka-
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lamadım, sabnnıza sığınarak bilhassa özür di
lerim. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek malûmunuz 
olduğu veçjhile, Karadeniz bölgesi ve hususiyle 
Doğu - Karadeniz bölgesi sürplus nüfusa sa
hiptir ve nüfus artış temposu çjok süratlidir. 
Batıda Sakartya ilinden Doğuda Çoruh iline ka
dar 11 sahil ilinin nüfusu 4 milyon civarında
dır. Bu kıyı bölgesinin nüfus yoğunluğu 47 dir. 
Doğu - Karadeniz bölgesinde ise meselâ Trab
zon'da bu yoğunluk 98, Ordu'da 68 ve Rize'de 
55 dir ki, Türkiye'mizin vasati nüfus yoğunluğu 
29 un aşağı yukarı birkaç mislidir. Bu bölge
den her yıl, gerek işçi olarak ve gerekse top
rak sahibi olarak hayatını kazanmak üzere bin
lerce vatandaşın diğer bölgelere taşındığı ma
lûmdur. Buna. rağmen Karadeniz kıyı bölge
sinde vasati yıl!ilk nüfus artışı 35,7 olarak Tür
kiye vasatisi olan 29,7 den büyük bir inhiraf 
göstermektedir. Arz ettiğim istatistikler 1955 
yılına aittir. Buna karşılık çok küçük parça
lara bölünmüş olan arazi mülklerinin iktisadi-
likleri azalmış, diğer taraftan da daha verim
siz topraklara (Ezcümle orman veya mera şek
linde istifade edilm'eleri tabiî şartlar bakımın
dan ve arazi elaıssification yönünden zaru
ri olan topraklara) karşı amansız bir hücum 
cereyan edegelmekte olduğundan, bu arazi ne-
vilerinin ekseriya devamlı olarak işlenmeye mü
sait olmadıkları esasen düşük verimlerinin işle
meyi mutaakıp birkaç yıl gibi çok kısa zaman
da düşmüş olduğu ve bütün bölgeyi sarkan eroz
yon âfetine mâruz kalarak, ebediyen kayboldu
ğu acı bir gerçektir. İşlenmiş melyilli toprak
ların oluk oluk yarılarak kütle halinde deniz
lere aktığı; bölgede çok sıfk ra'slanan elim bir 
manzara teşkil eylemektedir. 

Tamamen teraslanmış mezru toprak, yine 
de mevcut meyil dolayısiyle, tarla dikine akmak
ta, bu topraklar 2 - 3 yıllık periyotlarla köylü
lerin sırtında tarla başlarına taşınmaktadır. 
Toprağı sırta alıp, taşıyarak çalmak her gün 
ihtilâflar yaratan bir hırsızlık şekli olarak za
ruretle dolayısiyle bölgeşümul olmuştur-. 

Karadeniz bölgesi halkının beslenme imkân
ları tatmin edici seviyeden çok uzak olup, daha 
ziyade karbon hidratlardan müteşekkil mahdut 
sayıda bir taraflı ve gayrikâfi bir gıda rejimi 
mahiyetindedir. 
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Proteinlerden alman kalorinin çok düşük ol

ması, neticesi fakir köylülerin fizyolojik bakım
dan kalori ihtiyaçları daha ziyade mısır ve buğ
day ekmeği ile karşılanır. Mısırın gıdayi kıymet 
bakımından kifayetsizliği, hazım güçlüğü ve 
bütün mezru arazide yetişmiyen oldukça nazlı 
bir bitki oluşu, buğdaya olan ihtiyacın had bir 
safhaya çıkmasını intaceylemektedir. Çay, fın
dık ve tütün gibi mahsullerin muayyen mikro-
kılima istiyen yalnız sahil şeridi sonunda yetiş
mesi nüfus çoğunluğunun işgal eylediği bu zon 
dışında, dağ silsileleri ile bu zon arasında kalan 
sahada düşük verimli arpa, yulaf gibi yetişen 
mahsullerin ihtiyacı karşılamaması; bilhassa bu 
fakir bölgede yaşıyan vatandaşları büyük bir 
beslenme problemi ile karşı karşıya getirmekte
dir. Yeteri miktarda ve muvazeneli gıda alamı-
yan bu fakir köylüler başta verem olmak üzere ; 
birçok insanların, çalışma, dolayısiyle beslene-
bilmc güçlerini büyük mikyasta azaltan ve genç 
yaşlarda ölüm nisbetini artıran çeşitli hastalık
lara mâruz ve müptelâ kalmaları; bölge sakin
lerinin iş kabiliyetlerine, yaşama şartlarına 
menfi yönden müessir faktörlerdir. 

Bölgenin tabiî kaynaklariyle nüfus arasın
daki muvazenesizlik zamanla hayat standardı
nın daha da düşmesini zaruri kılacağından Dev
letçe radikal tedbirlerin alınması gerekmekte
dir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin zaman zaman 
aksıyan fiziki depolama politikası yanında, ay
nı zamanda müstehlikler için fiyat seviyesinin 
muhafazası da başta gelen vazifeleri meyanm-
dadır. Karadeniz gibi muhtaç bölgelerin ekmek
lik ihtiyacını emniyetle ve mâkul fiyatlarla 
sağlamayı Devletin başlıca vazifelerinden say
maktayız. 

Karadeniz bölgesinin nâmüsait imkânları ve 
beslenme şartlarını nazarı itibara alan gelmiş 
geçmiş hükümetler müstehlik fakir bölge köy
lülerine ucuz fiyatla buğday ve mısır satışı yap 
mıslardır. Zararla yapılan satışların yekûnu 
buğday ve mısır olarak bir buçuk milyon tona 
yakındır. Fakat sosyal adalet yönünden çok 
şeyler beklediğimiz yeni Anayasamızın yoksul 
ve gereği gibi beslenmeye muhtaç vatandaşla
rımıza yardım elini uzatan 52 ve 49 ncu madde
lerine ve kurak, verimsiz bir mahsul yılı da id
rak edilmiş olmasına rağmen hiçbir esbabı mıı-
cibeye istinadetmeden buğday fiyatlarının kilo-
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suna 1961 yılının Eylül ayında 20 kuruş zam 
yapılmıştır. 55 kuruş olan fiyatlar 75 kuruşa 
çıkarılmış ve bu şekilde köylünün esasen çok 
zayıf olan satmalına gücü yüzde 36 zayıflamış
tır. Satmalma gücü gittikçe zayıflıyan köylüle
rin beslenme ve dolayısiyle sağlık durumları 
perişan bir manzara arz etmektedir. Mahallen 
yaptığımız tetkikler, muhtaç vatandaşlardan al
dığımız sayısız tel ve mektuplar mahallî neşri
yatla, valilerce ilgili makamlara vâki müracaat
lar iddialarımızın mesnedini teşkil eylemekte
dir. İstismarcı esnaf ve tefeci fakir köylüye va
deli olarak mısırı 125 kuruşa kadar satmakta
dırlar. Toprak Mahsulleri Ofisinin son olarak 
buğdaya yaptığı zam, kredili olarak satış yap
maması ve alışılagelen daha önce cari tevziat 
sistemini aksatması, anormal piyasa şartları ih
das eylemiştir. Alınacak âcil tedbirlerle bölge 
halkının sıhhat ve hayatları kurtarılmış olacak
tır. Himayeli satışların yeniden ihyasında za
ruret bulunduğu kanaatindeyiz, bunun dışında 
şu tedbirlerin alınması da bahis konusu olabi
lir: Ziraat Bankasına munzam kredi sağlanma
sı, fakir köylülerin banka borçlarının tecili ve 
Toprak Mahsulleri Ofisinin bölgede kredili ola
rak buğday satabilmesini teminen Ofise vadeli 
satış yetkisi verilmesi. Ayrıca, hayır kurumla
rımızdan Kızılay, Amerikan ÇARE Teşkilâtı 
gibi diğer kurumlardan da hibe yolu ile buğday 
veya mısır temin edilmelidir. 

Doğuya yardım elini uzatan Sayın Hüküme
timizin, açlık ve sefalete karşı tam bir muafiyet 
kazanmak tehlike ve istidadında bulunan Ka
radeniz bölgesinin fakir köylülerine, hububat 
satışlarını yeniden tanzim, ederek yardım elini 
uzatmasını ucuz satışlardan hâsıl olacak zara
rın Devlet tarafından öteden beri yapılageldiği 
gibi sübvansiyone edilerek, Karadenizli aç, ilâç 
köylüler adına istirhamla arz etmekteyim. 

Anayasamızın 88 nci ve içtüzüğün de 177 
nci maddesi gereğince, 12 yıldan beri ucuz fi
yatla buğday ve mısır satışı yapılan bölgedeki 
mevcut şartların, Meclis adına mahallen ince
lenmesi için partilerden seçilecek heyetin bir an 
önce teşkilini temenni eylemekteyim. 

Büyük teşri organ Muhterem Meclisinizin bu 
konuyu objektif bir şekilde incelemek suretiyle 
ilgi göstermesi, şüphe yok ki, bölge sakinlerince 
şükranla karşılanacak, bütün vatandaşlarımızı 
tatmin edecek ve yankıları da önemli 'olacaktır. 
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Bu konunun ıstırabını herkesten çok çeken 

Karadenizli milletvekilleri adına önergemizin 
kabulünü arz ve istirham ederim. 

Bendenizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
eder, hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sfayın Kemal Karan, 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 

Aziz arkadaşlarım, 3 - 4 yıldır memleketimiz
de hüküm süren kuraklık, sadece Karadeniz 
bölgesini, Doğu bölgesini değil, bütün Anadolu'
yu müşkül duruma sokmuştur. Bugün açlık sa
dece Doğu - Anadolu'da, sadece Doğu - Kara
deniz bölgesinde değil, Anadolu'nun diğer yer
lerinde sıkıntı vardır. Bütün Anadolu halkı pe
rişandır, arkadaşlar. 

Hattâ diyebilirim M, Karadeniz bölgesinin 
imkânları, Orta - Anadolu'dan daha fazladır. 
Çünkü orada, çay vardır, fındık mahsulü var
dır. Bunlar değerli ürünlerdir. Orta - Anado
lu M a buğdaydan başka bir ürün yoktur. Bâzı 
taraflarda da biraz orman vardır, köıylü ondan 
faydalanmaya çalışır. Devletten yardım bekli-
yen sadece Doğu bölgesi, sadece Doğu - Kara
deniz bölgesi değildir, Orta - Anadolu bölgesi 
de Devletin yardım elini beklemektedir. 

. 'Sayın arkadaşım Ali Rıza Bey sosyal ada
letten bahsetti, yalnız Karadeniz bölgesinde 
ucuz buğday dağıtarak orada sosyal adaletin 
temin edilmesini istiyeceğine, Türkiye'nin bu 
dâvasını Türkiye olarak ele almasını, eğer Türk 
çiftçisine ucuz buğday verilmesi ica/bediyorsa 
Hükümetin Türkiye'yi bir kül halinde ele ala
rak mütalâa etmesi lâzımdır. Bugün Karade
niz bölgesi milletvekilleri bir araştırma heyeti 
(kurulmasını teklif ederlerse, yarın Orta - Ana
dolu, ölbür gün Cenup - Anadolu'nun milletve
killeri buralya çıkacak ve aynı şeyi isteyecek
lerdir. Böylece hiç olmazsa, seçmenlerimfiize 
hiç olmazsa selâim göndermiş olacağız. Bu yolu 
Mecliste açmıyalım, arkadaşlar. Eğer bu tak
riri kabul edectek olursak, o zaman Anadolu'
nun diğer bölgelerinin meseleleri de birer tak
rirle buraya getirilecektir. 

O halde, bu yola gütmemek için, yani -bölge
ciliğe gitmemek için, bu takririn reddedilmesi
ni saygılanımla arz ve is'tirham ediyorum. Hür
metlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Ahmet Aydın Bolak, 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlarım, aziz arkadaşlarımızın 
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Karadeniz bölgesi halikının temas buyurdukları 
dertlerine, ıstıraplarına iştirak etmemek elden 
gelmez. Gerçekten Karadeniz bölgesi halkı, ve
fakâr Karadeniz halkı büyük sıkıntı içindedir. 
Bu silkintinin Hükümet tarafından giderilmesi 
lâzımdır. 

Ancak, biraz evvel Karma Hükümetin Muh
terem Başkanının beyanları, kabul edilen büt
çenin ifade ettiği mâna ve program fikri kar
şısında bu önergeye iştirak edemiyorum. Çün
kü Karma Hükümet icraatının bir sistem bir 
program vte bir plân ve bir imkân içinde ya
pılması lâzımdır. Teşriî uzvun da bu plân ve 
program istikametinde mesai sarf etmesi, me
saisini teksif etmesi gerekir. Muhtelif mevzu
ları, bütün imkânlarınızı ve memleketin mev
cut şartlarını nazara alarak mütalâa zarureti 
Zaman zaman ifade edilmekte ve bir hakikat 
olarak kendisini göstermektedir. Meselenin yal
nız bir veçhesinin bir Meclis araştırması mev
zuu olması ve bu Meclis araştırmasının hiçbir 
ierai hususiyeti olmaması sebebiyle orada ya-
şıyan ve hakikaten ıstırap duyan vatandaşla
rın sükutu hayallerinin inhisarının cidden mü
talâa edilmesi lâzımgelen bir mevzu olması mu
vacehesinde, meselenin Hükümet tarafından ele 
alınması lüzumuna inanıyorum. Yalnız seçmen
lere selâm göndermek ve sırf konuşulmasını 
temin etmek doğru değildir. Arkadaşlarımızın 
söylediği gibi, bu tevali edebilir. Aynı esbabı 
mucibeyi Sayın Hükümette duyuralım. Her hal
de onlar işi doğrudan döğruıya halledecekler
dir. 

Karma Hükümet memleketin bütün mesele
lerine bihakkin vâkıftır, bir plân ve program 
içinde ele alacaktır. Bu temenni ile takririn red
dinin karara bağlanmasını istirham ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ali Cüceoğlu. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlarım, Karadeniz ıbölgeainin buğday 
ihtiyacının karşılanması için, bu bölgede yaşı-
yan halkın evvelce olduğu gibi ucuz buğday 
alabilmesini sağlamak gayesi ile verilmiş olan 
bu teklif dolayısiyle 'konuşan 'hatip arkadaşla
rımızın konuşmaları beni cidden üzmüştür. 
Biz Karadeniz bölgesi milletvekilleri 'olarak 
ne seçmene selâm yollamak için bir teklifte 
bulunduk ve ne de seçmenlerimize propaganda 
olsun diye böyle 'bir arzuyu izhar .ettik. Bi-
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zim arzumuz sadece bundan evvel gelmiş geç
miş hükümetlerin bu bölge halkına ucuz 
buğday tevzi ettiğini ve bu bölge halkının 
gerek arazilerinin dar ve verimsiz olduğunu 
ve aynı zamanda geçim bakımından buna mu'h-
tacolduğunu bildiğimiz içindir ki, bu teklifi 
getirmek mecburiyetinde kaldık. Bugün diğer 
vilâyetlerin ihtiyaçları olan gelir sahalarını 
ele alırsak bu ıbölgemizin en fakir bir bölge 
olduğunu gayet kolay teslb'it edebiliriz. Bir 
arkadaşımız çıktı, Karadenizin fındığı var, 
çayı var, dedi. Arkadaşlar benim seçim böl
gem olan Giresun'da da 'fındık var. Ama, va
tandaşların giderini karşılıyacak 'gelir getire
mez. Bütün Türkiye efkârı umumiyesinin bil
mesini isterim ki, bilöıassa Giresun bölgesi fın
dıkla geçinememekte ve ormandan faydalan
ma yoluna gitmektedir. 

Ancak, bugün orman işletmesi,, köylünün 
fazla bir şey kazanmasına imkân vermemekte 
köylü birtakım güçlüklerle karşılaşmaktadır. 

Bütçe müzakereleri sırasında bu hususlara 
temas edecektim. îmkân bulamadım. Arka
daşlarımızın (bu önergeyi vermesinden fayda
lanarak bu meselemizin üzerinde duruyoruz. 

Giresun bölgesi (bir orman bölgelsid'ir, bu
nu hep biliyorsunuz. Burada geniş ekime mü
sait arazi de mevcut değildir. Ancak salıil kı
sımlarında fındık ma'hsülü yetişmektedir ki, 
bu da ihtiyacın çok dunundadır. Şimdi bu böl
gede yaşıyan ailelerin, ekmek gibi en zaruri 
ihtiyacını temin edecek bir maddeden mah
rum bırakılması doğru olur mu? Bunu hepini
zin takdirlerine arz ediyorum. Kaldı ki, arka
daşlarımızın söylediği gi'bi; 'bugün Karadeniz, 
yarın Orta - Anadolu, öbür gün Güney - Ana-
dulu bölgeleri için teklif gelecek, biz bunlarla 
mı uğraşacağız, diye bir fikir ortaya atıldı. 
Arkadaşlarım bu saydıkları bölgeleri tetkik 
ederlerse bu saydıkları bölge halkının karısı 
ile kocası ile kendi arazileri üzerinde çalış
tıklarını gayet güzel müşaihede ederler. Fakat, 
bir Karadeniz bölgesini tetkik ettiğiniz zaman 
görürsünüz ki, köylerde kadınlar ve çocuk
lardan başka kimlse 'bulunmaz. Bu köylerde er
kekler İstanbul'da, sanayi (bölgelerinde çalı
şırlar. iş aramak için buraya 'gelenler çoktur. 
Bunlardan öyleleri var ki, geri dönecek para
lan da yoktur, bizden para istemek zorunda 
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kalıyorlar. Bu durumu da göz önünde tutmak I 
lâzımdır. 

Karadeniz bölgesinin buğday ihtiyacı üze
rinde esaslı bir surette durulmasını istirham 
ediyorum. 

Biraz evvel Sayın Başbakan yatırım prog
ramından bahsetti. Programların hazırlandı
ğım söyledi. Program (hakkında yapılan etüt- I 
lerin yazıldığı bir kitap gördüm. Karadeniz 
bölgesinde iktisadi kalkınmasına yardım ede
cek bir sanayi tesisi yapılacağına dair bir 
işarete rastlamadım. 

Bu durum karşısında, Karadeniz bölgesi- I 
nin artan nüfusu da göz önünde alınmak su
retiyle, buğday ihtiyacı karşılanmalıdır. Ka
radeniz bölgesi (halkının yüzde yüz ucuz I 
buğdaya ihtiyacı vardır, arkadaşlar. Bunu 
samimî olarak söylüyorum, Ibitaraf olarak ko
nuşuyorum, bana inanmıyan arkadaşlarımı 
bu bölgeyi gidip tanımak üzere de davet edi
yorum. 

Hürmetlerimle arkadaşlar. (Bravo sesleri 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Saffet Eminağaoğlu. 
SAFFET EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — 

Saygı değer arkadaşlarım, 'benden evvel konu
şan iki arkadaşımız takririn aleyhinde bu
lundular ve özetle dediler ki; bunu bir usul 
itttihaz etmiyelim, bugün Karadenizli millet
vekilleri, yarın Cenubi - Anadolu milletve
killeri ve öbür gün de Orta - Anadolu, Gar
bi - Anadolu milletvekilleri bu kürsüye çıkar
lar seçmene selâm kabilinden her biri bir ta
lepte buulnurlar. 

Bu arkadaşlarıma samimiyetle ve peşinen ifa
de etmek isterim ki, telâş ve endişe etmesinler. 
Takrire imza koyan arkadaşlarınız, en az sizler 
kadar bütün memleketin milletvekili olduklarını 
müdrik kimselerdir. Bölgecilik zihniyeti gütmü
yoruz. Karadeniz bölgesinin bir dâvasını dile ge
tirdik. 

Bizim istediğimiz şudur : öteden beri Kara
deniz bölgesi halkına ucuz buğday verilirdi, iler 
nedense seçimlerden kısa bir zaman önce buğday 
fiyatları 20 kuruş gibi büyük bir zam görerek ar
tırılmış bulunmaktadır. Halk bundan müteessir 
olmuştur. Mütaaddit defalar milletvekili olarak, 
bölgenin ileri gelenleri, parti ileri gelenleri ola
rak ve bizzat halk olarak ilgili mercilere müra- | 
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caatte bulunulmuştur. Bu müracaatlere müspet 
veya menfi hiçbir cevap verilmemiştir, bizi üzen 
budur. Biz memleketimizin yalnız Artvin, Trab
zon bölgesinde açlık olduğunu iddia etmek iste
miyoruz, elbette ki, memleketin her tarafında sı
kıntı vardır.. Vardır ama, oraların hususiyetleri 
de vardır. 

Bölgemizde 10 senedir ucuz buğday politikası 
takibedilmekteydi. Her halde bu vilâyetlere, seç
menlere selâm olsun diye, yardım yapılmamıştı. 
Bir hususiyeti vardı, başka bölgelere nazaran. 
Bunda bir zaruret vardır. Ucuz buğday verilme
sinde mutlak zaruret vardır. Bu zarureti bugün 
de Hükümete anlatmak istiyoruz. 

•Eğer Hükümet bu kürsüye gelir, bu meseleye 
el atar, ucuz buğday verilmesinde lüzum vardır 
der, yahut tetkik edeceğini söylerse, biz o zaman 
takririmizi geri alabiliriz. Ama, bugüne kadar 
cevap verilmedi. Bir ses gelmedi. 

Bu itibarla, biz seçmene selâm olsun diye bu
raya çıkmadık, Doğu - Karadeniz bölgesinin dert
lerini ortaya koymak için çıktık. Bu hususu tek
rar ediyor, hürmetlerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın, Ahmet Şener, 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlarım, Karadenizli milletvekilleri sıraya di
zilmişler, seçmenlerine selâm gönderip, mektup 
yazıyorlar, diye bir zehaba kapılmamalarını bü
tün arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Kemal 
Karan arkadaşımın, bu teşriî hayatına başladığı 
zamandan beri, sevgili arkadaşıma şunuu söylemek 
isterim ki; biz hakikatleri ortaya koyarken bir se
lâm kasdını aklımızdan bile geçirmedik, biz bir 
buğday dâvasını vesile ittihaz ederek seçmene se
lâm gönderip rey toplamak için buraya gelmiş 
değiliz, îstirham ediyorum arkadaşlarıma, Kara-
'deniz milletvekillerini itham etme yoluna gitmi-
yelim. Çünkü biz sizler gibi, sadece Karadeniz 
bölgesinin milletvekili değiliz. Bir mmtakamn 
milletvekili değiliz. Biz de bütün memleketin 
dertlerini, dâvalarını bu kürsüye getirirken, siz
lere, Hükümete yardımcı olan arkadaşlarınıza. 

Şunu ifade edeyim ki, biz burada cevaplandı
rılsın diye soru veririz, cevabı zamanında veril
mez. îlgili Bakanlığa gideriz, bize müsaade et
mezler, içeri giremeyiz. (Bu nasıl olur, sesleri) 
Efendim soru sorarız, bunun buraya getirilecek 
konu mu, diye karşılık verirler. Peki, biz buraya 
niçin geldik? Memleketin dâvalarını, seçim böl
gemizin dâvalarım ortaya koymak için değil mi? 
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Biz bu meselemize parmak basılmasını temin için 
söylüyoruz. Bunu Hükümete göstermek vazife
mizdir. Ve bunu bendeniz ve bütün arkadaşlar, 
hepimizin yapmaya hakkımız vardır, hiç olmazsa 
bizim bu hakkımıza hürmet etmelerini rica ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, Karadeniz bölgesini 
seneler senesi bir ziraatçi olarak karış karış gez
miş bir arkadaşınızım. Aynı zamanda Türkiye'
nin diğer taraflarını da etüt maksadiyle ve vazife 
ile gezdim ve gördüm. Fındıktan bahsedildi. Fın
dık normal olarak periyotisidesini takibetmek 
üzere 500 metreye kadar olan yerlerde normal 
fındık verir. 500 metreden yukarı olan yerlerde 
hem fındık olmaz, olanlar da beş, altı senede bir 
fındık vermektedir. Çay mahsulü, sahil şeridinde 
500 metreye kadar olan yerlerde iktisadidir, fa
kat 750 metreye kadar iktisadi sayılmaz. 900 
metreye kadar gayriiktisadi olduğunu ispat etti
ğimiz halde, aldığımız raporlarda ekimin 900 
metreye kadar çıkmış olduğunu ve mahsulün iyi 
olmadığını, hasat bakımından randımanın dü
şük olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Orman 
florasının üstündeki iskân sahasında ekmek 
yoktur. Türk köylüsü 1 500 kaloriyi ekmekten 
aldığına göre Karadeniz halkı mısırdan mı ala
caktır? Bir sayın Kars Milletvekili arkadaşımın 
sabahleyin söylediğine göre bu mevzu 1948 de 
ele alınmıştır. 1948 de ele alınmasının yegâne 
esbabı mucibesi şu idi, Karadenizde bulunan 
halkta bir avitaminoz denilen bir hastalık..... 
(a vitaminoz, sesleri) Evet, a vitaminoz hasta
lığı meydana gelmiştir. Ondan sonra da kancalı 
kurt denilen bir parazitin çok fazla olduğundan 
şikâyet edilmiş ve bu şikâyetlerin karşısında 
yapılan tetkikat neticesinde buradaki vatandaş
lara mısır ekmeği yedirilmemesi kararma varıl
dı ve çare olarak da buğday ekmeği bulundu. 
Fakat bunu herkesin satmalması için ucuz ola
rak verilmesi prensibolarak kabul edilmişti ve 
bu şekildeki ucuz buğday verilmesi politikası 
güdülmüştür. Karadeniz bölgesi milletvekilleri 
olarak düşünecek olursak, ekmeklik buğdayı 
Amerika'dan gelen bir devletin bu Şekildeki sa
kin düşüncesine elbetteki sahip değiliz. Bunun 
için ortada bir hakikat vardır. O da Karadeniz 
bölgesine ucuz buğday verilmesi mecburiyeti
dir. Ayrıca bu bölgenin başlıca istihsali fındık
tır, elbette ki, fındıklarımızı da ihracedeceğiz. 
Geçen sene 30 bin ton fındık istihsal edilmiştir, 
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bununla Karadeniz bölgesinde yaşıyan 2 milyon 
vatandaş ekmek parasını temin edebilir mi? 
Vatandaş fındıktan sağladığı gelir ile ekmeğini 
temin edemiyecek durumdadır. 

Ayrıca Karadenizlilerin ciğerlerini harabet-
miş olan Zonguldak Kömür İşletmesi ve bura
larda nakıs 250 metrede çalışan işçilerimizin de 
durumları malûmdur. Bunlar İşçi Sigortaların
dan hakları olan paralarını dahi alamamakta
dırlar. Bu mevzuları bu kürsüden konuşurken 
Ahmet ve Kemal Bey arkadaşlarımız burada, 
bunu, bize fazla görmemelidirler. Yarın elbette 
Balıkesir'in zeytin dâvası, Amasya'nın pancar 
dâvası gelecek. Biz de onların dâvalarını ken
dilerinden fazla savunacağımıza emin olsunlar. 
Memleketin bütün dâvalarında kendileri ile be
raber olduğumuzu arz ve kendilerini de bu dâ
vaya davet ediyorum. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
çok teşekkür ederim, ama getirdiğiniz mevzuun 
sırası değildir. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mevzu tamamiyle anlaşılmıştır. Müzakerenin 

kifayetine karar verilmesini rica ederim. 

Gaziantep 
Osman Şahin 

M. KEMAL KARAN (Amasya) — İsmim
den bahsedildi, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma olmadı. 
M. KEMAL KARAN (Amasya) — Benim 

konuşmam yanlış anlaşıldı, yani (seçmene se
lâm) dediğim yanlış anlaşıldı, onu tavzih ede
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
Arkadaşlar, benim bir cümlemi Karadenizli ar
kadaşlarım yanlış anladılar. Ben bu mevzu ka
bul edildiği takdirde bölgeciliğe yöl açılmış 
ıOİur, yarın diğer bölge milletvekilleri Meclise 
gelir ve bu kürsüde aynı şekilde takrirler vermek 
suretiyle1 aynı hareketi yaparlar ve netice ala
mazlarsa, o zaman da onlar seğmene selâm gön
dermek için bu teşebbüste bulunanlardır, de
dim. Karadeniz bölgesi milletvekili arkadaşla
rım bu ekmek dâvasını.. 
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BAŞKAN — Tavazzuh etti, Kemal Bey. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Devamla) — 

Ekmek dâvasını bir memlelket dâvası olarak ele 
almak,.. (Ekseriyet ydk, sesleri) 

BAŞKAN — Kemal Bey, mesele tavazzuh 
etti, tamam efendim. (Ekseriyet yok Reis Bey, 
sesleri) 

Efendim, oylamanın neticesini alalım, o za
man saiymaya da lüzum kalmıyacak, ekseriyet 
yoksa yarma 'bırakırız. (Oylamadan sonra çı-
ıkan arkadaşlarımız oldu, sesleri) 

Tasnif neticelenmiştir. Sonucunu okuyoruz. 

.Yüksek Başkanlığa 
Köban Barajı ve Aşağı Fırat Havzası kal

kınma projesi hakkında Meclis araştırması yap
mak üzere teşkili kararlaştırılan Komisyon üye
leri için yapılan seçime (224) üye katılmış ve 
sonunda aşağıda adları yazılı olan zevat hiza
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
izmir Trabzon 

Necip Mirkelâmoğlu Kâmuran Ural 
Üye 
Urfa 

Sabri Kılıç 

1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Nik
sar'ın elektrik ve içme suyu ihtiyacına dair so
rusuna İmar ve tskân Bakanı Muhiddin Crü-
ven'in yazılı cevabı (7/31) 

8.1. 1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın İmar - İskân Ba
kanı tarafından yazılı alarak cevaplandırılma
sını saygılarımla rica ederim; 

Ali Dizman 
Tokat 

1. Niksar ilçesinde elektrik çok zayıf olup 
220 volt 100 volta kadar düşmekte neticeten 
ele'ktrikli bir makina çalışamadığı gM 100 
mumluk bir ampul altında gazete" okumak da
hi müm'kün olamıyacak dereceye düşmekte
dir. 1969 yılında elektrik şebeke ve tesisleri-

167 
152 
148 
92 
80 
53 
17 
9 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Keban 
Barajı ve Aşağı Fırat Havzası hakkındaki pro
je üzerinde Meclis araştırılması yapmak üzere 
kurulmasına karar verilen heyetin seçimi için 
(224) arkadaş oy kullanmış, maalesef iki rey 
(için nisap hâsıl olmamıştır. Seçimin yeniden ya
pılması icabetmekbedir. Şu anda saydığımıza 
göre Mecliste çoğunluk da yolktur. Oturumu ka-
pıyacağız, yalnız bayram dolayısiyle Yüksek 
Meclisin tatile.girmeden evvel elde mevcut müs
tacel kanunları çıkarması zarureti vardır. Bu 
bakımdan yarın saat 15,00 te toplanılması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,45 

nin takviyesi için lüzumlu projenin yapılması 
hususunda İller Bankasına 5 000 lira gönde-
derilmişse de halen elektrik mevzuu halledil
memiş durumdadır. Bu mevzuun hangi safha
da olduğu ile yüksek ilgileriyle ne zaman hal
ledileceği, 

2. Aynı ilçemizin içme suyu da kifayet 
etmemekte gece depolanan su gündüz sarf 
ile idare olunmaya çalışılmaktadır. Halbuki 
bu ilçemizde inşaat ağaçla yapılmakta ve 
hattâ kerpiç ve tuğla yerine dolmalar, bile 
çam odunu ile yapılmaktadır. Bu itibarla 
muhtemel bir yangında ibu su durumu ile yan
gını önlemek mümkün olamıyacağı gibi bü
tün şehrin yanması ile büyük bir felâkette 
daima hatırdan çıkarılmamak gereken bir 'hu
sustur. Taihkiki ile. şahit olacak bu durumlar 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Mithat San 
Sadık Kutlu 
Mehmet Yavaş 
Kadri Eroğan 
Mehmet Turgut 
Hilmi CMildoğan 
Osman Ağan 
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mış ve 1962 yılı programına da alınamamıştır. 

îşin bugünkü rayiçlere göre keşfi 1,011 736 
liradır. Tasdik tarihinin eski olması sebebiyle 
kasabanın bugürikü ihtiyaçlarını karşılıyamıya-
cağı anlaşıldığından proje tatbik kabiliyetini 
kaybetmiş bulunmaktadır. Bu husus 'îller Ban
kasınca yeni bir projenin tanzimini zaruri kıl
mıştır. Dizelli olara'k tanzim ettirilen son proje 
halen îller Bankasında tetkik edilmektedir. 
Yapılan proje matluba muvafık bulunduğu 
takdirde Sanayi Bakanlığının tasdikine sunu
lacaktır. Takribi keşif bedeli 1 295 784 lira olan 
bu projenin tasdikini mütaakıp, bu iş îller 
Bankasının 1963 yılı iş ve plasman programın
da ele alınacaktır. 

Soru 2. — Aynı ilçemizin içme suyu da ki
fayet etmemekte ıgece depolanan su gündüz 
sarf ile idare 'olunmaya çalışılmaktadır. Hal
buki Ibu ilçemizde inşaat ağaçla yapılmakta ve 
hattâ kerpiç ve tuğla yerine dolmalar bile çam 
odunu ile yapılmaktadır. Bu itibarla muhtemel 
bir yangında bu su durumu ile yangını önle
mek mümkün olamıyacağı ıgibi bütün şehrin 
yanması ile büyük bir felâket de daima hatır
dan çıkarılmaması gereken bir (husustur. Tah
kiki ile sabit olacak bu durumlar muvacehesin
de su mevzuunun hangi safhada olup ne zaman 
halledilebileceği, 

Cevap 2. — Niksar kasabasının içme suyu 
15 . 6 . 1951 tarihinde komple tesis olarak iha
le edilmiş ve 574 OOO lira sarfiyle 22 . 1 . 1952 
tarihinde işletmeye açılmıştır. Halen temin olu
nan su günde 730 m3 dür. 

Tesis mülga içme su projelerinin tanzimi
ne ait yönetmeliğe göre yapıldığı için, birçok 
şehir ve kasabalarımızda olduğu 'gibi bugünkü 
ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Bu sebepden do
layı Niksar içme su tesislerinin mer'i yönetme
lik esaslarına göre tevsi ve ıslahı zaruri gö
rülmüş ve projesinin yeniden tanzimi iller Ban
kasının 1962 yılı iş ve plasman programına it
hal edilmiştir. 
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muvacehesinde su mevzuunun da hangi saf
hada olup ne zaman halledilebileceği? 

T. C. 
îmar ve îskân Bakanlığı 21 . 2 . 1962 

Plânlama ve îmar Gn. Md. 
Âmme Tesisleri Da. Bş. 

Sayı : 5906-İS-1102 

öz : Niksar (Tokat) elektrik ve 
içme su tesislerine ait yazılı soru 
Hk. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
îlgi : 12 . 1 . 1962 tgün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Md. 7/36-759-ı3224 sayılı yazınız : 
Niksar'ın elektrik fve içme suyu ihtiyacına 

dair Tokat Milletvekili Ali Dizman tarafın
dan verilen yazılı soru önergesine ait cevapla
rın ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Muhiddin Güven 
îmar ve îskân Bakam 

Niksar (Tokat) elektrik ve içme suyu te
sisleri ile ilgili konuların cevabı : 

Soru 1. — Niksar ilçesinde elektrik çok za
yıf olup 220 volt 100 volta kadar düşmekte ne
ticede elektrikli bir makina çalışmadığı gibi 
100 mumluk bir ampul altında gazete okumak 
dahi mümkün olamıyacak dereceye düşmekte
dir. 1959 yılında elektrik şebeke ve tesislerinin 
takviyesi için lüzumlu projenin yapılması hu
susunda îller Bankasına 5 000 lira gönderilmiş-
se de halen elektrik mevzuu balledilmemiş du
rumdadır. Bu mevzuun 'hangi safhada olduğu 
ile yüksek ilgileriyle ne zaman 'halledileceği, 

Cevap 1. — Tokat iline bağlı Niksar kasa
ba belediyesi tarafından tesis ettirilen mevcut 
Hidro - Elektrik santraline îller Bankasınca 
1954 yılında 1 aded 105 bergirlik dizel - elektro
jen grupu monte ettirilerek geçici ve kesin 
kabulleri yapılmıştır. 

Hidro-Elektrik santrale bir türbin jenera
tör ilâvesi, şehir şebekesinin tevsi ve ıslâhı ve 
trafo merkezlerinin takviyesi ile ilgili proje îl
ler Ban'kasmca tanzim ettirilerek Bayındırlık 
Bakanlığının 30 . 3 . 1953 tarih ye 3785 sayılı 
yazılariyle tasdik edilmiştir. Mezkûr projenin 
keşif bedeli 405 868,82 liradır. 

îller Bankasının finansman durumu sebe
biyle tesisin yaptırılmasına imkân bulunama-

2. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Şafahlı a§ireti tarafından Kemaliye, Ke
mah ve Erzincan'ın tapulu meralarına yapılmak
ta olan tecavüzün önlenmesi için bir tedbir alın
masının düşünülüp düşünülmediğine dair soru
suna İçişleri Bakam Ahmet Topaloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/55) 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile rica ederim. 13 Ocak 1962 

Erzincan Milletvekili 
Ztynel Gündoğdu 

1. Şafaklı Aşireti namı ile mâruf ve hayvan
cılıkla iştigal eden vatandaşlar tarafından, Ke
maliye, Kemah ve Erzincan'ın tapulu meraları
na tecavüzler olmuş mudur? 

2. 3 senedir bu tecavüzler dolayısiyle kaç 
silâhlı müsademe olmuştur, ölen ve yaralananla
rın adedi nedir? 

. 3., Vatandaşlar tarafından evvelden haber
dar; edildikleri halde işi silâhlı çatışmalara ka
dar ihmal eden idare âmirlerinin vazifelerini 
yaptıklarına Sayın Bakan kaani midirler? 

4. Bu sene yine yayla mevsimi yaklaşmış
tır. Geçmiş senelerdeki tecavüzler ise muhtemel-
dİT, mülkiyet hakkının korunması ise mukaddes
tir. Bu hakkın korunması için Sayın İçişleri 
Bakanı icabeden tedbirleri almayı düşünmekte 
midirler? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 27 . 2 . 1962 

İlleri. G.M. 
, I.Ş.M. 

Sayı: 22125-62/2101 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 24 . 1 . 1962 gün ve Kanunlar Md. 

7 - 55/929/3891 sayılı yazıları. 
Yaz aylarında Tunceli ilinden gelerek Erzin

can ili tapulu yaylalarına sürülerini sokmak su- . 
retiyle tecavüzde bulunan Şavaklı Aşireti men
supları hakkında olup Erzincan Milletvekili Zey
nel Gündoğdu tarafından verilen 4 maddeden 
ibaret yazılı soru önergesi incelendi: 

1. Şjâvaklı Aşireti adı altında toplanan Tun
celi iline bağlı bâzı ilçeler halkının bir zaman
dan beri Erzincan iline bağlı Kemaliye, Kemah 
ve Merkez ilçeye ait bâzı yaylalara yaz ayların
da sürüleri ile birlikte geldikleri, ve bu yerler
den ücret mukabili faydalandıkları, bu yayla
lardan (Sançiçek) adı ile anılan yaylanın 1950 
yılında civar köyler adına tapulandığı, fakat 
mahallen uygulama yapılmadığı için Şavaklı 
Aşiretinin adı geçen yayladan faydalanmaya de
vam ettiği, 
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2. Yayla dolayısiyle üç silâhlı çatışma ol

duğu, 
A) 1959 yılında otlakıye yüzünden Mun-

zur yaylasında Şavaklı Aşireti mensuplan ara
sında silâhlı bir çatışma olduğu, bir Şavaklı'nın 
öldüğü, kaatilinin adaletçe tevkif, olunarak mu
hakemesinin devam ettiği, 

B) 1961 yılında Munzur yaylasında Şavak
lı Aşireti mensupları ile Kemah ilçesinin Cebe-
soy bucağına bağlı 13 köy halkı arasında vuku-
bulan silâhlı çatışmada Şavaklı Aşiretinden 3 
kişinin ağır surette yaralandığı, Cebesoy buca
ğından suçlu görülen 8 kişinin muhakemelerinin 
devam ettiği, 

C) 1961 yılında Sançiçek yaylasında Şa
vaklı Aşiretinin Perçikanlı kolu menşuplariyle 
Sinanlı kolu mensupları arasında otlakıye yü
zünden çıkan silâhlı çatışmada vazifeli asayiş 
karakolu erlerinden birinin tabanca ile kolun
dan yaralandığı, 

Anlaşılmıştır. 
3. Bu konuda, ilgili idare âmirlerinin va

zifelerini ihmal ettikleri kanaati tahassui etme
miştir. 

4. 1962 senesi için, ilgili valiliklerin iş bir
liği sağlanarak daha etkili tedbirler alınacak
tır. 

Keyfiyeti arz ederim. 27.2.1962 

Ahmet Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

3. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'tn, Çan
kırı'da hır halıcılık kursu açılmasının uygun 
olup olmadığına dair sorusuna Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbas'ın yazılı cevabı (7/60). 

7.2 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisaden geri kalmış illerimizde gerekli her 

türlü yardım yapılması Hükümet programında 
yer almaktadır. 

Bu cümleden olarak uzun yıllar dokumacı
lıkla iştigal eden Çankırı'nın son yıllarda hızını 
kaybeden bu faaliyetine yeni bir veçhe vermek 
üzere aşağıdaki hususların Sayın Sanayi Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile rica ederim, 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 

— 741 — 



M. Meclisi B : 5 9 
1. Çankırı'da bir halıcılık kursu açılması | 

uygun mudur, bu takdirde ne zaman mümkün I 
görülmektedir? 

2. Bu kursları bitirenlere halıcılık mevzuu-
nun gelişmesini destekliyecek yardım tedbirleri 
düşünülmekte midir? I 

3. Bu faaliyetin kazalarımıza da teşmili I 
mümkün müdür? I 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 27 . 2 .1982 

Müsteşarlık I 
Yazı İşleri Bürosu I 

Sayı : 1/66 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
9 . 2 . 1962 tarih, 7/60-1162/4858 sayılı yazı

mıza C. 
Çankırı'da bir halıcılık kursu açılmasının uy

gun olup olmadığına dair Çankırı Milletvekili I 
Kâzım Arar tarafından verilen yazılı soru öner- I 
gesinin cevabı ilişik olarak takdim edilmiştir. 

Arz olunur. I 
Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı I 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in 7 . 2 . 1962 
tarihli yazılı sorusu hakkında Sanayi Bakanlığı I 

cevabı I 

Sorular : 
1. Çankırı'da bir halıcılık kursu açılması uy- | 
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gun mudur, bu takdirde ne zaman mümkün gö
rülmektedir? 

2. Bu kursları bitirenlere halıcılık mevzuu-
nun gelişmesini destekliyecek yardım tedbirleri 
düşünülmekte midir? 

3. Bu faaliyetin kazalarımıza da teşmili 
mümkün müdür? 

Cevap: 
1. Bakanlığımızın 1961 malî yılı küçük sa

nat faaliyetleri programına göre Çankırı vilâ
yeti için ikisi Telâcılık ve üçü halıcılık olmak 
üzere 5 kurs açılması kararlaştırılmış bulunmak
ta idi. 

Bunlardan telâcılık kursları Yapraklı ilçe 
merkezinde diğeri de aynı ilçenin Balisa köyün
de açılmıştır. Halıcılık kurslarından birincisi 
Çerkeş ilçe merkezinde açılmış olup ikincisi de 
İlgaz ilçesinde devam etmektedir. Üçüncü kurs 
ise Valilikçe tesbit edilen yerde açılacaktır. Bu 
faaliyete 1962 malî yılında da devam olunacağı 
tabiîdir. 

2. Açılan kurslarda başarı gösteren öğrenci
lerin dörtte birine maliyet bedelinin % 7'5 nok
sanına birer halı tezgâhı verilmekte ve bir koo
peratif halinde teşkilâtlandıkları takdirde ise, 
Halk Bankasınca ve Bakanlığımızca kredi yar
dımından faydalanabilmededirler. 

3. Yukarda da belirtildiği gibi kursların 
açılış yerini Valiler tâyin ve tesbit etmekte olup, 
köyler gibi kaza merkezinde de açılması için bir 
mâni bulunmamaktadır. 
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1962 Malî yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
450 
403 
295 

57 
51 
46 

1 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsraail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul 
ANTALYA 

Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
NihlaJt Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolafe 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlü 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Covat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

edenler] 
BOLU 

Zeki Balltacıoğlu 
Turgut Çhılha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Pafksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nurd Ahıskahoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
IsmaU Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğiu 
İbrahim Cem alçılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali.. 
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GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermaneı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Glven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tokinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Ada! 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 

M. Meclisi B : 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkclâmoğlu 
Şinasi Osima 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu . 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

I Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Ali özdikmenîi 

KAYSERİ 
Aibdülhalim Araş 
Turhan Feyzloğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayo'l 
Süreyya Söfuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Süıkan 
Vefa Tanır 
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KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit H-a'tüpogln 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

I Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
YaJkup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

| SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 

ı llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın. 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 

i Rahmi Çelte'kli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
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Kâmuran Üral 
AH RızaUzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 

Atalay Akan '••r::\ 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

İbrahim. Bulanalp 
YOZGAT 

Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Âk 

Kenan Eisengîıı 
Fevzi F ı ra t : < 
Raimiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğ'lu 
Mehmet Ali- Pestilei 

[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Ali Turanlı 

ANKARA 
Raif Aybar 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BlTLtS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Fuat Ümit 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Recai îsıkenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Sadık Perinçek 
ERZURUM 

Ertuğrul Âkça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Nizamettin Erlkmen 

GÜMÜŞANE 
Necımeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğla 
Sekip inal 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökay 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Saim Kaygan 

KARS 
Kemal Kaya 

Sırrı öktem 
KASTAMONU 

ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin : 

Osman Zeki Oktay 
KIRKLARELİ 

Mehmet Alâeddin Eriş 
MALATYA 

II. Avni Akşit 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Sebati Hastâoğiu 
Güner Sarısözerr 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazpva 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

VAN 
İhsan Bedirhânoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

[Çekinserler] 
ADANA 

ibrahim Tekin 
AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Pol'at 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 

Muhlis Ete 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdülhak Kemal Yörük 

AYDIN 
Me'lâhat Gedik 

BOLU 
Kâmil inal 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZURUM 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Fuat Arna 

Tahsin Demiray 
Ahmet Oğuz 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfnn Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
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KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Nleriman Ağaoğlu 

MARDİN 
Talât Oğuz 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savrun 

AĞRI 
Kerem özean 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 
Orihan Apaydın 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türlkel 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanıoğlu 

NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 

Oğuzdemir Tüzün 

SİNOP 

Cemil Karahan 

SİVAS 

Oevad Odyabmaz 

[Oya katîlmıyanlar] 
ÇANAKKALE 

Burhan Arat 
ÇORUM 

İhsan Tombuş 
GAZİANTEP 

Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

HATAY 
Abdullah CİM 
Ahmet Sırrı Hocaoğllu 
inayet Mursaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Ömer Zekâi Dorman 
(Baş. V.) 

Saadet Evren 
KARS 

Rıza Yalçın 
KASTAMONU 

Fethi Doğançay 
KAYSERİ 

Mehmet Gökıeır 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
KONYA 

Selyulk Aytan 
Mekfci Keskin (Baş. V.) 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 

MUĞLA 
Adnan Akarea 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizanıoğlu 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

ORDU 
Refet AkSoy (Bas. V.) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılimaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TOKAT 
Zeyyat Koeamemi 

TRABZON 
ZeM Yağanurdereli 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 

[Açık üyelikler] 
Muş 1 


