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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde dört oturum, yapan Genel Ku
rulda ; 

1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Millî Eğitini Bakanlığı, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ankaıra Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi bütçeleri kabul edildi. 

Program tamamlaınüiaıınış olmasına rağmen 
vakit gecikmiş bulunduğundan 30 Ocak 1965 
Cumartesi! günü «aat 10,00 da toplanılmak üze-
re Birleşime aynı gün saat 2,20 de son verildi. 

Başkanı 
Başkan ve kili 

Muhittin Küte 

Katip 
Gıımhurba§kannıca S. Ü 

Âdil Ünlü 

Kâtip 
Bolu 

Sırrı Jlzunhamnoğlu 

B Î R I N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 10.30 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel. 

KÂTİPLER : S i m Uzunhasanoğlu (Bolu), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. w GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/738, 
C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 198) (1) 

1. — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi : 
•BAŞKAN---- Verilmiş iki takrir vardır,-oku

tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Programın tatbik edilebilmesi için Bayındırlık 

Bakanlığı bütçesiyle beraber diğer iki Genel Mü
dürlük bütçesinin de ayrı ayrı değil beraberce 
«ürtisiilmesini arz ve teklif ederiz. .,...-. 

İçel 
Talip Özdolay 

Tabiî Üye 
Haydar Tunckanal 

(•umhurbaşkanınca S. CT. 
Sadi Kovas 

Bingöl 
Sabri Topçuoğlıı 

(l) 193 S. Sayılı basnıayazı 25 . / . 1.965 
tarihli 29 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Karayolları 

ve Devlet Su İşleri bütçe konuşmalarının birlik
te yapılmasını arz ve teklif ederini. 

Kütahya 
İ. Btem Krdiuç 

BAŞKAN Birinci takrirde Sayın Talip 
Ozdolay ve Tabiî Üye îlatydar Tuuçkanafm da 
imzaları vardır. Bu teklifi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bir noktayı daha: hatırlatayım. Bil
diğiniz bir keyfiyettir, (trup sözcüleri en çok 
:>() dakika konuşacaklardır. Şahsı adlarına ko
nuşanların konuşma müddeti on dakikadır ve 
Sayın Bakanın da, konuşma müddeti bir saal 
ile takyidedilmiş bulunmaktadır. Bu müddeti 
geçirmemelerini sayın arkadaşlardan ve Bakan
dan rica, ederim. Bir zühulde bulundum. Grup
ların konuşmaları yirmi dakikaya indirilmiş 
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bulunmaktadır; dün kabul edilen bir takrir ile. 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi hakkındaki ilk 
söz Adalet Partisi Grupu adına Sayın Eteni Er
dinç'indir'. Buyurunuz Sayın Eteni Erdinç. 

.ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İB
RAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; Bayındırlık Bakanlığı (ve ouna bağlı Umum 
Müdürlükler) bütçesi üzerinde Adalet Partisi 
Grupu adına görüş ve temennilerimizi Yüce Se
natoya kısaca arz edeceğim. 

Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Karayolları 
ve Devlet Su İşleri Umum Müdürlüklerinde tür
lü mahrumiyet ve şartlar içinde cansiparaııe ça
lışarak kendilerine verilen işleri başarmaya gay
ret eden Yüksek Mühendis, Mimar, Mühendis, 
teknik eleman ve işçilere ve bakanlık camiasına 
Adalet Partisi Senato Grupu adına şükranları
mı arz ederim. 

Memleket kalkınmasında ve imarında bin bir 
müşkülât ve mahrumiyetler içinde çalışırken 
canlarını veren teknik eleman ve işçileri burada 
rahmetle anmayı bir kadirşinaslık ve vicdan bor
cu biliriz. 

Muhterem arkadaşlar: 
Grupumuz adımı geçen seneler bütçe konuş

malarında plânla - Bütçe ve Bütçe ile Bütçe 
Tatbikatı arasında uygunsuzluklar bulunduğu
nu ve plânla bütçe arasında % 25 ve bu bütçe
nin tatbikinde yatırım intikalinin, muhtelif 
sektörlerde tahminde % 20 ilâ % 35 kadar nok
sanlıklar arz el t iğini, bunun nedenleri ve iza
le tedbirleri hakkında mâruzâtımız olmuştur. 
Fakat üzüntü ile kaydederiz ki, kalkınma plâ
nının hedeflerine ulaşmasını bir millî dâva bir 
vatan borcu bildiğimiz için Adalet Partisi ve 
muhalefet partisi olarak samimiyetle arz etti
ğimiz fikir ve yaptığımız tenkidi er Yüce Se
natonun tutanak dergisinde kalmıştır. 

Muhterem Senatörler; 
Bundan evvelki müteaddit beyanlarımızda 

da arz ettiğimiz gibi Adalet Partisi olarak plân
lı kalkınmaya taraftarız. Ve Anayasa gereğin
ce kalkınma plânının Büyük Türk Milleti için 
erişilmesi şart olan bir gaye olduğuna inanıyo
ruz. 

Hükümetin gerek 1963, gerekse 1.904 yılla
rında plâna uygun bütçe tanzim etmediğini büt-
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çe tatbikatının dahi bütçeye uymadığını 'misal
lerle izah etmiştik. 

1965 bütçesinde de durum böyledir. Bunun 
için Yüce Heyetinize birkaç misal arz edece
ğim. 

A.) Plân Tablo 59, Tarım kesimi yatırım
ları : Sulama. 

Plânda 1964 için 799 milyon lira derpiş edilmiş 
bütçeye konulan 546 milyon lira ki, % 81,5 nok-
son. Bu da tam tahakkuk etmemiştir. 

Plânda 1965 için 1 milyar 156 milyon lira, 
bütçeye konulan 739 milyon lira 1965 yılı için 
de % 36 bir noksanlık vardır. 

B) Plân Tablo 362: Eğitim yatırımlarına 
bakalım; 1964 te ortaokul ve liseler için plân
da. 157 milyon lira derpiş edilmiş bütçeye 
90,650 milyon lira konmuş % 42 noksan 1965 
yılında ise plânda 137 milyon lira derpiş edil-. 
miş, bütçeye 107,5 milyon lira konulmuş ,ki, 
% 22 noksan. Daha misaller verebiliriz. Görü
lüyor ki ; plân tatbikatı % 25 ile % 42 arasında 
bir noksanlık arz etme'ktedir. Ayrıca bütçe uy
gulamasında da % 20, % 35 arasında bir nok
sanlık vardır. 

Esasen her yıl olduğu gibi bu yıl da Başba
kanlık emri ile % 10 bir kısıntı yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, : . 
Bu şekilde rakamlara dayanarak durumu 

açıkladım. 
Plânın tahakkuk edip etmiyeeeğini, Hükü

metin plânlı 'mı, plânsız mı çalıştığını takdirle
rinize arz ederim. 

Karayolları : 
Muhterem arkadaşlar : 
Adalet Partisi memleket kalkınmasında, .yo

lu ön plânda görmektedir." Günkü : 
1 — Yol yapılırsa; ürünlerin nakli'kölayla-

sır, iktisadi bayat canlanır. 
2 — Yol yapılırsa; vatandaşa sağlık hiz

metleri kolay gider. Sağlık hizmetleri kolay 
görülür. 

3 — Yol yapılırsa; sel, zelzele, yangın gibi '• 
her hangi bir felâket anında ve memlekette sık ' 
sık olagelmekte olan soygun, yol kesme ve sai-. 
re gibi adlî vakalarda ve diğer hâdiselerde . 
vaka mahalline daha çabuk gidilir ve hâdiseye; 
vaziyed etmek ve yardım etmek imkânı sağlanır. -

4 — Yol yapılırsa; okul yapmak, su tesisle
ri yapmak ve diğer tesisleri yapmak' kolaylaşır, 
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5 — Yol yapılırsa; Turizm gelişir ve gel- I 

meşini arzu ettiğimiz döviz artar. I 
Oörülüyoı* ki toptan kalkınmada' yol birin

ci plânda gelir. 
Hükümet yol dâvasına lâyıkı ehemmiyeti ver-

«içmektedir. 223 sayılı Kamınla vilâyet 'bütçe 
îerinin % 20 - 30 u okullara ayırtıldığı kaide 
yollara bütçelerinin ancak % 2 si aynlmaıktadir. 

Muîıterem la^kada^larım; 
Karayollan Bütçesine 1960 yılında umumî 

bütçenin %10,5 i aynlmış, iken 1904 ve 1965 j 
yıllarında umumi bütçenin % 6,4 ü ayrılmış bu
lunmaktadır. 

Bu nisbet bütçe tatbikatında daha da düşmek
tedir. 

Arz ettiğim rakamlar iktidarda bulunan hü
kümetlerin yol dâvasına ehemmiyet vermedikle
rini bariz olarak göstermektedir. Hükümetin 
bu tutumu turizm davasını da baîtahyacaktır. 

Bütçe raportörlerinin de beyan ettikleri gi
bi 1965 yılında esaslı yeni işlerin ele alınmasına 
imkân olamıyacaktır Ancak evvelce başlanmış 
yatırımların devamının sağlanabileceği anlaşıl- I 
maktadır. 

Güney - Batı Anadolu yollan etüdünün bir I 
Amerikan firmasına! verilmesini tasvibetmı- I 
yoruz. Bu işte yetişmiş Türk firmaları ve mü
hendisleri vardır. 

il ve koy yollan. 
19*60 yılında Karayolları bütçesinin %23 ü 

il ve köy yolkrma aynidiğı (halde 1964 de % 14 ü 
ve 1965 do Karayolları bütçesinin % 16 sı il 
ve köy yollarına ayrılmıştır ki, iktidarın köye 
hizmet zihniyetini göstennektedir. 

Köylerimizin 150 000 Km lik yok ihtiyacı 
vardır. Meveıu 20 000 Km. d ir. 30 000 köyde 
yol yoktur. Bu tempo ile bir asır sonra köyler I 
yola kavuşabilecektir. I 

Nüfusumuzun %80 i köylü olduğuna göre 
onlann hayat seviyesinin yükselmesi ile ilgili 
yol mevzuunu kısa zamanda halledemediğimiz I 
takdirde köy kalkınmasından bahsetmek bir 
hayalden ibarettir. Sosyal adaletten bahseden 
'hükümet köy yollannın yapımında mazot ve I 
benzin parasını köylülerden almakta istenilen 
patra verilmedikiça köye grayder ve buldozer 
gönderilmemektedir, I 

Muhterem Arkadaşlarım: I 
Karayollarına lüzumlu mftkinalar ithal edil- I 
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menken buna mukabil bâzı ithalâtçı firmalar hi
maye edilmek sureti!e memleketin dövizi plân
sız ve programsız olarak oluk gibi dışarıya; akı
tılmıştır. 

Yurtta 1960 yılında 45767 otomobil varken 
1963 yılında otomobil adedi 72034 e, otobüs ade
di 10981 iken İ92Ö9 a yanı iki misline yakîiı bir 
nisbette yükselmiştir. 

Bu şekilde bir kaç şahsi kazandırmak için 
millî servetin hederine millî müesseselerin gün
de bil' milyon liraya yakın zarar etmelerine se-
bebolunmuştur. 

Karayollarında makina ve teçhizat : 
Karayolları Makimi ve teçhizat parkının 

c/c 74 ü ekonomik ömrünü dokunmuştur. 
1960 yılmdanberi makina ve teçhizat yeni

lenmesi yapılmamıştır. AID Teşkilâtı ile 18 
milyon dolarlık kredi anlaşması yapılmış ise 
de lüzumlu makinaiarı ne zaman geleceği hu
susu henüz meçhuldür. 

Hava Meydanları : 
Plânda 1984 için 22 280 bin lira derpiş edil

miş, bütçeye 12 milyon lira konulmuş, plânda 
1965 yılı için 22 280 bin lira istenmiş bütçeye 
18 280 bin lira konulmuştur. Bu da plânın tat
bik edilmediğini göstermektedir. 

Yapı ve imar işleri : 
Yapı ve imar işlerine muhtelif vekâlet büt

çelerinden aktarılan Ödeneklerle 1 199 bina İn
şaatına başlanılmış, Maliye Bakanlığının para 
verememesinden Ödenekler % 75 ıiisbetinde 
sarf edilmiştir. 

Mütaahhitlere zamanında istihkakları veri
lememiş ve işler sürüncemede, ihale edilen iş
lerin inşa müddetleri uzatılmıştır. 

Program tatbik edilememiştir. 
Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizin kalkınmasında ve plân tat

bikatında mühim rol oynıyan en esaslı unsur
lardan birisi teknik elemanlardır. Bayındırlık 
işleri daha çok teknik eleman işidir. Memleke
timizde teknik eleman sıkıntısı çekilmektedir. 
Teknik elemanlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
büyük şehirlere toplanmıştır. Vilâyetlere ehli
yetli Bayındırlık müdürü temin edilememekte
dir. 

Bir taraftan da teknik eleman israf edilmek-. 
tedir. Hemen her bakanlığın, her İktisadi Dev-, 
let Teşekkülünün bir inşaat fen heyeti vardıı\ 
Bunların bir bakanlıkta toplanarak bir elden 
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idaresi sağlanmalıdır. Bu şekilde hem teknik I 
eleman tasarruf edilece'k, hem de yurtta bütün I 
yapılar bir elden idare edilecek, muhtelif te- I 
şekküller arasındaki teknik eleman transferi I 
önlenecektir. Böylece standardizasyona ve ma
liyet birliğine gidilecektir. 

Atölyeler : I 
Karayolları, Su işleri ve bakanlığın diğer I 

sektörlerindeki motorlu vasıta ve makinalann I 
bakım ve tamir atölyelerinin birleştirilmesi I 
hem tezgâh israfını, hem de teknik personel is- I 
rafını önliyecektir. Bakanlık teşkilâtı kanunun- I 
daki değişiklikte bu hususun nazara alınmasının I 
uygun olacağına kaaniiz I 

Yevmiyeli personel : I 
Personel kanununda, İşçi Sigortalarına da dâ- I 

hil olamıyan yevmiyeli teknik elemanların istik- I 
hallerinin garanti altına alınmasını istemekte- I 

Çimento mevzuu : I 
Çimento temininde bakanlık kolaylık gös- I 

terme yolunda ise de, yurt çapında ihaleli işler- I 
de mütaahhitler çimento temininde sıkıntı çek
mektedirler. Sermayelerinin mühim bir kısmı
nı peşin olarak çimento fabrikalarına yatırıp I 
sıraya girmekte ve çimento temininde gecikme- I 
ler olmaktadır. Bu yüzden inşaat da zamanın
da bitirilememektedir. Çimento işinin bir vekâ- I 
letçe plânlanarak vekâletçe mütaahhitlere ve
rilmesi işlerin vaktinde bitirilmesi bakımından I 
faydalı olur. 

İhaleli inşaatın gecikmesi sebeplerinden bi
risi de arsaların zamanında istimlâk edilip mü
taahhitlere teslim edilmemesidir. I 

Bonolar : I 
Devletçe verilen bonoların altı ay vadeleri

ni bankalar kırmakta, altı aydan fazla vadeli
leri kırmamaktadırlar. Müteahhitler bu yüzden- I 
de sıkıntı çe'kiyorlar. Bu hal inşaatın maliyeti
ne de tesir ediyor. Bu işin hallini hassaten rica I 
etmekteyiz. I 

Demiryolları inşaat dairesi Demiryolu ve I 
istasyonlarını inşa ederek işletilmesi için TC
DD ye devir etmektedir. TCDD yeni hat
ları arızasız, işletebilmek için büyük masraf ve 
külfete girmektedir. Birçok istasyonlar içme 
suyu dahi temin edilmeden TCDD ye veril
mektedir. Bakanlık teşkilât kanununda demir
yolu inşaat dairesinin Ulaştırma Bakanlığına J 
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bağlanması düşünülmeli inşaat ve isletme aynı 
Bakanlık tarafından idare edilmelidir. Burdur 
- Antalya demiryolu ele alınmalıdır. Liman in
şaatında Samsun, Haydarpaşa, Alsancak, Mer
sin, iskenderun limanlarında anbar binası, 
ele'ktrik ve su tesisatı ilâveleri gibi işlerle meş
gul olunmuştur. 

inebolu şedde inşaatı ile Kefken barınağı 
mendireği inşaatında mütaahhitlere zamanında 
para verilemediğinden işler sürüncemede kal
mış bir türlü bitirilememiştir. Kışın, dökülmüş 
olan blok taşlarını kısmen deniz almış, mütaah
hitler de zarara sokulmuştur. 

1963 yılında ihalelerine girişilen Hopa, Ban
dırma, Antalya limanlarına ancak 1965 yılında 
başlanma imkânı bulunabilmiştir. 

Köy içme suları : 
içme suyu olan köy ve mahalle 2.1 300 
İçme suyundan mahrum olan köy ve mahalle 

25 800 dür. 

Senede ortalama 800 köyü içme suyuna ka
vuşturduğumuza göre 25 800 köyün içme su
yuna kavuşması 20 nci Asrın sonlarına doğru 
belki mümkün olacaktır. Köy içme sularına ay
rılan 500 küsur milyon lira yeterli değildir. 

Köylünün sağlığı ile ilgili içme suyu işinin 
daha kısa zamanda halli gerekmekte ve ayrılan 
ödeneğin artırılması icabetmektedir. 

Sulama : 
istihsalin artırılmasında sulamanın mühim 

rolü vardır. Çölde kurulan israil son beş yılda 
istihsalini % 70 artırmıştır. Bizim muazzam 
Konya ovası Allah yağmur verirse mahsul ver
mektedir. Nehir ve ırmak bulunnuya.il susuz 
mahallerde yeraltı sularından istifade etmek 
lâzımdır. Bu işe gerekli ehemmiyet verilme
mektedir. Nihayet memleketin enerjiye olan 
ihtiyacının idraki içinde olmalarını, Keban ba
rajı inşaatının ele alınmasını memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

Kiralanan binalar : 
Bakanlık bünyesinde kiralanan binala

ra 244 600 
Devlet Su işleri için 2 000 000 
Karayolları için 1 108 740 

lira olmak üzere ceman yılda 3 353 340 lira ki
ra bedeli ödenmektedir. Bu masrafın sıfıra in
dirilmesi uygun mütalâa edilmektedir. 
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İlgili kanııniat* : 

' 'Muhteremarkadaşlarım, -• • -• 
• Anayasanın emrettiği partiler 'kanunu ; 

•'* Peımmel Kanunu, 2490 «ayılı Kanun, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar, Koy işleri, Bayındırlık 
ve diğer bâzı bakanlıkların teşkilât kanunları 
çıkmamıştır. Ne "hazindir ki, bu kanunlar uyu
tulurken Hükümet müstacel secim kanunları pe
şindedir. 

Esas hizmet kanunları geri plânda tutul
maktadır. 

Bu bütçe:menfaat kanunları peşinde olan 
Halk Partisinin son bütçesi olacaktır. 

Tanrı ve Büyük Türk Milleti iktidarı Ada
let Partisine nasübeder'se : 

Atatürk'ün izinde Türk Milletini muasır 
medeniyet seviyesine ulaştırmak için, eserlere 
eser katarak hür ve müreffeh Türkiye kurma
ya İni millete köleler gibi hizmet etmeye azim
li ve kararlıyız. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Sözlerime son verirken Adalet Partisi Cum

huriyet Senatosu Grupu adına 1965 bütçesinin 
Büyük Türk Milletine hayırlı olmasını temenni 
eder, bütün Bakanlık "erkânı'personel ve işçile
rine, sayın bakana başarılar diler, hepinizi hür
metle selâmlarım. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
' BAŞKAN — Söz C. H. P. Grupu adına Sa
yın Sakıp Hatunoğlu'nundur. 

O. H. P. GRUPU ADINA SAKIP HATUN-
OGTiU (Erzurum) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri, sayın Hükümet 
erkânı, 

Her- zaman olduğu gibi Plânlı Kalkınma 
devrinde de önemli hizmetler ifa etmekte bulu
nan ve'.-hizmetlerin karakteri itibariyle memle
ket ekonomisi ve. sosyal,:kültürel, tarımsal, en
düstriyel hizmetler yönünden büyük payı olan 
Bayındırlık Bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı 
teşekküllerin ve Köy işleri Bakanlığına bağlı 
Köy yolları ve Köy İçmesuları. Dairesinin 1965 
yılı bütçeleri baklanda G 11. P. Senato Grupu 
adına görüş ve düşüncelerimizi arz etmek için 
yüksek huzurlarınızda söz almış bulunuyorum. 
Bu vesile ile Cumhuriyet Senatisıınıin sayın he
yetini saygı ile selamlamayı ve başta sayın ba
kanlar olmak üzere bu bakanlıkların bütün 
mensupları hakkında takdir ve teşekkür his
lerimi ifade etmeyi pek mutlu bir vazife saya
rım. • • ' • ' ' ' • 
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Bayındırlık Bakanlığına bağlı müesseselerin 

problemleri, tesirleri yurt çapında olan -''prob
lemler olduklarından bunların çözümü ile ilgi
li sistem ve metotların tâyin ve tesbitinde güç
lükler çekilmektedir. Bunun tabiî neticesi ola
rak malî ve teknik cephesi itibariyle problem
lerin kuvveden fiile çıkarılmasında çok büyük 
gayretlerin sarf edilmesi gerektiği ve sarf edil
diği de vakıadır. Memleketimizin mâmur ve 
müreffeh bir ülke olmasının en ilkel şartı, poli
tik maksat ve görüşlerin tamamen ötesinde, 
bütün milletçe el ele verilmesi ve bilhassa büt
çe uygulamasının denetleyicileri olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin, problemleri 
daima yapıcı ve yararlı istikametlere yöneltme
lerinin kaçınılmaz bir zaruret olduğuna inanı
yoruz. İhtiyaçların zorunlu 'kıldığı ölçüler için
de her problemi, kalkınma plânının tâyin etti
ği limitlere göre değerlendirilmek ve objektif 
kriteryumlarla bunların tatbik edilmelerini is
temek, gereği gibi yerine getirilmiyenler hak
kında da objektif ölçülerle tenkid ve temenni 
haklarımızı kullanmak, hizmetinde olumlu yola 
girmesine yardım eder. 

Genel gider bütçesindeki rakamlara, oranla 
bakanlık cari harcamalarının % 2,8 yatırım 
harcamalarının % 23,7 toplam harcamalarının 
% 8,7 ve yine bu cümleden olarak diğer bakan
lıklar bütçelerine konulmuş olup bilâhara ak
tarına suretiyle Bayındırlık Bakanlığı giderle
rine dâhil olan rakamlarla birlikte yatırım har
camalarının % 36,5 ve genel giderlere nisbetle 
harcamaların % 12 gibi bir seviyeye ulaşması, 
bu bakanlığın görmekte olduğu hizmetlerin 
ehemmiyetine kâfi bir delil sayılır. Birçok ec
nebi memleketlerde bu bakanlığa Kamu Hiz
metleri Bakanlığı adının verilmesi bakanlık gö
revlerinin hacim ve portesini tâyin etmede bir 
ölçü teşkil edebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı hizmetleri, Yapı İş
leri, Karayolları, Limanlar ve Demiryolları, Ha
va meydanları ve akar yakıt tesislerinden te
şekkül etmektedir. Bu duruma göre kalkınma 
plânında inşaat ve ulaştırma diye adlandırılan 
sektörlerin en ağır yükünü Bayındırlık Bakan
lığı taşımaktadır. 

Bakanlık, plânlı devre ile birlikte plânın ko
nu ve tedbirler bölümlerinin getirdiği yüküm
lere girmiştir. Bunun yanibaşında mühendislik 
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hizmetlerinin memleket çapında değerlendirile- I 
bilmesi, teknik personelin rasyonel mesai isti
kametine yöneltilmesi, bakanlığın süratle ueti-
celendirilmesi gereken işlerindendir. | 

Bu işlerin kısa zamanda süratle kuvveden 
fiile çıkarılabilmesi ve hizmetin daha rantabl 
bir atmosfer içine alınabilmesi için 3611 sayılı I 
Bakanlık Teşkilât Kanunu tadil tasarısının sü
ratle Büyük Millet Meclisine getirilmesini ve 
bu kanunda bakanlık görev ve yetkilerinin, hiz
metin icabettirdiği ölçüler esas tutularak tâyin 
ve tesbit edilmesine dikkat nazarlarınızı ehem
miyetle çekmek isteriz. 

Bu vesile ile mütaahhit - idare münasebetle
rini tanzimde mühim rol oynıyan ve başlıca hü
kümler ihtiva eden, Bayındırlık işleri Genel 
Şartnamesinin de bugünün ihtiyaçlarına cevap 
verecek ve mütaahhit - İdare münasebetlerinde 
halen mevcut anlaşmazlıkları giderecek şekilde 
tadil ve revizyona tabi tutulması lâzımgeldiği I 
zaruretine de işaret etmek yerinde olur. . 

Kendisine milyarlar emanet bir bakanlığın . 
görev ve yetkilerini tâyin ve tesbit eden ihti
yaçlara cevap verecek karakterde bir teşkilât 
kanunundan mahrum olmasını ve memleket ça
pındaki işleri, emirler, kararlar ve kararname
lerle görmeye Kalkmasını ve bunda devamda be
is görmemesini kabul etmek güçtür. Kuruluş ka
nununun dairi mükemmel hazırlanmakta olduğu 
mucip sebebine dayanan bakanlık, birçok işlerin 
yürütülemediğini ve bir çoklarının da gereği gi
bi yerine getirilemediğini bizlerden daha iyi bil
mektedir. 

Değinilmesi lâzımgelen ikinci ve pek mühim 
bir nokta da, gerçekleştirilmesi başka bakanlık
lara aidolmakla beraber, en geniş tatbikat saha
sını Bayındırlık Bakanlığında bulunan bâzı ka
nunların hâlâ istenilen şekle getirilmemiş olma
larıdır. Bu vaziyet, Bayındırlık Bakanlığı hiz
metlerinin gereken sürat ve seyyaliyetle yürütül-
memesinin başlıca sebeplerinden, biridir. Bilhas
sa 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu ile 
.1050 sayılı Muhasebei umumiye Kanununun, bu
günün icaplarına göre hâlâ değiştirilmemiş ol
malarını üzüntü ile ifade etmek isterim I 

Bakanlık olarak, Karayolları haricinde kalan 
hizmetlerinden mühim bir kısmını ihale suretiy
le mütaahhide vermelerine rağmen, kendilerinin 
bite mütaahhit - idare münasebetlerinden m em- j 
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nun olmadıkları bir vakıadır. îşbilir, güvenilir 
ve inisiyatif sahibi bir mütaahhit zümresinin 
yaratılabilmesi için sarf edilen gayretleri kifa
yetli bulmamaktayız. Kalkınma plânının gerçek
leşmesine de finansmanla birlikte mütalâa edil
mesi gereken mühim unsurlardan biri de hiç 
şüphe yok ki hizmeti kusursuz şekilde yerine ge
tirecek olan yetişmiş teknik personeldir. Plânlı 
devreye girildiğinden beri bu hayatî konuya 
birçok defalar değinilmiştir. Bendeniz kısaca 
bir noktaya'temas edeceğim. 

4/10195 sayılı Kararname ve ekleriyle mu
vakkat hizmetli teknik personele uygulanan yev
miye baremi, mahrumiyet bölgeleri ve arazide 
çalışan personeli nisbeten tatmin ettiği halde, 
geçim güçlüğü arz eden büyük şehir merkezle
rinde büro hizmeti görmekte olan teknik ele
manları tatminden çok uzaktır. Kararnamede, 
bu durumun biran evvel, hâttâ Devlet Personel 
Kanunu beklenmeden düzeltecek ve.halen ka
rarname. hükümlerinden istifade etmekte olan 
daimî kadroda çalışanlar hakkında da her tür
lü ihtilâfları ve uygulama güçlüklerini gidere
cek ve çalışma, sisteminde hiçbir hukukî temi
natı bulunmıyan teknik elemanlara maddi ve 
mânevi haklar sağlıyacak şekilde gerekli tadi
lâtın yapılması zaruretine önemle işaret ede
riz. ~ 

1964 yılı içerisinde bu bakanlığa bağlı "ku
ruluşlardan DSÎ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına, Köy îçme Suları Dairesi ile 'Köy Yol
ları Dairesi, Köy işleri Bakanlığına bağlanmış
lardır. Devlet Plânlama, ve Merkezi Hükümet 
Teşkilâtı, Bayındırlık Bakanlığının daha mah
dut bir hizmet grupu ile iştigal etmesini iste
mektedirler. Biz de Bayındırlık Bakanlığı 1965 
yılı bütçe raporunu hazırlıyan sayın raportör 
arkadaşlarla beraber, yalnız bina işlerinin Ba
yındırlık Bakanlığı bünyesinde toplanarak di
ğer hizmetlerin ilgili bakanlıklara dağıtılması
nı öngören «Mehtap» projesindeki görüşe işti
rak etmenin mümkün olamayacağı kanaatinde
yiz. Bu zaviyeden de ele.'alınınca Bakanlık Teş
kilât Kanununun biran evvel Yüce Meclise 
sevk edilmesi,. Bayındırlık hizmetlerinin cins 
ve portesinin ve aynı zamanda hudutlarının: tâ
yin ve tesbit edilmesi bakımından kaçınılmaz 
bir zarurettir. Bu suretle hizmetlerin, jön de
ğiştirmeden daha rasyonel bir şekilde hallinin 
iniimküu :olacağı kanaatindeyiz. 
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Muhterem arkadaşlarım. 
Bayındırlık Bakanlığı etrafındaki görüşleri

mi böylece açıklandıktan sonra müsaade ederseniz 
şimdi Bakanlığın faaliyet sahalarına birer birer 
değinmek istiyorum. 

Yapı ve imar işleri : 
Birinci Beş Yıllık Plân hedeflerine paralel 

olarak Devlet yapılarını yürütmekle görevli olan 
bu daire, plânlı devrede oldukça ağır yük altına 
girmiş olmasına rağmen, memnuniyet verici ne
ticeler almasını başarmıştır. Bakanlık Teşkilât 
Kanununun hâlâ değiştirilmemiş olmasından en 
çok zarar gören maalesef bu dairedir. Yapı iş
leri çok yüklü ve o nisbette değişik veçhe arz eden 
birçok vilâyetlerde, bu daire işlerini mahdut im-
kânlı bayındırlık müdürlükleri kanaliyle yürüt
mek ça!hası içindedir. 

Gerek Bakanlığın ve gerekse bu dairenin araş-
trıma ve geliştirme konularında gayret sarf ede
rek, Batı'nm metotlarından istifade etmek yoluna 
gitmelerini temenni ederiz. Bilhassa standardi-
zasyon ve prefabrikasyon konularında, olumlu 
sonuçlar elde etmek için gayretlerin esirgenmc-
mesi gereklidir. 

Bu dairenin işlerinin aksamasında, bilhassa 
hizmet yükliyen diğer Devlet dairelerinin ihmal 
payları büyüktür. Bu bakımdan Devlet yapıları 
içinde benzerlik arz edenlerinin bir elde toplan
ması ve diğer daireler ihtiyaçlarında, önceden bu 
daireye bildirilmesi, işlerin tezelden bitirilmesini 
emek ve maliyetten tasarruf sağlanmasını temin 
edecek en basit tedbirlerdendir. 

1064 yılında ele alınmış olup 1965 yılında da 
devam edecek olan işlerden bilhassa bölge öğret
men okulları, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi ve İs
tanbul Opera binası noksanlarının bitirilerek 
bunların hizmete girmelerini temin etmek için 
hiçbir gayretin esirgenmiyeceğini ümit ve temen
ni ediyoruz. 

Limanlar ve demiryolları : 
Bu dairede 1964 yılı plân hedeflerine uygun 

olarak kendisine tevdi edilen görevleri yerine ge
tirmiştir. Hopa, Bandırma ve Antalya liman
ları ihale ve 34 liman ve barınağın mühendislik 
hizmetleri ikmâl edilmiştir. 

Demiryollarında da son kesiklikler ikmal edi
lerek Muş - Tatvan hattı CENTO çerçevesinde 
bitirilerek işletmeye açılmış ve Van gölü feribot 
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iskelesi ile Van - Kotur hattının realizasyonu için 
gerekli dış finansmanın temin edildiğini memnu
niyetle haber almış bulunuyoruz. Demiryolu in
şaatı konusunda cari yıl bütçesine konulan öde
neklerin sarfiyatı, ancak % 63 gibi bir nisbet 
içinde cereyan etmiştir. 

Üzüntü ile müşahede etmekteyiz ki, demiryolu 
inşaatı için Beş Yıllık Plânda bâzı çift hatlar 
hariç, gerekli ödenek ayrılmamıştır. Kütle nak
liyatı yönünden çok önemli olan demiryolu ve 
liman inşaatına değer verilmesi, gelecek yıllarda 
doğacak bütün ihtiyaçların karşılanması maksa-
diyle, bugünden hiç, olmazsa bu işlerin mühendis
lik hizmetlerinin ikmâl edilmesi ve bu arada An
talya limanı ile ilgili olarak Burdur - Antalya 
demiryolu bağlantısının realizasyonuna doğru 
adım atılmasını tavsiyeye şayan buluruz. 

Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri : 
Hizmetlerinin önemli bir kısmını NATO hava 

meydanları ve akar yakıt tesislerinin enfrastrük-
tür inşaatı teşkil eden bu daire, aynı zamanda 
yurdumuzun ihtiyaçları meyanmda bulunan ha-
va meydanları, tesisleri ve binalarını yapmakla 
görevlidir. 

Her ne kadar plân hedeflerine göre, yeni ha
va meydanlarına ihracolmadığı ifade edilmekte 
ise de, bilhassa Yeşilköy hava alanının tevsii ve 
modern havacılığın icabettirdiği hizmetleri bir 
görecek hale getirilmesi ve böylece son zamanlar
da komşu memleketlere kaymaya başlıyan Bey
nelmilel Hava Trafiğinin yeniden yurdumuza çe
kilmesine çalışılması önemle üzerinde durulacak 
konulardan biridir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 
1 Mart 1950 tarihinde 5539 sayılı Kanunla 

kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayan-
dırlık Bakanlığına bağlı mülhak bütçeli bir ku
ruluştur. Halen Bayındırılk Bakanlığına bağlı 
kuruluşlar içinde, Teşkilât Kanununun mevcu
diyeti yönünden daha rahat ve daha verimli 
çalışma imkânına sahip bir Genel Müdürlüktür. 

Kurulduğundan beri memleket sathı üzerinde 
vücuda getirdiği büyük eserlerle göğsümüzü ka
bartan bu müessese üzerinde biraz etraflıca dur
mak arzusundayız. 

Bir memleketin iktisadi, sosyal, kültürel ge
lişmesi her şeyden evvel ulaştırma sisteminin ye
terliğine bağlıdır. Halen yurdumuzda ulaştır
ma organı olarak demir, deniz, kara ve hava yol-
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l an mevcuttur. Ulaştırma politikasının temelini 
bu dörtlü sistemini birbirleri arasında rekabet , 
anlayışını bertaraf edecek koordine çalışma kon- j 
sepsiyonu teşkil eder. Asrısmızm motorlu taşıt \ 
sanayiinde kaydettiği baş döııdücücü gelişme, ka- ; 
ray olunu diğer ulaştırma sistemlerine göre ön- j 
plâna geçirmiştir. i 

Memleketimiz gibi iktisaden gelişmemiş mem- \ 
leketlerde, sanayi mamulleri, zirai ürünler, eşya \ 
ve yolcu nakliyatına ilişkin faaliyetler, ileri mem- j 
leketlere nisbetle daha az ve hudutlu olduğun- j 
dan, tatbik edilecek ulaştırma sisteminin ucuz ve | 
sosyal karakterde olması icabeder. Bu zaviye- I 
den de bakılınca gerek kurulması ve gerekse iş
letilmesi bakımından memleketimiz için en uy
gun ulaştırma sistemi karayoludur. 

Karayolunun önemine böylece değindikten 
sonra şimdi de yol ihtiyacımıza temas etmek is-
teriz. 

Memleketimizin yeterli ve gerekli bir yol şe
bekesine kavuşabilmesi için yapılan ön çalışma
lar neticesinde 35 000 Km. lik Devlet, 24 000 Km. I 
lik il ve 150 000 Km. lik de köy yoluna ihtiyaç | 
olduğu tesbit edilmiştir. Bunlara bir de orman 
içi yollarının eklenmesi icabeder. | 

Bu muazzam ihtiyaca mukabil, halen yaz ve I 
kış geçit Devlet yolunun uzunluğu 25 000 Km. j 
olup bunun ancak 10 000 Km. lik kısmı Devlet I 
yolu standardmdandır. 

Geçit verme yönünden il yolları çok yetersiz, 
köy yolları ise ümitsizliğe sevk edecek acıklı du
rumdadır. 

Bu derece büyük yol ihtiyacının, bakım, ona
rım, asfaltlama, yol ve köprüler inşaası gibi hiz
metleriyle rcalizasyonu asgari standart ölçüler | 
içinde yaklaşık olarak 25 milyar gibi astronomik 
bir finansmana ihtiyaç gösterdiğine işaret etmek 
isteriz. Bunun ifade ettiği mâna memleketimiz 
karayolları ihtiyacının 25 yılda ancak gerçekleşe
bileceğidir. i 

Yol maliyetlerini etkiliyen en önemli unsur, 
yolların fiziki ve geometrik standarlarıdır. Stan
dartlar, trafik kesafeti ve yoldaki araçların ka
rakteristikleri ile tesbit edilir. Bir yol ağının za
mansız ve yüksek standartla inşası veya ihyası, 
altından kalkılamayacak masraf kapıları açabile
ceği gibi, yolların taşıma kapasitelerini lüzumun
dan fazla zorlıyacak şekilde ağır yük araçlarının 
geçişlerini tanzim etmemekte, milyarlar sarfı su- 1 
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retiyle vücuda getirilen yol şebekesinin bozulup 
gitmesine göz yummak demek olur. Yollarımızı 
trafik keşmekeşinden kurtularak yolu emniyet, 
sürat ve ucuzluk unsuru haline getirmeliyiz. Bu 
vaziyeti kalkınmamızın ve plân hedeflerine ulaş
manın başlıca şartlarından biri olarak görmekte
yiz. Ulaştırma sistemleri arasındaki rekabeti 
kaldıracak ve karayoluna istenilen emniyeti ve 
değeri verecek olan «Karayolu Taşıma Kanunu» 
ııun biran evvel gerçekleştirilmesini ilgililerden 
ehemmiyetle rica ediyoruz. 

Dünyanın her memlektinde karayolu finans
manı önemli ve güç bir problem olarak tezahür 
etmektedir. Yol yatırımları uzun vadeli ve gele
cek nesillere de intikali olan bir yatırım olması 
ve aynı zamanda kurulacak ağın, gelecek nesille
rin istifadesine arz edilmesi gibi sebeplerle Garp 
memleketlerinde, yol finansmanı için uzun vadeli, 
düşük faizli krediler kullanılması tercih edilmek
tedir. Memleketimizin de bu usullerden fayda
lanması ve gerek içerden ve gerekse dışardan bu 
kabîl kaynaklar bulması şarttır. Yol masrafları
nın, yoldan istifade edenlere de, âdil ölçüler için
de aksettirilmesi lâzımdır. Bu büyük hacim ve 
vüsatteki yol dâvamızın halledilebilmesi için 
âtıl insan gücünü değerlendirmeli ve bakım mas
raflarını asgariye indirebilmek için fizikî stan
dartları yüksek yollar yaparak kısa zamanda kap
lamalarını temin etmeliyiz. Yolların tozsuz ha
le getirilmiş olmaları, yalnız bakım yönünden de
ğil aynı zamanda millî ekonomi ve turist trafiği 
yönünden de sayısız avantajlar sağlar. Hizmet 
karakteri itibariyle bakım masraflarının cari 
harcamalar bünyesinde mütalâa edilmesini yan
lış bulmaktayız. Bu vesile ile 1965 yılı bütçesinin 
ihtiyaçlara tam cevap verecek nisbette de olma
dığını ifade etmek yerinde olur. 

Devlet Su taleri Genel Müdürlüğü : 
Yukarıda da arz ettiğim gibi Şubat 1964 ta

rihinden itibaren Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına bağlanan Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün, bu Bakanlığın kuruluş Kanununun 
henüz çıkmamış olmasından ötürü, 1965 yılı büt
çesinin İm kere, evvelce bağlı bulunduğu Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesi ile birlikte görüşül
mesi gerektiğinden. Bu Genel Müdürlük faali
yetleri etrafındaki görüş ve kanaatlerimizi kı
saca arz ve izah edeceğim. 

6200 sayılı Kanunla kurulan Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, kuruluş olarak modern bir hü-

— 621 — 



O. Senatosu B : 34 30 .1.1965 O ; 1 
viyete sahibolup, faaliyetleriyle memleket kalkın
masında önemli bir yer işgal etmektedir. 

Yurdumuzun kalkınmasında büyük bir yer 
işgal eden Devlet Su İşleri ({enel Müdürlüğünün 
faaliyetlerini kısaca yeraltı ve yerüstü su kaynak
larını devalope ederek, bunlardan çeşitli yönlerde 
faydalanılmasını temin etmek şeklinde özetliye-
biliriz. 

Devlet su işleri yurdum uzdaki her nevi sula-
lama, kurutma, taşkın önlemek ve enerji tesisleri 
vücuda getirmek suretiyle kalkınmamızın temel 
yatırımlarının realizasyonuna hizmet etnıektediı\ 

Plânlı kalkınmanın Birinci Beş Yıllık devre
sinde DSİ tarafından gerçekleştirilmesi öngörü
len yatırımlardan, köy içme suları hariç. 

Tarım sektöründe 4 310 000 Tl. sı 
Eenerji sektöründe 2 071 000 Tl. sı 

ki cem'an sarf edilen 6 381 000 Tl. sı gibi bir 
rakam, bu Genel Müdürlüğün hizmetlerinin 
önemlilik derecesini göstermeye kâfidir. 

1964 yılı sonu itibariyle DSİ nin harcadığı 
- yaklaşık olarak - 6 500 000 Tl. sı karşılığın
da sağlanan faydalar 306 000 hektar .sulama, 
91 000 hektar kurutma, 302 000 hektar taşkından 
koruma ve 327 000 kilovat, saatlik lıidro - elktrik 

enerji tesisleri olup, bunların her sene temin ettiği 
millî gelire dönüş miktarı 700 000 000 Tl. sidir. 

Ele alındığını memnuniyetle müşahede ettiği
miz Keban barajı realizasyon çalışmalarına daha 
büyük gayretle devam edilmesini ve yurdumuz 
için en hayati önemi haiz olan bu projenin biran 
evvel gerçekleştirilmesi hususunda ilgililerin 
hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz. 

«Tek» ve su hakları kanunlarının da biran ev
vel çıkarılması zaruretine işaret etmek isteriz. 

Bu vesile ile köy içme suları ve köy yolları dâ
vamıza- kısaca değinmekte fayda görmekteyiz. 

1 6 . 7 . 1964 tarih ve 3349 sayılı Kararname 
ile Köy İşleri Bakanlığına bağlanan köy içme su
ları ve köy yolları konusuna eğilmek zorundayız. 
1965 yılı Bütçesinde bu sahalar için ayrılan para
yı azımsamamakla beraber gerek teknik ve gerek
se maddi imkân bulunabildiği takdirde her iki 
bölüme ek ödenek verilmesinin doğru olacağı ka
naatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bayındırlık Bakanlığı ile ona bağlı müessese

ler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağ
lı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Köy İş

leri Bakanlığına bağlı köy yolları ve köy içine 
suları dairelerinin 1965 yılı bütçeleri etrafındaki 
görüş ve temennilerimiz burada sona- ermiş bu
lunuyor. 

Memleket çapında büyük âmme hizmetleri ifa 
eden Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Su İşleri 
bütçelerinin yurdumuz ve milletmiz için hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder, Grup um 
adına hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar).; 

BAŞKAN —• V. T. P. Topluluğu adına i\1eh 
met Ali Demir. 

Y.T.P. TOPLULUĞU ADINA MEHMET 
ALİ DEMÎR (Tunceli) — Mu terem Başkan, sa
yın senatörler, Muhterem Bakan; 

Yaşadığımız medeniyet dünyasında ve arzu
lanan Türkiye'nin yaratılmasında hizmeti geçen
leri eser veremleri huzurlarınızda minnet ve şük
ranla, yâd et m ek bir ihakşinaisiİTk olur. 

Muhterem arkadaşlar, tek kelime ve beş he
ceden ibaret medeniyet kelimesinin her hecesi 
içinde «aklı nimetlerden 30 milyon vatandaşın 
miUstofidolaJbilmestini temin bakımınd'an tabiatın 
en çetin şartları içerisinde, hayatları pahasına, 
hizmet gören, Bakanlığın her kadem esin deki va
zifelilerle, fedakâr Türk işçilerini Y.T P. Senato 
Topluluğu adına muhabbet ve hürmetle selâmla
rım. Şu hususu bir cümle ile belirtmek isterim; 
Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı teşekküller üze
rinde serd edeceğimiz tenkidleri de ilgililerin, te
menniler arasımda, halisane temennilerimizden 
biri olarak kabul edip değerlendirmelerini gör
mek bizleri bahtiyar kılacaktır. Zira, geride bı
raktığımız yıl ve gelecek yıla ait Bakanlığın büt
çeli üzerinde görüş ve temennilerimiz sırf mille
tin ıstırabımın dinmetei maksadına matuftur. Büt
çesinin görüşülmesi yapılan Bakanlığın milyon
larca lira tutarındaki yatırımlarının değenlendi-
rilmesinde, millî gelirin artırılma'sında, işsizliğin 
giderilmesinde, iktisadi hayatımızın gelişmesin-
dıeki faaliyetleri çok büyüktür. Millet imizin amit
in bir istikbale d'oğru yürütülmesi, vatan sathı
nın verimli bir şantiye haline getirilmesi Bayın
dırlık Bakanlığının çalışmasiyle orantılıdır. Bü
tün bu çalışmaların sonucu olarak Devlet bütçe
sinden vatandaşın zenginleşmesine yarayacak 
meblâğ, dolayısiyle, piyalsaya sürülmüş olacak
tır. Paranın piyasaya sürülmüş olması nisbetin-
de Devletin vergi kaybı da Önlenmiş olacaktır. 
Bunlar Devlet ve vatandaşların lehine olan pu-
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Yanlardan biridir. Bu açıklama şu gerçeği orta
ya koymaktadır: Memleket sathında Devlet ve 
vatandaş nezdindo Bakanlığın demlikle ettiği va
zifeler büyüktür. Asırların ihmaline uğramış bu 
vatan sathında bugün için göz doyuran eserler mev-
eutsa, bunların % 75 hattâ % 80 i bu Bakanlığın 
hizmetleri arasında yer almaktadır. Eğer bugün 
iein Bakanlığın 'hizmetlerinde bir aksaklık mev
cut ise bunu Bakanlıkta vazife deruhde edenler
den ziyade onları imkânlardan mahrum edenlere 
aidolsa gerek arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar millet ve memleket ka
deriyle bu kadar yalandan ilıgitsi bulunan Ba
kanlığın imkânların kısırlığı yüzünden bugün. 
iein yaptığı çalışma ve çalıştırma sistemi gönül 
ferahlatıcı değildir. Zira her Mitçe yılında ra
porda yor alan ve zalbıtlara intikal eden muhte
rem Parlâmento üyelerinin temenni ve tenkid-
leri görülüyor ki zabıtlara geçmekten öteye git
memektedir. Y.T.P. Senato Topluluğu olarak 
Bakanlığın başında bulunan ve Bakanlığın bü
tün mesuliyetini deruhde eden Sayın Bakandan 
şu hususun yerine getirilmesini beklemekteyiz. 
Her bütçe yılında yapılanı tenkid ve temenniler
den hangilerinin yerine getirildiği ve getirilmi-
yenleri de nedenleriyle birlikte kesin bir lisanla 
ifade edilmelidir. Aynı tenkid ve temennilerin 
tekrarlanmasına artık son verilmelidir. Bunu 
böylece tesbit ettikten ısionra memleketimizin ana 
dâvalarını bünyesinde toplıyan Bakanlığa bağlı 
umum müdürlüklerin hizmetleri hakkında gö
rüşlerimize gelelim. 

Muhterem arkadaşlar, yatırımların sıklet mer
kezi olan Yapı ve imar İşleri Reisliğini ön sıra
ya almak suretiyle düşünce ve görüşlerimizi arz 
edeceğim. 1964 yılında yalnız 2 270 inşaatı iha
leye çıkaran, noksan bir kadroyla azimli ve iman
lı bir çalışma sayesinde 700 milyona yakın bir 
yatırımı yılı içinde az bir farkla tahakkuk etti
ren ve 1965 yılma ait yapılacak yatırımdan da 
şimdiden ilhale durumuna getiren (hattâ bâzıla
rını ihaleye çıkartan Yapı ve îmar İşleri Reisli
ğinin bu müspet çalışmalarından dolayı ancak 
Y.T.P. Topluluğu takdirlerini ifade edebilir. 

Mevcut 'bakanlıkların hizmetlerinin değerlen
dirilmesinde vatandaşların beklediği bu âmme 
hizmetlerinin ifasında en çok hizmetleri doku
nan Karayolları Umum Müdürlüğüne gelince; 34 
bin kilometre Devlet, 24 bin kilometre il yolu ve 
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10 metreden yukarı olan köprülerin yapılmasi, 
onarımı dâhil olmak üzere, bu Umum Müdürlü
ğün vazifeleri -arasındadır. Karayolları Umum 
Müdürlüğünün derulıde ettiği vazifelerin önemi
ni merhum Halil Paşanın ve millî şairimiz Meh
met Akif'in veciz birer cümleleriyle huzur! an-
ııızda ifade etmek kâfi gelecektir. 

Ünlü şairimi iz evvelâ yol sonra okul demişler
dir. Bir köyde yol varsa orada vatandaşlar daha 
çok canlıdır. Merhum Haılit Rifat Paşa «Gideme
diğin yer senin değildir» demişleridir. Karayolla
rında görevli kimseler bugün İçin şu prensibi 
benimsemişlerdir. Karayolu bulunmıyan her yer 
bizler için mahrumiyet bölgesidir. Şu bir ger
çektir. Bu milletin kaderinin değişmesinde önem
li unsurlardan hiç şüphe yok ki en önemlisi yol
dur. Bu problem halledilımedilkten sonra bölgeler 
arasında dengeli kalkınmanın, Anayasamızda yer 
alan sosyal adaletin gerçekleşmesini düşünmek 
hayal olur arkadaşlar. 

Köy İşleri Bakanlığının kurulmasiyle nahi
ye yollarına varıncaya kaklar Karayolları Ummm 
Müdürlüğünün hizmeti eri arasına girmesi bu
gün için hakiki ihtiyaca cevap vermekten uzak
tır. Makina parkından teknik personelden, lü
zumlu tahsisattan yoksun bir genel müdürlüğün 
yıllardan beri devam edip gelen göz doyuran, 
gönül ferahlatan başarısının bir gün başarısız
lığa doğru gideceğinden korkmaktayım. Bu 
çizdiğim acıklı tablo, ilk kurbanını bugüne ka
dar müsbet hizmetleriyle iftihar ettiğimiz Ka
rayolları Umum Müdürlüğünün buradan çekil
mesiyle göstermiştir. Bunun tek sorumlusunu 
esaslı etütlere deyanmadan verilen isabetsiz ka
rarlarda aramak lâzımdır. Her yıl Karma Büt
çe Komisyonunda Parlâmento kürsüsünde 
ihtiyaçların giderilmesi, asgari hadde indirilr 

mesi ancak Umum Müdürlüğün yıllık bütçe
sinin ilgili fasıl ve maddelerine konan tahsisa
tın artırılmasiyle mümkün olabilir. Tasarruf 
maksadiyle yapılan kısıntılar ve tahsisatların 
gönderilmesinde zamanın uzatılması bu umum 
müdürlüğün hizmetlerini baltalamakta ve dola
yı siyi e âmme hizmetlerini zedelemektedir. Y. T. 
P. Topluluğu olarak bu tutumun Karayolları 
Umum Müdürlüğü başarıya götürecek salim 
bir yol olduğunu kabul etmiyoruz. Memleke
tin kalkınmasını ve geleceğini, yer üstü ve 
yeraltı servetlerinde arıyanlarm ancak yolun 
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bu servetlerin bulunduğu yerlere kadar yapıl-
masiyle kabil olacağını bilmeleri lâzımdır. Bu 
gerçekler üzerine eğil madikçe söylenenler za-
Ibı'tlarda kaldığı müddetçe ne yeraltı ne yerüs
tü servetlerinden nede ümüdimizin tek kayna
ğı olan turizmden bir gelir sağlanamaz ar
kadaşlar. Evet muhterem arkadaşlar kendi cari 
masraflarını dahi karşılamaktan yoksun olan 
özel idare bütçelerinden yolların yapımı, ba
kımı ve onarımına yardımcı olmalarını iste
mek ve düşünmek safdillik olur. özel idareler
den alınması düşünülen yardımları bütçeler
de göstermek rakamları büyültmek suretiyle 
kendimizi aldtamaktan başka bir işe yarama-
maktadıı*. 

Muhterem arkadaşlar, milyonlar ve milyon
lar sarfiyle meydana getirilen yolların üzerin
den geçen ağır vasıtaların meııedilmesi hak
kındaki tedbirleri doğru bulmaktayız. Fakat 
yeterli bulmamaktayız. Matlûp olan ağır to
najlı arabaların yükünü tesbit değildir, ted
birler alınmasıdır. Bu hususta Bakanlığın ça
lışması nedir? Ve ne düşünmektedirler? Eğer 
zamanında gerekli tedbirler alınmaz lüzumlu. 
onarımlar yapılmazsa milyonlarca lira sarfiy
le meydana getirilen yollar günün birinde yine 
eski haline gelmiye mahkûm olur. 

Muhterem arkadaşlar, köy yollarımızın du
rumuna gelince, köy yollarımızın durumu ta
rifi mümkün olmıyacak kadar feci ve kifayet
sizdir. 150 bin kilometre uzunluğunda bulu
nan köy yollarının 100 bin kilometresi pati
ka yolları, geri kalan yolların 10 - 13 bin kilo
metresi ancak senenin 4. - 5 ayında motorlu 
vasıtalara geçit vermekte bugün Devlet ve il 
yolları üzerinde bulunan köylerimiz senenin 
her ayında yolun getirdiği nimetlerden müste-
fidolmaktadır. Her yıl köy yollarının yapımı, 
onarımı köy yollarının inşaası için Ibütceye ko
nulan tahsisatla mevcut köylere düşen yol mik
tarının 10 - 20 metre olduğunu söylersem 40 bin 
köyün 150 bin kilometrelik yollarının yapılma
sı zannedersem bir kaç yılda değil, biraz evvel 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi asırların mahsu
lü ancak olabilecektir. Bu arada şuna da temas 
etmek isterim. Bilhassa köy yolları Genel Mü
dürlüğünün 1965 yılında şimdiye kadar köy 
yolları üzerinde yapılan 3 bin kilometrelik 
mevcut yolun 6 bine çıkarılması 1965 de dahil 
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olarak her yıl yapılan köy yolu, köprü ve ona
rımlarının bundan evvelki yılların bir kaç mis
line çıkarılması hususundaki gösterdiği gayreti 
de burada şükranla ifade etmeyi bir vazife ve 
borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar, bırakalım bütçeye 
konulacak tahsisatın kifayetsizliğini köylü va
tandaşlarımız tarafından yolların yapılması 
için her yıl bankaya konulan parayı ve köylü 
vatandaşın iş gücünü dahi değerlendirmekten 
mahrum bulunan iktidar hükümetleri köye ve 
köylü vatandaşlara hizmette bulunduklarını id
dia edemezler. Raporda köy yollarının yapımın
da, köylü vatandaşların gösterdiği ilgiden sita
yişle bahsedilmektedir. Gösterilen alâka ne ka
dar sevindirici ise ibu alâkaya karşı iktidar hü
kümetlerinin ilgisizliği de o kadar üzücüdür. 
Burada şunu da belirtmekte fayda mülâha
za etmekteyim. Üzücü olayların mesuline umum 
müdür ne de umum müdürlerin mahiyetinde
ki görevlilerdir. Bunların hakiki mesulleri hiz
metin köye götürülmesi ve gerekli makina par
kının il merkezlerinde kurulması için getirdi
ği tahsisatı bütçeye koymıyanlar, veya konu
lan parayı tasarruf maksadiylc kısanlar ve 
makas atanlardır. Biz şuna inanıyoruz ki, ik
tidar hükümetlerinin köylü vatandaşa götüre
bildikleri âmme hizmetleri arasında ön plânda 
yer verilmesi lâzımgelen husus, vatandaşın be
denen ve maddeten hizmete katıldığı ve katıl
maya hazır olduğu işlerdir. Bunlara ön verilme
lidir. Gönül rızasiyle çoluk çocuğunun nafa
kasından keserek yaptığı bağışla bedenen yap
tığı yardım değerlendirilmelidir. Her halükâr
da değerlendirme yolu aranmalıdır, arkadaş
lar. 

Muhterem arkadaşlar Devlet Su işlerinin 
hizmetlerine gelince, 1937 yılında ciddî bir 
yatırımla vatandaşın hizmetine giren bu mües
seseye yükletilen işlerin çokluğu sebebiyle bu
gün birinci derecede yatırım yapan umum mü
dürlükler arasında yer almıştır. Yıllardan 
beri yapılan yatırımların bir tek rakamla hu
zurlarınıza getirilmesi ve rakamın büyütülme-
:i Devlet Su İşlerinin yıllar yılı verimli hiz
met ettiğinin delili sayılmaz. Zira başta köy 
içme suları olmak üzere bugüne kadar yapı
lan yatırımların çoğu heba olmuştur. Yal
nız köy içme snları değil büyük sulama-
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en büyük eser olarak kabul ediyoruz. Barajım 
yapılmasiyle su altında kalan köylerin istimlâk
leri ve buralarda yaşı yani arın yerleştirilmeleri. 
önemli bir problemdir. Barajın gerçekleşmesi 
münasebetiyle birçok âmme hizmetlerinden 
mahrum bırakılan köylerimizin durumlarına ela 
en kısa zamanda çare aranmalı ve iskâna tabi 
tutulacakların yerleri şimdiden yavaş yavaş 
tesbit edilmelidir. 

Konuşmama son vermeden evvel yüksek hu
zurlarınızda şu hususu da belirtmek isterim. 
Bugün için âmme hizmetlerinden mahrum edi
len bir yer ve zümre varsa o da köy ve köylü 
vatandaşlardır. Yalnız seçimlerden geçimîefö 
hatırı sorulmakta ve bu zamanlara inhisar et^ 
inektedir. Radyolardan bol bol selâmlar gönde
rilmektedir. Emeğinin eseri olan mahsulü eti 
az değerlendirilen köylü vatandaştır. Milletli* 
efendisi olduğu söylenen köylüye otlun haki
katen efendi olduğunu keye hizmetler ğotîfffö-
rek ispat etmelidirler. Efendilik yalnız küflt 
bir laftan ibaret kalmamalıdır. 1.5 milyon va
tandaş bugün için içme suyundan 20 milyon 
vatandaş yoldan ve 25 bin köy okuldan fll&n> 
rumdıır. Milletin efendisi olduğu söylene*» 
zümre sudan, köprüden, yoldan, öğretmenden",, 
ebeden sağlık memurundan mahrumdur. Yok--
lar namütenahi. Bu yokları var etmenin yol
larını hep birlikte aramalıyız. Yokların varlar
la birgün yerlerini değiştirdiğini görmek ümi
diyle ve değiştirilmesi temennisiyle huzurları
nızdan ayrılırken Y. T. P. topluluğu olarak he
pinize teşekkür eder ve Bayındırlık Bakanlığı
nın bütçesinin memleketimize hayırlı ve uğur
lu olmasını candan dilerim. Hürmetlerimle, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, grup ve 
topluluklar adına konuşmalar bitmiştir. Şimdi 
şahısların konuşmalarına sıra geliyor. Söz alan
ların isimlerini okuyorum. Fehmi Alpaslan, 
Cemal Tarlan, Ekrem özden, Mustafa Yılmaz 
înccoğlu, Edip Somun oğlu, Alâeddin Çetin, Sa
dık Artukmaç. 
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larm ıbir kimsi da aynı durumdadır. Tunce
li'nin Ovacık kazasına 2 milyona yakın 
yatlı'inı yaplldıği halde 7 - 8 yıldan beri yüzüs
tü bırakılan sulama kanalı bu umum müdürlükte 
vazife görenlerden bâzılarının hizmet anlayışı
nı gösteren delillerdendir. Bunlar yalnız bizim 
bildiklerimiz. Bilmediklerimizi de bildiklerimi
ze eklersek ö vakit milyonlarca lira değerinde 
yapılan yatırımların halen Ölü durumda olduk
ları dfi bir gerçek^ bir hakikat olarak ortaya 
çıkar. 

Muhterem arkadaşlar, yıllarca bir bardak 
memba suyuna hasret kalan ayttı hasreti geçen 
su ihtiyaçlarını gök gürültüsüne, yağmur dua
sına bağlayan sarnıçlarda ve göllerde biriktiri
len yağmurlarla ve kar sularından hayvanla-
riyle birlikte aynı yerden ihtiyaçlarını gider
meye çalışan vatandaşların tarih devirlerinden 
evvel değil, fezaya hâkim olunan bir asırda ya
şadığımızı iktidar hükümetlerinin bilmesini is
teriz. 

Artık vatanın bağrından yükselen susuzluk 
feryatlarına son verilmelidir. Dünyaya gelen 
yavrusıunü, (hayata gözlerini kapıyan yakınları
nı dahi yıkamak için su sıkıntısı çeken, hay
vanlarının siı ihtiyacını gidermek için kilomet
relerce mesafeden sırtlarında su taşıyan vatan
daşların çektiği İstıraplara artık son verilmeli
dir. Ve verilme imkânları yolları iktidar hü
kümetleri tarafından aranmalıdır. 

Devİet Su İşleri Umum Müdürlüğü gelişmiş 
bölgelere nazaran geri kalmış bölgelere doğru 
bir kayma yapmalıdır. Artık az gelişmiş böl
gelerde Devlet babamn nimetlerinden ve hem 
de hayatının idamesiyle yakından ilgili hizmet
lerden biri olan sudan faydalanmalıdır. Fırat 
üzerinde bakanlığın yaptığı çalışmayı müspet 
karşılamaktayız. Temennimiz yapılan çalışma
lar politik sebeplere dayanmamalidir. Faaliyet
ler radyo konuşmaları konferanslar, açık otu
rumlar yalnız seçimlere tekabül eden günlerde 
değil, her zaman aynı samimiyetle bu çalış
malar yapılmalıdır. 

Keban Barajına da birkaç kelimeyle dokun
mak isterim. Keban Barajının projesini tahak
kuk ettiren iktidar Hükümetinin bu eserini en 
büyük eseri olarak kabul ediyoruz. Bunu fiili
yat safhasına çıkaran hükümetleri de candan 
tebrik ederiz, Bunu gelecek nesillere bırakılan 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) - Bir hayli 
geciktik, konuşmaktan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Cemal Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) - Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz, 
2 - 3 dakika yüksek huzurunuzu işgal edeceğim. 
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Geçen sene temas etmiştim, bu mevzuu tekrar 
ele aldığımdan dolayı bidayeten özür dilerim. 

Pek muhterem arkadaşlar, bu konu bizim 
Şarköy kazası ile Tekirdağ arasındaki yolla il
gilidir. Yek nazarda, bu yol, bir bölgenin yo
lu gibi telâkkiye müsait ise de, ancak bu ma
hiyette değildir. Muhterem arkadaşlarım, bu 
yol, Oanakkale ve İzmir'i istanbul'a bağiıyan 
yol üzerindedir, İm yolla ilgilidir. Çanakka
le'den sonra Kavaktan bir kavis yaparak, Te
kirdağ'dan İstanbul'a varan şose, şayet Kavak, 
Şarköy sahilini takiben İstanbul'a uzandığı tak
dirde. asgari 100 kilometrelik bir yol tasarru
fu olacaktır, temin edilecektir. Bununla da 
kalmıyor muhterem arkadaşlarım. Şarköy -
Tekirdağ arası belki Türkiye'nin tabiî güzel
likleri bakımından en müstena yerlerinden bi
risidir. Turistik inkişafa çok müsaittir. Aske
rî .ehemmiyeti de vardır. Hattâ bu hususta ge
çen sene Sayın Özdilek Paşamızı işhat etmiş
tim. Her sene muhterem bakanlar işi ele ala
cağız diye lûtufkâr telbessümiler karşısında vait-
kâr telâkkiye müsait karşılarlar ve bizi de hak
lı bir ümide sokarlar. Bekleriz fakat bununla 
ilgili olarak en küçük bir hazırlığa bile şahid-
olamayız. 

Bu şeneki konuşmamda, tekrar kısaca rica 
ediyorum. Hiç olmazsa hazırlık ve karayolları 
vasıtasiyle bu işin ele alındığının ifadesini bu
rada kendilerinin ağzından dinliyelinı. 

Bunu tebarüz ettirmek için yüksek huzur
larınızı işgal ettim. Tahmin ederim ki, 1 - 2 da
kikalık zamanınızı israf ettiğim için özür diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım, arkadaşlarım. 
f Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (Hanimi.) Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, ben kısaca 1. - 2 
noktaya işaret etmek istiyorum. Evvelâ İstan
bul sahil yolu. Bu sahil yolu muntazam bir şe
kilde Kazlıçeşme'yc kadar uzar. Ondan sonra 
berbat bir vaziyettedir, âtıl bir halde bırakıl
mıştır. Bu yolun ikmali lâzımdır. Zaruridir. 
Turistik bir yoldur, kapılmıştır. Yarıda kal
ması birçok dedikodulara da sebebiyet vermek
tedir. Bunun ele alınması ve ikmal edilmesi lâ
zımdır, bunu Bayındırlık Bakanlığından bil
hassa istirham ederim. 

İstanbul'un su dâvası; muhterem arkadas-
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laıy İstanbul iki milyonu aşan güzel bir belde
dir. Bu beldenin suyu belde sakinlerine ve di
ğer fabrikaların ihtiyaçlarına kâfi gelecek mik
tarda değildir. 2 sene sonra gerek elektrik az
lığı ve gerekse su beudleriuin ve hattı istiabı do-
layısiyle pompaların iyi işlememesi, izale hatla
rının kâfi olmaması yüzünden İstanbul'un su
suz kalacağı resmî ağızlardan ifade edilmekte
dir. Bir milyara yakın borcu olan İstanbul Be
lediyesinin bunu kendi imkânlariyle yapması
na da imkân yoktur, bu bir Hükümet meselesi
dir, Hükümet meselesi olmalıdır. Üçüncü iza
le hattının zannediyorum, TîOO milyon liraya 
varan bir projesi vardır. Bunun biran evvel 
ele alınıp ikmal edilmesi ieabediyor. İlerisi 
korkunç bir manzara gösteriyor. Bunun me
sulleri olabilir, bu mesuliyetten kurtulmak 
için, biran evvel meselenin ele alınması lâzım
dır. Bizim İstanbul'da mühim bir dert olan bir 
Kurbağalıdere vardır. Bu Kurbağalıdere'nin 
eskiden altı mermer döşeli, üstünde zeyrek çe
ler gezinir, güzel lâtif bir mesire yeri idi. Sim
di insanlar değil kurbağalar dahi içinde barı-. 
namaz. Etrafta bulunanların hali perişandır. 
Sıhhat bakımından, turistik bakımdan bir felâ
kettir. Oradan yazın geçmek mümkün değil
dir. Etrafında 120 bin küsur insan yaşar. Hal
kın sağlığı tebdil altındadır. Palyatif ted
birlerle işi halletmek imkânı yoktur. Hangi 
bakanlığa sorarsak bakanlık bıı iş bana ait de
ğildir, diyor. İstanbul Kıırba.ğalıdere'sî hangi 
bakanlığa aittir? Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına mı. Bayındırlık Bakanlığına mı, 
Köy İşleri Bakanlığına mı aittir? Yoksa Millî 
Eğitim Bakanlığına mı aittir? Lütfen bunun 
izahını rica ediyorum. Çünkü, biz ve Kurbağa
lıdere ortada kaldık9 

Adliye binası sıkışıktır. 12 bloktan ibaret 
bulunan bu Adliye Sarayı blokunıın ancak dört 
tanesi ikmal edilmiş diğerleri yapılmamıştır. 
Adliye Sarayında oturanlar gayrisıhhi bir vazi
yettedirler. Bodrumlarda vazife görüyorlar. 
Hasta oluyorlar. Hava yok. Bâzı yerlerde- de 
ısıtıcı aletler mevcut değil. Koridorlarda, vazi
fe görüyorlar. Böyle vazife görülemez. Me
mur sıkıntılı bir haldedir. Bir bayındırlık mü
dürü dedikodudan korkarak, bu dört blokt.au 
gayri diğer geriye kalan blokların hiç olmazsa 
bir tanesini ihaleye çıkarmadığı ifade edilmek
tedir, Bu doğru tim? Yani dedikodu olur diye 
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bunu ihaleye -çıkartmamakta mıdır? Inı nasıl 
iştir? Bunun lütfen buradan açıklanmasını is
tirham ediyorum. Sayın Bakandan. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, karayolla
rında- istikamet, dönemeç ve kavşak noktaları
nı gösteren işaretler her hangi bir yolda ul'ak 
levhalar halinde gözüküyor. Beynelmilel lev
halar halinde değildir. istanbul'un ve Anado
lu'nun birçok yerlerinde, ufacık ufacık levha
lar halinde Avrupa'da başka yerlerde bu lev
halar geniştir, görülür. 1 - 2 kilometreden ba
kıldığı zaman, istikametinin olup olmadığı, 
yolun kapalı olup olmadığı gözükür. Levha
ları okumak için mikroskop icabediyor. Tamir
lerde ağırlık vardır. Geçen sene tamirat yü
zünden istanbul'daki iki büyük yoldan birisi 
•kapanmıştır. Kazalar oldu. fena vaziyetler 
hâsıl oldu Bunların bir an evvel ikmal edil
mesi lâzımdır. Karayolları nedense o - 4 ame
leyle büyük bir yolun tamiratını 15 - 20 gün 
içerisinde yapacağını zanneder. Olmaz. Bilmi
yorum, amele, işçi az getirmekle, paranın az 
sarf edileceği ini düşünülüyor., zamandan isti
fade edilerek işin halledilebileceği düşünülmü
yor .mu? Bunu pek iyi bilmiyorum, her halde 
teknik bir meseledir. Fikrimce Bayındırlık Ba
kanlığı ne kadar heyacanla ve hassasiyetle işin 
üzerinde durur, faaliyet gösterirse o nisbette 
kalkınma işi halledilmiş olur. Yalnız kalkın
mak diye yazmak ve söylemek kâfi değildir. 
Biraz heyecan lâzımdır. Ben özür diliyerek 
ifade edeyim ki, karayollarında bu heyecanı 
göremiyorum. Bu gibi meselelere daha ziyade 
önem verilmesini bu kürsüden rica ediyorum. 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin bu helecanda 
olmasını Bakanlıktan temenni eder, hepinizi1 

saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Rayın Inceoğitı?.. (Yok) Sayın 
Somunoğlu. 

EDİP SOMlTNO(TLT (Erzurum) — Muhte
rem: arkadaşlar, Bayındırlık Bakanlığı bütçesi 
üzerinde bilhassa grup sözcüleri ilmî ve teknik 
bakımdan gerekli tenkid ve temennilerde bulun
dular. Ben Yüce Senatoya, ve bilhassa Sayın 
Bakana bir vakıayı nekletmek, onu Yüce Se
natoya ve Sayın Bakana duyurmak için •huzuru
nuza-gelmiş, bulunuyorum. 

- Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe kanunu tasarısının ve Karma Bütçe Komisyo

nu raporunun incelenmesinde bütçesi geçen yıla 
nazaran 83 küsur milyon lira fazlasiylc Genel Mü
dürlük bütçesi, cari ve yatırım harcamalarına ı<arf 
edilmek üzere bir milyar liraya yakın miktarda 
teklif ve tesbit edilmiştir. Eski senelerden beri 
Karayolları bütçesinin umumi yekûnu 750 - 800 
milyon lira arasında değişmekte ve daha ileriye 
gidememektedir. Belki denecektir ki, bir milyar 
liraya yakın para veriyoruz. Fakat muhterem ar
kadaşlarım, hakikaten memleketin kalkınması ve 
bilhassa Türkiye'nin, çok eski senelerde yola ge
reken kıymet verilmemesi yüzünden, geri kalma
sının başlıca delili saymaktayım. Meselâ, çocuk
luğumuzdan beri Erzurum'a Tortum ve Yusufeli 
kazalarından meyva gelir. Hayvanlarla 4 günde, 
5 günde ve ib'ıteulur, cürür, dökülür ve millî hâ
sıla, memleket hâsılası zayi olurdu. Şimdi yol do-
layısiyle ikindi vakti yüklenen bir kamyon mey
va gece yoluna devam ediyor sabahleyin hale ge
liyor. Her yönden yolun ehemmiyetini inkâr et
memek bir hakikattir. Bütçe imkânları müsait 
olsa gönül ilk defa büyük yatırımların eğitime ve 
yola hasredilmesini istemektedir. Kalkınmamızın 
en ileri safhasını umumi yollarımızın ve köy yol
larının yapılması teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar, işte yol denince, hatırı
mıza ilk defa Bayındırlık Bakanlığı Karayolları 
Genel Müdürlüğü gelmektedir. Yine yol denince 
illerde Bayındırlık Müdürlükleri, yani mahallî 
idareler teşkilâtı akla gelmektedir. Yol mevzuun
da teşkilâtın birinin merkezden, diğerinin mahal
lî teşkilâtla idaresi gibi, ikiye ayrılması muvaffa
kiyetini azalttığı kanaatindeyim, illeri ilçelere 
bağlıyan yollar da Karayollarına bağlandıktan 
sonra, yollarda inkişaf görülmeye başlandı. Şim
di buna ilâveten, 1 6 . 7 . 1964 günlü Bakanlar Ku
rulu Karariyle köy yollarına ait kuruluşlar Köy 
işleri Bakanlığına devredilmiş bulunmaktadır. 
Kvvelki iki teşkilâttan 1 ncisi, yani Karayolları 
Teşkilâtı muvaffakiyet sağladığı halde, ikincisi 
yani illerdeki nafıa müdürlükleri, bayındırlık 
müdürlükleri bellibaşlı hiçbir muvaffakiyet elde 
edememişlerdir. Bunlara bir üçüncüsü ilâve edil
miş, köy yolları Köy Bakanlığına 1964 senesinde 
Bakanlar Kurulu Karariyle verilmiştir.'Yeni bir 
teşkilât, yeni yatırım ve harcamalar. Köy işleri 
Bakanlığının muvaffak olmasını temenni ederim. 
Bu tasnifi yenilemekten maksadım, Türkiye yol' 
dâvasının bir elden idaresinin daha verimli ola-
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cağı bir hakikattir. Dağıldıkça hele koordinasyon 
olmaması yüzünden netice almamıyacaktır. Muh
telif zamanlarda teşkilâtın elden ele geçmesi do-
îayısiyle halen illerimizi ilçeye bağhyan yollar 
tamamlanamamıştır. Bu meyanda bir misal ola
rak Erzurum'u göstermek arzusundayım. Şüphe
siz Erzurum gibi hele Doğu'dairi birçok iller il
çeye geçit verecek şekilde bağlanmayanlar vardır. 
Erzurum'da bu yollardan birisi Erzurum'dan Hı
nıs ilçesi istikametine giden yoldan Hacı Ömer 
ve civarından Doğuya ve Batıya ayrılan Tekman 
ve Karayazı ilçeleridir. Bunlar 20 - 25 er kilomet
re mesafededir. Toprak tesviyesi, köprüleri hep
si yapıldığı halde stabilizesi yapılmaması yüzün
den sonbahar, ilkbahar ve hattâ kışın da kar 
bakımına alınmadığından bu yolda 9 ay, 8 ay gi
dilmemekte bu ilçelere motorlu vasıtalarla ilkba
har ve sonbaharda da hayvanlarla dahi gidileme
mektedir. Bundan başka Tortum - Narman yolu. 
Bu yol da yapılmıştır, fakat stabilizesi dökülme
miş ve bu mevsimde geçit vermemekte ve yol git
tikçe harabolmaktadır. Buradan Narman - Oltu 
ilçesi yollan ve bundan sonra biraz daha ileri 
vasıfta bulunan Oltu - Senkaya ilçesi yolu üzerin
den Oltu ilçesine ayrılan yol ile Erzurum - Çat 
ilçesi yollarıdır. Muhterem arkadaşlar bu yollar 
Erzurum'dan 1.-30 - 150 kilometre mesafededir. 
Bu yolların umumi şoselerden ilçelere mesafesi, 
iyi yollardan buralara mesafesi 15 ilâ 20 kilo
metre kadardır. 

Bundan başka Şcnkayalıların iktisadi vazi
yetlerine çok tesir ettiği ve Erzurum'a uzaklı
ğı sebebiyle Şeııkaya - Yeniköy yolunun yapıl
ması iktisadi ve içtimai bir zarurettir. 

Karayazı ilçesi Erzurum'dan daha yüksek 
irtifada olup 2 300 metredir. Bu yerlere kışın 
değil motorlu vasıtalarla gidip gelmek hayvan
la dahi bu yerlere ulaşmak çok güç. ve hazan 
mal ve can (kaybına scbebolmaktadır. 

1964 senesi ilk baharında Ramazan ve Kur
ban bay ramiarında Karayazı ve Tekman'a hay
vanla yiyecek götürmek d a M yolun çamur ol
ması yüzünden güçleştiği cihetle kasabada yiye
cekler tükenmiş çocukların sütlerine katacak 
şekeri .bulamamışlardır. Bu bir hakikattir. Bu 
ilçe ve buraya bağlı köylerde oturan halkımız 
asırlarca iki düşmanla savaşmışlardır. Birisi 
kış diğeri devamlı olarak yurdumuzu zaman za
man istilâya yeltenen hakiki düşman, îste hal-
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kımız bunlara güğüs gererek ana vatandan ay
rılmamak suretiyle mücadelelerine devam eden 
bu cesur vo mihnetli halka Plânlama Teşkilâtı
nın ve Bayındırlık Bakanlığının el uzatması ve 
asıl plâna girecek yolların bunlar olması lâ-
zımgoldiği bir hakikattir. Bununla Plânlama 
Teşkilâtı muhtemelen trafiği çok olan yerlere 
hasretmek gibi bir düşüncede ise burada otu
ran her şeyden mahrum ve bulundukları yerler
de mahsur kalan halkımız düşünülmemiş de
mektir. Zira yapılan incelemeye göre arz etti
ğim bu yollar Beş Senelik Plâna girmemiştir. 
Sayın Bakan Millet Meclisinde bir sözlü soru 
vesilesiyle beyanda bulundular. Demek oluyor-
ki plânlamaya da yanlış malûmat verilmiş veya 
iyi incelenmemiştir. 

Bu ıztırabı çekenler karayollarını muvaf
fak olmuş sayamazlar. Toplumun kalkınmasına 
ışık tutacak yol, yine yoldur. İktisadi, askerî, 
siyasi, zirai velhasıl her türlü yönden (kalkın
mamız yola bağlı olduğu gibi hele büyük ya
tırımlar yapmak suretiyle bu bölgelerde Sağ
lık Bakanlığının sosyalizasyonu başlamış ve bit
mek üzere olduğundan ilk muvaffakiyetin 
yollarla olacağını düşünerek paralel gitmesi 
lâzımgeldiğinden bu hususta hiç olmazsa 1965 
yılı içinde bütçede değişiklik imkânı yoksa 
bölümler arasında Balkan İçendi yetkisini 'kul
lanarak bâzı tasarruflarla yine plânlamadan ge
çirilmek suretiyle Erzurum ve buna benzer il
lerdeki, ili ilçelere bağhyan yolların yaz ve kış 
trafiğe açık tutulması lâzımdır. Aksi takdirde 
bu yerlerdeki halkın ıstırabı daha devam ede
cektir. Buna Bayındırlık Bakanlığı ve karayol
ları mensupları rıza gösterecekler midir? Bir de
fa olsun bu yolları incelemek ve ıstırabı ilkba
har aylarında görmelerini tavsiye ve rica ede
rim. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin? (Yok 
sesleri) Sayın Sadık Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar: 

Bâzı köy hizmetlerinde, köy halkının tou 
hizmete katılması ve katılış derecesine göre 
o hizmete öncelik verilmesi; Hükümetimizin 
prensiplerinden olduğu yüksek malûmlarıdır, 
Meselâ bir (köy yolunun yapılmasında, Devlet 
veya vilâyet, grayder, 'bloldozer giıbi makinala-
n ve alet ve edevatı o köy yolunun yapılmadı» 
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na tahsis ettiği takdirde bu vasıtaların akar
yakıt masrafları köylüden istenmektedir. Köy 
halkı bu parayı sağladığı takdirde orada der
hal yol inşaatına başlanmaktadır. Bu ha'i iki 
yönden değerlendirmemiz lâzımdır. Bunlardan 
birincisi, köye yapılan bir hizmette, bir tesis
te köy halkının emek ve gayretinin bulunması: 
bu hizmete veya işe kendi emek ve parası ka
tılmış olduğundan dolayı halkın daha iyi sa
rılması ve bunların daha iyi muhafaza edilme
si gibi psikolojik bir neticenin elde edilmiş o1-
masıdır. ikincisi ise, her şeyi Devletten bekle
mek ve büyük bir tevekkül içinde sadece dış-
dan gelen gayretlere bağlı kalmak gibi bir zih
niyetten halkımızı uzaklaştırmaktır. Bu tarz 
çalışmanın çok müspet neticeler verdiğini de 
bilhassa belirtmek isterim. Kendi bölgem olan 
Yozgat ilinin bu konudaki çalışmalarını ve 
köylümüzün masrafa iştirak etmek suretiyle 
kendine getirilecek bir yolu bir yol veya hizmet 
için öncelik alma babında yarıştıklarını şük
ranla kaydetmek isterim. Bu zihniyetin yara
tılmasında, değerli idarecilerin pek büyük gay
ret ve hiaımetlerinin sefbketmiş olduğunu da 
belirtmek isterim. Şu halde idareci ile köylü
müzün eli ve iş 'birliği yapması sayesinde her 
hizmetin ve işin yapılması mümkündür ve 
îbu çok faydalı hir tutumdur. Bu ba
kımdan, bir arkadaşımızın eğer yanlış anla-
madımsa hizmete iştirak için köylüden para 
alınmamalıdır. Ve her-şey Devlet tarafından 
yapılmalıdır yolundaki fikir ve mütalâasına as
la iştirak etmemekte olduğumu ve Hükümeti
mizin bu konudaki tutumunu takdirle karşı
lamakta bu'unduğumu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 

tki numaralı Devlet yolu Yozgat'ın içinden 
geçer. Bu yolun yapılmamış olan kısmı Yer
köy - Yozgat arasındaki 30 - 40 kilometrelik 
bir yoldur. Burada keskin virajlar dolayısiy-
le, her sene fecî trafik kazaları olmaktadır. Sis
temli ve feragatli çalışmalariyle 'bu memlekete 
büyük hizmetler yapmış olan ve örnek bir mües-
s-ifie oMuğuna inandığım Karayolları Umum 
Müdürlüğünün şimdiye kadar bu işe el atma
ması sebebini anlamıyorum. Bu yolun en kısa 
zamanda ıslah edilmesi ve onarılması ve ne
tice olarak standart yol haline getirilmesi şart
tır. Bu önemli konu bu senenin programına 
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alınmış mıdır? Bunu öğrenmek arzusunda
yım. Alınmamışsa sebebinin izahını rica ediyo
rum. 

Hürmetlerimle arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RtFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz de 
vilâyetten Halic'in durumu hakkında izahat al
mak istiyorum. Çünkü Haliç İstanbul için bir 
felâket arz etmektedir. 

İkincisi; Aydın - Muğla, Çile - Yatağan yo
lunun durumu: Bu senelerden beri devam et
mektedir. İkmali icabettiği halde müteaddit 
defa1 ar Bakanlık tarafından müddeti uzatıl
maktadır. 

Kayırlı Barajının durumu ne safhadadır? 
İstanbul'un su derdinden sayın arkadaşım bah
setmişti. Bendeniz bundan sek'z ay önce Ba
kanlıkla yaptığım temasta, İstanbul'un, suyu
nun Hükümet işi olduğunu ve bu hususta 'bir 
kanun hazırlanmakta olduğunu vaadetmişlerdi. 
Aradan sekiz ay gibi bir zaman geçtiği halde, 
acaba bu kanun ne safhadadır? Şimdi Hükü
metten şunu sormak isteriz, Hükümet istediği 
zamanda bir sandalye kanununu her iki Meclisten 
36 saat gibi bir zamanda çıkartabildiği halde, 
memleketin su dâvası olan bu hususta sekiz 
aydan beri bir adım atılmamasının sebebi nedir? 
İstanbul sanayi merkezidir. Acaba bir tekstil 
sanayiinde günde kaç yüzbin ton suya ihtiyaç 
vardır, bunu Sayın Bakan hesaplamış mıdır ki, 
böyle mühim bir kanun aylardan beri bekletil
mektedir. 

Karay ollarımız bugün ağır vasi t al .ıra göre 
ayarlanmış mıdır, ayarlanmamış mıdır? Ve bu 
husus niçin hesabedilcrck karayollarımız ağır va
sıta tonajlarına göre hesabedilerek yapılmamış
tır? 

Ağrı vasıtaların İstanbul trafiğini durdurma
sı ve bunların saatlerce bir yerde hapsedilmesi 
acaba 5 Yıllık Plânda bir aksama vücuda getir-
miyecek midir? Çünkü vatandaş yüzbinlerco lira 
vererek bir vasıta almıştır. Nakil vasıtaları bu
rada hapis kaldığı müddetçe gereken her hangi 
bir eşya ve emtia, demir, çimento gibi şeyler de 
bu vasıtalarla vaktinde sevk edilememektedir. Bu 
hususta Sayın Bakanlığınız ne gibi tedbirler dü
şünmektedir? Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz buyurunuz. 
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CAVtT TEVFÎK OKYAYUZ (îçel) — Sa

yın Başkan, aziz arkadaşlarım, bendeniz çok kısa 
ve yalnızca bir nokta üzerinde maruzat ve istir
hamda bulunmak üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Bu maruzatımı yaparken Karayolları 
elemanlarının lâyık olduğu ehemmiyette işlerine 
bağlanmadıkları yolunda her hangi bir şikâyette 
bulunacak değilim. Tamamen aksine idare haya
tımda bu arkadaşlarımızın işçi, usta, mühendis ve 
yüksek mühendis bu memlekete hizmet etme bah
sinde hangi zoru ve zorlukları, hangi kahramanca 
cehtle karşıladıklarını yakından bilen bir insanım. 
Bu sebeple bu isimsiz insanların bu memlekete 
geçmiş hizmetlerini bu vesileden faydalanarak 
şükranla kaydediyorum. 

Benim yapacağım tek maruzat, kanaatime gö
re memleketimizin büyük menfaatleriyle yakından 
alâkalıdır. Bütçe gerekçesinde de sarahatle ve vu
zuhla tesbit ve ifade edildiği veçhile memleketin 
içinde bulunduğu iktisadi zorlukları ve bilhassa 
ticari dengesizliği gidermek bahsinde yalnızca 
ihracatımıza bağlanmanın hiçbir suretle doğru ol-
mıyacağı, döviz getirebilecek diğer rasyonel ter
t ip ve tedbirleri tahribedip, teşvik etmenin icabe-
deceği açıkça ifade edilmiştir. Bilhassa bu istika
mette nenimizin hep birlikte büyük bir güven ve 
ümit bağladığımız turizm hareketinin yeteri şe
kilde teşvik ve tahrikinin çok faydalı olacağına da 
ayrıca işaret edilmiştir. Hepimizin bildiği veçhi
le, memleketimizin bilhassa Cenup bölgesi bu is
tikamette bu aziz vatana pek çok şeyler kazandı
rabilecek kaynak, kıymet ve kuvvetlere sahiptir. 
Ne yazık ki, Cenup yolunun yalnızca Anamur 
kısmında çok kısa bir mesafe maalesef emniyetle 
geçil emiyecek haldedir. Eğer bu kısımda Kara
yolları ve Nafıa Vekâletimiz, umup, bildirimiz 
ve inandığımız büyük ceht ve gayretiyle dâvayı 
ele alırsa kanaatim ve kararım odur ki, bu yol em
niyetle geçilebilme imkânına kavuşacak ve tu
rizm hareketi bu yolda bir zincir, bir kervan ha
linde gelişecektir. Bunun ise memlekete getirece
ği büyük imkânlar meydandadır. Sayın Bakanı
mızın bu kürsüden bu kısa mesafesinde küçük 
standartta dahi olsa geçilebilecek tam bir em
niyetle temin ve tesis edileceğini açıkça ifade et
mesi millet olarak, memleket olarak hepimizi se
vindirecektir. Bunu büyük bir tahassür ve işti
yakla bekliyor, Büyük Senatoyu hürmetle selâm
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan. 
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RAHMÎ ARIKAN — (Bolu) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler, ben de bölgem hak
kında bâzı istirhamlarda bulunmak için söz almış 
bulunuyorum. Ve bunları kısaca izah edeceğim. 
1063 senesinde Mengen kazamız bir sel felâketi ge
çirmiştir. 1963 senesinden beri Mengen çavı ele 
alınarak ıslah edilmemiştir. Acaba ikinci bir sel 
felâketi ile yeniden can ve mal kaybetmemiz mi 
beklenmektedir? Bunu istirham etmekteyim. Bu 
ne zaman ele alınacaktır, ne zaman işe başlanacak
tır, ne zaman Mengen çayı ıslah edilecektir? 

İkinci bir istirhamım Bolu vilâyeti ile Kıbrıs
çık ve Seben kazalarımız her sene kış mevsiminde 
maalesef kapanır ve irtibat kesilir. Bu yollar çok 
arızalı ve taşlık olduğundan vilâyetçe ele alınma
sına rağmen bu yollardan geçiş bir türlü kuvve
den fiile çıkarılamamaktadır. Acaba bu yollar 
Karayollarına alınarak ıslahı mümkün değil mi
dir? Programa alınması mümkün değil midir? 

Üçüncü bir istirhamım da, Kıbrısçık kaza
mız hemen hemen Şarktan bir parçadır. Bu 
kazamızın köylerinde sudan istifade etmek, 
su içmek imkânları hemen hemen mevcut de
ğildir. Uzun zamanlardan kalmış kuyulardan 
kurtlu su almak suretiyle içme suyunu temin 
ederler. Ben yine aidolduğu bakanlıktan, çün
kü karıştırıyorum bakanlıkları, birbirine ka
rıştı, aidolduğu Bakanlıktan, bölgemde Kıb
rısçık kazasının köylerini önplâna alması su
retiyle bu köylerin içme sularını diğer kaza
larımıza nisbetle önplânda ele alınmasını bil
hassa istirham ediyorum. Bunun ele alınmama
sının sebeplerinden, su getirme fiyatlarının çok 
pahalıya malolması önde gelmektedir. Daha 
ziyade sular idaresi az para ile su gelen ve köy
lünün yardım ettiği yerlere el uzatmaktadır. 
Halbuki bu fakir ve masum köylülerimiz hâlâ 
bu zamanda, yani 1964 senesinde dahi kurt
lu su içmektedirler. Ben bunun da nazarı dik
kate alınıp almmıyacağım, aidolan bakanlar
dan, konuşmalarında bilgi rica etmekteyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım, Sayın Vekil; 
Türkiye turizminin kalkınmasında, turizm es-
düstrisinin memleketimizde kurulup, gerçek 
kazanç imkânlarını memleketimize sağlıyaJbil-
mesinde Bayındırlık Bakanlığına ve bilhassa 
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Karayollarına düşen büyük vazifeler vardır. I 

Muhterem arkadaşlarım, şunu iftiharla 
ifade etmek isterim ki, Karayollarının faaliyet
leri memleketimizde cidden ileri memleketler ile 
mukayese edilecek bir seviyeye yükselmiş b.v 
çalışma ile bir feragatin örneğini vermiştir. 
Bendeniz turizm ile ilgili konular üzerinde du
racağım için, gezilerimde Karayollarının bilhas
sa dinlenme yerlerinde ve "bu dinlenme yerleri
ni kurarken zevkli sanat eseslerini görmekten I 
iftihar duyuyorum. Şunu kabul etmek lâzımdır 
ki, turizm endüstirisnin kurulmasında alt yapı I 
yatırımları başta gelir ve alt yapı yatırımlarının 
en önünde de ulaştırmayı temin edecek yolları 
mızm bulunması gerekir. Hiçbir turist toz top- I 
râk, çamur ve geçilmez geçitlerden gelip de dün- I 
yanm Cenneti olduğunu iddia etsek dahi 
Türkiye'yi gezme zahmetine katlanmaz. Onun I 
için Türkiye'de turizmin gelişmesinde en büyük I 
bel bağladığımız karayolları faaliyetlerinin tu- I 
ristik yollara verilecek ehemmiyet derecesinde 
kolaylaşacağına inanıyoruz. I 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye turizminin 
gelişmesinde, kalkınmasında, Türkiye'ye fazlı I 
turist çekebilmemizde en mühim yollardan bir I 
tanesi Cenup yoludur. Yani Aydın - Mersin I 
arası, Türkiye'nin girintili, çıkıntılı koyları, 
yamaçları, çok güzel ormanları ve denizinim I 
harikulade güzelliği ile €şine az raslanır bu 
bölgenin senelerdir, ki, biliyoruz; çok büyük I 
•bir yatırımı büyük bir çalışmayı icabettiriyor I 
ama, senelerdir iştiyakla beklediğimiz bu yo: a I 
kavuşturulmaması bilhassa arabalı turistlerin I 
memleketimizde gezip dolaşmalarına mâni ol
maktadır. Arzu ederiz ki, bu konu üzerinde 
ehemmiyetle durulsun ve çok yakın bir gelecek I 
te Türkiye'nin turizm kazançlarına çok büyük 
faydalar sağlıyacak olan bu sahil şeridi bir an I 
evvel ikmal edilsin. I 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye turisti K I 
hazineler ile dolu olan bir memlekettir. Bun- I 
lardan bir tanesi, insan sanat ve zekâsının bir I 
âbidesi olan Afrodisyas, diğeri tabiat harikası 
(Hiyerapolis) Pamukkale. Bu iki harika eser 
birbirine çok yakındır. Birisi tabiatın, diğeri 
insanın yarattığı bu eserler maalesef birbirine I 
îbir yol ile bağlanamamıştır. Muhterem Bakan
dan beş, altı ay önce şahsan istirhamda bulun
muştum. Aydm'ın kazası Kuyucak - Karacasu çok | 
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güzel bir güzergâhtır, maalesef yolu "bozuktur. 
Ve Karacasu'yu 15 kilometre ile Afrodisyas'a 
bağlıyan, hakikaten gezenler ve görenler tes
lim eder ki arkadaşlarım, dünyada bugün dahi 
eşine rastlanmıyan bir stada sahibolan Afrodis
yas zamanında Fidyas Atina'sı ile sanat yönle
rinde de boy ölçüşmüş, heykelcilikte, mimaride 
iharika eserler yaratmış bir medeniyet abidesidir. 

Hiyerapolis, yani Pamukkale dünyada eşi bu-
lunmıyan bir tabiat harikasıdır. Birbirlerine 
hu kadar yakın olan bu iki kıymetli - hem ta
rih, hem sanat, hem turizm için çok ehemmi
yetli olan - eseri, maalesef bir yolla bağlıyama-
dık. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Eğer bu yol 
yani Kuyucak'tan Karacasu'ya, Karacasu'dan 
Tavas'a ve Denizli'ye bağlanırsa Ege'ye gel sn 
arabalı turistlerin hem bu Afrodisyas gihi fev
kalâde sanat kıymeti olan hir şehiri, hem de 
şifalı suyu ile dünyada ün alan Hiyerapolis'i 
ziyareti kolaylaşmış olacaktır. Maalesef şunu 
üzüntü ve sitemle ifade edeyim ki, çok kıy
metli Denizli Milletvekili ve bugün Bakan olan 
arkadaşım da biliyorlar mı, bilmiyorum, bu
gün hâlâ Denizli'den oteller ve moteller yapı
lan Hiyerapolis'e şöyle rahatlıkla gidilebilecek 
bir yolun teminini sağlıyabildiler mi? Köprüle
rin yapımı bitti mi, yollar bitti mi? 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Ordu Milletvekili) — Köprüler de, yol
lar da bitmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

Efendim, !bu mevzuda arz etmek istediğimiz 
'husus şudur, her hangi şekilde Ibir .bölgecilik 
ve kendi semtini, kendi tarafını düşünür Ibir 
zihniyetin içinde asla değiliz. Memleketin 
turizm değerlerini, her nerede 'olursa olsun, 
ortaya çıkarmak ve onu dünyaya tanıtabil
mek, turist celbedilmek için yapılacak ıbü-
tün faaliyetlerde karınca kararınca biz de 
yardımcı »olmayı kendimiz için vazife addet
miş durumdayız. Bu hakımdan bu Karaca
su - Kuyucak - Tavas yolu derken muhterem 
arkadaşlarımın, asla akıllarına Aydın ve De
nizli vilâyetlerinin imarı gibi bir noktanın gel
meyeceğini zannediyorum, inşallah hu temenni
lerimiz yakında tahakkuk «der. Bizler ve bü
tün memleket evlâtları bu mevzuda, memle
ketimize gelecek dövizin (biran önce sağlan-
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ması için imkâna kavuşmuş oluruz. Ve böy
lelikle de memleket hizmetlerinin en kıymet
lilerinden foirisi yerine getirilmiş olur. Te
şekkül* ederin. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın 

Başkan, mulhterem arkadaşlarım, Bayındırlık 
Bakanlığı ve Karayolları Umum Müdürlüğü 
bütçesi görüşülürken, Samsun mevzuunda kü
çük Ibir şikâyeti Bakana, 'bildiği ıbir şikâyeti arz 
etmJj olacağım. 

Samun'un ışıöhir içi geçidi 'var. İstimlâkleri 
1956 veya 1957 senesinde yapılmış. Devlet De-
miryollariyle Karayolları Genel x Müdürlüğü 
arasında Ibir ihtilâl! senelerce mahkeme mev
zuu olmuş, binlerce lira mahkeme masrafına 
ve vekil ücretine mal cllmuştur. İki daire 
arasındaki, (bu ihtilâfın senelerce sürüncemede 
bırakılması ve dolayısiyle hizmetlerin aksaması 
iyi şey değildir. Hâlâ işin halledildiğini duyma
dım. Ve ihtilâfın da devam ettiği kanaatin
deyim. Sayın Vekilin iki bakanlık, iki Dev
let 'teşekkülü arasındaki Ibir ihtilâf dolayısiyle 
'hizmetlerin senelerce geri bırakılması neti
cesini, kendi seçim bölgelerine gittikleri za
man Samsun'daki trafik sıkıntısını •çektik
leri vakit anlıyacaklarmı tahmin ederim. Bu
nun biran önce, iki daire arasındaki ihtilâfm. 
malhkemo yoliyle değil, vekâletler arasında 
anlaşma yapılarak halledilip 'biran önce bu 
yolun, ıbir, bir buçuk kilometrelik kısa bir yol
dur, bunun bitirilecek şehrin trafik derdinin 
'halledilmesine yardımlarını rica ediyorum. 
Bu ıbir. 

Bir de bâzı hizmetlerin, duyduğum işitti
ğim, -ib-unu bir şey niyetiyle de .söylen»[yorum. 
Sayın Bakan tarafından açıklanmasında 
fayda olacağı kanaatindeyim. Bâzı hizmetlerin, 
Karayollarında kendi bölgemizde tahsisat 
yokluğundan geriye 'bırakıldığını işittik, gör
dük. Halbuki Samsun'da Karayolları binası
nın ibulunduğu plaj bölgesinde ve plâjm önün
de, rivayete göre 150 bin, ilâ 250 bin lira ara
sında yangın havımı adı altında, plajda de
nizin dalgalı okluğu zaman yüzmek için ha
vuz ya.pıldığı söylenir. Şimdi .maksat, milli et 
kesesesinden sari! 'ettiğimiz paraların, 'hizmet
lerin müstaceliyet derecelerine göre sıraya ko
yarak yapmak lâzımgeldiğine, Ibunun zaruri 
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ve faydalı olduğuna inandığımıza göre, (belki 
havuz yapmak da faydalı idi> ama ondan daha 
ilende yapılması ve zaruri olan hizmetler var
ken Ibir yangın 'havuzu adı altında plâjdia hir 
yüzme havuzu yapıılması her halde iyi <bir ha
reket olmasa gerektir. Bu hususun da Sayın 
Bakan tarafından izahını rica edenim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
ISA HÎSAN BİNGÖL (MUŞ) — Muhterem 

Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, değerli 
Hükümet erkânı, 

Bayındırlık hizmetlerinin, bu arada Kara
yollarına aidolanlarınm lüzumu ve mahiyetleri 
son çeyrek asrın en önemli konuları olarak gö
rülmüş, plânlanmış, programları yapılmış ve 
hakikaten müsbet eserleri de müşahede olun
muştur. Bendeniz bu esasa istinadederek husu
si bir konuya temas edecek ve huzurunuzu da 
işhadederek en az on yıldır tamamlamak ama-
ciyle konuşulduğu ve fakat ele almamiyan bir 
yol dâvamızı dile getireceğim. Geçmiş devreyi 
bir tarafa, 1965 yılında programlanarak 1966 
yılında da ele alınmasını istirham edeceğim. 

Muhterem senatörler; 

Karayolları çalışmalarının yıllık pax)gram-
' an bölge müdürlüklerinde, ana çerçevesi çizi
lerek ve genel müdürlükte kararlaştırılır. Bu 
prensipten şimdi temas edeceğim konuda hiz
metlerin sosyal ve iktisadi sebeplere göre tes-
biti gereken, maalesef mevzuların tercihinde 
bazan siyasi otoritelerin mutlak tesirlerini mü
şahede etmekte ve yıllardır vâki gayretlerimize 
rağmen derdimizi anlatamamış bulunmaktayiz. 
Bu sebeple irşadını istirham etmekteyiz. 

Türkiye'de ulaştırma imkânlarının oldukça te
kâmül etmiş olduğu bu günlerde Devlet ağında 
bir şahsın takriben 100 kilometre mesafeye se
yahati, vasati olarak 5 - 10 Tl. .lirası tutumaik-
tadır. Fakat üzülerek ifade edeyim ki, Doğuda 
Drvlet yolu ağında 130 kilometreklik bir mesa
fe şu anda tam 70 liraya tahakkuk etmektedir. 

îlimidn mevcut üç ilçesini b'ribirine bağlı-
yan tek Devlet yolu Muş - Vartok - Bulanık - Ma
lazgirt yolu şu anda kapalıdır ve geçişe müsait 
değildir. Ve Nisan sonuna kadar da geçişe im
kân vermemektedir. Yazın kısa süren bir yağ
mur sonunda bile geçiş fevkalade feci bir durum 
arz etmektedir. Bu yol 1955 yılındanberd -Dev-
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let yolu programındadır. Ağırceza mahkemesine 
veya vilâyete idari ve sair sebeplerle gelecek va
tandaş şu anda 130 kilometre yerine maalesef üç 
vilâyet rnıntakasmdan geçerek 550 kilometre me
safe katetmek zorunda kalmaktadır. 

Ben karayolları müessesesinin baejaıılı hizmet
lerini yakından müşahede eden takdirkârlarm-
danraı. 

Arzım bu başarılı hizmetin tebarüz ettirdiğim 
yola teveccüh etmesi lûtfuna kavuşabilmektir. Bu 
vesile ile Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları, 
Su İşleri genel müdürlüklerinin 1965 bütçesinin 
yurdumuza ve millotimize uğurlu olmasını eanü-
gönülden temenni eder hürmetlerimi arz ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz istiyen başka üye kalmamış
tır. Söz Sayın Bayındırlık Bakanmmdır. 

Şaym Bakan bir noktayı hatırlatayım, mesai 
saat bire kadardır, ondan sonra aralık verip de
vam edilecektir. Eğer konuşmanız bu müddet 
içinde bitmezse, beş on dakika da arkadaşlarımız 
müsaade ederler, bitirirseniz, fakat daha fa la 
uzayacak olursa, o zaman konuşmanın devmmı 
sonraya bırakırız. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARÎF HİKMET 
ONAT (Ordu Milletvekili) — Pek muhterem 
Başkanım, Yüce Senatonun muhterem üyeleri. 
Gerek takdir, gerek tenkideden arkadaşlarıma 
aynı saimiyet hissi içinde arzı teşekkür eyle
rim. 

Arkadaşlarımın bizlere önümüzdeki çalış
malarımız için ışık tutar mahiyetteki tenkidle-
rini mutlak ısurtte değerlendireceğimizden emin 
olabilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz ol
duğu veçhile Bayındırlık Bakanlığı 4 daire
den teşekkül etmiştir. Bunlar Yapı İmar Daire
si Reisliği, Demiryolları Limanlar İnşaat dai
resi Reisliği, Hava Meydanları Akar Yak t Te
sisleri Dairesi Reisliği ve nihayet Karayolları 
Umum Müdürlüğüdür. 

Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin faaliyeti içi
ne giren eğitim, sağlık, tanım, genel idare ve 
konut sektörleri yatırımları için 1964 yılında 
toplam olarak 372 milyon lira ayırmıştınız. 

Bu meblâğ, yurdun çeşitli bölgelerinde 459 
adedi 1963 yılından devreden, 2 770 adedi de 
senesi içinde yapılan ihalenin ihtiyacına tekâ-
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bül etmektedir. Halen yatırımların % 90'ı ta
hakkuk emiş olup malî yıl sonuna kadar en az 
% 95'i gerçekleştirilecektir. 

Bu işler için 1965 bütçesinde kabul buyura
cağınız 850 milyon lira ile 1964 yılından müdev-
ver çeşitli sektörlere ait 450 ihaleye devam olu
nacak, ayrıca yeniden 5 500 dershaneli 1 770 
aded köy tipi ilkokul, 240 aded şehir tipi ilk
okul 128 aded köy tipi sağlık ocağı, 10 aded şe
hir tipi sağlık ocağı, 5 verem dispanseri, 2 hıf
zısıhha enstitüsü 24 hastahane, 2 doğumevi, 4 
köy ebe okulu, 6 sağlık kolleji, 3 ayrı yerde ilâç 
ve malzeme depolama tesisleri 42 900 öğrenci 
okutabilecek 88 ortaokul ve lise, 23 600 öğren
ci okutabilecek 32 öğretmen okulu yapılacak
tı:-. 

Erzurum Atatürk Üniversitesinde Tıp Fa
kültesi Morfoloji Kliniği, Zooteknik ve zirai 
ekonomi binaları inşaatına başlanacak ve Top
rak Bitki Bilimleri, Kimya Fakültesi ve sosyal 
telisler inşarıtı ikmal edilecektir. İzmir de Ege 
Üniversitesi Fen Fakültesi inşaatına başlanacak, 
1 150 yataklı hastanenin 2 ve 3 ncü kısım inşa
atı ile Dişçi Fakültesi ve Hemşire Koleji bina
larının j^apım'arına devam olunacaktır. Trabzon'
da Karadeniz Teknik Üniversites'nde Temel Bi-
1 imler Fakültesi merkez binası, Fizik, Kimya 
fakülteleriyle İnşaat ve Mimarlık fakülteleri bi
nalarının ve sosyal tesislerinin inşaatına devam 
edilecektir. 

Muş - Til, Muş - Nurettin, Muş - Varto, Ar
dahan, Kağızman, Reyhanlı, Kırıkhan, Pütürge, 
Palu yatılı bölge ilkokulları mefruşatiyle birlik
te tamanV.anarr.k hizmete açılacaktır. Diyadin, 
Karayazı, Refahiye, Kâhta, Eruh, Gercüş, Sive
rek, Yüksekova, Akçadağ, Kiğı yazılı bölge ilk
okulları inşaatına başlanacaktır. 

Tarım Bakanlığı Pamuk İşleri Genel Müdür
lüğüne ait çiftlik işletme binası, kantin, koğuş, 
i s* i barınağı olmak üzere 11 aded tesis; Zirai 
Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğüne ait 
mücade'e binaları, depo ve lâboratuvarları ihti-
vp. eden 5 tesis; Veteriner İşleri Genel Müdürlü
süne a :t lâboratuvar, ihrak fırınları, suni ye ta
biî tohumlama istasyonları, ahırlar, ağıllar, kü
mesler, ot ambarları, aygır depoları olmak üze
re 54 te^h, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait 
istasvon bina1 arı, hava ve analiz büro binaları 
o1 m ak üzere 17 inşaat; Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğüne ait tamirhane, atelye, eğitim merkezi, 
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hangar, depo, tohum temizleme evi, tohum ıslah 
istasyonları, sera ve kümesler olmak üzere 12 te
sis; Giresun ve Antalya bölge tarım okullarının 
yeniden inşaatı ile inşaat halinde olan 6 tarım 
okulunun ve tesislerinin yapımına devam edile
cektir. 

Genel idare sektöründe 16 hükümet konağı ile 
5 bölge ceza evi ve emniyet sarayının inşaatı da 
çalışmalarımız içinde olacaktır. 

Burada Yüce Heyetinize memnunlukla şunu 
arz etmek isterim ki, bu çeşitli ve önemli yatı
rımlara ait plân ve projelerin % 90 , hazırlan
mış durumdadır. Yüksek Komisyonunuzun ge
çen senelerde haklı olarak üzerinde durduğu 
avan proje ile ihale tatbikatı terk edilmiş bulun
maktadır. 

Türkiye, bölgeler itibariyle çok değişik ik
limlere sahip, geniş ve büyük bir memlekettir. 
Bu itibarla mümkün mertebe tip projeler yerine 
bölgelerin iklim şartlarına ve hususiyetlerine gö
re projeler tertip ve tanzim etmek Bakanlık ola
rak bizim de önemle üzerinde durduğumuz bir 
konudur. Bu suretle hem daha güzel, daha kulla
nışlı, daha ekonomik binalar elde etmek, hem de 
hizmete hazır yetişmiş mimar ve mühendislerimi
zin iş gücünü en faydalı şekilde değerlendirmiş 
olacağız. Kaldı ki, yeni sevk edeceğimiz Teşkilât 
Kanunu ile bir elde toplamak düşüncesinde ol
duğumuz Devlet yapıları inşaatı konusu gerçek
leştiği zaman hizmete hazır, yetişmiş mimar ve 
mühendislerimizin iş gücünü burada kullanmak 
kaçınılmaz bir zaruret olacaktır. 

Demiryollar ve Limanlar Reisliğine gelince: 
Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairemiz Bi

rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın öngördüğü 
Hopa, Bandırma ve Antalya limanlarını ihale 
etmiş olup, bunlar için, 

92 380 800 + 40 000 000 = 132 380 800 
lira harcanacaktır. 

1965 yılında bu tesislerin inşaat temposu hız
lanacak ve üçü de 1967 yılı sonunda bitirilmiş 
olacaktır. Bundan başka izmir, Mersin, İskende
run, Bartın limanları ile Kefken barınağında ve 
tesisleri üzerinde çalışmalara devam edilmekte
dir. 

Bugün muvakkat bir tesisle günde 2 000 ton 
'demir cevheri yüklenebilen Samsun limanı, 
1965 te ikmal edilecek yükleme tesisleri sayesin
de 8 saatte 5 600 ton demir cevheri yüklenebile-
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cek duruma getirilecek Ve inşaatı tamamlana
caktır. 

Haydarpaşa - Harem feribot tesisleri inşaatı 
19G5 yılı sonunda bitirileceğinden bu tesis saye
sinde Devlet karayolu, Anadolu'dan Trakya'ya en 
ağır vasıtaların geçebileceği en kısa yoldan bağ
lanmış olacaktır. 

1966 yılında İzmir - Alsancak tesisleri ikmal 
edilince de büyük yolcu vapurları ile büyük 
araba feribotlarının rahatça rıhtıma yanaşması 
mümkün olacaktır. 

İskenderun limanındaki rıhtımlar ve rıhtım 
arkası tesisler 1966 yılında tamamlanacak ve bü
yük yük gemilerinin tahmil tahliye yapmaları 
sağlanacaktır. 

Malûmunuz olduğu veçhile, 24 Ekim 1964 ta
rihinde Muş - Tatvan demiryolu hattı işletmeye 
açılmıştır. 

önümüzdeki aylar içinde Van - Kotur hattı 
ki portesi 180 milyon lira civarındadır, ve Van 
Gölü feribot tesislerinin inşaatı eksiltmeye kona
cak ve inşaat 1967 yılı sonunda ikmal olunacak
tır. 

Bunun dışında 1965 yılında muhtelif yerler
de 15 balıkçı barınağı inşaatına girişilecektir. 

Halihazırda bu dairenin yatırım seviyesi 
% 80 olup, sene sonuna kadar % 95 in üstüne 
çıkacağını kuvvetle tahmin etmekteyiz. 

Hava Meydanları ve Akar Yakıt Tesisleri İn
şaat Dairesi Reisliğinin faaliyetlerine gelince : 

Hava Meydanları ve Akar Yakıt Tesisleri İn
şaat Dairesi Reisliğimizin hizmetlerine 1963 yı
lından 6 iş devretmiş, 1964 yılında ise 10 ihale 
yapılmıştır. Bunlar, Adana, Trabzon, Çığlı hava 
meydanları terminal binaları ile Tekirdağ, Biga, 
Siirt, Elâzığ, Gemerek, Antalya, Afyon, Van 
V.O.R. tesisleri; Yeşilköy, Samsun, Esenboğa 
meydanlarında çeşitli ıslahat ve tesislerdir. Bu 
daire de kendisine mevdu yatırımların halen 
%75 ini tahakkuk ettirmiştir ve yıl sonuna ka
dar % 98 ini gerçekleştireceği kesinlikle söy
lenebilir. 1965 yılma üç ihale sirayet edecek 
ve yeniden 19 640 000 lira tutarında 14 iş iha
le olunacaktır. 

1965 yılında Erzurum ve Antalya Hava 
meydanları terminal binaları hariç, diğerleri 
ikmal edilecektir. 

Bu dairemizce 1964 yılında NATO hesabı
na 160 milyon lira değerinde yatırım yapıl
mıştır. 
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Karayolları Genel Müdürlüğü faaliyetleri : 
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün çalış

maları 1964 yılında da normal seyrini takibet-
miştir. Halen çeşitli Ibölgelerde 33 mütaahi-
de 874 Km. yol üzerinde iş verilmiştir. 56 yer
de 1 764 Km. uzunluğunda yol üzerinde de biz
zat Karayolları teşkilâtınca çalışılmaktadır. 
1965 yılı içinde her bakımdan önemi aşikâr bu
lunan İstanbul - ipsala, istanbul - Kapıkule yol
ları Avrupa geometrik standartlarına göre 
tamamen ikmal edilmiş olacaklardır, istanbul 
- Ankara yolunda ıslah ve onarım çalışmaları
na devam olunmaktadır. 1965 yılında da bu ça
lışmalar devam edecektir. 

1964 yılında yapılan karayolu çalışmaları 
bütün yurt sathına yayılmıştır. Bölgelerine ol
duğu kadar bütün memleketimizin önemli ih
tiyaçlarını karşılıyacak olan bu yol çalışmala
rını birer birer sayarak vaktinizi almak isteme
diğim için bunlardan ancak bâzılarını belirt
mekle yetineceğim: Ankara - Samsun - Hopa: 
Ankara - Afyon - izmir; Antalya - Gazipaşa 
- Silifke; Elâzığ - Diyarbakır; Düzce - Akça
koca - Ereğli; Aydın - Muğla; Adana - Ceyhan; 
Erzincan - Refahiye; Aksaray - Nevşehir - Ür
güp; Horasan - Karakurt - İğdır; Van - Erciş; 
Van - Gevaş - Bitlis; Hakkâri - Bajirge - Ilâha-
ra yolları üzerinde yapım, ıslâh ve onarım ça
lışmalarına devam edilmiştir, önümüzdeki yıl
da devam edilecektir. 

Bugün, 425 Km. uzunluğa indirilmiş olan 
Ankara - Samsun yolunu otomobille 5,5 - 6,00 
saatte 446 Km. uzunluğundaki istanbul - An
kara yolunu keza aynı saatte, eksik kesimler 
tamamlandığı takdirde, 760 Km. den 618 Km. 
ye indirilecek olan Ankara - Afyon - izmir yo
lunu 7 - 8 saatte katetmek mümkün olacaktır. 

Halen Karayolları ağına dâhil yolların uzun
luğu 35 038 Km. dir. Köy İşleri Bakanlığının 
kurulması üzerine köy yolları bu Bakanlığa, 
il yolları da Karayollarına devredilmiştir. 
23 907 Km. uzunluğundaki bu yollardan 16 879 
Km. si teknik personel kadrosunda her hangi 
bir artırma yapılmadan, Karayolları teşkilâtı
mız tarafından bakım altına alınacak, gerek
li ıslahat yapılacak ve onarılacaktır. Geriye 
kalan 7 028 Km. uzunluğundaki yol ise karak
teri itibariyle köy yolları meyanmda Köy işle
ri Bakanlığınca bakılacak ve onarılacaktır. 
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Karayolları 1964 yılında 232 Km. yolu iha

le, 736 Km. yi de bizzat yapmak suretiyle 
968 Km. yolu trafiğe açmış bulunmaktadır. 

Bundan ba§ka 1 245 Km. yeni bitümlü kap
lama yapılmış ve 2 113 Km. yol da onarılmıştır. 

1965 yılında ayrıca, 12 675 metre uzunluğun
da 323 aded köprü inşaat üzerinde ihale ve ema
net suretiyle çalışılacaktır.. 

Mütaahhitlik müessesesi; aziz arkadaşlarım, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince büyük 

yatırımlara girişilen bir devrede bunların ger
çekleştirilmesinde birinci derecede görev almış 
bulunan mütaahhitlerimizin emniyetli bir dü
zen içinde çalışabilmelerini sağlamak maksa-
diyle Bakanlığımız konuyu Yüksek Plânlama 
Kuruluna getirerek ilgili diğer müesseselerin de 
katılmasiyle Bakanlıklararası 'bir çalışmaya 
girişilmesini temin etmiştir. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi üyelerinden 
bir kısmının Türkiye inşaat ve Tesisat Müta-

ahhitleri Birliği kurulması hususunda yaptıkları 
ve halen Millet Meclisi imar ve İskân Komisyo
nunda incelenmekte bulunan kanun teklifi, ge
rektiği takdirde, tamamlanmak ve idare ile 
mütaahhitler arasında ve münasebeti tanzim ede
cek yeni esaslar vaz ve tesbit etmek maksadiyle 
yukarıda bahsi geçen Bakanlıklararası Komis
yonun çalışmalarına konu olarak verilmiştir. 
Yeni kanuni mevzuat getirilmesini gerektire
cek hususlarda da alınması lâzımgelen tedbir
ler üzerinde de ayrıca çalışılmaktadır. , 

Bu rapor biraz evvel yazılmıştır. Şimdi su 
anda müteahhitlere ait bir kanun teklifi, arkadaş
larımızın yapmış oldukları kanun teklifi bizim 
tarafımızdan gözden geçirilerek ikmal edilmiş ve 
imar ve iskân Komisyonuna tevdi edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu umumi iza
hatımdan sonra arkadaşların sorularına arzı ee-
vabedeceğim. Yalnız bu konuşmamda, bâzı umu
mi mahiyetteki soruları cevaplandırdığımı zan ve 
tahmin ediyorum. Onlara tekrar dönmiyeceğim. 
Sorulan mahalli ve diğer sualleri kısa, kısa cevap
landıracağım. 

Şimdi Adalet Partisi Sözcüsü pek muhterem 
arkadaşım Erdinç, hani biraz tenkidlerinde aşırı 
davrandılar gibi geldi bana. Bilhassa yatırımla il
gili kısımda. Umumi beyanatımda arz ettiğim gi
bi bilhassa bu sene bir plânlı devreye geçtiğimiz 
ilk yıllarda ufak tefek hatalar olmuştur. Müesse-
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se olarak açık olarak ifade edelim ki, buna hazır
lanmamıştık. Vaktiyle biliyorsunuz ki, avan pro
jeyle dahi ihaleler yapılabiliyordu. Arsalar dahi 
vaktinde temin edilmeden, bu ihtiyaç programla
rı katî olarak temin edilmeden pekâlâ ihalelerin 
yapıldığını biliyoruz. Bundan bir kasdım yok. 
Şu zaman, bu zaman böyle yapılmıştır diye söyle
miyorum. Bizim teknik bünye ve imkânlarımızın 
derecesini arz etmek için söylüyorum. Ama bu 
devre Allah'a çok şükür geride kaldı. Bütün plân
lar, projeler, Plânda derpiş edilen ödenekler öl
çüsün ie ele alınmıştır. îşte, umumi olarak beya
natım sırasında da arz ettiğim gibi, tip projele
rinden mümkün mertebe kaçınmaya çalışıyoruz 
ve kaçmıyoruz, önümüzdeki yıllarda muhakkak 
ki daha iyi bir gelişmeye sahibolacağız. Ve şunu 
memnuniyetle arz edeyim ki, şimdi bütçeyi kabul 
buyuracaksınız. Bir Marttan sonra, Mart, Nisan, 
Mayıs sonuna kadar en geç biz projelerimizi ya
hut bize tevdi edilmiş olan yatırımların - mübalâ
ğa etmiyorum arkadaşlar - yüzde 90 mm ihale et
miş olacağız. Mehmet Ali Demir arkadaşımın de
min buyurdukları gibi, biz şimdiden başka ted
birler alma yolundayız. Birtakım okullarımızı, 
ortaokullarımızı, liselerimizi filân şimdiden ihale
ye çıkardık. Çünkü, tahsisatları belli oldu. Plân 
ve projeleri hazır. Bu aşağı - yukarı iki ayımızı 
alacaktır, tki ayı tasarruf etmek için şimdiden 
ihaleye çıkarmışız. Yani burada epey mesafe al
mış olduğumuzu arz etmek isterim, Yüce Heye
tinize. 

Şimdi Karayolları konusuna gelince, bu öte
den beri gerek Mecliste, gerek encümende ve ge
rekse Yüce Senatoda Karayollarına az para veril
miş olduğu ileri sürülür. Karayolları hakikaten 
öyle iyi bir teşkilâttır ki bugünkünün bir mislini 
verseniz, onu sarf edecek durumdadır, itiraf ede
yim. Yalnız Karayollarına ne miktar paranın ve
rileceği Beş Yıllık Plânla tesbit edilmiştir. Biz 
bundan şikâyet edemiyoruz, çünkü bize plâi:m 
tesbit ettiği miktardan daha az bir ödenek veril
memiştir. Senatör ve milletvekili olarak sizler kaa-
nisiniz, gönlünüzden koparak daha fazla verilmesi
ni istiyorsunuz, haklı olarak bu şikâyetle geli
yorsunuz. Fakat bir de malî imkânlarla Hazine 
imkânlariyle konunun mukayyet olduğunu dü
şünmemiz lâzmrlır. Bu hususun gözden ırak tu-
tulmamasmı hassaten istirham ederim. Bu Gü
ney - Batı Anadolu Bölgesi yollarının bizim mü-
taahhitlerimize veyahut müteşebbislerimize veril-

30.1.1985 O : 1 
mesi hususu üzerinde Etem Erdinç arkadaşımız 
durdular. Fikirlerine katılırım. Ama, bu AID 
yardımından sağlanacaktır. Ve bu yardım bize ya
pılırken, bir Amerikan firmasına ihalesi de şart 
koşulmuştur. Onun için bu, bir Amerikan fir
masına ihale edilmiş. Yoksa, bizim kendi kaynak
larımızla, kendi malî imkânlarımızla yapacağımız 
her işi her şeyden evvel kendi mühendislerimize, 
kendi müşavir firmalarımıza ihale etmekten daha 
tabiî bir şey olamaz ve olmamaktadır. 18 milyon 
dolarlık bu Amerikan, AID yardımından Kara
yollarına sağlayacağımız kredi muamelesi bitmiş
tir. 

Şu anda tasdik için evrak Washington'dadır. 
Tahmin ediyorum ki, en geç -bir aya kadar sipa
rişlerimizi vereceğiz. Daha doğrusu Amerika'da 
ihalekrimizi yapmış olacağız. Tahminime göre de 
Haziran ayı içinde, belki bu malzeme ve magma
lar el'mlze geçecek ve karayollarının hizmetine 
girecektir. 

Hava movdanları : Demin arz ettim, bilmi
yorum arkadaşMn bu rakamı nereden almışlar, 
yatırımları 19 m'lyon küsur liradır, 4 milyon li
ra da cari masrafları vardır, hepsi 23 milyon 
'küsur likadır. Plânlama ile bir tedahül veya çe
lişme j'oktur. 

Yapı imar konusunda, demin mufassal iza
hatta bulundum. Yalnız teknik elemanlar, Anka
ra, î",mir gibi büyük yerlerde toplanmışlardır, 
dediler arkadaşımız haklı olarak. Bu yalnız bu
günün derdi değil, yalnız mühendislere ve mi-
mirlara ait bir dert de değildir. Doktorlar da Öv-
le, o^nla toplanmışlar. Hocanın hevesi de hen bi
raz oraya kaçar. Bunlar, İstanbul gibi büyük şe
hirlerin verdiği imkânad ı r . Ama sundan emin 
ohm. ben B.nıka.n olduğum günden itibaren - bu
nu bir maksatla söyletmiyorum ama bir realite
dir, bu konunun üzerine eğil misimdir. tstanbul, 
Ankara, izmir gibi şehirlerde bir hayli tabama 
ya/nmıs-mdır. Şimdivo kadar Erzurum'a, Trab
zon'a, ve başka yerlere tây'nler yapmışımdır. Tek
nik Üniversite ve diğer üniversitelerin kontrolü 
için memnuniyetle şunu arz etmek isterim ki, 
ni'iVâ, 30 kişi nakletmişsek bunlardan ancak 
3-4 tane/ü istifa etmişler, geri kalanlar mr,.a1mem-
nun've vazife ka.buî etmişler ve gitmişlerdir. 

Bunları bir zaman içe.ns'nde yapmava calışı-
yontz ve bu arada şunu kemali ciddiyetle arz 
öleyim; Ankara, İstanbul ve İzmir gibi yerleri-
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mize hele İstanbul'a mutlak surette tâyin yap- i 
mıyonız. 1,5 seneden beri, katî mecburiyet yoksa, 
bir mühendisin bir mimarın kendine has bir hu-
suVyeti, yani adamın mutla.k orada bulunması 
gjbi bir mecburiyet yoksa İstanbul'a filân tâyin 
yapmıyoruz. Bu şekilde oralardaki kesif teknik 
elemin gücünü dağıtma gayreti içindeyiz. 

Çimento me^eles'ne temas ettiler arkadaşım, 
bLMvorsunuz çimento ve demir almaları için mü-
tanbhitlere % 10 avans verilmektedir. Mütaahhit 
çimento ve demiri kendi sermayesinden b'r şey 
harcamadan, sermayesine bir külfet yüklemeden 
tenrn eder. Açıkgöz, işini bilen mütaahhntler bu 
avai".! alınca derhal çimento ve demire yatırır
lar. Sunu arz edeyim, geçt'ğimiz sene tetkik et
tim, çimento konusunda sene sonuna doğru biraz 
sakıntı ccMl m i«tir. Bu sene tahmin ediyorum ki, 
bu daha iyi plânlanmıştır. 

Arfcadasım, Devlet Demiryolları inşıatmm 1 
Ulaş^rma Bakanlığına devredilmes'ni buyurdu- j 
lar. Bir arkadaşımız da bunun t?raam?n aksini 
iddia ettiler. Bu mehtap projesinde de böyle
dir. O der ki, bu Gribi inşaat orava verilsin. Bu j 
münakaşaya defter bir konu ve mühim bir konu. 
Bâ"i kimseler iste Devlet Demiryollarının hali 
malûm. islet.mcc'Hftini yapsın, inşaatı neye yap
san. Bâzıları da Devlet Demiryolları inşaatı yap
sın, buna muvazi olarak da işletmecilik yapsın. 
Bu burada halledilebilecek bir konu deşil. Arka-
dafrun demiryollarından geldiği için öyle düşü- I 
neb'lir. (Ulaştırma Bakanhftına bağlansın, ses
leri) Efendim, Ulaştırma Bakanlığına muhtar 
bir müessese o^ara.k bağlı vacr.ksınız İşte PTT şu 
bu... Ama bu d.>diğ;m gibi münakaşa mevzuu ya- I 
mlabilir b'r konudur. Bana sorarsanız, bilâkis 
Ulaş'ıdma B^kanlıftmm üzerindeki yükü tahfif- j 
lıetmnk lâzımdır. (Evet öyV sesleri) Bakın bâzı I 
arkadaş1 arım1/ da övledir divorlar. I 

Bu karşılıklı görüşme ile ve bilhassa geniş I 
bir konu o^uftu iç'n şurada şu anda halledilmesi- I 
m imkân yoktur. Şahsan ben taraftar değilim, 
Hükümet o1 arak demiyorum, Hükümet belki ta- I 
raftar olabilir, veya taraftar olanlar bulunabi- I 
lir. 

Kiralanan binalar üzerinde arkadaşımız hak- I 
lı o^arpık durdular. Karayolları ve Devlet Su İş- I 
leri kendisine b.'na yaptırmaktadırlar. .İnşallah I 
sizleri temel atma merasimine davet edeceğiz, An- I 
'kara'da bu vesile ile güzel binalara kavuşmuş j 
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j o'acaktır. Bu suretle de Hazine kira külfetinden 

kurtulacaktır. 
Şimdi, arkadaşım, bu kira meseles'nden son

ra «İşte, bu bütçe Cumhuriyet Halk Partisi için 
son bütçe olsun, tatbik imkânını inşallah biz 
buluruz» dedi. «Bu vesileyle de daha fazla hiz
metler yapabilir'z, yaparız» dedi. Ben katılırım 
buna. Bu bir temennidir. Demokratik rejimde 

, bundan daha tabiî bir istek olamaz, öyle bir du
rum hâsıl olursa, bugün arkadaşımız bizi nasıl 
kemali ciddiyetle murakabe ediyorsa o zaman bu 
vaz'feyi biz alır, icra vazifesini de arkadaşlarımız 
alır. Ve memleket demokratik bir nizam içerisin
de yürür, gelişir ve zaten hepimizin halisane te
mennimiz de budur. (Alkışlar) 

C.H.P. binden HatunoğVu arkadaşımız, Bayın
dırlık İşleri Genel Şartnamesinin de tadilinden bah
setti. Devlet İhale Kanunu biliyorsunuz ki, Büt-

| "e Komisyonunda son şrMini almıştır. Bu Devlet 
j İhale Kanu'vı çıkar çıkmaz bizim Bayındırlık 

BA.anV'1 frene! Şartnamesi de buna muvazi ola
rak değ'ştirilecektir. 

Mp.hmm'yet bölgelerindeki zammın bu mah-
rumivet bölgeni telâkki edilmiyen yerlerde de ça
kışanlara teşmili gibi, - gaHba öyle anladım - öy
le bir şev arkadaşım söylüvorsa o zaman mahra-
mivet bölgesi tspirisi kaybolur. Biz mahrumiyet 
bölgesinde diye zammı veriyoruz. Diğer bölgele
re de bunu teşmil ettiğimiz zaman mahrumiyet 
bölgesi mefhumu ortadan kalkar. Bunu böyle 
dem'ıyel'm de, arkadaşım deree ki, bugünkü üc
ret bu teknik elemanlar inin kâfi deftildir, yine 
mahrumiyet bölgelenndekile^e diğer bökelerde 

I oturanlar arasında fark gözetmek suretivle hep-
I sine sevvanen muavven öVüde zam yapılsın. Bu-
I na katılırım. Bu imkânı sağlıvalım. el birl'ği ile 

Maliye Bakam arkadaştan rica edelim. Bu im
kânı arıyalım. Bu fikre katılırım. 

SAKIP HATUNOftLU rE-rurum) — Bu ka-
"armme tatbikatının bâzı ihtilâflara yol açması 
har.ebi^e, muvpıkkat tâbirinin daimî personel için 

I de kullanılması yerinde olacaktır. Bunu arz et-
I m ok istemiştim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
I ONAT (Devamla). — Fikrinize katılıyorum. Ar-
I kad'R,ş!arim not aldı, ben yalnız bir noktaya temas 
I ettim, öbürünü gerçekleştirmek için üzerinde du-
j racağız, 
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Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve di

ğer üniversitelerin, bu arada Trabzon Üniversi
tesinin inşaatları aksamadan devam ediyor. Plân
da derpiş edilen ölçüler içinde binaları tamam
lanmaktadır. İstanbul Opera binası üzerinde de 
ben şahsan hassaten duruyorum ve bu münase
betle şunu söyliyeyim ki, istanbul Opera binası 
hepimizin müşterek bir binasıdır. Hakikaten bü
yük ve güzel bir eserdir. Sadece içinde operaya 
taallûk eden bir müzik sanatını toplamıyor, ay
rıca konser salonları vardır, sergi salonları var
dır. Bu kadar turizmden de bahsediyoruz, istan
bul gibi bir yerde devamlı sergi vazifesi görecek, 
içinde lokantası, garajı v.s. vardır, her hangi bir 
kütle halinde gelecek olan yabancıları misafir 
edebilecek birtakım tesisleri de haizdir. Bu iti
barla uzun yıllardır emek harcanmıştır, artık 
geri de dönülemez, bunu biran evvel bitirmek 
ıgayreti içindeyiz. Ve tahmin ediyorum ki, - Avus
turya'ya sahnesi için lüzumlu olan birtakım te
sisleri ihale ettik, onlar gelirlerse bu önümüzdeki 
kı§ büyük salonu açmış olacağız. Daha evvel aç
maya çalışıyorduk, fakat üzülerek arz edeyim, 
Hazine bize lüzumlu olan dövizi geç verdi. Onun 
için biraz geciktik. 

Yeşilköy hava alanı için Bütçe Encümeninde 
de arz etmiştim. Biz bu hava alanını bugün bey
nelmilel hava alanları seviyesine çıkartmak için 
gerekli plân ve projelerini hazırlatmış bulunuyo
ruz. Etraflarındaki araziler de istimlâk edilmiş
tir. Şimdi diğer kısımları kalmıştır. Tabiî ki, öde
nek elde ettikçe diğer kısımlarının da tahakkuku 
için çalışılacaktır. 

Mehmet Ali Demir arkadaşım vatan sathının 
verimli bir şantiye haline getirilmesini canı gö
nülden temenni etti. Ben de katılıyorum. Ve 
politik maksatla değil, şunu arz edeyim ki, bu
gün hakikaten vatan sathı verimli bir şantiye 
halindedir. Yani, bunun belki beğenmediğiniz 
tarafları olabilir, ama realite budur. Demin 
size bâzı rakamlar verdim, binlerce mektep, 
sağlık ocakları, hastaneler, üniversite inşaat
ları, çimento fabrikaları, limanlar, demiryolları 
bütün bunlar vatan sathına yayılmış, kâğıt 
fabrikaları, bütün vatan sathına yayılmış, va
tan sathında verimli birer şantiye halinde, eser-
ler olarak yükselmektedir. 

Ağır tonajlı kamyonlar konusuna gelince, 
ağır tonajlı kamyonlar mevzuuna, başka arka-
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daşlarım da temas etti. Biz bu konuyu hallet
tik. Size her halde yanlış aksediyor. Konu 
şu; bütün düyada kamyonların tonajı tahdi-
dedilmiştir. Rasgele, biliyor musunuz, 40 ton
luk kamyonlar vardır. 40 tonluk bizim inşa
atımızda kullanılan kamyonlarımız vardır. 
Bunları adam alsın da her hangi bir yolda se
yahate çıksın. Olmaz öyle şey. Yolların bir 
fizikî mukavemeti vardır, hesabı, kitabı vardır 
ve bütün dünyada bu tesbit edilmiştir. Biz şim
di yavaş yavaş buna uyuyoruz. Ama, evvelce 
uyulmadığından gelişi güzel birtakım ağır to
najlı kamyonlar gelmiştir. Bu bir millî ser
vet haline inkilâbetmiştir, bu adamlara çalış
mayın diyemeyiz. Bu adamın kamyonu 10 ton
luktur, buna 5 ton yükle diyemezsiniz. Çünkü 
iktisadi olmaz, 10 tonluk kamyona 5 ton yük
lerseniz. Biz bir kararname ile karayollarının 
tesbit ettiği tonajın dışında büyük kamyon it
halini menetmişizdir. Yalnız bu kararnameden 
evvel siparişe bağlanmış olanlar varsa bunlara 
haklı olarak müsaade ettik, zira bunu makabli
ne teşmil edemezsiniz. Bunlar geliyor ve bun
lara bir müddet tanıdık. Meselâ 5 senede eko
nomik ömürlerini ikmal ediyorlarsa 5 sene son
ra bunlar da piyasadan çıkacaktır. 

Şimdi Avrupa'daki usul bir kamyon peşine 
trayler bağlar onu çalıştırır. Bilhassa bizim 
Konya, istanbul yollarımız bunlar için çok mü
saittir. Ve bunun tatbikatını yapan şoförleri
miz, kamyon sahiplerimiz vardır. 

Şimdi bu fazla tonajı kontrol için birtakım 
tartı istasyonları konulmuştu. Bu tartı merkez
leri bâzı merkezlere konulmuş meselâ üç mer
keze konulmuştu, beş merkeze konulmuştu, öte
kilerde yoktu. Şimdi ne oluyordu? Meselâ 
Konya'ya, istanbul'a giden kamyonlar tartıya 
tabi oldukları için fazla yükliyemiyorlar, ama 
Ordu'ya giden kamyonlar orada tart ı olmadığı 
için fazla yüklüyorlardı. Bu bir ahenksizlik ya
ratıyordu. Biz karayollarındaki mütehassıs ar
kadaşlarımızla konuştuk, dedik ki «bu tatbikatı 
ya toptan yapalım bu ortadaki ahenksizliği or
tadan kaldırmak için, veyahut hiç yapmıyalım» 
bunun için şimdilik durdurduk. Yeni almış ol
duğumuz tesislerimiz ikmal edilmek üzeredir. 
Bunlar ikmal edildikten sonra Türkiye'de yek
nesak bir trafik ağırlığı gidişini sağlamış olaca
ğız. 
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Cemal Tarlan arkadaşıma şunu arz edeyim ki, 

not orada kalmıştır, kendisine veririm, bu sefer 
tatmin edebileceğim sizi. Arkadaşların çalışma
ları var. Not ordadır takdim ederim sonra. 
Hususi olduğu için bir mesele yok. 

Ekrem Özden arkadaşım Florya sahil yolu 
programdadır, ödenek de konmuştur. Ayrıca 
yine Ekrem özden arkadaşıma -söyliyeyim, Sir
keci, Florya, Topkapı, bu da öyle. Bunun üze
rinde bu yıLçalışmalarımız olacaktır. 

Kurbağalıdere hangi bakanlığa aittir dedi. 
Kurbağalıdere - biraz karikatürize edelim - ne 
Bayındırlık Bakanlığına, ne Köy işlerine, ne Ma
liyeye bağlıdır. Hiç kimseye bağlı değildir, İs
tanbul Belediyesine bağlıdır. Biz bu sene Kur
bağalıdere'yi, yani İstanbul Belediyesine bir ce
mile olsun diye temizledik. Bu hemen de dol-
maz, birkaç sene gider. Ama bu sathi bir ted
birdir. Daha esaslı tedbirlerin alınması lâzım
dır. Demin bizim müsteşara söyledim, ben 10 
sene belediye reisliği yaptım, bilirim. Beledi
yelerin biliyorsunuz, bir kanunu vardır, bizden 
evvelkiler çıkarmışlar, Enharı Sagirenin tathi-
rine ait bir Kanun, eskiler bilirler ne ifade et
tiğini, bu kanuna dayanarak belediyeler bu gibi 
dereleri halkı mükellef kılmak suretiyle temizle
tirler. 

CEMAL TARLAN (Balıkesir) — Gayrimcm-
lük araziler içindi. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Şimdi bu konu mühimdir 
hakikaten. Bir taraftan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı, işte bu Kurbağalıdere'ye gelen 
suları kontrol altına alabilirse, öbür taraftan 
belediye Kurbağalıdere'nin etrafında yukarı 
doğru çıkan evlerin pisliklerini bir kollektör 
kanalda toplamak suretiyle atabilirse iş kökün
den halledilmiş olur. Biz de bu arada tekrar 
temizleriz. Ama bir kişinin önderlik yapması 
lâzım. Şimdi biz temizledik, belediyeye talimat 
verdik vilâyete yazdık, burada kum tahmil 
tahliyesi yapmıyacaksınız dedik. Fakat bele
diye bunu bir iki gün devam ettirdi. Fakat 
sonra İstanbul'da olanlar görmüştür, yine geli
yor kum yüklü kayıklar orada kum tahmil tah
liyesi yapıyor. Her kayık şöyle 200 - 300 ki
logram kum dökerse, bir taraftan bunlar diğer 
taraftan yukardan çer çöp atılıyor böylece do
luyor. Bu aynen Haliç için de varittir. Arka-
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daşımı da cevaplandırmak istiyorum. Şimdi 
Haliç'te biz tekrar temizlik yapıyoruz. Vaktiy
le Haliç'te esaslı bir temizlik yapmışız. Bunu 
1957 de yapmışız ve 5 milyon küsur lira har
camışız. Haliç'te yukardan aşağıya temizlen
miş. O zamanki Devlet temizletmiş. Fakat bu 
kâfi değildir. O zaman bir komisyon toplan
mış ve bu temizlik iyi ama kâfi değildir demiş
ler. Halicin etrafındaki fabrikalar alabildiği
ne neyi varsa süprüntülerini buraya dökerler. 
Haliç içinde çalışan deniz yollarının kömürle 
çalışan vapurları da kömür skoryalarını hep 
buralara dökerler. Biliyorsunuz derelerde var
dır, Silâhtarağa v. s. Bunlarda bir yığın eroz
yon dolayısiyle şu bu sebeple birtakım yükte 
onlar getirip atıyorlar. Dolayısiyle Haliç mec
buren doluyor. Konuyu çok esaslı olarak ele al
mak lâzım. Bizim bugün de burada yaptığımız 
sadece gemilere geçit vermek, geçit sağlamak 
için yapılan bir iştir. Arkadaşıma teşekkür ede
rim, yani üzerinde duracağız. Gerekirse bir 
Hükümet mevzuu, yani bir kanun mevzuu yap
mak istiyoruz. Çünkü Haliç - Kurbağalıdere'yi 
müdafaa edenler, darılmasmlar - bir Kurbağa
lıdere çapında değildir. Daha büyük bir konu
dur. Kendisine has büyük ehemmiyeti olan bir 
mevzudur. Bu itibarla bir Hükümet konusu 
yapmakta fayda, yani kanun mevzuu yapmak
ta Halic'i fayda vardır. Buna inanıyorum. 
Bütçeden sonra arkadaşıma söz veriyorum, ko
nuyu ele alacağım, kendisiyle de istişare ede
ceğim, gerekirse Hükümete götürürüz. 

Trafik levhalarının Avrupa ölçülerine göre 
büyütülmesi hususu üzerinde duruyoruz, pek 
yakında tahakkuk ettireceğiz. Hakikaten bi
zim levhalar küçük, gözükmüyor, Avrupa öl
çülerine bunları çıkaracağız. 

Edip Somunoğlu arkadaşıma cevap vermiş
tim. Karayolları ödeneği mevzuunda, diyor ki, 
karayolları bir elden idare edilmelidir. Buna 
doğru gidiyoruz. Şimdi umumi beyanatım sı
rasında gözden kaçtı, karayolları ağma dâ
hil yolların uzunluğu 34 bin kilometredir. Biz 
ne yapıyoruz, şimdi? Bunun yarısına kadar 
yâni 17 bin kilometreyi, 16 700 küsur kilomet
reye kadar olan yolları tekrar karayollarını 
yapıma, bakıma alıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 34 bin kilometrenin 
yarısı kadarını yeniden yapıma alıyoruz. Na-
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sil alıyor sunuz? Teşkilâtta belli - başlı hisse
dilir bir personel değişikliği yapmadan alıyor su
nuz.. Hakikaten bu karayolları için çok önemli 
bir çıkış noktasıdır. 

Şimdi karayollarını biraz evvel arz ettim, 
18 milyon dolarlık Amerikan bakım, yapım mal
zemesi ile teçhiz edeceğiz. Ve Allalım izniyle 
karayolları aslanlar gibi bu işin hakkından gele
cektir. 

Şimdi köy yolları karakteri tabyan yolJarı 
Köy İşleri Bakanlığına bıraktık. Bunu maksatlı 
bıraktık. Hedef ileride hepsini bir çatı altında 
toplamak. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Ama her şeyin bir vaki vardır. Demin bir ar
kadaşımız methetti, galiba M. Ali Demir a^kn-
daşımızdı. Köylünün maddi ve bedeni gücü ile 
Devletin imkânlarını birleştirmek, çalıştırmak 
en iyi şekilde çalıştı-inak en iyi ça-cdir. Şimdi 
siz il yollarının 1 öyle köv yolu karakteri taşıya
nının da ka-ayolla-ı içersine alırdanız işin altın
dan çıkamazsınız. Maklna 1 akımından ayrı, idn-
ri bakımdan söylüyorum. Meselâ bir istimlâk 
işiyle bizim kadar meşgul olamazlar. İçinizde 
valilik yapmış idarecilikten gelmiş arkadaşlar 
vardır. On1 ar köy yollarında il yollarında biliyor
sunuz ki, bizim durumumuzda, tutumumuzda de
ğildirler. Onlar'halkın emeğini halkın gayreti
ni, halkın sahavetini, daha açık konuşalım, bu 
konuda daha iyi kullanabilirler. Siz karayolları
na veriniz bunu, istimlâk parasına, yetemez
siniz. Herkes Devletin oldu der, bir metre ka
relik tarlasına tecavüz ettiğiniz zaman, ya
hut ordan geçelim dediğiniz zaman verin şu ka
dar para böyle olsun, şöyle olsun, der. Şimdi 
o kısmı kalmıştır. Bu sene bir tatbikat yapaca
ğız ben tahmin ediyorum ki, tahmin ediyorum 
değil, inanıyorum, iyi bir netice alacağız. On
dan sonra peyder pey, peyder pey, bu yollar bir 
elde toplanacak ama, üç senede, ama beş senede. 
Bunlar kolay şeyler değildir. Yavaş yavaş gi
dilecektir ve bir neticeye varılacaktır. Bu ara
da arkadaşımın Tekman, Karayazı, Olu, Selika
ya yolları hakkında, arkadaşıma tebşir edeyim, 
karayolları ağına alınmıştır, aldık bu ağa. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Biraz da 
bizim yollardan bahsedin. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Söylüyorum. Karayolları 
ağına alınmıştır. Bu yollar mühim yollar, çetin 
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yollardır ve gerekli bakımı biz artık karayalları 
olarak yapacağız ve arkadaşıma şunu temin ede
yim ki, Amerika'ya sipariş verdiğimiz makinalar 
içinde kar mücadelesi için husUsi mahiyette ge
lecek makinalar vardır. Bu makinalar husu
siyle bu gölgelere gidecek, Erzurum, Kars ve 
sair karın devamlı izaç ettiği bölgelere kar maki-
nalarını tahsis edeceğiz. Bizim karla mücadele
miz katiyen ekonomik değildir, halihazırda. 
Yapım makinalarımızın sırtından bu mücadele
yi yapıyoruz. Meselâ bir grayder, bir buldozer 
bunlar karla mücadele makinası değil. Fakat mec
bur kaldığımız için bir yolu açalım, vatandaşa 
kapalı bırakmıyalım diye yapıyoruz. Fakat bun
lar yazın bir çalışma icabettiği zaman çalışamı
yor. Çünkü kışın kar mücadelesinde çalıştığı 
için yıpranmıştırlar, yeniden revizyona ve ye
dek parçaya ihtiyaç gösteriyorlar. Amerika'ya 
bu seferki s:parişimizc tahsisen Türkiye'nin ih
tiyacına cevap verecek kadar kar mücadelesi için 
icadcd'lnıiş makinaları listeye koymuşuz. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — İn
şallah alınır. Döviz nasıl halledilecek? 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Alınacak listesi hazır. Ye
ni liste falan yapacak değiliz. Almamak için bir 
sebep yok. Dövizle alâkamız yok. Amerikan yar
dımından alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Demir karşılıklı konuş
mayınız lütfen. Çünkü vakit kalmamıştır bi
tirmeye gayret ediyoruz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Artukmaç arkadaşımızın 
sorularına cevap arz ediyorum. Yerköy - Yoz
gat yolu köprüleri bu sene bitiriliyor. Yolun 
yapımını programa almak gayreti içindeyiz. 

Aydın - Çine yolu da bu sene Ibiteeektir. 
Programını söylemiştik. 

Sayın Okyayuz arkadaşımız Anamur - Ka-
lcdra yolu üzerinde durdular. O da program
dadır. üzerinde çalışıyoruz. Bu hususu Bütçe 
Encümeninde de arz etmiştim. 

Arıkan arkadaşımıza da Bolu - Kıbrısçık -
Seben yolu üzerinde durdular. Bu yol da Kara
yollarının programı içerisine alınmış bulun
maktadır. Yani bu 14 bin kilometre içerisinde 
o da vardır. Gerekli ödenekler konulmuştur ıs
lahı iç'.n. Onu da yapacağız. 

Denizli - Pamukkale yolu 1964 yılında ta
mamlanmış ve asfalt kaplaması da yapılmış-
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tır. Denizli - Tavas - Karacasu - Nazilli yolu 
Devlet yoludur ve bakımımız altındadır. Bu 
yol üzerinde bulunan Afrodisyas'a Nazilli ta
ralından her zaman gidilebilmektedir, demir. 
arkadaşlarım, notunda. Şimdi bunu üçümüz bira-
raya gelelim beraber münakaşa edelim, ben 
hakemlik yapayım. 

Rendeci arkadaşım Samsun şehir içi geçidin
de iki daire arasında bir ihtilâf olmuş ama al
dığım malûmata göre aralarında uyuşmuşlar, 
mahkemeye düşmemişler. Ben do geliş geçişle
rimde meşgul oldum. îstanyona kadar geldi 
biliyorsunuz. îstanyonu yıkıp atmak lâzım. 
Yapacağız ama uzun vadeli bir iştir. Çünkü 
büyük bir para istiyor, istasyon binasını yıka
caksınız, hatları filân geri çekeceksiniz v. s. Bu 
arada toen bir formül düşünüyorum, istasyo
na kadar yolu getirip oradan bir gidiş, birde 
beri tarafından bir geliş yapmayı düşünüyo-
runii Çünkü ötekisi programa bağlanır ancak 
birkaç. sene içinde halledilebilir, kanaatinde
yim. O zamana kadar bir tatmin edici sakil bul
maya çalışacağım. Samsuna gittiğim zaman fik
rimi arkadaşıma da söyledim beğenirce birlik
te tatbik etmek çarelerini ararız. 

Şimdi bir de Samsun'da plajda havuz yap
tırıldığından bahsedildi. Samsun'da Karayol
larının dinlenme evleri vardır. Vaktiyle ha
yır sahipleri yaptırmış. Memur olanlar, onbeş 
gün izinli olanlar izinlerini binalarda geçiri
yorlar. Gittim, gördüm, bunlar küçük küçük 
evlerdir. Bedava değil parayla. Yalnız yeri iyi 
seçilmemiş, denizle irtibatı bakımından arka
daşım iyi bilir orası rüzgârlıdır, deniz bula
nıktır. Demin bir arkadaşım medhetti, Kara
yollarını övdü. Böyle dinlenme yerleri başka 
yerlerde de var, başka müesseselerde de var, 
yalnız karayollarına mahsus değil. Zannedersem 
buraya üç, dört yüzbin lira para harcamışlar. 
İşte böyle iki odalı, iki yataklı, mutfaklı filân 
evlerdir. Bir memur Diyarbakır'dan Sivas'tan 
çoluğunu çocuğunu topluyor, kalkıyor 15 gün 
iznini orada geçiriyor. Yatak başına da gali
ba 2 - 3 lira ödüyor. Devlete bu bakımdan yük 
olmuyor. Denize girilemediği için bir havuz ya
pılmış. Evvelcede bana şikâyet edildi bu ha
vuza harcanan para 38 bin liradır. Öyle 
100 - 150 bin lira değildir. Alıcı gözüyle gi
dip siz de görebilirsiniz. Denizden istifade edil-
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sin diye site oraya yapılmış o kadarcık bir 
tesis yapmakta haddizatında fazla izam edile
cek ölçüde değildir. Yani açıkça söyliyeyim 
ki, yapmasalardı belki daha iyi olurdu ama ya
pılmış ıbir şeydir. Müfettiş gönderdik, tahkik 
ettirdik, harcanan da 38 bin liradır. Bu tesise 
533 030 - 603 000 lira harcanmıştır buna daha 
38 033 lira harcanması suretiyle biraz daha 
mütekâmil bir hale getirilmesinde haddizatın
da büyüiv bir sakınca görmedim. Kaldıki ar
kadaşlarım şunu arz edeyimki, Samsun'daki 
yatırımların geri bırakılması diye bir şey as
la ve kata mevzubahis olamaz. Samsun'daki ya
tırımlar yüzde yüz kararlaştırılan şekilde ya
pılmıştır. Hattâ, bu münasebetle şunu da söy-
1 üyeyim ki Samsun en fazla yaiırım yapılan 
Karadeniz sahil şehirlerimizden birisidir. Plâ
na göre 2 senelik ayrılan para 42 küsur mil
yon liradır, kanabanm içine. Bu sene 18 milyo
nu, hastane, sağlık evi, gibi yatırımlarımız var
dır. Karayolları yatırımları bakımından da 
her hangi bir kesintimiz olmamıştır ve olmıya-
caktır. Arkadaşını bundan emin olabilirler. 

Aşağı - yukarı bütün arkadaşlarımın sual
lerine cevap verdiğimi zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl ün suallerine ce
vap vermediniz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Davamla) — Abdurrahman Paşa - Bu
lanık - Malazgirt - Patnos yolu. 19C5 yılı ona
rım programına dâhildir ve 'bu yolun yapılma
sı için de gerekli ödenek konmuştur, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Bakanın 5 dakikalık zamanı kalmıştır. 
Sayın Topçuoğlu, buyurun sualinizi sorun. 

SABRI TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Efendim, 
Sayın Bakan buyurdular ki; Karayollarının 
hizmetleri plâna bağlanmıştır ve bu plân dâ
hilinde yürütülmektedir. Benim Karayolları 
Umum Müdürlüğünde evvelce yaptığım temas
ta; Bingöl - Karlıova - Erzurum ve yine Erzu
rum'u en kısa yoldan Erzincan'a bağlıyacak olan 
Çiğli - San.a yollarının 1965 plânına dâhil edil
diğini söylemişlerdi. Halbuki şimdi öğreniyo
ruz ki, bu yollar 1966 plânına ithal edilecektir. 
Bu voli arın 1965 plânından çıkarılmasının se
bebini mümkün ise şimdi, değilse başka zaman 
Sayın Bakandan istirham ediyorum. 
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BAYINDIRLIK BAKANI ARlF HİKMET 

ONAT (Devamla) — Arkadaşım müsaade eder
se kendisine yazılı olarak arzı cevap ederim. 
Şimdi arkadaşlarım not ettiler. Yarın öbür gün 
takdim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Muhterem Bakan. 
Bakanlığınızda Bursa - Eskişehir Devlet yolu 
üzerinde olup İnegöl - Bozöyük arasında Mezit 
Boğazından istifade edilerek, bu yolu 40 kilo
metre kısaltacak ve Ahi Dağından kurtaracak 
bir proje var mıdır? Varsa bu projenin tatbi
katına ne zaman başlanılacaktır 

Bir de İstanbul - İzmir yolu üzerinde bulu
nan ve Bursa'dan geçen yol Karaağaç - Mu
danya - Gemlik üzerinden geçirildiği takdir
de 52 kilometre kısalacaktır. Bu maksadı ta
hakkuk ettirmek üzere Devlet Karayolları me-
yanına alınması düşünülüyor mu? Bu iki soru
mun cevabını istirham ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) —• Arkadaşımın sualleri zap
ta geçmiştir. Lütfederlerse yazılı olarak ceva
bı kendilerine takdim edeyim. Teşrif edip Ba
kanlığa gelirlerse hem acı Ibir kahvemizi içer
ler, hem de konuşuruz. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Muhterem Başkan, Toprakkale - Osmaniye yolu
nun Kömürle - Bağcı istikâmetine giden kıs
mının 1£'64 senesinde yapılacağı selefeniz tara
fından ifade edilmiş idi. Bugüne kadar hiçbir 
hazırlık görülmemekledir. Bu yolun ne zaman 
yapılacağını ifade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz notlarını 
alsınlar, bundan sonraki toplantıda cevap ver
sinler. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARlF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Vakitten kazanmak için 
müsaade ederseniz bunu yazılı olarak takdim 
edeyim. Hattâ öğleden sonra. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Keban Barajına gidecek vasıtaların geçmesi 
için bu yol yapılacaktı. Ve bize söz verilmiştir. 
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BAYINDIRLIK BAKANI ARlF HlKMET 

ONAT (Devamla) — öğleden sonra yazılı ola
rak takdim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Efendim is

tirham ettiğim hususun cevabı geldi, onu rica 
ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARlF HlKMET 
ONAT (Devamla) — Şarköy - Tekirdağ yolu tak
riben 64 Km. dir. 45 Km. si hariç 20 Km. si il 
yolu standardında yapılmıştır. Son kararna
me, 16/7 filân tarihli kararnameyle mezkûr yol 
Karayolları şebekesine ithal edilmiştir. Şarköy-
den bağlıyarak çalışmalara 1965 yılında baş
lanacak! u*. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Bir sorumun ceva

bını Sayın Bakandan alamadım. Söylediğim ko
nuya eğilmelerini ve bizi de çalışmalarına işti
rak ettirmelerini rica edeceğim. Kendilerine lâ-
zımgelen doneleri teferruatiyle arz edebilirim. 
Muayyen nezaket usulleri dâhilinde ve bunları 
açmadan hepsini teferruatiyle arz etmedim. 
Fakat biz dertliyiz. Sorumun cevaplandırılmaz
sım Sayın Bakandan rica edeceğim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HlKMET 
ONAT (DevaiDila) —Sayın senatörün emirlerine 
amadeyim, ne gün isterlerse teşrif ederler, ar-
kadaşlaomı da çağırırım, beraber etüdederiz, 
bir neticeye varırız. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın izahatı ve müd
deti bitmiştir. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARlF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, he
pinize candan teşekkür ederim, teşkilâtımın da 
saygılarını ayrıca sunmaktan zevk duyanın. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
söz söyliyeıı arkadaşımızın ismi Ethem Erdinç 
idi. Sayın Bakan zühul eseri başka bir isim 
ifade etmişlerdir. Tashihan arz ederim. 

Vakit geçmiştir. Programımız mucibince saat 
14,30 da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,40 



I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — BaştoanvekÜi İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sırrı üzunhasanoğltı (Bolu), Ahmet Naci A n (Kırklareli) 

» 

[BAŞKAN — Oturumu açıyorum, müzakere
ye geçmeden evvel 'bir takrir vardır, bir ar
kadaşımız gündem dışı söz istemektedir, Sa
yın özgüneş son zamanlarda çeşitli meseleler 
dolayısiyle bâzı kumandanlarımız hakkında 
aşırı kanatlar tarafından sarf edilen sözler üze
rinde gündem dışı söz verilmesini arz ederim, 
demektedir. Tekarrür eden, 'aramızda, Baş
kanlıkta tekarrür eden protokole göre bütçe 
müzakereleri sırasında gündem drşı söz veril
memesi esasına vanlmııştır. Bu itibarla beni' 
mazur görmelerini rica ederim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bütçe 
sonunda isteğimi tekrarlıyacağım. 

/ — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN —• Söz Sayın Enerji Bakamnm-
diî . 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAÎ ORAL (Denizli Milletvekili) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler. Bayındır
lık Bakanlığı bütçesi içerisinde görüşülmesi, 
Tıenüz Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlığı 
Merkez Teşkilât Kanununun çıkmaması se-
belbiyle derpiş olunan Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerinde değerli arkadaş
larımızın ileri sürdükleri görüşlere ve ten--
kidlerine kısaca cevap arz etmeye çalışaca
ğım. 

Değerli arkadaşlarım evvelâ umumi mahi
yette mütalâalarını Ibildirdiler. Ben de Enerji 
ve Tdbiî Kaynaklar Bakanlığının kuruluş 
hususuna ilişen noktai nazarları ve diğer ba
kanlıkların kuruluş ve görevleri hakkındaki, 
kanunlarla olan münasebetler ve bu arada da 
anakanunlara değinen mütalâalar üzerinde 
evvelâ noktai nazarımı ifade etmeye çalı
şıp, Ibilahara da değerli arkadaşlarımızın sor
dukları suallere cevap vereceğim. Enerji r e 
Ta'biî Kaynaklar Bakanlığının kurulması 4951 

sayılı Kanuna müsteniden derpiş olunmuş 
ve Başbakan bu kanunun kendisine vermiş bu
lunduğu salâhiyete müsteniden Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığını ve Köy İşleri Ba
kanlığını kurmuş bulunmaktadır. Bakanlık 
kurulmadan evvel, 1962 yılında merkezi Hü
kümet görevlerinin dağılışı ve kamu hizmet
lerinin en verimli bir şekilde görülmesi için 
nasıl bir metot tatbik edilmesi lâzımgcldiği 
hususunda noktai nazarların tesbiti iein Ba
kanlar Kurulu Kararnamesiyle, Merkezi Hükümet 
Teşkilâtı Araşırma Kurulu teşkil olunmuş, yöne
tim kurulu bu raporu hazırlamış, Mehte projesi 
adı altındaki bu raporda Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı kurulması bir zaruret olarak belir
tilmiştir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının kurulması zaruretini belirten Yönetim 
Kurulu Profesör Tahsin Bekir Balta'mn Baş
kanlığında Fikret Arık, Şükrü Adal, Sü
leyman Demirel, Ziya Eralp, Arif Payaslı-
oğlu, Mümtaz Sosyal ve Kenan Sürgüt'ten mü
teşekkildir. Değerli arkadaşlarım burada bir 
nokta üzerinde durmak istiyorum. Devlet Su 
İsleri Genel Müdürlüğü hangi bakanlık bün
yesinde yer alırsa hizmetler daha iyi görüle
bilecektir ve fonksiyonu itibariyle hangi ba
kanlığa - bağlanması iktiza eder düşüncesi 
ariz ve amik münakaşa edilmiş ve netice iti
bariyle tabiî servet ve kaynakların başında 
gelen su kaynaklarımızın geliştirilmesi ve en 
iyi bir şekilde plân hedefleri istikâmetinde, 
müspet neticelere doğru teksif edilebilmesi 
için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bün
yesinde yer alması lâzımgeldiği ifade edil
miştir. Bu arada sudan yalnız sulama, kul
lanma ve enerji üretimi konuları üzerinde 
durulduktan sonra, bilhassa memleketimizde 
hidro - elektrik enerjisi üretimi konusunda 
büyük imkânlar bulunduğu için ve su ile 
enerji konularını tefrik etmek suretiyle mü-
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talâanm mümkün olmadığı görüldüğü için 
ve aynı zamanda da 6200 sayılı Kanunda 
enerji üretimi görevi Devlet Su işlerine 
verilmiş bulunduğu için ve bu arada Türki
ye'nin enerji problemlerinin bir tek 'bünyede 
toplanması için Türkiye Elektrik Kurumu ka
nun tasarısının da sevk edilmiş olduğu ç^ör 
önüne alınırsa tabiî kaynaklar meflm m i n 

icinde bulunan enerji üretiminde çok maksatlı ola
rak birçok problemlerin hallinde başlıca un
suru bulunan su konusunun da, Devlet S-
l^eri Önel Müdürlüğünde Enerji ve Tabi' 
Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yer alm"*" 
tabiî bir netice olarak ortaya e ı k m ı M ^ r . TK~ 
projede avtıen şu neticeye varılmaktadır; su, 
enen'i, yakıt konularım kapsıvan görevlerin 
bugünkü kor»sık durumunu karşılamak ı>e^-
su, enerji, yakıt, maden arama, atom e n ^ ü ^ 
O-"NVA-1 rsy\r\\ hünvo^-nde trvnbvan bir Enor-îî -^ 
Ti'bn. Kaynaklar Bakanlığı kurulmalı, 'bu Ba
kanlık. esat obırak «kömür . madencilik, pet
rol, su ve elektrik olmak ıVere dört VWıV i^~ 
met kolunu ihtiva etmelidir» denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 62Ö0 savıh Devlet 
Su İsleri Umum Müdürlüğü Tenkil ât ve vazi
feleri hakkındaki, 3611 sayılı Nafıa Teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki, 01 savı1! !VvV+ 
Plârlama, Teşkilâtı kurulması hakkındaki, 6973 
savılı Sanavi Bakanlığı Kuruluş ve vazife
leri hakkındaki Kanun, ve nihayet Meclise 
sfvk edilmiş ibuluran Enerji ve Taıhiî Kay
naklar Bakanlığı Kuruluş görevleri hakkın
daki kanun tasarısı ieindeki maddeler arasında 
görev bakımından bağlantı bakımından vâki teda
hül ve tekerrürleri önlemek ve merkezi Hükümel 
Teşkilâtını yepveni bir anlavısta tanzim etmek 
üzere Bakanlar Kurulunca İdareyi ve İdari Me
totları Yeniden Tanzim Komisyonu-Devlet Plân
lama Teşkilâtı bünyesinde kurulmuş bu Komis 
yonda üniversiteden. Malive Vekâletinden diğV 
bakanlıklardan kurulu heyetiyle faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır. Arkadaşlarıma raportör arkadaş
larımın bir mütalâasına değinmek suretiyle bâzı 
mâruzâtta bulunmak istivorum. 6200 sayılı Ka
nunun 21 ve 22 nci maddelerinde derpiş olunan 
yıllık programların yapılması konusu ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri hak
kındaki Kanunun maddeleri arasında yıllık- uzun 
ve kısa vadeli plânlar yapılması ve yıllık pıog-

30.1.1935 0 : 2 
ramların hazırlanması görevi arasında bir teda
hül veya tekerrür bulunmaktadır buyurmuşlar
dır. Bu bir gerçektir. Bu tedahül ve tekerrürleri 
ortadan kaldırmak ve Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü kuruluş teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
Kanunu, yeni kurulan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı bünyesinde ve 91 sayılı Kanun ile 
de olan tedahüllerini bertaraf etmek için yeniden 
ele alınması iktiza ederdi. Bunu ele aldık ve 
bu kanun tasarısı süratle önümüzdeki aylarda 
Yüksek Parlâmentoya sevk edilmiş olacaktır. De
ğerli arkadaşlarım Sayın C. H. P. Sözcüsü Pa-
kıp Hatunoğlu arkadaşımız su kaynaklarının kul
lanılması hakkında kanun tasarısına değinen mü
talâalarına cevap vermek istiyorum. Su kaynakla
rının kullanılması hakkındaki kanun tasarısının 
hazırlanmasının sebebi Medeni Kanunun 641 nci 
maddesine müstenit bulunmaktadır. Medeni Ka
nunun 641 nci maddesi «Sahipsiz şeyler, men
faati umuma ait mallar Devlet hükmü tasarrıı-
fundadır. Hilafı sabit olmadıkça menfaati umu
ma ait sıdar ile ziraate elverişli olmıyan yerler
le kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kay
naklar kimsenin mülkü değildir. Sahipsiz şeyler;n 
ilırar ve işgali, yollar ve meydanlar, akar sular 
'le yatakları gibi menfaati umuma ait malların 
•şletilmcsi ve kullanılması hakkında ahkâmı nuh-
susa vaz'olunur.» demektedir. 

38 yıldan beri bu ahkâmı mahsusa vaz'edil
memi s ve İsviçre'de kantonlar bu boşluğu doldur
mak için kanunlar sevk etmiş ve umuma aidolan 
sular hakkında müeyyideler ortaya çıkarmış bu
lunmalarına rağmen biz bunu kamu hukuku, âm
me hukuku zaviyesinden değil özel hukuk zavi-
verinden mütalâa etmek suretiyle kadîm intifa 
hakları ve müktesep sn hakları konusunda kazai 
içtihatlara terk etmişiz ve bunun neticesinde de 
sularımızı en iyi bir şekilde değerlendirmek im
kânına sahibolmannşız. Bütün bu mahzurları ber
taraf etmek için kanun tasarısı hazırlanmış ve 
bakanların mütalâalarını vermeleri için bakanhk-
bara sevk edilmiştir, önümüzdeki aylar içinde 
bu kanun tasarısı da Yüksek Parlâmentoda gö
rüşülmüş olacaktır. 

Bu umumi mütalâadan sonra Devlet Su İşleri
nin faaliyetlerine taallûk eden bâzı konular üze
rinde kısaca malûmat arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye tabiî servet ve 
kaynaklar bakımından fakir bir memleket değil-
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dir. Türkiye'nin sulama imkânlarım en iyi bir 
şekilde ve en iyi istikamete sevk edebildiğimiz 
takdirde memleketimiz hakikaten tarım sahasın
da olduğu kadar sanayi sahasında da kalkınma 
imkânlarına süratle kavuşacaktır. Memleketimizin 
coğrafi alanı 776 milyon dönümdür. Seksen mil
yar metre mikâbında istifade edilebilir su imkâ
nına sahip bulunuyoruz. Ve sulanmaya elverişli 
arazimiz de 126 milyon dönüm kadardır. Bu ma
lûmattan sonra Devlet Su İslerinin istikşaf kade
mesinde, su ve toprak kaynaklarımızın, etüdü ve 
kaynaklardan en iyi bir şekilde istifade etmek 
için yapmış olduğu çalışmaları kısaca sizlere arz 
etmek istiyorum. 1966 yılında bütün Türkiye'de 
istikşaf kademesindeki çalışmalar bitirilmiş ola
caktır. Türkiye, 26 nehir havzasına bölünmüştür. 
20 havzanın istikşafı yapılmış bitirilmiştir. Altı 
havzada ise çalışmalarımız 1966 yılında bitirilmiş 
olacaktır. 26 nehir havzasındaki bu istikşaf kade
mesinde önçalışmalarla nasıl, ne gibi bir imkân
lar buldunuz? Şeklindeki bir suale de kısaca ce
vap vermek mümkündür. Bu çalışmalarımızın 
neticesi: 26 havzada 90 milyar lira tutarında ya
tırım yapılması icabetmektedir. 90 milyar lira... 
Bunun neticesi olarak arkadaşlarımız, bu önça-
lışmalar ile takriben 374 baraj imkânı tesbit et
mişler ve 50 milyon dönümlük arazinin de su
lanması imkânını tesbit etmişlerdir. Ayrıca 55 
milyar kilowat saat enerji tüketiminin mümkün 
olacağı tesbit olunmuş ve bunun neticesi olarak 
da 13 - 18 milyar liralık yıllık bir gelir artışı ola
cağı anlaşılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu istikşaf i çalışmalar
dan sonra daha detaylı ve projelerin kabili inşaa 
olup olmadığının tesbitine bizi götüren çalışmala
rımız da devam etmektedir ki, bu plânlama çalış
malarımız da Türkiye çapında müspet safhaya 
intikal etmiş bulunmaktadır. 

Halen Türkiye sathının yüzde 20 sinin plân
lama çalışmaları ikmâl edilmiş, önümüzdeki yıl 
ile birlikte bu, yüzde 30 a vasıl olacaktır. Ne
tice itibariyle de, yine toplam yatrımı 28 milyar 
lirayı bulan projelerin plânlama çalışmaları ik
mâl edilmiş bulunmaktadır. 

Birinci Beş Senelik Plânda, tarım, enerji ve 
hizmetler sektöründe topyekûn 7 milyar 27 mil
yon liralık bir yatırım yapılacaktır. Bunun iki 
milyarı aşan, iki milyar 70 milyon liralık kısmı 
enerji sektörüne aittir. Beş milyar da sulama 
mevzularma inhisar etmektedir, Devlet su işleri 
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bunun ile 4,5 milyon dönüm arazinin sulanması 
görevi içinde bulunmakta 850 000 dönüm de taş
kından koruma ve 750 000 kilovat ki; Keban ha
riçtir, bir milyar küsur kilovatt olarak; vazifesi 
ile mükelleftir. Şimdi; 1963 ve 1964 yıllarında
ki, çalışmalarımız üzerinde değerli arkadaşlara 
kısaca malûmat vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 1963 ve 1964 yıların
da toplam 850 000 dönüm arazinin sulanması 
sağlanmış bulunmaktadır. 1965 yılında sağla
nacak 900 000 dönüm yeni sulama ile bu 
1 750 000 dönüme ulaşacaktır. 1966 ve 1967 yıl
larında ise 2 750 bin dönüm arazi daha sulan
mak suretiyle plân hedeflerine ulaşmış olacağız. 
Bu seneki yatırımlardaki gerçekleşme oranı da 
% 90 m üzerinde bulunmaktadır. 

1964 yılı uygulamaları hakkında kısaca ma
lûmat arz edeyim. 1964 yılında 815 milyon 286 
bin lira yatırım yapılması öngörülmüştür. Bu
nun neticesi olarak 1964 yılı içinde 3 milyar 713 
milyon lira keşif bedelleri toplamı olan 123 aded 
sulama ve enerji taşkın kurutma maksatlı tesis-
IIerin kati projeleri yapılmıştır. 1%4 yılında 
238 milyon lira ihale bedelli 52 sulama ve taşkın 
koruma maksatlı iş ile 494 milyon lira ihale be
delli 19 "baraj ve hidro - elektrik santralı inşaatı 
mukaveleye bağlanmıştır. 

1964 yılındaki inşaat faaliyetlerini kısaca 
arz edeyim; 1964 yılı içinde 319 ünite üzerinde 
inşaat faaliyeti devam etmiştir. İnşaat faaliyeti 
için programlanmış olan 478 milyon lira yerine 
426 milyon lira harcanmak suretiyle % 90 ora
nının üzerinde uygulama sağlanmıştır. 

1965 yılı bütçe icra programı hakkında da kı
saca malûmat arz etmek istiyorum. 1963 malî 
yılı bütçesi Devlet su işlerinin 728 576 bin lira, 
1964 yılı bütçesi 1 087 milyon lira, 1965 malî yılı 
Devlet Su İşleri bütçesi. 1 47J 540 bin liradır. 
Yatırım harcamalarında etüt ve proje için 91 415 
bin lira, inşaat ödemeleri için 692 704 bin lira, 
makina ve taşıt masrafları için de 109 825 bin 
lira tefrik olunmuştur. 

1965 yılı istikşaf çalışmalarını kısaca arz edi
yorum: Yukarıda arz ettiğimiz 20 havzadan baş
ka 6 havza daha ilâve suretiyle 6 havzada çalış
malar devam edecektir. İstikşafı tamamlanma
mış olan ve 1966 yılında tamamlanacak olan bu 6 

Havzanın size isimlerini söylüyorum; Batı-Karade-
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niz, Kızilırmak, Seyhan, Doğu - 'Karadeniz, Co
rum, ve Dicle havzaları. 

1965 yılı kati proje çalışmalarımızı kısaca arz 
edeceğim, rt%5 yılı. içinde 1,500 milyon lira 
kesif bedelleri toplamı olan 31 aded baraj, 
ve hidro - elektrik santralleri projeleri üzerin
de çalışmalarımız olacak ve bunlardan 25 ade
di yılın içinde ikmal edilecektir. 

Bu projeler .şunlardır; Kiraz Dere Barajı, 
Bayrameı (Barajı, Kınık 'Barajı, Madran ve 
Karpuzlu Barajı, Atgedik Barajı, (Javdarhi-
sar ve İlcik barajları, Seyit Gazi Barajı, Darı 
Dere Barajı, Kap ulu Kaya Barajı, Yah'şihan 
Hidro - Elektrik Santrali, Asap Tepe Barajı, 
Ada Tepe ve Karakuz barajları, Efring Ba
rajı ve Hidro - Elektrik santralleri, Çivi Çukuru 
Barajı, Tercan Barajı ve Hidro - Elektrik 
Santrali, Hacı Hıdır Barajı, Göksu Barajı, IIo-
şat Barajı ve Hidro - Elektrik Santrali, Ka
dı söy ve Keşan barajları, Korkuteli barajla
rıdır. 

Katî projesinin ikmali 1966 yılma intikal 
edecek olan 6 baraj ve hidro - elektrik sant
ralleri şunlardır; 1965 te bunlar bitirilmiş 
olacak, 196Ö ya kalacak 'olanlar; Akeay Hid
ro - Elektrik Santrali, Vali i Kaya Barajı, Ay
vacık Barajı ve Hidro - Elektrik Santrali, 
Fatlı Hidro - Elektrik Santrali, Alma Barajı, 
Karacaören Baraj ve Hidro - Elektrik sant
ralleri, 1965 yılında keşif bedelleri toplamı 
'1,813 milyon lira olan 60 aded. sulama ve 
ıslah projesi üzerinde katî proje çalışmaları 
yapılacak. Ve bunlardan 46 adedi, 1965 yılı 
içinde bitirilecektir. Bu projeler 5 milyon 
dönüm arazinin sulanmasını derpiş etmek
tedir. Böylece 1965 yılında 152 aded baraj 
ve hidro - elektrik santral, sulama ve taşkın 
projeleri ikmal ettirilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi 1965 yılı inşaat 
faaliyetleri hakkında kısaca malûmat arz ede
ceğim. 1964 - 1965 yılı geçmiş yıllara naza
ran en büyük baraj ve hidro - elektrik sant
raller inşaat yılıdır, ihale ve keşif bedelleri 
t.opla'mı, 3,92*9 milyon lirayı İmlan 43 ba
raj ve hidro - elektrik santralleri inşaatı 1965 
yılında yapılacak ve bir kısmı da devam edecek
tir,- Bunlardan 901 milyon lira bedelli olan 
barajları arz ediyorum; inşaatı devam etmekte 
olan Buldan, Akkaya, Sürgün, Samsaklık, Ba

sanlar, Altına'ba, Gümüşler, Kesik Kuyu, Kar
tal Kaya, Deve Geeiti, Akköy, Tatlaı-ın, Cip, 
Bayındır, Kurboğazı, Onaç, Kızılsu, Ay-
mus, Kesik Köprü, Anamur, Yüreğir, Har-
şit, Çağeağa, Engir, Erciş, Kovada, baraj 
ve hidro - elektrik santralleri. Keşif bedelleri 
3.027 milyon olan Porsuk 2, ö-öllsöy, Tahta 
Köprü, Kozan, Serçe Boğazı, Harala, Me-
nent, Kadıköy, Alakır, Gökçe Kaya, Keban 
ve Muradiye baraj ve hidro - elektrik santral
leri bu yıl ihale edilerek inşaatlarına başlana
caktı r. Böylece 1965 yılında'3 milyar 928 mil
yon lira keşif bedelli 43 baraj ve hidro - elekt
rik santrali inşaatına sahne olacaktır. 

Ayrıca 1965 yılında 107 büyük, 19 da kü
çük olmak üzere ceman 126 aded sulama pro
jesi inşaatı yapılacak ve bunlardan 980 bin 
932 dönüm arazinin sulanması sağlanmış ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, 1960 yılma kadar 
Devlet eliyle sulama imkânına kavuşan, Tür
kiye çapındaki arazilerin miktarı 2 ımilyon dö
nümdür. 

Plân dönemi içerisinde '5 milyon dönüm. 
arazinin sulanması 'hedef alınmıştır, ilk üç 
senede do 1 'milyon 750 bin dönümlük kısmın 
gerçekleşeceğini ifade ettim, ilk iki yılda. Beş 
milyon dönüm, arazinin sulanmasının .gerçek
leşmesi Ibize ibüyük imkânlar (bahsedecektir. 

Ayrıca Fırat Plânlama Amirliği Diyarba
kır 'da teşkil edilmek suretiyle, Fırat havza
sını, 1962 yılından itübareıı ele alınmış bulu
nan Fırat havrasının inkişaf çalışmaları ta
mamlanmıştır. Büyük imkânlar veren ve fakat 
bugün ibıı imkânların hemen hemen çok cüzi 
bir kısmının, kullanılabildiği Fırat havzamı
zın Keban Baraj ve Hidrv> - Elektrik Santra
linin inşaatından .sonra ve ondan evvel diğer 
pfoejlere takdimen verilecek önem ile Doğu
muzun, Orta - Anadolu'muzun gerek sulama 
konusunda gerekse enerji üretiminde elek-
tılometelurji sanayiinin kalkınmacında ve ku
rulmasında, kimya sanayiinin kunüm'asında 
hiol ve ucuz elektrik enerjimi 'bize temin ede
cek: olan Keban Baraj ve Hidro - Elektrik 
Santrali inşaatında Hükümetinizin Parlâ
mento kadar kararlı 'olduğunu ve ibıı saiflhada 
yapılan ('alışmaların olumlu istikâmete yö-
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nehniş olduğunu ve dün yapılan topla:didon 
müspet neticeler istihsal eklilnıiş (ollduğunu (bir 
kere d allı a ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarını, 'bu umumi mâruzâ
tımdan sonra, şimdi çok kıymetli arkadaışları-
'inın suallerine, 'kısaca cevaplarımı arz etmeye 
çalışacağını. .Sayın Adalet Partisi Sözcüsü 
Ethem Erdinç arkadaşımız plân mevzıılarma 
temas etmek suretiyle, plân ve bütçe arasın
daki 'bâzı noktalara temas ederek Hükümetin 
plânlı ve veya plânsız bir çalışma içinde olup 
olmadığım takdirinize bırakırını buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, 01 sayılı Kanunla ar
tık bundan sonra hükümetler uzun ve kısa va
deli plânların ve yıllık yatırım programları
nın içerisinde memleketin bütün imkânlarını 
seferber etmek durumunda olacaklardır. Ve 
Hükümetiniz memleketimizin bir kuruş parasının 
dahi heder olmamasını sağlamak için plânlı dev
renin bütün tonikti içerisinde çalışmalarını tek
sif etmeye uğraşmaktadır. Bu çalışmalarda en 
büyük'' kuvveti de Parlâmento olacak Senato ola
cak, Millet Meclisi olacak. Ve daima kıymetli 
tenkidleriniz ve irşatlarınız bize ışık tutacaktır. 
Bunu ifade etmek isterim. 

Enerji ve Tabiî'Kaynaklar Bakanlığının Teş
kilât Kanunu çıkmamıştır. Halbuki, seçim ka
nunları daha sûra ti (i çıkıyor, buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı 495J sayılı Kanunla kurulduk
tan sonra üç ay içerisinde değerli arkadaşlarımla 
beraber hazırlamış bulunduğumuz kanun tasarı
sını idari ve idari metotları yeniden tanzim ko
misyonuna yani Devlet Plânlama Teşkilâtı için
deki bu komisyona tevdi ettik. Hazırlıkları ik
mâl edildi. Bakanlar Kurulunda görüşüldü. Bu
gün Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulun
maktadır. Bu kanunun da süratle çıkmasında 
değerli arkadaşlarım yardımcı olurlarsa büyük 
bir memnuniyet ve bahtiyarlık duyarız. Ancak 
Seçim kanunlarındaki müstaealiyet esasen Ana
yasanın A'e kanunların âmir hükümleri içinde 
Puıkınduğunu da 'bir kere daiha ifade etmek is
terim. (Sağdan; Anayasada yok sesleri) Anaya
sanın gerekçesinde secime taallûk eden hususla
rı-değerli arkadaşlarım eğer fırsat verirlerse, bu
rada ifade etmek ve tahliline girmek isterim. 
Ama; şu anda Devlet Su İşleri (ienel Müdürlüğü 
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bütçesinde buna temas etmek istemiyorum. De
ğerli arkadaşımın bu noktaya ilişen bir fikrine 
cevap vermek için beyanda bulundum. 

Efendim, değerli 0. H. P. Sözcüsü Sakıp 
Hatunoğlu arkadaşımız Mehte projesine taallûk 
eden kısımlar üzerinde durdular. ' 6200 sayılı 
Kanuna iliştiler, Keban barajı çalışmalarına 
iliştiler ki (bu Kdban Barajı ve Hidro - elektrik 
santralinin çalışmalarının müspet safhada oldu
ğu yolundaki ve bu safhadaki çalşmaları da de
ğerli arkadaşlarım, takdirle karşılamış oldukları 
için fazla üzerinde dıırmıyacağım. Yine değerli 
arkadaşım Türkiye Elektrik A'e su hadleri Kanu
nuna iliştiler. Buna da zannediyorum, biraz ev
velki mâruzâtımla cevap vermiş oluyorum. 

V. T. P. adına Sayın Mehmet Ali Demir arka
daşımız su konusuna ve içine sularına temas 
ettiler. Değerli arkadaşım Köy İşleri Bakanının 
bu konuda cevap vereceğini zannederim. Devlet 
su işlerinin geri kalmış bölgelere kayması lâzim-
geldiğine değinen noktai nazarına aynen işti
rak ediyorum. Esasen bu çalışmalarımız bunu 
tes'bit ve teyidetun-ektedir. Keban Barajı hak
kındaki Fırat 'havzasına ait çalışmalara da 
»cevap vermiş oluyorum. 

İstanbul'un su dâvası ve Kıırbağalı dereye ta<-, 
allıik eden Sayın Ekrem Özden ve Rifat üztürk-
çine arkadaşımızın suallerine, tevhidetmek sure
tiyle cevap vermeye çalışacağım. 

İstanbul'un sır dâvasının, su probleminin hal
ledilmesi lâzımgeldiği kanaatine iştirak ediyoruz. 
.Mesele bunda asli görevli olan kimdir sualine 
cevap vermektir. Bunda evvelemirde görevli İs
tanbul Belediyeyidir. İstanbul Belediyesi su ih
tiyacını ifade eder, Ankara Belediyesi su ihti
yacını ifade eder. Ve Devlet su işlerinin bunu 
ele almasını ister. (laziaııtep Belediyesi de aynı 
ihtiva*;, zaruret içindedir. Bunlar için Devlet 
sn işlerine bu görevi verebilmek için bir kanun 
sevk edilmesi A'e bu yetkinin A'erilnıesi iktiza eder. 
Bunun için de hazırlamış olduğumuz kanun tasa
rısını Hükümete sevk etmiş bulunmaktayız. An-. 
cak bu konudaki çalışmalarımızı da kısaca belirt
mek isterim. 

Teknik yardım konusunda Devlet su işleri, 
elinden gelen gayreti yapmaktadır. Buna göre. 
İstanbul'a bugün isale edilen yıllık 80 milyon 
metre mikâp suyun ibirinci kademede, iki misline 
ikinci kademede, 3 misline çıkarılabilmesi için; 



d. Senatosu B : 34 
birinci Terkos gölü, Ali Bey barajı ve Ömerli ba- I 
rajiarı imkânları vardır. Amerikan firmasına 
bu konular etüdettirilmiştir. Terkos'tan 3 neü 
isale ile, Ali Bey barajının inşaası, Ömerli 
barajının inşaası için ve bu şebekede bâzı ısla
hat için 450 mi;yon liraya ihtiyaç bulunduğu 
tesbit edilmiştir. Ömerli Barajı projeleri ihaleye 
hazır hale .getirilmiştir. Alibey Barajı projesi 
hazulaaımîiktadır. Kanun çıkmadan evvel, be
lediye bütçesine para koyabildiği takdirde Ömer
li Barajı derhal, Alibey Barajı ise 1965 -yılın 
içinde ihale edilebilecek durumdadır, Diğer 
taraftan Dünya Sağlık Teşkilâtından a'ıhacak 
bir yardımla içine ve kanalizasyonun bera-
beraberce halli için müracaat yapılmıştır. Kana-
lizasyan projelerinin bir kısmı Alman Profesör 
Ken tarafmdam hazırlanmaktadır. Netice iti
bariyle Devlet Su İşlerine bu yetkinin verilmesi 
konusu Yüksek Parlâmentonun tasvibine ikti
ran ettiği takdirde, değerli iadcadaşlarımızın 
noktai nazarlarını öğrenmek müımkün olacak 
ve çalışma imkânı İstanbul'un bilhassa gerek 
içme suyu, gerekse sanayideki su ihtiyacını te
mindeki zaruret bütün çıplaklığiylc münakaşa 
edilmek imkânına kavuşacaktır. 

Kurbağaîı dere konusuna gelince; Kurba
ğa! ı dere etrafındaki evlerin pis sulan:un mec
ra ı dereye bağlanmış bulunması sebebiyle Kur
bağaîı dere bilhassa yaz aylarında ha1 kın sağ
lığını tehdideder bir mahiyet alnrş ve pis sular 
Kadıköy ile Bostancı arasındaki marmana sahili 
plaj mm takasımı kirletmekte ve doiayısiyle hal
kın sağlığını bu mmtakada tekdidediei bir du
rum arz etmektedir. İstanbul Belediyesi bel
genin sağlığını tehdideden bu mesele ile ilgili 
o'arak gerekli teşebbüse geçmiş ve 195!) yılında 
Profesör Ken Başkanlığında bir 'kanalizasyon 
bürosu kurulmuş ve bu suretle şehrin Anadolu 
yakasına ait kanalizasyon projesini, Doğu Kana
lizasyon Bölgesi adı ile ikmal ettirmiş ve bu 
projeler Devlet Su tşleni Genel Müdürlüğünce 
incelenmiş bulunmaktadır. Bu proje tahakkuk 
ettiği takdirde bölgede bütün pis sular kanali
zasyon mecralarına 'aktarılacağındanKurbağaîı 
derenim kirlenmesini meydana getiren sebepler 
ortfidan kalkacak ve dolay isiyle halkın sağlığı 
korunmuş olacaktır. Kurbağaîı dere ile ilgili 
kanalizasyon teslislerinin keşif bedeli 30 milyon 
likadır. 6200 sayılı Kanunla Devlet Su İşlerine 
yalnız, kanalizasyon projelerinin tetkiki ve tas-
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dik yetkisi verilmiş olup bu inşaatın yapılması 
belediye hizmetleri meyammda buİunma'ktadir, 

Sayın Rahmi Alakan arkadaşımızın 1963 
denberj. Mengen çayının ıslah edilmediğini ve iıc 
zaman ele alınacağı yolundaki suallerine ce
vap arz ediyorum. Bu konu Bolu'nun Mengeiı 
kazasının Beşler mahallesinin taşkından korun
ması meıvzundur. Konu 1964 yılı içinde istikşa
fı kademede incelenmiştir. Beşler mahallesi 
Mengen Çayı sol sahilinde taşkın sahasında ku
rulmuş bir mahalledir. Korunması için 700 met
re boyunda, su tarafı canlı iksa ile kurulmuş 
bir şedde inşaası gerekmektedir. Bu suretle 49 
bina taşkından korunacaktır. Yatırım bedeli 
75 bin liradır. 1965 programına alınmış olmak
la beraber 1965 yılı içerisinde diğer hazırlıkla
rın yapılım ası için değerli arkadaşımızın ifade 
etmiş ^olduğu ilıakika'ten hayati, önem taşıyan 
mülâhazalar göz önünde tutulmak suretiyle ça
lışmalar yapılmakta ve bir neticeye raptedilme-
ye çalışılacaktır, uğraşılacaktır. 

Sayın İskender Cenap Ege .arkadaşımızın 
Karayollarına taallûk eden sorularına değerli 
arkadaşım cevap verdiler. Pamükkalenin tra-
vertenlerinin kararmaması için gerekli tedbir
lerin da aynı zamanda alınmalkta olduğunu ve 
kadîm su hakkına dayanmak suretiyle köylülerin 
bu suyu tarlalarına çevirmek için mahkeme ilâ
mına müstenit bulunan haklarını ihlâl etim emek 
suretiyle ovadaki su imkânlarını geliştirerek 
tırıverteulerin. kararmaması istikametinde Dev
let Su İşleri bünyesimde çalışmaların devam et
mekte olduğunu ifade etmek istenim. 

Değer'd arkadaşlarım, kıymetli senatörleri
mizin ileri sürmüş oldukları mütalâalara kısaca 
ee:v<ap arz etmeye çalıştım. IBöllgovi veya Devlet 
Su İşleri bünyesindeki çalışmalarla, teknik iza
hatları icabettiren suallerinize gerek Bakanlığı
mız içerisinde ve gerekse yazılı olarak her za
man cevap veılmeyc hazır olduğumuzu ifade 
eder, kıymetli vakitlerinizi .aldığım için özür di
ler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkıtşlar.) 

BAŞKAN — Sayın Köy İşleri Balkanı. 
KÖY İŞLERİ BAKANI LEBÎT YURDÖCJ-

LI7 (izmir) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; çok değerli zamanınızı iyi 
kullanmanıza yardımcı olmaya dikkat ederek 
köy yolları, köy içmesuları mevzuundaki soru
larınızı kısaca, cevaplamaya çalışacağım, 
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ve sayın senatörler köy yolu ve içme-sularmda 
bir beraberliğe doğru gittiler. Umumiyetle bu 
nıevzudaki ihtiyaçları bütün açıklığı ve acılığı 
ile ifade ettiler. Ve bu mevzua daha büyük öl
çüde eğilmemizi istediler. Grupların ve sena
törlerin bu dâvalarda birleşmeleri bizim için 
ve memleketimiz için büyük bir kuvvetti)'. De
mek ki, demokratik nizam içerisinde böyle mü
him dâvalarda herkes birleşebiiiyor. Bu demok
ratik nizamın kuvvetli bir teminatıdır. Onun 
için bütün grup sözcüsü arkadaşlarıma ve sa
yın senatör arkadaşlarıma en iyi duygularla 
teşekkür ederim. 

Çalışmalarımız muhterem senatör arkadaş
larımızın söyledikleri istikamette gelişmekte
dir. Gerçe'kleri görüyoruz. Acıları görüyoruz. 
Ve bu dâvalar üzerine daha fazla eğilmenin ça
bası içerisindeyiz. 

Geçen sene içmesuları Dairesi olarak 500 
köy etrafında su götürülmüş, vilâyet olarak 500 
köy etrafında su götürülmüştür. Bu sen eki ha
zırlığımız Köy işleri Bakanlığının İçmesuları 
Dairesi ile bin köye su götürmek ve vilâyetler 
eliyle de bin köye su götürmektir. Yollar da yi
ne böyle. Geçen sene 3 269 kilometre 'köy yolu 
etrafında çalışılmıştır. Bu seneki program ha
zırlığımız 5 900 kilometre civarındadır. Demek 
ki, bir senede hemen hemen bir misline yakın 
bir hızlandırma gayreti içindeyiz. Sizin bu des
teğinizi devam ettirdikçe ümidederim ki, bun
lar muvaffak olacak ve gelecek seneler daha 
ileriye gidecektir. 

Münferit sual tek arkadaşım Saym Rahmi 
Arakan Bolu'mm Kıbrısçık kazası içmesuları 
için bir sual sordular. Kısaca arz edeyim ona 
da cevabımı. Umumiyetle bu kazanın 11 yerleş
me ünitesi sulu, 12 yerleşme ünitesi yarı sulu 
ve 14 yerleşme ünitesinde de hiç su yoktur. Bu 
Türkiye'nin nisbetleriyle karşılaştırılırsa aşağı 
- yukarı Türkiye nisbetlerine yakın, demek ki, 
başka vilâyetlerden, başka kazalardan daha 
başka değil. Bu nisbet içinde bir köyde bu se
ne çalışılmıştır. Deve ören Köyünde 73 bin li-
ralı'k bir yatının vardır. Geçen seneki bu hızı
mız, bu sene de aynı istikamette olacaktır. Bü
tün Türkiye ihtiyaçlarına ve bunlara gidecek 
yatırımları düşünürsek, bundan fazla bir hızla 
gitmek mümkün olmıyacaktır. Ama bu sene 
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hızlanıyorum, diye ifade ettim. Nitekim bu ka
zada şimdi bir grup köyü ele alıyoruz. Bu grup 
köyü Kıbrısçık, Bclenköy grupudur. Yani 10 
yerleşme ünitesi vardır. Ve 850 bin lira keşifle 
toplum kalkınması kuruluna gönderilmiş prog
ramının tasdiki beklenmektedir. Demek ki hız
landırdıkça bu mevzulara daha çok eğilebile-
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlarıma saygılarımı suna
rım. 

Ayrıca başka sorularınız varsa burada veya 
Bakanlığımda yazılı olarak cevap vermeye ama
deyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REFE'T RENDECİ (Samsun) — Efendim, 

geçen sene DSt Genel Müdürlüğü vasıtası ile öğ
renebildiğime göre 500 köyün DSİ vasıtası ile, 
500 köyün de vilâyetler vasıtası ile, bu sene de 
1 000 köyün DSÎ ve 1 000 köyün de vilâyetler 
vasıtası ile su işlerinin yaptırılacağı söyleniyor. 
Bunların paraları, tahsisatları nasıl ayrılıyor? 
Hangi plân dâhilinde yapılıyor. 

KÖY İŞLERİ KAKANI LEBÎT YURDOĞ-
LU (Devamla) — Arz edeyim efendim. Bunları 
bütçe fasıllarından vilâyetlere yardım olarak 
ayırıyoruz. Ve -bunları valilere gönderiyoruz. 
Yalnız bunların programları bizden geçmektedir. 
Valiler bu paralarla bizden geçen ve toplum kal
kınması kurullarından geçen programları tatbik 
etmektedirler. 

İçmesuları Dairesi üç. yolda içmesuyu yap
maktadır. Biri kendisi ihale eder, birisi kendisi 
emanet olarak yapar, biri de vilâyetlere bu büt
çe faslından yapılan yardımlar yoluyla yapılır. 

ZİYA AYRİM (Kars) — Bir sual soracağım 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ZİYA AYRIM (Kars) — Saym Bakan, mem

leketimizde bâzı yerlerde insanların ve hayvan
ların aynı gölekten su temin ettiklerini, içtikle
rini bilirler. Bunun önüne geçmek için çalışma
ları var mıdır? Vilâyetlere yapılan yardımla 
nasıl tevzi edilmektedir? 

İkincisi; 1965 yılı icra programında bâzı 
köylerimize elektrik enerjisinin getirileceği 
plânda gözükmektedir. Fakat daha ziyade bu 
köylerin Orta ve Batı - Anadolu'da olduğu naza
rı dikkati celbetmektedir. Acaba neden bu böyle 
olmuştur, izahını rica ederim. 
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KÖY İŞLERİ BAKANİ LBBİT YURDOC-

LU (Devamla) — Lvvelâ, 1 nci sualinize cevap 
arz edeyim. 

Türkiye'de ortalama olarak 60 küsur hin, (>3 
bin kadar yerleşme ünitesi vardır. Rakamda ya
nılmıyorsam bunun 25 bininde içecek su var, 1(! 
bininde yetersiz, olup üst tarafının da hiç suyu 
yoktur. Biz verdiğiniz yatırımları tevzi ederken 
her vilâyetin bu rakamlarını esas alıyoruz. 

Yani, plânlama ile birlikte tesbit ediyoruz ve 
ederken her vilâyette hiç suyu olraıyan ünite ne 
kadardır, yetersiz suyu olan ne kadardır ve mer
kezce yürüttüğümüz büyük meselelerin taksi
minde daha ziyade hiç suyu olraıyan köyler, bu
na mukabil yetersiz olanları vali ve yardımeıla-
riyle ayarlani'aya çalışarak, 'bu muvazene istika
metinde bir taksim yapıyoruz. Bu taksimi yapar
ken, tabiî daha evvel yapılmış ihaleler de alâ
kalı dairemizce nazarı dikkate alınmakladır. 
Hu istikamette tevzi yapıyoruz. Böyle Cenup. 
bölgesinde bilhassa Urla, Mardin vesaire yer
lerde daima içmesuyıı ıstırabını daha çok çek-, 
inektedirler. O zaman imkân ve yatırımlarımız 
nerede çoksa oraya doğnı kayma yoluna gidil
miştir. 

• Llektrik meselesine gelince, arkadaşlarım. 
Türkiye'de bu 85 bin küsur köyümüzden daha 
ancak maalesef 230 - 240 ında elektrik vardır. 
ve bunların da % 60 ı arızalı, bozuk v.s. Demek-
ki, Türkiye'de köye daha elektrik gitmemiş di
yebiliriz. İlk defa gitmek yolundadır ve gider
ken rantabilite hesapları yapılmaktadır. Yani 
dizel motorları ile köye elektrik giderse köye 
faydası yok. Maliyet çok yüksek olmakta... Me
sele yalnız tenvir değil sulamada, pompajda 
kullanmaktadır. Yani sanayiden köye bir şey 
getirmelidir. Bu bakımdan kabil olduğu kadar 
a nalı atlar nerede ise ancak onun yanında kısa 
mesafelere elektrik göndermek esas alınmıştır. 
Faydalı ve rantabldır.. Ve çalışmalar etüt daire
since daima bu istikamette olmuştur. 

Anahatlar, şimdilik 6 bin köy etrafında gö
rülmektedir. Daha çok bu çalışmalar arkadaşı
mızın söylemiş olduğu bölgelerdedir. Anahatlar 
geliştikçe 'bunlar da daha çok yayılacaklardır. 
Bunlarda dizel motoru vesaire değil, ucuz, eko
nomik ve böylece kullanılmasından köy ekono
misine yük değil bilâkis büyük bir kazanç te
min'edecek bir istikamet seçilmektedir. Bize 

bağlı etüt idaresi bunları tesbit eder, projeleri
ni yapar, bol miktarda plânlama proje dairesi
ne verilir. Ve plânlama dairesi bu projelerin 
içinden kendisi seçer ve bize verir. Binaenaleyh 
bu seçimde dahi bizden çok plânlama dairesi 
ekonomik hesapları öne alarak bize tevdi eder. 
Bu sene de pekçok projeden kendisi seçmiştir. 
Beraber arkadaşlarımızla bize tevdi etmişler
dir. 

MKCDİ AGUN (Rize) — Bu şekilde içme
suyıı olımyan kaç köy vardır? 

KÖY İŞLLRİ BAKANI LBBÎT YURDOC-
LU (Devamla) — Arz edeyim efendim. Muh
tarlık olarak 35 bin küsur muhtarlık var. Ama 
içmesuıyu /olarak yerleşme (ünitesini iesas alıyor
lar. Çünkü mahalle, mezra, oba v.s. gibi Anado
lu'da dağınıklıklar var. Hepsine ayrı içmesuyıı 
gitmesi lâzım. Onun için bunlar yerleşme üni
tesi olarak, içmesuyıında esas alınmakta. 

BAŞKAN —Sayın Agun. 
MLVDİ ACUN (Rize) — Hayvan ve insa

nın aynı yerden su içtiği susuz kaç köy var
dır? 

KÖY İŞLURİ BAKANI LU BİT YURDOC-
Ll! (Devamla) -— Bu esas istikamette Türkiye'
nin 3;") bin köyünde bir araştırmamız yoktur. 
Ama susuz köyler buna benzer çeşitli ıstırap 
sahneleriyle doludur. 25 - 30 bin köyde su yok 
demek, buna benzer çeşitli ıstırap »sahnelerinin 
çeşitli manzarada Türkiye'de mevcudolduğtı-
nun ifadesidir. Nerelerde vardır?... Böyle bir 
araştırmamız yok efendim. 25 bininde su var, 
Ki bini yetersizdir. Hepsi b'3 - 04 bin olduğuna 
göre, geri tarafında içecek sn yoktur efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Oku rer. 
CAHİT OKURRR (İzmir) — Sayın Bakan, 

bu sene geçen sene'kinin i'ki misli köy yolu ya
pılacağını buyurdunuz. Bu iki misli artış plâ
nın gereği midir, yoksa başka sebepeler mi var
dır? Meselâ Köy İşleri Bakanlığının kurulma
sında artışın rolü olmuş mudur? 

KÖY İŞLLRİ BAKANI LRBİT YüRDOC-
LU (Devamla) — Bütün söylediğinizin hepsi
nin bunda rolleri vardır. Bir kere Köy İşleri 
Ba'kanhğı kurulduktan sonra halkın" eğitimi v.s. 
'dolayısiylo derneklere,' köy derneklerine 'hal
kın katılması mevzuunda daha çok mesafe al
maya başladık. Halkın katılması arttı. Çünkü 



Ö. Senatosu B : 34 
bu köye doğru gittikçe içtimai faktör teknik 
yanında, ağırlaşmaktadır. Binaenaleyh halkı 
inandırarak İrana katılmasını teşvik ettiğiniz 
ölçüde bu meseleler kolayca halledilecektir. 
Türkiye'de 150 bin kilometrelik köy yolu var
dır. Bunun ancak 10 bin kilometresi kış - yaz 
geçit verir. 20 - 25 bin kilometresi kışın geçit 
vermez, yazın geçit verir. 100 hin kilometre 
keçi yolu var. Bir kilometre köy yo hum 20 - 40 
hin lira tahmin ederseniz - yerine göre deği
şir - milyarlar ve 'milyarlara ihtiyaç var. O hal
de Türkiye'de köy yolu demek yalnız devlet ya
tırımı olarak meseleyi halletme değil, zorlama
dan inandırarak halk katılışını temin etmek
tir. Demek ki toplum kalkınması metotları bu
nu temin eden ilmî metotlardır. Bu daha baş
langıçtır. Ama bir ölçüde derneklere eğilmek, 
toplum kalkınması kurullarının vilâyetlerde 
kurulması, bir ölçüde buna fayda sağlamıştır. 
Bu bir. 

İkincisi;-bir kısım .il yollarını karayolları al
mıştır tabiî, buradan artan imkân da bunun ar
tışında bir fayda olmuştur, İl ve köy yolları bir 
arada, mütalâa edilir. Demin sayın bakan ifade 
etti. Aynı m akma, parkı aynı kadrolarla olurdu. 
»Şimdi karayollarının kadrosundan faydalanarak 
bir kısım yollar oraya verilmekle bu güç, köye 
doğru gitmek imkânını kazanmıştır. 

Üçüncüsü; bunun dışında dış yardımlarla da 
temas halindeyiz. Bir proje hazırladık. Halk ka
tılmasına buğday yardımı alma. yolundayız. Bu
nun gerçekleşme ihtimali mevcuttur. Bu da prog
ramımıza bir hız kazandırmaktadır. 

Demek ki, çeşitli faktörlerle, plân ve prog
ram içinde bu programlan artırmaya çalışıyoruz. 
Saydığım 2 - 3 faktör bundan ibarettir. 

.BAŞKAN--«ayın Çetin. 
ALÂEDDİN ÇETÎN (Çorum) — Efendim, 

iki nokta arz edeceğim. Birincisi; yol yapılırken 
köylü de bizzat bu yol yapımına iştirak etmek
te ve bu hususta fedakârlık göstermektedir. Bu 
hususta köylüye gerekli kolaylıkların sağlan
ması hususunda bakanlık gayret göstermekte 
midir? 

KÖY İŞLEK 1 BAKANİ LEBİT \TR1H)Ğ-
LU (Devamla) — Bu sistemin daha iyiye gö
türülmesi için bakanlık hususi gayretler sarf et
mektedir. Ama misal ve hâdiseleri değerli arka
daşım verirlerse daha. çok memnun ve daha çok 
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müteşekkir kalırız. Ve üzerine eğilerek daha 
çabuk önleriz arkadaşlarımdan bu hususta yar
dım rica ederim. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Kendileri 
de küçük sulama için havuzların yaptırılaca
ğından bahsettiler? Bu durum köylünün sebze
cilik, ve bahçecilik de sulama bakımından iyi 
bir vesile olur. Yalnız şunu ifade etmek iste
rim ki, buralara plân el koymaz. Acaba böyle 
yerlere basit projeler olarak, ufak çapta pro
jeler tatbik edilmez mi? Boş zamanlarında ele
manlarımız ufak bir proje himmet etse. Diğer 
işler köylüye ait olmak üzere bir şeyler yap
mak suretiyle faydalı olabilirler mi. Bu sene 
olmazsa bile gelecek sene için bir şey düşünü
lür mü? 

KÖY İŞLERİ BAKANI LEBİT YURDOĞ-
LL (Devamla) — Değerli arkadaşınım fikrin
den faydalanacağız. Ancak .yeni aldığımız bir 
kararla toprak su kooperatiflerine büyük im
kân sağlamış bulunuyoruz. En. küçük bir te
şebbüs bile olsa, kooperatifleşerek veya nıüufe-
fidolarak talep vukuunda arkadaşlarımız ma
halline gitmekte, projesini yapmakta ve büyük 
ölçüde işi gerçekleştirerek köylüye veya koo
peratife tevdi etmektedir. Bu tarz sulama im
kânlarını şimdi dahi Toprak - Su Kooperatifle 
ri vasıtasiyle yapmak mümkündür. Böyle tek
lifler varsa, ben de yardımcı olmaya söz veri
rim. Faydalı bir yoldur, efendim. Teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Efendim, Bayındırlık Bakanlı
ğı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su 
İşleri Genel . Müdürlüğü bütçesi hakkındaki 
umumi görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 17 976 704 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim güderleri 1. 345 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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14.000 Hknıeıt giderleri 145 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 310 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul cdil'miştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve Prije giderleri 7 079 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, Tesis ve büyük onarım 
.giderleri 617 293 004 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul cdil'miştir. 

23.000 Makim, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 5 851 500 
BAŞKAN •— Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 10 700 000 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.00 Malî transferler 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 9 860 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu suretle Bayındırlık Bakan
lığı' bütçesi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2, — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis

yonu raporu (1/746) (S. Sayısı: 500) — (1) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçelinin tümü üzerimdeki müzakereler 'bit
miştin. Maddelere geçiyoruz efendim. 

(1) — 500 S. Saydı basmayazı tutan&ğın 
sonundadır. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Müzakereler bitti mi, Sayın Başkan? Ayrı ayrı 
•değil mi idi ıbir sual sıoraıeaktım. 

BAŞKAN — Karar alındı efendim. Zatıali-
niz teşrif etmemişlerdi, ne yapalım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Biz buruda idik. Diğer vekillere soruluyor diye 
Köy İşleri Bakanına bunu sormadım. 

BAŞKAN — Ne yapalım, bir başka vesile 
ile sorarsınız. 

Buyurunuz, maddeleri okutuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Ge::el Müdürlü
ğünüm cari harcamaları içiin 208 033 472 lira, 
yaltırım lnancamaları için 629 900 000 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de 
158 830 946 lira ki, toplam olaraik 996 764 418 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvellerini! okutuyorum efen
dim. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 

12.000 Personel giderleri 156 577 702 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kaıbul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 512 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul cdil'miştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 266 528 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etıniyenlei'... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşütli giderler 46 677 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 28 635 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, ted's ve büyük onarım gi
derleri 400 315 000 
BAŞKAN .— Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

— 652 — 
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Lira 

2C.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım 
lan ve büyük onarımları 200 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma 

lar 40 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenle;\.. Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler G 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 710 031 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 118 114 415 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenle;*... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okumdu) 
BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlik

te oylarınıza sunuyorum: 
R'ifml edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

mtat-iv. 
MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü

ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 996 764 418 lira tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Cetveli okuyoruz. 

B - CETVELİ 

62.000 Genel müdürlük malları ge
liri 5 262 000 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 5 750 002 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 özel gelirler 985 752 416 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkindi maddeyi tekınar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1965 bütçe yılında elde edilecek gelir çe-
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çitlerinden her birinin dayandığı hükümler, $>ağ-
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel-
ide yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1965 Bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuıyoruım. Kabul edenler... Kalb<al... 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 30. 6 .1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu 
karariyle kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi 
yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu hakkındaki 11 . 2 .1950 tarih ve 
5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1965 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar harçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki .tertibinde karşılığı 
bulunan borçlar ilgili oklukları hizmet tertiplerin
den bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde 
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkla
rı yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya (Aylık 
vo ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen 
yıllar borçlan) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyii oyunuza sunuyorum. 
Kr.ıbul edenler... Kabul otmoyenler... Kabul edil-
mistir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (Â/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarını gi-
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derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin;. (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
'bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki 
Hdir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kahul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, hağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN. —• Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kahul edenler... Etmeyenler.., 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 9. — Karayolları Genel Müdürlüğün 
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN. — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu 
miza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiiştir. 

MADDE 10. — 5889 sayılı Kanunla yürür
lükten kadınlan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin birinci, fıkrasına göre 1525 sayılı 
Kamınım esasları dairesinde tahsil edilmiş olan 
paralar Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
biı* bölüme gelir, diğer taraftan (Yatırım bacama-
lan) cetvelinin ilgili maddelerine ödenek kaydo-
1 ımıır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler...Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Devlet daire ve müesısesele-
riyle Ikaımu tüzel kişileri, dermekler ve diğer 
kurumlar tarafımdan veya dış yardımlardan 
yol, köprü ve benzeri işler yaptırılması maksa-
diiyle Karayoll'an Genel Müdürlüğüne yatırıla
cak paralar, (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
maddeye gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli 
(Yatırım harcamalara) cetvelimde açılacak özel 
maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen 
kısım, ertesi yıla 'birinci fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

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

MADDE 12. — Bu kamun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

, BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Ba

yındırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kt-
miyenler... Kabul edilmiştir. Kanun açık oyu
nuza sunulacaktır. 

S. — Devlet Su İşleri (fenel Müdürlüğü 1965 
yık Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (1/741) (S. Sayısı : 501) (1) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesine geçiyoruz. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün cari harcamaları için 50 330 203 
lira, yatırını harcamaları için 1 207 803 000 
lira sermaye teşkili ve transfer harca
maları için de 228 407 054 lira "ki, toplanı 
olarak 1 486 540 257 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN -—• Cetvelleri okuyoruz. 

(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 

12.000 Personel giderleri 41 686 551 
BAŞKAN —. Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kahul edil'iniştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 788, 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 338 152 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 017 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 188 619 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Et miyen 1 er... Kahul edilmişti r. 

(1) 501 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
•nundadır. 
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Ti. 

22.000 Yapı tesis ve büyük onarını gi
derleri 856-94.4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenlci'... Kabul edilmişti t*. 

23.000 Makina, Teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 162 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payı ve 

sermaye teşkilleri 1 000 0002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenleı... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma
lar 95 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 50 265 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka.bııl edilmişi ir. 

35.000 Sosyal transferler 405 967 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmişi ir. 

36.000 Borç ödemeleri Sİ 744 ~)S7) 
.BAŞKAN --- Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 

beraber 
. Mlmi-

B AŞK AN — Maddeyi cetveli eriyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri fJeııcl Mü 
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet 
vclde gösterildiği üzere 1 486 540 257 lira ola 
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvel i okuluvorımı'. 

B - CETVELİ 

61.000 Kurumlar 
lar 
BAŞKAN -
Etmiyenleı1.. 

(52 000 DSİ Genel 
lan gelirleri 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 

63.000 Oesitli gelir 

hasılatı ve pay-
85 650 000 

- Kaimi edenler.... 
. Kabul edilmiştir. 
Müdürlüğü mal-

4 950 001 
- Kabul edenler.... 
. Kabul edilmişti r. 
er ve cezalar 4 000 001 
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BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 Özel gelirler 1 391 940 255 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN •— İkinci maddeyi cetveli ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri (İenel Mü-
dürülğünce 1965 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü

kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1965 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Devlet Su İşleri Uenel Mü

dürlüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunim 19 ucu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
lertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bülçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şârtl ir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDH 5. — Devlet Su İşleri (fenci Mü
dürlüğünün, kuruluşu hakkındaki 18.12.1953 
tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1965 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi 
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDK 6. — (Oeçeu yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1954 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye. 

h) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Mulıasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
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yıllan bütçelerinde bulunan borçlar,1965 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertipleıi'nden veya (Aylık 
ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıl
lar borçları) maddesine, Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Ka,bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâılıil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne, aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli ile birlikte maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 9.— Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet-
veldo gösterilmiştir 

BAŞKAN — Cetvelleri ile beraber maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmipitir. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleri 
ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kurum
lar ile özel (kişiler tarafından veya dış yardımlar
dan 6200 sayılı Kanunun şümulüne giren yeraltı 
ve yerüstü suları, etüt, proje ve inşaat yaptırıl
ması malksadiyle Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cet
velde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan 
(A/2) (Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak 
özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kı
sımlar ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

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

MADDE 11. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanıl
mak üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkın
daki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fıkrası hüküm
leri 1065 bütçe yılında uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun açık oyunuza sunulacaktır. 

Bu suretle Bayındırlık Bakanlığı camiasını 
teşkil eden Köy İşleri Bakanlığı, Enerji ve Taibiî 
Kaynaklar Bakanlığının haiz olduğu meseleler 
bütçesi hakkındaki müzakereler neticelenmiştir. 
Bütçenin memlekete hayırlı olması temennisiyle 
kendilerine de muvaffakiyetler dileriz. (Alkış
lar) 

J — Ticaret Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKx\N — Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Tekrar arz edeyim ki, grupları adına konuş
ma yirmi dakikaya inhisar edecektir. Bakanın 
da konuşması sorular dâılıil olmak üzere bir sa
atle takyidedilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh 
verilecek cevapları Sayın Bakanın ona göre ayar
lamasını bilhassa rica ederim. 

İlk söz Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Rendeei'nindir. 

A. P. GRUPU ADINA REPET RENDECİ 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Sayın Bakan ve sayın Bakanlık erkânı; Ticaret 
Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle Adet Partisi Gıu-
">:ı adına ıbütçe hakkındaki görüşlerimizi arz 
edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Adalet Partisi 
sözcüsü, ana muhalefet partisi adına konuşma 
yapmaktadır. Lütfen alâka ile dinlemenizi rica 
ederim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Zaten din
liyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zatiâliniz dinliyebilirsinlz ama 
konuşanlar pek çok Sayın Ünaldı. Buyuran Sa
yın Rendeei. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Ticaret 
Bakanlığı memleketin içinde ve dışında ticareti 
lüzenlemek ve geliştirmekle mükellef bir Bakan
lıktır. Kuruluş Kanununda vazifeleri açıklan-
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mıştır, fakat oakidcn çıkarılmış bir kanım son
dadan çıkarılmış kanunlarla yamalı hale geti
rilmiş ise de yine de ihtiyacı kanşılryacak du
rumda değildir. 

'Bakanlığın halen vazifelerinin ne olduğu açık 
olarak belli değildir. Veya başka bir deyimle 
Bakanlığın yapması ieaîbeden işlere birçok or
taklar vardır. Bu ortaklar yüzünden Bakanlık 
müstakil hareket kabiliyetini yitirmiş duruma 
düşürülmüştür. 

Vazifeler tedahül etmektedir. Şöyle ki; bir 
vazifenin Ticaret Bakanlığına mı, Dışişleri Ba
kanlığına mı, Maliye Bakanlığına mı, Merkez 
Bankasına mı, Odalar Birliğine mi, yoksa Sa
nayi Bakanlığına mı aidolduğu hususları bugün 
tam olarak halledilmiş değildir. Kısaca bir 
mevzuun halli ioabettiği zaman bu yukarda arz 
ettiğimiz, saydığımız müesseselerden hangisinin 
son sözüyle halledilir, kati olarak belli değildir. 
Teşkilât Kanununun eski olması ve yeni Teşki
lât Kanununun getirilmemesi vazifelerin bu su
retle tedrJhül etmesi, Bakanlığı da müşkül du
ruma düşürdüğü gibi işlerin aksamasına da yol 
açmaktadır. Bundan evvelki bütçe tenkidlerin-
de yeni Teşkilât kanunu tasarısının getirileceği 
vadediidiği halde ve bundan önceki bütçe mü
zakerelerinde grupumuz adına yapılan konuş
malarda Teşkilât Kanununun bir an önce geti
rilmesi temenni ve terikid edildiği halde ve 
va'dedildiği halde bugüne kadar getirilmemiş
tir ve halen de Teşkilât Kanunu Meclise gelmiş 
değildir. 

Ticaret Bakanlığının noksanlığı hakkındaki 
.görüşlerimizden başlamışken ayrıca yine bu Ba
kanlıkla ilgili müesseselerin kontrolü ile vazi
feli olan bu Bakanlığın bu kontrolü yapabilmesi 
için, kısaca murakabe vazifesini yapalbilmesi 
için yine m ev i. u at noksanlıklarına temas etmeye 
çalışacağız. 

Bakanlığın bugünkü teşkilât ve teftiş kad
rosu kooperatifleri bankaları ve diğer bakan
lığın murakabesine tabi şirketleri murakabe ede
cek, kontrol edecek ve onların kanuni yoldan 
ayrılmamaların] temin edecek miktarda ve ki
fayette değildir. Bu sebeplerle getirilecek Teş
kilât Kanunu ile birlikte murakabe vazifesini, 
kendisine tevdi edilmiş müesseselerin murakabe
sini yapacak yeni bir tasarının da getirilmesi 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz, Bu arada yine Ti-
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caret Bakanlığının normal çalışabilmesi için 
mevzuat noksanlıklarına da işaret etmeden geç-
miyeceğiz. 

Getirilmesi zaruri kanunları şu şekilde sırala
mak mümkündür: 

1. Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine 
dair kanun tasarısı, 

2. Kooperatifçilik kanunu, 
3. Etiket veya tesbiti hakkında kanun, 
4. Haller idaresi için kanun, 
5. Tütün Bankası veya kooperatifi kanunu 

tasarısı, 
6. Su ürünleri kanunu tasarısı, 
7. Su ürünleri Genel Müdürlüğü kuruluş: 

kaiiumt, 
8. Odalar ve borsalar kanunu, 
9. Et endüstrisi ve organizasyonu kanunla

rının biran evvel çıkarılması lâzımgeldiği kana-
tindeyiz. 

Bu kanunlar ile gerek Bakanlık gerekse ba-
ıkanlığa bağlı teşekküllerin organize edilmesi ti
cari hayatın düzenlenmesi içerde ve dışarda her
kese itimat telkin eden müesseselerin kurulması 
bahis konusu olacağı kanaatindeyiz. 

Ticaret şirketleri, kooperatifler tamamiyle iti
mada müstenit müesseselerdir. Bunlar mevcut 
mevzuata göre Ticaret Bakanlığının tasdiki ile 
kurulur ve onun murakabesi altında çalışırlar. 
Bunların normal murakabe edilmemesinden do
layı birçok ticari şirketler ve kooperatifler mn-
rakabesizlik yüzünden kötü idare edilerek oııtalc-
lannı zarara sokmakta ve dolayısiyle bu şekilde 
şirket ve ortaklıklara karsı itimadın azaldığı 
memleketimiizdc müşahede edilmektedir. 

Ticari hayatta yapılması icaıbeden birçok bü
yük işleri büyük şirketler yapmaktadır. Bunlar 
ancak sermaye toplamakla işe başlarlar. 

Batı devletlerinde memleket kalkınmasında 
büyük hizmetleri görülen bu nevi şirketler uzun 
seneler çalışmak ve sermaye toplamak suretiyle 
faydalı olmuştur. Bizde de bu nevi şirketler yu
karda arz otitiğiimiz sebeplerle kurulamamakta ve 
kurulanlarda faydalı olmamaktadır. Bunların 
itimat toplıyabilmesi ve birkaç kişinin elinde 
suiistimal mevzuu olmaması için gerekli teftiş 
ve murakabeyi temin edecek müessesenin ve mev
zuatın mutlak olarak getirilmesinin faydalı ola
cağı kanaatindeyiz. 

Dış yardımların bir plân dâhilinde ve yapıl
mış projelerin yardım müesseselerine takdimi su-

— 657 — 



O. Senatosu B : 34 
rejtiylo daha da (pk olacağı açıklandığına ve bü
yük teşebbüslerin de ancak bu şekilde kıırulmns 
büyük şirketler ta raf ından yapılacağı anlaşıldı
ğına göre dış yard ımlardan faydalanaibilmeJk için 
bu nevi kuruluşlara Ticaret Bakanlığının ve Hü 
küm et in yardımcı ve ön ayak olması lâzım geldiği
ne inanıyoruz. 

Kalkınma bir milletin toptan bü tün müesse
seleri ve fertlerinin el ele ve herkesin kendi sa
hasında en iyiyi ve güzeli yapması ile mümîkün 
olur. Murakabe altında, vazife ve mesul iy etin i 
iiıüdnik büyük şirketler kurmak suretiyle kalkın
ma hızını çok daiha ar t ı rmak mümkündür . Bu 
da yukarda arz ettiğimiz gibi şirketlerle olur. 

B u n u n yanında özel teşebbüs üzerine yöne
tilmiş bulunan kem nazarın da or tadan kaldı
rılması için Hükümetçe tedbirler alınması ve bu
nun üzerinde durmak lâzrmgelir. Kurulması ka
bul edilecek bu nevi şirketlerin bünyeleri halkın 
iştirakiyle olacağından kötü cereyanlara, karşı da 
ıbir nevi korunma tedbiri olacaktır, kanaatin le
yiz. 

Sosyal Adalet herkesin, haklardan müsavi su
ret te istifade etmesi ve millî gelirin âdil şekilde 
laksi-m edilmesi ile değil, aynı zamanda herke
sin bu harekete kendi imkâumca, iştiraki ile daha 
âdil şekilde dağılacağına inanmaktayız. B u n u n 
yolu da, büyük ve az sermaye verebilen halka 
kadar hisselerin yayılması ile olur. 

i ler gün hikâyesini dinlediğimiz Almanya ve 
Amerika'da büyük fabrikalarda, işçilerin fabrika
lara ortak edilmesi de bu düşüncenin eseri olsa 
gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım. Ticaret Bakanlığı 
bütçesi üzerinde mütalâalarımızı beyan ederken 
bu Baikanlığa bağlı İmi iman müesseselerden de 
bahsetmek isteriz. Fakat vaktin darlığı dol ay isiy
le ilerde söz aldığımız zaman, bilhassa Ziraat 
Bankasına, Toprak Mahsulleri Ofisine, Halk Ban- j 
kasma, İstanbul Km niyet Sandığına, Kt - Balık j 
Kurumuna, temas etmek isteriz. Bu miiesselerin i 
çalışmaları hakkında, izahat vermek ve görüşle- j 
rimizi açıklamak icabeder. Ama 20 dakikalık za- I 
mana bunlar ı sığdı ram ad ilk. Bunlar hakkındaki 
görüşlerimizi ilerde söz alırsak arz etmek üzere 
şimdilik bunları geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ticaret Bakanlığı kuruluş ve görevleri' hak

kındaki Kanundan bahseden bu bakanlığın iç ve 
dış* licareti tanzim ve geliştirme ile. vazifeli ki-
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liralığını beyan etmiştik. Kanununda bu hü
kümler i açıklamışt ık. Simdi iç ve dış t icare t 
mevzuunda yapmakta, oldukları ve yapmaları 
lâzımgelen hakkındaki düşüncelerimizi arz ede
ceğini. 

Kontrol vazifelerini iyi yapmak kaydiyle 
büyük sermaye şirketlerinin kurulmasına im
kânlar hazırlayıp umumi itimadı temin etmesi 
lüzumu üzerinde durmaktayız. Bundan başka 
bu bakanlığın iç ticaret mevzuunda, fiyat kontrol-
ları yaparak evvelâ istikrarlı bir piyasa temin 
etmek vazifesine işaret etmek isteriz. Memleket. 
dâhilinde fiyatlar arasında anormal durumlar ı 
gidermek, bölgeler arasında aynı mahsulün fa
hiş farklarla satılmaması veya alınmaması husu
sunda, gerekli tedbirleri almak da vazifesidir. 

Bundan, başka, Bakanlığın Türkiye 'nin zirai 
üretimle-elde ettiği ürünleri değerlendirmek 
dış piyasalarda satımını temin edecek tedbirleri 
alması da zarur idir . - Bunun-için dünyada kabul 
edilmiş s tandart lar ı memlekette uygulaması ih
raç mallarının dünyaca kabul edilecek standart
larını meydana, getirmesi ihmal edilmez bir ha
kikattir . 

Dışarıya, saldan mallarımızın her zaman stan
dart lar ına uygun/olmayıp bozuk ve çürük çıktığı 
iade edildiği her gün gördüğümüz ve işittiğimiz 
mevzular olmaktan, çıkarılmalıdır. 

İthalât ve ihracat, değerlerinin arasındaki 
muvazenesizlik her gün biraz daha memleketimi
zin aleyhine olarak ar tmaktadır . İç ticaretin 
tam olarak, kuvvetlenmesi istikrarlı bir piyasa 
temin edilmesi alıcılara, itimat verici şekilde mal 
temin edilmesi ve her sene aynı malı aynı şekil
de ve aynı fiyatla alabileceği hususunda alıcılara. 
itimat verilmesi hususları üzerinde durulmalıdır . 

Kalite kontrol farı gerektiği gibi ve müessir 
şekilde temin edilmeli, ihraç; imkânı bulunan sa
nayi mamulleri ile zirai ürünler in ve maddelerin 
ihracı uda-kolaylıkla temin (»di İm elidir. 

İhracatı mümkün, olduğu kadar tanı mamul 
halde yapma, yolları aranmalıdır . 

Yerli sanayie rakip ve onun inkişafını ön 1 ive
cek inal. ve maddelerin ithalinden sarfınazar edil
melidir. 

İhracatın artırılması için aşağıda. arz edilecek 
tedbirler üzerinde; .de'durulması ' faydalı olur ve 
dış ticaret açığımızın kapanacağı kanatindeyiz. 



O. Senatosu B : 34 30 .1.1965 0 : 2 
• 1. Yatır ımları teşvik etmek, 
.: • 2. Para ve kredi sıkıntısını giderici tedbir-

ler almak, 
3. İnkişâf etmekte olan sanayi kollarından 

ihracat yapabilecek kalite ve kapasitede olanlar 
üzerindeki vergi tazyikini hafifletmek ve icabet-
tiği tekdirde ieabedenleri muayyen bir müddet 
içirt, vergiden muaf tu tmak ve inkişâflarını ko-
1 ay 1 aştırmak. 

4. Siyasi hâdiseler sebebiyle piyasada mev
c u t çekingenliği gidermek. 

5. Anayasamızın getirdiği rejimi suiistimal 
ederek piyasada yarat ı lmak istenen, anarşik du
rumu izale ederek bunların yarat t ığı psikolojik 
anarşiyi lıertaraf ederek gerekli güven ve itimadı 
sağla in ak. 

6. Halen mevcut faiz hadlerinin fazlalığını 
giderecek sermayeyi faizlere yedirmemek. 

• 7. Seı ınayeyi speküla t i f iş lerden veıgayrimen-
kidlerden kur tar ıp ticari işlere kayacak şekilde 
sermaye piyasasını düzenlemek. 

S. Bankalar ın yat ı r ımlara verdiği krediler
de daha müsamahakâr olmasını temin etmek. 

9. Bâzı bankaların kredi alış - verişlerinde 
fuzuli formalitelerini azaltmak. Bu arada Sınai 
Kalkınma Bankasının kredi verirken başka banka
lardan banka mektubu istemesi gibi garip bir hale 
son Yerilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. 

10. Yabancı sermaye mevzuunda daha has
sas olup yerli srmayeuin yapamıyacağı sahaları 
yabancı sermayeye bırakmak yerli sermayeyi ya
bancı sermayeye ezdirmemek. 

11. Yabancı sermayenin gelebilmesi için 
mevcut ürkekliği giderici tedbirler almak. 

••İL*. Ticaretin Devletleştirilmesi ithalât ve 
ihracatın Devlet 'eliyle yapılması hakkındaki de
dikoduları ve teklifleri ve piyasada anarşi yara
tan Hükümeti katî olarak yalanlaması ve reddede
rek-bi r mevzuda yarat ı lmak istenen havayı ber
taraf. etmesi. 

13. Pazarlama, değerlendirme fiyat istikrarı 
gibi dış ticaretin esas unsurlarını teşkil eden hu
suslarda kesin karar lar alınması. 

.14. Dış ticaret rejiminde takibedilen istikrar 
ve açıklık kaidelerini mutlak surette tatbik et
mek.. 

15. Dış memleketlerde bulunan elemanları
mızın, t icari hayatı bilen, gittiği memleketin ti
cari,, sınai işlerini örf ve âdet.ve dilini bilen kim
selerden seçip bunları hakiki mânasiyle birer ti

cari mümessil olarak tâyin edip bugünkü Türki
ye'nin ne istediğini bilen kimselerden seçil ip ' tâ
yin edilmesi. 

10. Son olarak, Ticaret Vekâletine .düşen bir 
vazife kendi şahsına tatbik etmesi icabeden iş 
Ticaret Vekâleti müdebbir bir tüccar gibi hare
ket edebilmeli, (feçınişten ders alarak gelecek 
de nasıl hareket edeceğine dair nâzım plânları 
olmalı, ilerde mahsullerin nasıl değerlendirilece
ğini düşünmeli, dünya piyasasının, ne istediğini 
ve ne istemediğini yakînen bilmeli. Ona göre 
satış imkânları aramalı, ehle kalan mallar için 
tedbir düşünmeli. 

Hava şartlarına iklime göre az veya çok istih
sal edilen malların ihracında bir prensip kararı
na vararak bunların ihracedileceğini veya edil
in iveceğin i hesabedereic. (Seçmiş senelerden ders 
alarak gelecek senelerde icabettiği, zaman, mahsul
lerden bir kısmını stok. yapıp saklıyarak ihraç 
değerlerini düşürmemek ve bu suretle döviz ziya
ma. meydan" vermemek ve müdebbir bir tüccar 
gibi tedbir alması lâzınıgeldiğine inanıyoruz. 

1.7. Bundan başka iç ve dış fuarlar mevzu
unda daha çok: hassasiyet gösterilmelidir. Mem
leket dahilindeki fuarları ithâl malarının teşhir 
yeri olmaktan, çıkarıp ihraç- mallaruııı^ııı bir 
teşhir ve propaganda yeri kısaca vitrini haline 
getirmelidir. 

Memleketimizin başlıca döviz meınbauıı teşkil 
eden tütün, pamuk, fındık gibi mahsullerde bir 
fiyat politikası yapıp her sene kaça satılacağı bi
linin iyen meta olmaktan bunları kur tarmal ıdı r . 
Bunun için gerekli tedbirleri almak bu Bakanlı
ğın başlıca vazifeleri ciiııı leşi inlendir. 

Bu arada bilhassa ihraç mevzuunun başında 
gelen tütün de dış piyasaya göre bir fiyat ve mik
tar politikası tckibiııdeki zaruret kendisini gös
termekledir. ( iünlük politika, kaygularınııı dışı
na. çıkarılarak bir fiyat politikası içinde müste-
kâr tutulmasını dış alıcıları korkutmıyacak şe
kilde harekel temin edilerek, döviz ziyama sebe
biyet verici fiyat polit ikasından sarfınazar edil
mesinin faydalı olduğu ve'olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım kısaca görüşlerimizi arz 
etmeye1 çalıştık vaktimin dolduğunu tahmin edi
yorum, grupumuz adına yaptığımız bu konuşma
da düşüncelerimizi arz ettik, dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuzdan dolayı hepinize teşekkür eder, 
hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar"). 
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BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 

Bahadırlı. 
C. H. P. GRUPU ADINA ENVER BAHA

DIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar, C. II. P. Senato Grupu adına Ticaret 
Bakanlığı bütçesi mevzuunda görüşlerimizi arz 
etmeden önce hepinizi, Sayın Ticaret Bakanını 
ve Bakanlık erkânını saygılarımla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, istihsalin geniş ölçüde 
artırılması ve istihsalin, istihlâk mmtakaları ih 
tiyaçlarma mutenasifcolarak taksim ve tevzii, ik
tisadın anaprensibidir. Ticaret Bakanlığı kendi 
imkân ve murakabesi altında bulunan teşekkül
lerle, istihsali artıran ve aldığı tedbirlerle istih
sal ve istihlâkte muvazeneyi temin eden bir ku
ruluştur. Mibsali geniş ölçüde artıran faktör
lerin başında fiyat politikası, kredi durumu iç ve 
dış ticari anlaşmalar ve pazarlar temini gelmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, Bakanlığın ve iktida
rın bir bütün olarak memleketin ekonomik ve 
ticari gelişmesi alanında ve bu mevzuun neticesi 
olarak fiyat politikasında istikrar teminine mu
vaffak olduğunu memnuniyetle müşahede etmek
teyiz. İsrafın önlenmesi iktisadi ve ticari mevzu
larda, zamanında ve süratle alman tedbirler müs
pet netice vermiş, plânlı ve programlı kalkmuıa 
hızıyla muvazi olarak bugün fiyatlar, geçmiş 
senelerdeki değişim hızı yerine, müstakar bir 
hale gelmiş bulunmaktadır, içte ve dışta para 

.değerinde, memleket mahsullerinin değerlendiril
mesinde, giyecek, yiyecek, barınacak, yakacak, 
aydınlatacak ve malzeme fiyatında bölge semt ve 
mağazalardaki fiyat unsurunun memleketimizin 
şartları derecesinde düzenli bir seviyede bulun
duğunu görmekle cidden ferahlık duymaktayız. 
Artık vatandaşlarımız piyasada her türlü ihtiyaç 
maddelerinin bulunması hasebiyle 'ihtiyacı dışın
da bir stoku düşünmemektedirler. Kıbrıs hâdise
sinin en buhranlı ve kritik zamanında dahi stok 
yapılması cihetine gidilmesine ihtiyaç hissedil
memiştir. Denebilir ki, karaborsacılık bu madde
lerden tamamen çıkmış, ancak tiyatro ve sinema 
kapılarında nadiren tesadüf edilen zavallı bir 
hüviyete girmiş bulunmaktadır. Arz ve talep 
kaidesi seyrinde ve düzeninde hükmünü icra et
mektedir. Yaratılan bu müspet hava sebebiyle 
müstahsılda ve müstehlikte hâsıl olan tutum ve 
inanç sermaye terakümü ve bu sermayenin ve
rimli alanlara akınını teylldotmektedir, 
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Muhterem arkadaşlar, çok ehemmiyetli olan 

fiyat politikasındaki başarı sebebiyle bugün mem
leketimizde ne yiyecek, ne yakacak, ne de top
tan ve perakende eşya fiyatlarının tesbit ve tâ
yininde zorlayıcı bir karar alınmasına ihtiyaç. 
hissedilmediğini görmekteyiz. Şüphesiz bu hal 
verimli bir çalışmanın müspet tezahürüdür. İk
tisadi hayatımıza veçhe veren karma ekonomi 
anlamı ve prensibi ticari hayatımızın iktisadi 
ve ticari kurallara göre tanzim ve geliştirilmesi 
bu istikrar ve güvenin temininde başarı sağla
mıştır. 

Kredi bahsine gelince; muhterem arkadaşlar 
kamu işletmelerine ve özel sektöre tanınan kredi 
imkânlarından müspet sonuç alındığını memnu
niyetle belirtmek isteriz. Sirasi ve iktisadi mese-

\ " 
1 elerin piyasada yarattığı darlığın giderilmesin
de ticari ve iktisadi faaliyetin hızlanmasında bu 
alanda alınan tedbirler müspet tesir icra et
miştir. 

Zirâi politikaya gelince; bu mevzuun üzerin
de durulması, ıslahı ve yeniden tanzimi gerekti
ği hususundaki genel düşüncelere kısmen iştirak 
otmemelk mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar şimdi de, Bakanlığın 
murakabesine bağlı teşekküller ve bir kısım mad
deler hakkındaki görüşlerimizi belirtmeye çalı
şacağım. 

Türkiye Cumhuriyetti Ziraat Bankası; memle
ketin iktisadi ve bilhassa zirai kalkınmasında 
önemli hizmetler ifa etmektedir. Müstahsilin kal
kınması istihsalin artması alanında, zirai kredi 
politikasının yetersiz durumunun ıslah edilece
ğine inanmaktayız. Bugün müstahsilin kredi ih
tiyacının bir seviyede ve donmuş tutulması sıkın
tıyı mucibol maktadır. Hususiyle müstahsilin tak
sitli borcuna yüksek faiz ve masraf tahakkuk ve 
tahmil edilmesi, iklim şartları müsai/t gitmiyen 
senelerde çiftçiyi ödeme gücünü aşan bir duru
ma getirmesi ve bankanın tefeyyüz yoluna git
mesi kanun tatbikatı icabı olmakla beraber üze
rinde ehemmiyetle durulması gereken bir mev
zudur. 

Muhterem arkadaşlar, kalkınma plânımız top
rakların gittikçe kısırlaştığına, kolay, ucuz istih
sal devrinin sona erdiğine işaret etmektedir. 
Anaborçtan fazla faiz ve masraf yükletilen müs
tahsilin, himaye edilmemesi halinde maliyetin 
yükseleceği ve istihsalin azalacağı tabiî bir keyfi-
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yettir. Sanayi ve ticarette olduğu gibi düşük 
faizli vo uzun vadeli kredi tenvninm yanı basın
da çiftçinin durumunun takdir ve himave olun
ması zaruretine inanmaktayız. Müstahsilin mem
leketin kalkınmasına büyük hizmet ve emeğinin 
geçtiğinin banka idnrosinoe bilinmesini, idareci ve 
personelin bu zihniyeti benimsemesini, ve banka
nın kuruluş nravesiue ııvmuı bir fralivet göster
melini temenni öderiz. Müstahsil boralarının tak-
sitlendiribmesinde iklim şartlarının müsaidolmadı-
ğı senelerde yapılan taksitlendirmelerde masraf 
ve faiz yıkıcı olnvunalı, müstahsıla yeni istihsal 
imkân ve gücünü kazandıracak mahiyette olma
lıdır. 

Bir mühim mevzu da, zirai istihsal sigortası 
mevzuudur. Britün zirai ürünlerde sigortanın 
ehemmiyeti aş'kârdır. Müstahsilin geniş ölçüde 
himaye ve kalkınmasına yararlı olacağına inan
dığımız bu ehemmiyetli mevzuun bir an önce ele 
alınmasını ve mevzuatının çıkarılmasını temenni 
etmekteyiz. 

Halk Bankası; mevdu vazifelerini başariyle 
ifa etmiş olmasından memnuniyet duymaktayız. 
Küçük sanayii ve esnafın kalkınmasına ve geliş
mesine hizmet eden bu banka öz sermayesinin tak
viye edilmesi halinde daha geniş hizmet beklene
bileceği ümidini vermektedir. 

Tonrak Mahsulleri Ofisi; bilhassa hububat 
alımında önemli rol oynıyan bu teşekkül, her se
ne ilân edilmekte olan hububat alım fiyatlarına 
göre peşin parayla mubayaa yapılması hazırlıkla
rını önceden bitirmelidir. 1964 yılı mahsul bede
linin zamanında müstahsıla ödenmesini takdirle 
karşılamaktayız. Bu sebeple müstahsil elde ettiği 
paravla bir taraftan borcunu ödenrs diğer taraf
tan istihsal yatırımı yapma imkânını elde etmiş
tir. 1965 yılı içinde Ofisin memleket mahsulleri
nin değerlendirilmesinde binbir emek ve çile mah
sûlü olduğunu ve istihsal güçlüğünü takdir ede
rek fiyat tesbiti cihetine gideceğinden ve peşin 
para ile mubayaa yapacağından şüphemiz yok
tur. Ofis mubavaasma, yer fıstığı ve soya fasul
yesinin ithal edilmesi tetkik edilmelidir. Şüphe
siz müstahsilin teşvik ve himaye görmesi halinde 
istihsalin artması temin edilecek, yardıma ihtiyaç 
duyulmadan memleketimizin istihsaliyle istihlâki
nin karşılanması mümkün olabilecektir. 

Et ve Balık Kurumu; hayvan alımı ve su 
ürünlerinin değerlenmesinde âzami kapasite ile 
çalışmasını memnuniyetle kaydetmek isteriz, Ku-
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rumun teknik elemana kyımet vermesini, tesisle
rini süratle artırmasını üretimi artırıcı tedbirier 
almasını ve mevzuatına bir an önce kavuşmasını 
temenni etmekteyiz. Kurum komşu ve Orta - Do
ğu memleketlerine ihraç imkânlarını sağlamalı
dır. Su ürünlerinin avlanması, muhafazası ve pi
yasaya sevki hususunda modern usullerden isti
fade edilmelidir. 

Emniyet Sandığı; kuruluş gaye ve maksadına 
uygun olarak istihlâk kredisi verecek bir hale ge
tirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, mühim ihraç metaı hali
ne gelen büyük masraf ve emek karşılığında elde 
edilen pamuk mahsulünün iç ve dış spekülatörler 
ellerine düşmesine mâni olacak tedbirler alınma
lıdır. Ayrıca istihsal merkezlerinde sanayi işlet
meleri kurulması lüzumuna kaaniiz. Meselâ, Ha
tay bölgesinde memleket pamuk istihsalinin mü
him bir kısmı elde edildiği halde, büyük masraf 
karşılığı ve risklere girilerek Adana'ya taşınmak
tadır. Çuko Birliğin iştiraki ve öncülüğüyle ve
ya Hükümet ve özel sektörün iş birliği suretiyle 
bu mmtakada bir tekstil fabrikasının kurulması 
ciddî surette tetkik edilmelidir. 

Turunçgiller; elde mevcut raporlara göre is
tihlâki aşan ve ihraç metaı haline gelen bu meta 
Hükümetin himavesine muhtaç bir mevzu olarak 
görülmektedir. Mevcut birlikler ve kooperatif
lerin bir teşkilât etrafında toplanması veya bir 
teşkilâta acilen bağlanması ve istihsali fazla olan 
yerlerde sanayi işletmesi kurulması büyük fayda
lar temin edecektir. Güney ve Oüney - Doğu is
tihsal merkezlerinde millî bankalarımızın Çuko 
Birliğin ve özel sektörün iştirakleriyle usare fab
rikası kurulmasının zaruret ve ehemmiyetine işa
ret etmek isteriz. Bu suretle ihraca elverişli 
standartlara uygun kaliteli mahsulün ihracedil-
mesi, kabili ihraç olmıyanlarm değer ve kıymet 
kazanması sağlanmış olacaktır. 

Turunçgiller istihsalinin artırılması, istihsal 
artışına muvazi olarak pazar temini ve ihracı hu
susunda gerekli tedbirlerin alınmasını, fiyat düş
melerine karşı müstahsilin korunmasını ve des
teklenmesini temenni etmekteyiz. 

Zeytinyağı; yakın tarihlerde mühim ihraç 
maddesi haline gelen zeytinyağının Ziraat Banka
yı ve diğer millî bankalarımızca zamanında stok 
kredisi verilmek suretiyle himaye ve geliştirilme
si mütalâasmdayız. Ayrıca ağaç dikiminin teşvik 
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edilmesi halinde istihsalin daha da artacağma 
kaani bulunmaktayız. 

Fındık, incir, tütün mevzuunda alman tedbir
ler memleket ekonomisine mühim faydalar temin 
etmiş ve müstahsili sevindirmiştir. Hususiyle 
fmdık, üzüm ve incir mevzuunda dünya piyasası 
gözetilerek destekleme mubayaası yapılmış olma
sını memnuniyetle karşılamış olduğumuzu beyan 
ederiz. 

Yabancı sermaye; iktisadi ve ticari hayatımıza 
mühim tesirleri olacak bu konudaki çalışmaların, 
yabancı sermayenin memlekete akımını teşvik ve 
geliştirecek istikamette olduğunu görmekle mem
nuniyet duymaktayız. 

ihracat; ihraç mallarımızın değer fiyatına ve 
yeteri nisbette satılması ve geliştirilmesi hususun
daki müspet çalışmaları sevinçle karşılamaktayız. 
1964 yılında ihracatımız ilk defa olarak, 
3 696 941 841 Türk Lirası yani 410 milyon dola
rı aşmış, ihraç mallarımız muayyen maddelerin 
dışına çıkarak çeşitlendirilmiştir. îhraç malları
mızın çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi memleket 
ekonomisine büvük faydalar sağlamıştır. Alınacak 
diğer tedbirlerle kaçakçılığın imkânsız ve lüzum
suz bir hale gelebileceğine bâzı hudutlarımızda-
ki fevkalâde tedbirlere ihtiyaç kalmıyacağma 
inanmaktayız. 

İthalât; bilindiği üzere plân belirli nisbette 
ithalât yapmayı ön görmektedir. Bu mevzuda 
yerli sanayiin korunması, teşvik edilmesi ve döviz 
tasarrufunun ithal politikamızın esasını teşkil et
tiğini görmek memnuniyetimizi mucibolmaktadır. 
Sanavimizin gelişmesi için kotalara konulan mad
delerin ithalinde kolaylık gösterileceğinden fab
rika ihtiyaçlarının zamanında çekileceğinden şüp
hemiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bir mühim nokta da ser
maye terakümünü ve akımını temin etmek için 
borsalar mevzuuna gerekli ehemmiyetin verilmesi 
meselesidir. Ayrıca sigorta ve bilhassa zirai si
gorta odalar ve borsalar mevzuatının bir an önce 
çıkarılmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, plânlı ve programlı kal
kınma devrinde Ticaret Bakanlığına düşen vazi
fenin inceliği, istihsal edilen maddelere içte ve 
dışta istihlâk mahretçlerini ve değerlerini zama
nında temin etmek ve istihsalin şu veya bu sebep
le perişan olmasına sebebiyet vermemektedir. Ha
len bu başarılı yolda yürümekte olduğunu gerek-
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li tedbirlerin alınmasında gecikmeye meydan ve-
rilmiyeceğini kuvvetle ümidediyoruz. Memleke
tin bütün fertlerini ilgilendiren bu faaliyette Ti
caret Bakanlığının muvaffakiyeti için bütün 
memleketin kendileriyle birlik olduklarında şüp
hemiz yoktur. 

C. H. P. Grupu adına bakanlık ve bakanlı
ğa bağlı teşekkül erkânı ve personeline bu verim
li, olumlu mesai ve çalışmaları dolayısiylc teşek
kür edre, 1965 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesinin 
memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını di
leriz. Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Birlik Grupu 
adına Saym Karavelioğlıı'nda. Buvurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KÂMİL 
KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Geçen sene yaptığımız konuşmada Ticaret Ba
kanlığının başarısı için 1964 senesinde yetki ve 
sorumluluklarına çok daha hâkim, verimli ve di
namik bir çalışma içine girmek zorunluğunu be
lirtmiştik. Şimdi Ticaret Bakanlığının 1964 yılı 
tasarruflarını kuş bakışı gözden geçirerek bulun
duğu yeri, basarı ve zaıfları ile tesbite çalışaca
ğız. 

Ticaret politikasının başlıca sorumlusu olan 
Bakanlığın 1964 senesinde yetki kifayetsizliği, gö
rev dağınıklığı devam etmiştir. Kanım ihtiyaçla
rı giderilememiş, kanun eksiklikleri Meclise ge
tirilememiştir. Bakanlığın bugünkü kuruluş ve 
yetkilerinin görevini tam hâkimiyetle yapmaya 
vetmediği anlaşılmaktadır. Bugün bu netice tat
bikat kusurları ve mehtap projesiyle inandırıcı 
bir şekilde ortadadır. Bu anlayışla ticaret politi
kasının 1964 sonuçlarını sadece hükümlerimizi be
lirterek tesbit edeceğiz. 

Ticaret politikası bir bütündür prensipleri, 
koordinasyonu ve tatbikatı ile Bakanlık politika
sına tam hâkimiyet sağlayabilirse alacağı netice 
gayretleri ile doğru orantılı olur. Ana politika
ya hâkim olunamazsa neticeler aksar. Meselâ pan
car fiyatının tesbiti Sanayi Bakanlığının, Tütün 
fiyatlarının tesbit yetkisi Tekelindir diye bakan
lık yetkisini kullanmazsa, politikası tümü ile ba
şarılı sayılamaz. 

Bu görüşle 1964 senesi tatbikatında edindiği
miz kanaatleri özetliyoruz. Bu sene Tariş, Top
rak Mahsulleri, Fisko Birlik, Çuko Birlik hattâ 
Tekelin zirai ürünleri alım fiyatları ve ödeme im-
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kânları müsait görülmektedir. Bu fiyatların tat
min edici istikrarlı ve aracı istismarının azaltılma
sı istikametinde görüyoruz aynı politikanın ce
saretle takibedilmesini tavsiye ediyoruz. Burada 
müstahsil için tesbit edilmiş fiyat ve ödeme poli
tikası yeterli, teşvik edici olunca, üreticinin malı
nı Devlete satma temayülünün artışını işaret et
mek isteriz. Bu neticenin üzerinde Bakanlığın 
daha çok durarak değerlendireceğini umarız. 

Bakanlık bu sene alım kredileri için bilhassa 
zirai ürünlerde gayret sarf etmiş iyi sonuçlara 
ulaşabilmiştir. Ama Ticaret Bakanlığının bu gay
reti henüz kredi politikasının bütününe şâmil bir 
merhaleye ulaştırılması anlamına gelmez. Geçen 
yılda üzerinde durduğumuz ekonomimizin temel 
ihtiyacı olan sahaların kredi talebinin müsait fi
yatlarla temini hedefinden henüz uzağız. 

Bakanlığın Maliye ile parelel olan bu sorum
luluğunda yatırımların finansmanı, sanayi iş
letme kredisinin kalkınma plânı hedeflerine 
uygun olarak karşılanması, özel sektör banka
larının istismar derecesine varan kredi fiyat
ları henüz müdahale ve tanzim bekliyen hu
suslar halindedir. Kredi tahsisi hususunda şüp
hesiz en mühim unsur aynî ve nakdi karşılık 
arama yerine, proje ve konuların verimliliği ve 
kredi tahsis edilen işletmelerin ekonomik ve
rimliliğinin öncelik almalarıdır. 

Bankacılıkla ilgili Bakanlığa bağlı bankala
rı da ilgilendiren bir konu üzerinde daha dur
mak istiyoruz. Devletin meseleleri üzerine eği
lenler, zaıfları sebeplerini, kolayca müşahede 
edebilirler. Bugün kamu sektörüne ait mev
duatın İktisadi Devlet Teşekkülü mahiyetinde 
olan bankalardan ziyade özel sektör bankala
rını destekledikleri görülmektedir. Kamu sek
törü bankalarına yatırılması tanzim edilmiş 
âmme mevduatının daha çok Merkez Bankasına 
olmak üzere büyüklü küçüklü bankalar arasın
da rasgele dağıtıldığı görülmektedir. Devlet 
bankalarının desteğe ve korunmaya ihtiyacı 
varken bu meselenin kendi seyrine terki ve da
ha ziyade özel sektörün desteklenmesine ter
cih edilişine kayıtsız kalınamaz. 

Kooperatifçilik: Kooperatifçiliğin günümüz 
de toplumsal kalkınmanın en önemli aracı sa
yıldığı bir gerçektir. Anayasamızın hususi 
maddesinde de, Devlete görev olarak verilme
sinin sebebi budur. Kooperatifçiliğin gelişmesi 
Devletin koordineli olarak birçok teşkilâtının 
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yardımını, teşvikini, hattâ tavizim gerektirir. 
Bu bakımdan Devletin bütün gücünü aynı isti
kamete tevcih edebilecek kooperatifçilikte 
hamle sağlıyabilecek bir kanun tasarısının ha
zırlanabilmiş olmasını temenni ederiz. Hükü
mete sevk edilen tasarıyı bu bakımdan memnu-
niyetle karşılarız. 

Dış ticaret politikamız : Dış ticaretimizde 
ihraçaatımızm yetersizliği bu seneki müsait gö
rünen gelişmelere rağmen ciddiyetini muhafaza 
etmektedir. İşçilerimizin gönderebildikleri dö
vizlerle ve ithalâtta sıkıntıya düşmeden yapıla
bilen tasarruflarla içinde bulunduğumuz sene
de memnuniyet verici bir hedefe ulaşılabilmiş
tir. Fakat kalkınmanın ancak mamul madde 
ihracatçısı memleket durumuna gelmekle müm
kün olacağını biliyoruz. Bu sebeple ihraç mal
larımızın çeşitlenmesini ve yeni pazarlar arama 
konusundaki gayretleri henüz arzu edilen ölçü
ye ulaştığımız şeklinde kabul edemeyiz. 

Memleketimiz ithalâtının % 44 ünün ham 
maddelerden ibaret olduğunu bilerek ham mad
de ihracatçısı durumunda bulunan bağımsızlığı
nı yeni kazanmış memleketlerle ticari münase
betlerimizin gelişmesini şanslı buluyoruz. Keza 
coğrafi bakımdan memlektimize yakınlıkları ve 
gelişmiş memleketlerden ithalâtta karşılaştıkla
rı güçlükler dikkate alınınca ticaret şansımızın 
daha cok olduğu kabul edilmelidir. Az geliş
miş memleketlerin gayretleriyle Birleşmiş Mil
letler Ticaret ve Kalkınma Konferansında hâ
sıl olan yeni havadan bu memleketler gibi biz
de faydalanmaktayız. Yeni gelişmelerle ihraç 
mallarımızdan mümkün olan en yüksek döviz 
gelirini, ithalâtta da en büyük tasarrufu sağ
lamayı ticaret politikamızın hedef kabul edece
ğine inanıyoruz. Son yıllarda şikâyet konusu 
olan fiyat kontrollarmın, ihmal edilmemesi ge
rektir. 

Bu umumi görüşlerimizin ardından, kendi 
konularımızla yakından ilgili olan hususlar 
üzerinde durmak isteriz. Dış ticaretimizin dev
letleştirilmesinin kamu oyunda geniş akisler 
bulduğu bıı günlerde tekliflerin karşısına taas
supla karşı çıkılmasını yurt gerçeklerine aykırı 
buluruz. Hepimizin ortak hedefi dâvalarımıza 
daha uygun çözüm yolları bulmayı gerektirir. 
Meselenin geniş yankılar uyandırmasının sebe
bi dış ticaretimizin çeşitli illetlerle malûl ol-
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maşıdır. Devamlı döviz sıkıntısı içinde bulun
mamız, büyük istismar, döviz ve vergi kaçak
çılığının devamlı olarak mahdut ve malûm el
ler marifetiyle senelerden beri sürmesi bu reak
siyonun haklı sebeplerindendir. Üstelik sayıla
rı birkaç yüzle ifade edilen millîleştiremcdiği-
miz zümrelerin sermaye ve teşebbüslerinin dışa
rı ile irtibatlı bulunmaları konunun önemini 
artırmaktadır. Geçen sene de üzerinde durdu
ğumuz bu hususta Bakanlığın sıhhatli bir araş
tırma ile karşımızda olmasını çok arzu ederiz. 

İhracaatmnzm % 80 i tarım ürünleridir. 
Bunun büyük bir kısmı Çukobirlik, Fiskobirlik, 
Tariş, Tekel, Şeker Şirketi gibi kendisine mah
sus müesseseler eliyle ihracedilebilir. ithalâtı
mızın % 44 ü yatırım malları, % 44 ham mad
de, ancak % 12 tüketim mallarıdır. Yatırım 
malların ve ham maddenin büyük bir losmınm 
Devlet ihtiyaçları için kullanıldığını hesabet-
mek yanlış olmaz. En büyük meselemizin fi
nansman yetersizliği olduğu; yatırımcı dairele
rin ithalât kapasitesinin her geçen sene tatbi
katta daha çok yer aldığı hatırlanılınca ihraç 
ve ithal mallarımızın büyük bir kısmı için özel 
teşebbüse prim vermek mecburiyetinde olmadı-
ğııırz hattâ özel teşebbüsün türlü marifetleri
ne ihtiyacımız olmadığı meydana çıkar. Dış 
ticaretimizin kamu sektörü ile ilgili losmımn 
istismarsız kacaksız Devlet kontroluna alınma
sının Devlet eliyle sağlanmasının doğruluğuna 
inanıyoruz. 

Ticari münasebetlerin günümüzde diploma
tik münasebetlerin zeminini hazırladığı, öncü
lük ettiği, bir gerçektir. Bu bir tarafa biz de 
dış ticaretimizden diplomasisinin neticelerini 
yeteri kadar değerlendirebilmesini isteriz. İh
raç mallarımıza pazar bulma ve ticaret anlat
maları imzalaması bakımından yapılacak daha 
işler vardır. Aynı ihraç mallarına sahiboldu-
ğnmuz Yunanistan kadar ihracatımızı değer-
lendirebilmeliyiz. Yunanistan, Rusya ile hacmi 
bizimkinden birbuçuk misli olan 5 senelik bir 
anlaşma imzaladı. 

Yunanistan Ortak Pazara bizden daha 
avantaılı şartlarla girdi girerken de, daha S'̂ n-
ra gireceklere, yani bize kendini yakından il
gilendiren konularda verilebilecek tavizleri bi
le sarkı tabi ldi . 

Dış ticaret bakımından yeni ve müsait im-
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kânlar içindeyiz; Ortak Pazar îran ve Pakis
tan'la yapılan üçlü anlaşma dış politikamızın 
son zamanlarda oturduğu yeni ve sıhhatli te
melden dolayı Sovyet Bloku ve Orta - Doğu, 
ihracaatımız için yeni ufuklar, yeni imkânlar 
hazırlamıştır. Sarf edilecek her gayretin de
ğerleneceğine, inanıyoruz. Bu arada Orta - Do
ğu ve islâm ülkelerinde geleneksel irtibat ve 
benzerliklerimizin sağlıyabileceği imkânlar de
ğerlendirilmelidir. Zirai mahsullerimiz yanında 
son senelerde büyük mesele teşkil eden tekstil 
ve şekerin yanına önümüzdeki senelerde et, de
mir, çelik mamulleri ve çimento da eklenecek
tir. Bıı hususları değerlendirmekte dış ticaret-
çilerimizden kısa vâdede başarı beklemek hak
kımızdır. 

Ortak Pazar münasebetlerine asgari kayıpla 
intibak edebilmemizin önsartı şimdiden iç ve 
d'ş tedbirlerin alınması olduğu kanısındayız. 
Bu sen^ki ihracatı teşvik için alman tedbirleri, 
yeni ihraç kalemlerinin yaratılmasını fiyat 
düşürme ve dışarda döviz bırakma oyunlarına 
son verme müeadelesini, hattâ bir ihracat ko
nusunda TARİŞ'e verilen haklı önceliği ve 
Üzüm Birliği ve Zeytinyağı Birliğine katılma 
teşebbüslerini sevinçle karzdanz. 

Ticaret Bakanlığmuı dıs ticarette hamle ya
pabilmesi için bugünkü mahdut kadrosu yeter
sizdir. 

Dıs ticarette hatırlatacak bir mesele daha 
var: Bugün Avrupa'da 100 000 i asan. hedefi 
500 000 görünen isçi kütlemiz var. Bnnlarn ih-
titiyaclarmı karşılamak için Ticaret Bakanlığı-
nm tedbirler veya yardımlar tanzim etmesi ge
rekmektedir. 

Yabancı Sermaye Kanununun tatbikatı ba-
kımmdan artık milletçe yeni bir anlayışın sa
hibi olmak zamanı artık gelmiştir. 

J>vlet Plânlama Teşkilâtının bu sene neş
rettiği yabancı sermaye yatırımları üzerindeki 
etüdü, ifadelerin çok dikkatli seçilmesine rağ
men ibret verici ve üzerinde dikkatle durula
cak mahiyettedir. Raporun tetkikinden anlı
yoruz ki ya ist 'smarlarn pazarı olacağız veya 
kendi isimizi daha cok kendimiz yanacağa. Bil
hassa bol kazançlı tüketim maları için yabancı 
sermaye gelişine izin verme idraksizliğinin uğ
radığı tenkidlcri çok haklı buluyoruz. Tatbi
katın kusurları kısa zamanda bol kâr trans-
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ferleri ile sabit olmuştur. Bu gerçekler kar
şısında yabancı sermaye dostlarının raporu 
etüdetmelerini tavsiye ederiz. 

Şimdi de kısaca Bakanlıkla ilgili kamu ikti
sadi teşekküllerinin faaliyetleri hakkında bir
kaç söz söylemek isterim. Ziraat Bankasının ve 
Halk Bankasının 1964 yılında müsait bir çalış
ma ve gelişme içinde olduklarım görmekten 
memnunuz. Bu başarılarının devamını dileriz. 
Her iki bankanın sermayesini artıracak olan 
kanun tasarılarının biran evvel meclislerden 
çıkarabilmeleri şansına kavuşmalarını temen
ni ederiz. 

Toprak Mahsûlleri Ofisinin hizmet maliye
tinde sağladığı düşüklük peşin para ile çiftçi
nin malım alabilmesi ve piyasayı muntazam 
beslemesi belki de hizmet hayatında görevini 
tam yapabildiği ilk senedir. Başarı telâkki edi
yoruz. 

Et ve Balık Kurumu derlenmiş toparlanmış 
düşük kapasitesine rağmen, süfli zararlardan 
ilk defa kurtulabilmiş ve suiistimaller yatağı 
olmaktan çıkmıştır. Et ve Balığı bu hale geti
rebilmek büyük gayretlerin mahsulüdür. Hiz
meti geçenlere şükran borçluyuz. Et ve Balık 
Kurumunun tam kapasite ile çalışması ve ihra
ca yönelen bir et sanayiinin kurulmasının zama
nı gelmiştir. 

Balık ve su ürünleri üzerindeki kanun tasa
rısını olumlu karşılıyoruz. 

Ticaret Bakanlığının bütçesinin tetkikinden 
vardığımız sonucu şu şekilde Özetliyebiliyoruz. 

Ticaret Bakanlığı son senelerde faydalı ça
lışmalar içine girebilmiş ve 1964 bütçe tatbikatı 
ile iç ticarette bir başarı, dış ticarette de ümit
li bir gayret gösterebilmiştir. 1965 yılında «da
ha hızlı daha hâkim başarılar, gayretler diler 
hepinize teşekkür ve saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına konuşmalar bit
miştir. Şimdi, şahısları adına söz istiyenlerin 
isimlerini okuyorum. 

Mehmet Nuri Âdemoğlu, Fethi Tevetoğlu, 
Sabahattin Orhon, Niyazi Ağırnaslı, Mustafa 
Yılmaz înceoğlu, Fehmi Baysoy, Nedim Evliya, 
Hasan Âli Türker, Baki Güzey, Alâeddin Çetin, 
Cahit Ortaç. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi program ge
reğince saat beşte ara vermemiz icabetmektedir. 
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Fakat müzakerelere ara vermek vermemek yine 
takdirinize aittir. Eğer arkadaşlardan, konuşma
sını şimdiden yapmak istiyenler varsa ki, büt
çenin biran evvel çıkması için Eiyaset Diva
nınız bunu daha muvafık görmektedir, Müza
kereye hiç olmazsa 18,00 e kadar devam ederiz. 
Takdir sizindir. 

Şimdi ben Riyaset Divanının bu teklifini oy
larınıza sunuyorum. 

Saat 18,00 e kadar devam edilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Âdemoğlu. 
M. NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın 

Başkan, sayın senetörler. 1965 senesi Ticaret 
Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü bu sırada 
bendeniz de bu Bakanlığa ait, vaktin darlığı do-
layısiyle kısa bir mâruzâtta bulunacağım. Tür
kiye'de ihracatı temin ve teşvik edecek Bakan
lık, Ticaret Bakanlığı olduğu halde bu Bakan
lığın ihracatı artırma ve yeni ihraç metaları ile 
mallarımıza yeni müşteriler bulma hususunda 
muhtaoolduğumuz çabaya girdiğini göımek imkâ
nım maalesef elde edememiş durumdayız. Dış 
ticaret açığımızın her sene bir miktar daha 
artması bunun en bariz ve en müsbet bir deli
lidir. Zirai ihraç mallarımıza yenilerini ilâve 
mümkün iken ve yurdumuzda dünya memle
ketlerinin çoğunun hayran kalacağı kadar ne
fis ve o kadar kaliteli meyva sebzeler yetiş
mekte iken maalesef mevsiminde alâkasızlık 
yüzünden çürüyüp gitmekte veya müstahsil ek
tiğine pişman olmaktadır. Bu hususta en bariz 
misal şeftalilerimiz ve hattâ portakallarımızdır. 
Kış aylarında bile yurdumuzda yetişen sebze
ler ufak bir himmetle ve propaganda ile kapı
şılacak durumda iken vasıtasızlık ve bir tür
lü alâka görmemek yüzünden dâhilde ya yok 
pahasına satılmakta ya da çürümektedir. Biz
den çok ucuz fiyatla toplanan sebze ve meyva-
lar bâzı ecnebiler tarafından kendi memleket 
malları imiş gibi tanıtılarak Avrupanm muh
telif mmtakalarma götürülmektedir. Bu yüz
den kaybettiğimiz dövizin miktarı dış ticaret 
açığımızı kapıyacak ve belki de artacak sevi
yededir. Eskiden beri dışarıya sattığımız ih
raç mallarımızın miktarı da tamamen tabiat 
şartlarına bağlıdır. Tabiat şartlarının müsait 
olduğu senelerde fazla olan mahsûl ihracedile-
meme tehlikesine mâruzdur. Bu itibarla istih-
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şalin artacağı da düşünülerek ihraç memleket
leri bulmak, bilhassa yakm Doğu'yü kazanmak 
mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti bizim gibi 
Ticaret Bakanlığının ve onun dış memleketler
deki mümessillerinin duyması ve bu yolda gay
ret sarf etmeleri icabetmektedir. Bugün Türki
ye'den ıbeyaz peynirin İran'a ihraeedildiğini ya
rın yakın Doğu'nun diğer memleketlerine de ih
raç yapılacağının, yapılabileceğinin reklâmını 
yapmak, fındığımızı tanımıyan ülkelere tanı
tılması gayretini göstermek yine bu Bakanlığa 
düşer. Her ne kadar ibu Bankalık ihraç yapılan 
tarım ürünlerinin çoğaltılması vazifesiyle gö
revli görülmezse de murakabesi altında bulu
nan Ziraat Bankası bu hususta büyük görev 
ve vebal altında bulunmaktadır. İşte Ziraat 
Bankasının' bu görevi dolayısiyle Ticaret Ba
kanlığı da hem istihsal hem ihracatı artırma 
ödeviyle yan yana bulunuyor ve bu cihetten 
kendisine bir sorumluluk teveccüh ediyor de
mektir. İşte bu hususu dikkatinize arzederek 
1965 yılı Ticaret Bakanlığının bütçesinin gö
rüşülmesi sırasında ben de Ziraat Bankasının 
faaliyetlerine değinmek istiyorum. Bugün mem
lekette bir hayli kabarık, köyde yaşıyan ve ço
ğunluğu çiftçilikle uğraşan bir köylü kütlesi var
dır. Bu çoğunluk memleket müdafaasında ordu
nun büyük bir kısmın, teşkil etmekte verdiği ver
gilerle bu bütçeyi kapamakta, mahsulü ile kar
nımızı doyurmakta yine istilısaliyle memleketin 
ihracatının % 80 ni sağlamakta aynı zamanda 
dâhili sanayi için mükemmel bir pazar teşkil 
etmektedir. Bu fedakâr, vefalı, cefakeş çoğun
luk kredi yönünden maalesef Hükümetin hi
mayesinden uzak bulunmakta ve korunmamak-
tadır. Her sene bizler Meclis kürsülerinden 
bu kimselerin durumlarını açıklar ihtiyaçları
nı sayıp dökerken, alâkalı bakanlarda bu mev
zuların üzerine eğilinileceğini halledileceğini 
vadederek bir sene daha geçirme çabasına gi
rerler. Fakat o çilekeş insanların hâlâ kader
lerine el uzatılmaz, hâlâ dertleriyle alâkala
nılmaz. Belki Sayın Hükümet mümessili bu söz
lerimi biraz ağır bulacaktır. Fakat Ekim ayın
da Çukurova'daki memleketimizin en zengin 
mmtakası olan Çukurova'da köylülerimizle te
mas ettiğimiz zaman henüz daha pamuğunu 
ekmek için 3 ay bulunduğu halde Ekim ayın
da 125 kuruşa pamuğunu açığa sattığından 
çiftçiler bize acı acı dert yanmışlardır. Bu hu-
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susta gösteriyor ki, çiftçimizin derdiyle haki
katen alâkalanılmıyor. Nüfusumuzun büyük ço
ğunluğunu teşkil eden bu kütlenin işi çiftçi
lik ve meşgalesi de topraktır. Toprak ki, bakıl
dığı hizmet gördüğü nisbette sahibinin yüzü
nü güldürecektir. Köylü fakir ve parasızdır. 
Ona tohumunu tarlasına serptikten sonra mah
sûlünü ambarına koyuııcaya kadar para lâ
zımdır. Bu hususta alâka göreceği, başvuracağı 
tek müessese Ziraat Bankasıdır. Maalesef bu 
insanlara kredi bakımından hizmet görecek ve 
gayesi de bu olan Ziraat Bankası gayesinden 
inhiraf etmiş ve inhirafta her sene biraz daha 
artma temayülü göstermiştir. Türkiye'de gerek 
zirai kredinin umumi yekûnu ve gerekse bu ye
kûnun kredi alan çiftçi adedine taksiminden 
çıkacak vasati kredi miktarı çiftçinin kredi ih
tiyacının altında bulunduğundan beklenilen 
hizmeti maalesef görememektedir. Böylece bu 
kredi istihsal kredisi olmaktan çıkıp, istihlâk 
kredisi karakterini kazanmakta ve çiftçinin bo
ğazını keskin tırnaklı tefecinin elleri arasın
da birakmakta ve verimin de azalmasına sebe
biyet vermektedir. Bu hususları dikkate ala
rak banka idarecilerine, bankanın kuruluş ga
yesinin son kuruşuna kadar istihsale matuf 
kredi şeklinde kullanmak olduğunu hatırlat
mak isteriz. 3 seneden beri bu kürsüden bu mev
zuu savunup, Türk çiftçisine 3 - 4 ay kısa va
deli krediler vermenin fevkalâde faydalı, ola
cağını söylediğimiz halde ya pamuğun kaç 
ayda kemale geldiğini, şeker pancarının kaç ay
da yetişeceğini, baklagillerin yetişme süresini 
bilmek istememelerinden ya da Ziraat Banka
sına has olan Türk köylüsü borcunu ödemez 
zihniyetinden dolayı ellerinde mevcut plasman
ları ziraat sahasından çok daha fazla diğer saha
lara intikal ettirmekte ısrar gösterirler. Sebe
bi de 3 ay sonra 4 ay sonra Türk çiftçisi bor
cunu ödemez, borcunu ödememekte inat eder. 
İşte bu kanaatledir ki, 3 - 4 aylık kredileri, 
plasmanlarını diğer sahalara aktararak çiftçi
ye vermezler. 

Senelik kredi hacmi 10, 12 milyar olan mem
leketimizde ürünlerinin ihracı ile de senede vasa
ti 250 milyon dolar, 2,5 milyar Türk lirası te
min eden zirai sektöre 2 milyar civarında kre
di tahsis edilmesi biraz evvelki ısrar ve zihni
yetin bir neticesidir. Banka idarecileri alman 
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kredinin yerine sarf edilmediğini bu itibarla I 
kontrollü krediye gideceklerini ve hattâ o sis
teme başlamak üzere pilot bölge seçtiklerini 
beyan ederler. Fakat 1965 senesi plân ve ça
lışma programlarında bu kontrollü kredi bah
sinde de ibir artma müşahede edilememekte
dir. 1965 senesinde bu bölüme ayrılan 100 mil
yon liralık kredi bir evvelki 1964 senesindeki-
ııin aynıdır. 

Muhterem senatörler, Ziraat Bankasının 
1964 senesinde çiftçiye kısa vadeli kredi olarak 
verdiği, plasman olarak verdiği 1 278 770 bin 
liradır. 1965 senesinde vereceği plasman 1 700 
milyon liradır. Kontrollü zirai kredi, kalkınma 
kredisi ise 125 milyon lira 1964 senesinde, 100 | 
milyon lira 1965 senesinde. Tohumluk kredisi 
1964 te 150 milyon, 1965 te yine 150 milyon. 
Toplam olarak 1964 te 1 550 milyon, 1965 te 
1965 milyon yani arada 400 milyon bir fark 
var. Kooperatifler kısmını dışarı çıkarıyorum. 
Şimdi 1964 le 1265 senesi arasında artmış gibi 
görünen 400 milyon liralık kredi fazlalığı ge
çen sene, yani 1964 senesinde artan tevdiat
tan istenilen ve bilhassa büyük çiftçilere, ilân 
yapmak suretiyle değil, daha az muhtacolan 
büyük çiftçilere dağıtılmak suretiyle intikal 
ettirilmiş ve işte o intikal ettirilen 400 milyon 
bu sene 1965 senesinin bütçesinde resmiyete 
intikal etmiştir. Şunu söylemek istiyorum ki, 
1965 senesinde artmış gibi görünen bu kredi 
1964 senesinde çiftçiye intikal ettirilmiştir ve 
1965 senesinde yeni bir kredi dağıtılacak de
ğildir. Bunu biraz sonra banka idarecilerinin 
ifadelerinden de anlıyaeaksınız. 

Bu müessesenin 1965 plasmanı ve çalışma 
programında bu artışın tahakkukunun ancak 
kısa vadeli kredilerde alacaklarının, orta ve 
uzun vadeli kredilerde de taksitlerin tahsiline 
bağlı olduğu şartı ileri sürülmektedir, işte bun
dan da anlıyoruz ki, bu sene tou artan plasman 
kredisi tahakkuk ettirilmiyecektir. Yine bu prog
ramda kredilerin tam olarak ifası ve plân he
deflerine uygun bir icrai kredi tatbikatı 
ancak kaynak ve imkânlarımızın takviyesiyle 
mümkün olabilecek denilmektedir. Demekki ye
ni kaynaklar bulunmadığına göre bu müesse
se plân hedeflerini uygulıyamıyacağmı şimdi
den itiraf ediyor demektir. Bankanın yüksek 
idare kademesinde çiftçinin ihtiyacı hakiki 

30 .1.1965 O : 2 
kredinin karşılanması mevzuunda büyük bir 
çaba göremediğimiz gibi bankanın vilâyet ve 
kazalardaki şubeleri personellerinde de maale
sef çiftçiye gereken alâka ve kolaylık gösteri-
lememektedir. Borçlandırılmalarında çiftçi mua
mele 'bakımından büyük mükülâtla karşılaş
makta ve formalitelerin tekemmülü bakımından 
çok yorulmakta alacağı 300 - 500 liranın bir kıs
mını da şehirde sarf etmektedir. 

Son olarak bu bankanın memur ve müdür
leri arasındaki tâyin ve nakillerden de bahset
mek isterim. Bu müessese umum müdürlüğü 
maalesef iktidar partisinin ileri gelenlerinden 
bâzılarının tesir ve takibi altında kalmakta 
tâyin ve nakillerde bu hususu göz önünde bu
lundurmaktadır. Bu durum müessesenin diğer 
mensupları arasında üzüntü yaratmaktadır. 
Müfettişlerin görgü ve bilgilerini artırmaları 
için Avrupa'ya gönderilmeleri (hususunda es
kiden beri takibedilen ve herkesi memnun eden 
kıdem sırası bozulmuş ve güya lisan imtihanı
nı kazananların gönderilmesi türlü dedikodu
lara sebebolmuştur. Bu itibarla bunların tas
hihini ve bilhassa çiftçilerin kredi bakımından 
lüzumlu gördükleri her türlü formaliteyi yap
mak suretiyle kredi bakımından tatmin edilme 
cihetlerine gidilmesini hassaten istirham ediyo
rum. 1965 yılı Bütçesinin teşkilâta ve Bakan
lığa hayırlı olmasını can ve gönülden temenni 
eder. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu? Yok. Buyu

run Sayın Oıhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muh

terem Başkan, Sayın Bakan ve Hükümet erkâ
nı, muhterem senatörler; bendeniz Ticaret Ba
kanlığı Bütçesinin huzurnuzda tetkiki münasebe
tiyle dış ticaret politikamız ve bahusus ihracat 
muamelâtımızda vuku bulagelmekte olan aksak
lıklar üzerinde durmak lüzumunu hissetmiş bu
lunuyorum. 

Bu yıl memnuniyeti mucip görünen ve hattâ 
şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye ulaşan 
410 milyon dolarlık ihracata rağmen dış tica
ret politikamızda hâlâ piyasa mekanizmasına 
yatkın bir nizamın tesis edilememiş bulunduğu
na işaret etmek isterim. Filhakika bizim gibi 
ekonomisi geri kalmış memleketlerde zaman za
man tahdit yollarına tevessül edilmesini tabiî 
gibi karşılamak mümkün ise de bu kararların 
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sık sık ifrattan tefrite geçişini önliyebilmek ve I 
bu gibi kararları geçici devrelere inhisar ettir
mek suretiyb tesislerini genişletmemek için 
mutlaka Türkiye'miz gerçeklerine uygun bir 
ana politika tesbiti ve bu nizam içerisinde istik
rar sağlanması lüzumuna kaaniim. Türkiye'mi
zin gerçekleri nedir? 

1. Karma ekonomi kurallarına göre hereket, 
2. Camiasına dâhil bulunduğumuz Ortak 

Pazar memleketlerinin ilerdeki rekabetlerine 
karşı şimdiden toparlanma zemininin ihzarı. 
Bugünkü hattı hareketi ı ve 'bu anahedeflere gö
re ayarlanması icabederken maalesef hâdiseler 
zuhur etmekte ve palyatif tedbirlerle geçiştir
mekte ve bu yüzden de en büyük zararı ihracata; 
teşkilâtlanmamış müstahsil ile ithalâtta müsteh
lik kütlesi görmektedir. Bu münasebetle Yüksek 
Huzurlarınızda ihraç mallarımız arasında m il
inim bir mevkii bulunan ve senevi memleketimi
ze rahatlıkla 50 - 55 milyon ve hattâ daha 
fazla dolar temin edebilecek durumda bulunan 
seçim. bölgemin olduğu kadar Karadeniz bölge- I 
sinde 3,5 milyon nüfusun geçim metaı fındık | 
ihracatımda htr yıl ayrı bir ihraç sistemi uy-
gULamak yüzünden vııkııagelen aksaklıkları an
latmak isterim. Fakat uzun sürecek mâruzâtımla 
dalha çok vaktinizi alm-yk istemem. Ancak bu 
yıl içerisindeki tatbikatı arz ve izah etmeme 
müsaadelerinizi rica edeceğim. I 

Bu yıl memleketimizde rekor bir seviyede 
idrak edilmesine mukabil bizlere rekabet edebi
lecek durumda bulunan memleketlerde normalin 
altında idrak edilen fındık mahsulünün müstah
sil dan değer pahasına alınması için Hükümet, 
dolayısiyle Ticaret Vekâleti cesuranc bir karar- I 
la, dünya piyasalarının hareedemiyeecği mahsu
lün mühim bi:' kısırımı ileriki senelerde satma
yı düşünmek suretiyle stok yapmak ve Fisko Bir
liğin mubayaa imkânlarını genişletici malî ted
birleri zaman m da tes'bit etmek kararını almış
tır. Bu, işin şayanı tebrik tarafıdır. Ancak 
bu müstahsil bakımından uygun bir karar gibi 
görünür ise d^ piyasa mekanizmasının nazarı 
dikkate alınmaması müdahale mubayaasının 
maddeye yani fındığa değil, müstahsil olup 
olmamak bakımından satıcının sıfatına göre icra 
edilmesi, fındık ihracatında ilk zorlukların 
çıkmasına âmil olmuştur. Hükümet bu kara
rında müstakili dan metam değer pahasına alm-
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masını düşünmüş ve fakat bu metam değer pa
hasında ihracı için piyasa mekanizması gerekle
rine göro alınması gerçek tedbirleri uygu
lamakta tegai'ül göstermiştir. Hele kendisini 
böyle bir büyük mubayaaya göre hazırlıyama-
mış bulunan Fisko Birliğe geniş bir ortak kütle
sinden mubayaa yanında müdahale vazifesinin 
de verilmesi bu müessesenin faaliyetinde bida
yette mühim ve hattâ vahim aksamaların zrJhu-
runa sebobolır.ustur. 

Burada hemen arz edelim ki; Ticaret Ba
kanlığı ilgilileri bu aksaklıkları haddi asgariye 
indirmek için zamanında enerjik faaliyetler gös
termiş ve o şartlar içerisinde kendilerine taal
lûk eden hususlarda mümkün olanı yapmış bu
lunmalarına rağmen dahilî piyasada fiyatların 
düşmesini önlemişler ve dolay isiyle dış piyasa
larda fiyatların istikrar içerisinde cereyanını 
tanzim edememişlerdir. Fisko Birliğin teşkilâtı
nın kampanya başında her tarafta birden faali
yete geçmesi ve bölgemin bâzı kısmında tacir 
ve müstahsil münasebetleri, Hükümetin radyo
larda fındığın 440 kuruşa Fisko Birlikçe alın
mak tr. bulunduğunu ilân etmesine rağmen pi
yasada 350 - 380 kuruşa satılmasını önliyeme-
miıştir. işte bu gerçek karşısında Bakanlık bi
gâne kalmıştır. Bu bir hatadır. Ayrıca mühim 
bir hata da Hükümet 'bu kararları alırken kar
ma ekonomi kurallarını nazarı itibara a'mamış 
bâzı dahilî piyasada Fisko Birlik kadar önemi 
haiz özel teşebbüsün de mubaya edecek fındığı 
d'ş pazarlarda fiyat istikrarı vukubu'uncaya 
kadar elinde stok tutmasını sağlıyacak krediler
le teçhiz etmeyi ihmal etmiştir. 550 milyon ci
varında sağladığı kredi ile ancak müdahale mu
bayaası ve Fisko Birlik ortaklarından mubayaa 
cdecıği kısmın finasmanı üzerinde dıınmuş, özel 
teşebbüs faaliyetini ağır faiz yükü ile dar ve 
mahdut malî imkânlar içerisinde bocalıyan bir 
ortama terk etmiştir. Bu ortam içerisinde fa
aliyet gösteren özel teşebbüs elbette ki ağır bir 
yükün altında mubayaa ettiği fındığı derhal dış 
pazarlara plase etmek mevkiinde kalmıştır. 
işte bu hareket Bakanlığın piyasa mekanizma
sına ve gerçeklerine uymıyan yeni aksatıcı ka
rarlar almasını mucibolmuş ve dış pazarlarda 
fındık piyasasına hâkim olması gereken Tür
kiye'mizde yanlış tatbikat hasebiyle özel teşeb
büs ve âmme sektörü telâkki edebileceğimiz 



C. Senatosu B : 34 
Fisko Birlik rekabetinin doğmasına âmil olmuş
tur. Bundan istifade eden de tabiî dış alıcılar 
olonuş ve fındığımız uğrunda bence ittihamlara 
katlan .İmasına rağmen dışarda arzulanandan 
daha aşağı seviyeleıde satılmıştır. Kampanya
ya girerken bu kampanya devresini kapsıyacak 
dış ticaret rejimi Temmuzun ilk haftasında ilân 
edilmiş bulunmakta idi. İlân edilen bu rejime 
göre fındık ihracı evvelki senelerde olduğu gi
bi tescil mükellefiyetine de tabi olmaksızın 
serbestçe ihracedilmesi kabul edilmiş bulunuyor
du. Fındık mahsulü bakımından Temmuz ayı; 
rekoltenin alımı ve satımı hakkında en rahat 
karar verilebilecek bir aydır. Çünkü bu ayda 
Türkiye Kîkoltesi hakkında krediye yakın bil
giler elde edebileceği gibi Dünya piyasaları 
hakkında da hakiki ve sıhhatli malûmat elde 
etmek mümkündür. Bunca tecrübeye sahip Ti
caret Bakanlığı geçmiş yıllar tatbikatını göz 
önünde tutmak ve Türkiye gerçeklerini nazarı 
dikkate almak suretiyle ihraç rejimini tâyin ve 
ilân etmiş olması gerekir. Bu yıla kadar Ba
kanlık çeşitli ihraç sistemini bol mahsulün yı
lında da az mahsul yıllarında da denemiş ve 
bütün bu sistemlerin içerisinde bulunduğu yıl
lara göre fayda ve mazarratların tesbit etmiş, 
edindiği tecrübelere nazaran ilân ettiği rejim
de Türkiye'nin bu ihraç yılı gerçeklerine göre 
serbesti rejiminin kendisine mahsus muhatara
larını da dikkat nazara almış bulunduğunu ka
bul etmek gerekir. 

Artık rejimini tâyin etmiş bulunan hükümet 
gerekir idi ki, bu rejime sadık kalarak fındık 
piyasasının istikrar içerisinde çalışmasını sağ
lasın. Fakat hemen kampanya başlayınca Av-
rupadaki teşekkül eden fiyatlara göre satış ya
pan tacirler satışlarını rejime göre icra etmek 
imkânını bulamamışlardır. 

Gümrük Nizamnamesindeki bir hükümden 
istifade ederek bir suni taraf tesis edilmek sure
tiyle tacir âdeta zoraki bir kaçakçılığa sevk 
edilmiştir. Bu minval üzerinde çalışan tacirin 
yanında Fisko Birliğin kampanya başında yap
maya başladığı satışlarında siyasi ve icapsız 
baskılarda durdurulması suretiyle, Fisko Bir
lik kampanya başından yıl sonuna kadar bir 
gram mal satamamış, tacir ise 2 700 - 3 000 
vagon civarında mal satmaya muvaffak olmuş-
tuı\ I 
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Bu kere yıl başında ilân edilen yeni dış ti

caret rejimiyle fındık irhacı lisansa tabi tutul
mak gibi çok sert bir rejime geçilmiş ve bu 
arada talebedilen lisanslar da isaf edilmemek su
retiyle Türkiye'de bu ticaretle iştigal eden bü
tün firmaların Ankara'ya, Meclis ve bakanlık
lar koridorlarına dolmalarını mucibolmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, fındık ticaretinde 
Ocak ayı gerek satış ve gerekse ihracat bakı
mından çok kıymetli bir aydır. İhracata ehem
miyet veren memleketler çalışmalarını bu ay
lara teksif ederler. Halbuki bugün Dünya pi
yasasında söz sahibi olan Türkiye'miz Ocak 
aymın ihraç sistemleri münakaşasiyle geçirmek
tedir. Temennimiz vâki aksaklığın bir an önce 
izalesi suretiyle, bulunacak orta bir yol ile hem 
Fisko Birlik stoklarının değer pahasiyle likide 
edilmesini sağlamak hem de özel teşebbüsün pi
yasa gerçekleri içinde faaliyetini devam ettir
mek suretiyle depolarında arızalanmaya yüz tu
tan fındıklarımızın bir an evvel dövize tahvil 
edilmesini sağlamaktır. Yoksa bu gibi gecik
melerle ihracatın daralması halinde çok iyi ni
yetle de olsa alınmış bulunan karaı'kırın mem
leket ekonomisi ve para değerine menfi tesirler 
icra edeceğinden çok endişe etmekteyim. 

Bu vesile ile saygılarımı sunar 1965 yılı büt
çelinin Ticaret Bakanlığına ve camiasına hayırlı 
olmasını dilerim. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Ağırnaslı? Yok. 
Sayın înesoğlu? Yok. 
Sayın Fehmi Baysoy, buyurunuz. 

FEHMÎ BAYSOY (Erzincan) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Türkiyemizi bir 
ziraat ve hayvancılık memleketi olarak kabul et
memiz gerekir. Ben meseleyi böyle kabul ediyo
rum. Ve hakikat de budur. Nihayet plânda da 
son zamanlarda, gerek Hükümetin ve gerekse 
pılânm, memleket hayvancılığı ve ziraatçiliği 
üzerinde eskiye nazaran büyük bir eğilim yapıl
mış olduğunu hepimiz müşahede etmekteyiz.' An
cak, hayvancılığın inkişafı için bâzı tedbirlerin 
çok acilen alınması ve bâzı görüş farklarının be
nimsenmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Bunlardan birincisi arkadaşlarım, hayvan 
borsaları mevzuudur. Bugün bizim hayvancılık
la geçinen bölgelerimizde maalesef yetiştirici hay
vanına uygun bir pazar bulamamakta, çok zaman 
aracılara soyulmaktadır. Bu bakımdan Ticaret 
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Bakanlığının geçim ve kaderini hayvancılığa bağ-
lıyan bu insanlara biran evvel el uzatması ve 
hayvan borsalarını memleketin lüzumlu yerlerin
de tesis etmesi bir zarurettir. 

tkinci bir mevzu olarak, bankanın bizim hay
vancılarımıza ve besicilerimize açtığı kredi mev
zuuna temas edeceğim, arkadaşlarım. Bankada 
.bir, verdiğini alamama fobisi var gib'i geliyor 
bana. Halbuki, bâzı ufak tedbirlerle, pekâlâ bu
nu daha iyi işler hale getirebilir. Meselâ 1961 -
1962 yıllarında bir Amerikan kredisinden isti
fade edilmek suretiyle Doğu illerine kredi tevzi 
edildi. Fakat, bu kredi çok dar bir çerçeve için
de tevzi edildiği için maalesef istenilen randımanı 
vermedi ve zannediyorum bu krediden alanların 
bir kısmından o zamanlar tahsilat yapılmamıştı. 
İnşallah şimdi yapılmış bitmiştir. Nihayet ne 
oldu? Bu kredi G-arb vilâyetlerine intikal etti
rildi. Ama kredinin verilişinde bir genişleme ya
pıldı. Bu genişleme yapıldıktan sonra bu kredi 
kuruşu kuruşuna sarf edildi ve büyük menfaat
ler temin etti. Nihayet Ankara piyasasında da 
bugün o krediden istifade edip de o vilâyetler
den gelen hayvanlar pekâlâ kasaplarımızda bu
lunmaktadır. 

Bundan sonra banka kendi imkânlariyle yine 
bu Doğu illerine kredi vermeye başladı. 1962 yı
lında bu kredi iyi çalıştı, fakat 1963 ten sonra 
çalışmamaya başladı. Sebebi? Banka bir mecbu
riyet koydu, dedi ki, «Sen besi kredisini alırken 
yüzde 50 sini de fabrikasyon yem olarak alacak
sın.» Yok arkadaşlar. Zorla iş yaptırmak bizim 
memleketimizde çok güçtür. Bunun çok daha ko
lay bir tarafı vardı. Bu yola gidilmesi lâzımdı. 
Ama; bu işte kabahat sade Ziraat Bankasının 
değildir. Çünkü; bu karar alınırken Yem Sana
yiinin de, Plânlamanın da, Tarım Bakanlığının 
da ımüşteretk bir toplantısından geçirilmiş hattâ 
işittiğime göre % 50 değil bu aynı yemin % 65, 
% 70 nisbetinde verilmesi ısrarla istenmiştir. 
Ancak % 50 ye düşürülmüş. Eğer biraz böyle 
düşünülse idi daha başka çareler bulunabilirdi. 
Meselâ; benim hatırıma şöyle bir çare geliyor. 
Umumiyetle bizim besiciler şeker fabrikaları ci
varında temerküz etmiştir ve son senelerde mu
azzam besicilik yapılır. Fakat arkadaşlarım şe
ker pancarı küsbesi ile beslenen hayvan hem faz
la yağlanır, hem de eti gevşek olur. Buna muka
bil fabrikasyon veya, kesif yemle beslenen hay-
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vanın eti hem sıkı olur, hem yağsız olur, hem 
- zaten ette aranan vasıf budur - proteini fazla
dır. Biz bugün hayvana et, süt veya yağ veçhe
sinden istediğimize pekâlâ yemini temin etmek 
suretiyle götürebiliriz. Şu halde yapılacak bir 
şey var. Benim hatırıma böyle geliyor, illâ sen 
fabrikasyon yemi alacaksın diyeceğimiz yerde 
Et - Balık Kurumu ile bir anlaşma yapılırdı ve 
Et - Balık Kurumu da bu görüşü benimserdi. 
Kesif yemle beslenen hayvanın kilosunda muay
yen bir fiyat fark verecokti, iki kuruş, üç ku
ruş. Bunu tefrik etmek ilgililer için gayet kolay, 
hattâ hiç bu işle alâkalı olmıyan bir vatandaşı
mız kesif yemle beslenmiş bir hayvanın etini ye
se bir de diğer yemlerle beslenmiş bir hayvanın 
etini yese belli olur. Hattâ yüzüne dahi bakıldı
ğında et belli olur, ayırdedilir. Bu ufak fark ne-
tices;nde besici mecburi olarak, fabrikasyon ye
me gidecekti. 

Ama bizim bir inat tarafımız var, bilhassa 
köylümüzün bir inat tarafı vardır. Al dediniz mi 
almaz. Ve nitekim 1962 de çalışan bu kredi 
1963 - 1964 yıllarında çalışmamıştır. Ve müte
madiyen de bize şikâyetler vâki olmuş, ben de 
zaman zaman Ziraat Bankasına işi intikal ettir-
mışimd'ir ama, plân mevzuu, şu mevzuu, bu mev
zuu diye daima kapatılmıştır. 

Demetle ki, bâzı pratik çareler, zecri tedbirlere 
gitmeden işi halledebilir. 

Bir de zirai mevzuda hatırıma bir şey gelir. 
Muhterem arkadaşlar, bugün Ziraat Bankasında 
çevirme kredisi ve araziyi verimlendirme kredisi 
almaya gittiğiniz zaman evvelâ size tapu sorar
lar. Banka bu işte haklı. Fakat bizim arazi sahip
lerimizin birçoğu şehirlerde oturur ve arazisini 
ortakçıya verir. Kendisinin şehirde diğer gelir
leri olduğu için bu arazilerin geliri işte onun 
bir yan geliridir, az da olsa eyvallah der, çok da 
olsa, Onun üzerinde çalışan ortakçı da mal ken
disinin olmadığı için; farzla bir gayret gösteremez, 
bir yatırım yapamaz. Halbuki, mal sahibi ile 5 
senelik, 10 senelik mukavele yapabilen ortakçıla
ra bu mukavele gereğince banka kredi açarsa ve 
bunun bilhassa bugün pilot bölge olarak, yani 
kontrollü kredi sistemi tatbik edilen yerlerde bu 
yola gidilirse diğer taraftan Ziraat Vekâleti teş
kilâtı da bu yolda arkadaşları, çiftçiyi gayrete 
getirirse ümidediyorum ki, çok faydalı bir şey 
olur. Bunun başka bir faydası da var arkadaş-
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ılarım. Önümüzdeki tatbik etmeye mecbur oldu
ğumuz Toprak Kanununun bir kolunu şimdiden 
işletmeye başlamış oluruz. Bugün Toprak Kanu
nunun kaçılacak tarafı yoktur, muhakkak tatbik 
edilecektir. Ama; yurt sathında bunun tatbiki 
senelere vabestedir. Şu veya bu istikamette onun 
bâzı unsurlarını bugünden yürütmeye sokabilir
sek her hakle memleket için çok faydalı olur. 
Zaman kısa olduğu için sizleri daha fazla tasdi 
etm'iyeceğim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Evliya. 

NEDİM EVLİYA (Maraş) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Sayın Ticaret Bakanı ve 
Bakanlık erkânı; bütçe müzakereleri dolayısiyle 
Hükümet icraatını ve bu arada bütçe tatbikatiy-
le de kontrol ve murakabe görevimizi ifaya çalı
şırken, Ticaret Bakanlığı müessesatında yapılan 
bâzı usulsüz muamelelere ve bu meyanda Et ve 
Balık Kurumu Genel Müdürlüğündeki bir kısım 
tâyin ve istifalara temas etmek istiyorum. Ma
lûm olduğu üzere birçok emsali gibi Et ve Ba
lık Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılan bir kı
sım tâyin ve istifalar da, haddizatında ve başlı-
başma üzerinde durulacak bir imâna ve mahiyet 
taşımayabilir. Fakat, bizim üzerinde durduğumuz 
ciddiyet ve hassasiyetle üzerine eğilmek istediği
miz nokta, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü 
Emekli Tümgeneral Süreyya Birgöl gibi çalışkan, 
vakur ve otoriter, seviyeli, seciyeli bir memur ve
ya âmirin mücerret istifası değil, sadece mânevi 
havası bakımından bugün barımlamaz hale geti
rilen Devlet müessesatmda, şahsiyet sahibi, kıy
metli ve dürüst vazifedarlarm huzur içinde çalı
şamaması keyfiyetidir. Bizim üzerinde durmak 
istediğimiz nokta da istifadan ziyade işte bu 
mânevi 'havaya taallûk ediyor, arkadaşlarım. Et 
ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün yüksek 
kademelerinde ve meselâ et kombinaları müdür
lüklerinde meslekin doktorasını da yapmış ehli
yetli, kıdemli nice memurlar, müdürler, âmirler 
var iken normal terfi süresinin yarısını dahi dol
durmadan, evet ınormal terfi süresinin yarısını 
dahi doldurmadan kendisine bir de ek görev ve-
rilerok aylığına 2 2'50 lira zam yapılmak sure
tiyle Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Yar
dımcılığına tâyin buyurulan şahsın, bir ikerecik 
olsun şahsı görülüp sicil dosyası dahi tetkik edil-
tmeden, aynı zamanda Eczacı Fakültesinde talebe 
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olan bu genç veterinerin bütün âmirlerin üstüne 
çıkarılmasından ve bu tâyin işinin falan iktidarı
nın nüfuzlu şahsiyetinin tavsiyesinden ziyade, 
yine çok Muhterem Ticaret Bakanımızın emrin
deki bu büyük müesseseyi senede bir kerecik ol
sun ziyaretle teftiş ve murakabe vazifesine im
kân bulamamış olması ve hattâ bunların üstünde 
olarak da mâruz tasarruflar dolayısiyle müesse
sede yaratılan keşmekeş, vukubulan yeni istifa
lar, geri aldırılmalar, tekrar edilen istifalar ve 
nihayet memurlarda yaratılan huzursuzluk, 
partizan tutum ve tasarruflara karşı itimatsızlık 
hepimizin üzerinde hassasiyetle ve ciddiyetle 
durmamız lâzımgelen bir olaydır, arkadaşlarım. 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü Sayın 
Emekli Tümgeneral Süreyyar Birgöl'ün istifa
namesi dikkatle, ibretle, hayretle tetkike değer, 
hepim;z için önemli bir vesika mahiyeti arz et
mektedir. Temennim odur ki, Sayın Vekilimiz bu 
istifanameyi sizlere okumak cesaretini göstersin
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün memleketimiz
de mütehassd bulunan umumi havayı, mânevi 
havayı kendi şahsiyetlerine ve prensiplerine ya-
kıştıramıyan memurların, istifadan başka çare 
bulamıyan memurların burada ancak ve ancak 
takdir ve tebrikle anılması lâzımgelir. 

Diğer taraftan da, bugün memleketimizde ay
da, haftada değil milletimizin gözü kulağı mesa
besinde olan basınımızda hemen her an madde, 
zaman, mekân zikrederek, isim tasrih etmek su
retiyle tekmil Devlet müessesatında vukııbulan 
çeşitli, ufaklı, büyüklü suiistimallerden, rüşvet
ten, evet partizan tasarruflardan, çeşitli yasa 
ihlâllerinden bahsedilmektedir. Bunu görmemek 
kabil değil. Öbüı taraftan müessif olaylara ad
larının karıştırılmasından karıştırılma töhme
tinden biran evvel kurtulmak istiyen birçok me
murlarımız var. istifa vecibesini yerine getirmek 
suretiyle bu kirli havanın içinden çıkmak isti-
yenler var. Fakat ne yazık ki, viran olası hanede 
avladı ayal var diyerek bir taraftan da Hükü
metin biran evvel bunlara el koyacağı ümidi ile 
bağrına taş basmamaktadırlar, arkadaşım. Esef
le kaydedeyim ki, bugün memur almteri ile ve-
r'ımli ve devamlı mesaisi ile kıdem almaktan, üst 
mevkilere çıkmaktan ziyade iktidarın nüfuzlu 
şahsiyetlerine nüfuz etmek, onların emir ve ira
desine tabi olmak amaline hizmet etmek sure-
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tiyle gayesine ulaşmak gibi çok garip bir ruh ha
letine giriyor. Bundan hepimiz sorumluyuz. Me
muru bu ruh haletinden kurtarmak mecburiyetin
deyiz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — İsim ve hâ
dise söyle. 

NEDÎM EVLİYA (Devamla) — İsim ve hâ
diseler tekmil matbuatta, Sayın özden b:raz ev
vel arz ettim, eğer dinlcımedinizse tekrar edeyim, 
zamanı, mokanı, hâdisesi, suiistimalin miktarı 
zikredilmek suretiyle beyan ediliyor. 

EMİN AÇAR (Manisa) —• Bu sahalarda me
mur, Vekili daıhi dinlemiyor. 

BAŞKAN — Sayın Acar; 'zatıâliniz Bakan
lığın müdafii değilsiniz. Müsaade edin de Baka
nınız eevnp versm. 

NEDİM EVLİYA (Devamla) — Evet arka
daşlar, biz bize benzeriz. Her şey dönmüş dolaş
mış 'mihverini bulmuş ve inkişaf etmiş bulıınu-
yo:\ 

BAŞKAN — Yamız Sayın Evliya vaktiniz 
bir dakiıka kalmıştır. 

NEDİM EVLİYA (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım, bitireyim efendim. 

YfVnız dün muaheze sebebi olan. tenkid sebebi 
o1 an hâdiseler bunları şiddetle tenkid eden ar- ! 
kadaşlar tarafından benimsenmekte ve şahsiyet
le r '^ . rırensiplerini mevki uğruna orada erit- j 
inektedirler. 

Üyelik türlü munıhez|e1erin bertaraf edil
mesi için de bir zırh içine bürünmüş bulunuyor
lar. işte fark burada. Bıı itibarla çcık muhterem 
Bakandan Hükümet taahhütlerine sadakat gös
tererek, partizan idareye bir son vermeler'ni, bu 
giibi tasarruflara imkân vermemelerini tekrar ve 
t "ikrar huzuru millette rica ve istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buvurunuz Sayın Türker. 
HASAN ÂLI TÜRKER (Balıkesir) — Sayın 

Bankan, savın senatörler, T'caret Bakanlığı büt
çesi üzerinde bir iki noktaya değinmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Bunlardan birisi bu bakanlığın bünyesindeki 
Su Ürünleri Müdürlüğünün ne iş yaptığını öğ
renmektir. Bakandan ricam, 1964 yılında, uzun 
yıllardan beri Su Ürünleri Müdürlüğü olarak te
essüs etmiş bu teşekkülün, 1904 yılında yaptığı 
işlerin lütfen açıklanmasını istirham ediyorum. 

Yine 1983 yılında acaba bu müdürlük ne iş 
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görecek? Onu da öğrenmekte fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

İkinci konum, mutlu bir tesadüf eseri ben
den evvel konuşan Sayın Evliyaoğlu'nun üzerin
de durduğu ve hattâ daha vukufla durduğu Et 
ve Balık Kurumu üzerinde birkaç kelime söyle
mek isterim. Bilmem neden Sayın Evliyaoğlu bu 
Umum Müdürlüğe getirilen Umum Mü
dür Muavininin yalnız kıdemli mes-
lekda.şlarını aşarak gelmesini, acı acı dile getir
di. Bu meslek mensubunun o müessesenin içinde 
hiç olmazsa meslekim ile çalışıyorum demesine 
rağmen fikrine iştirak ediyorum. Yani kıdemini 
aşarak gelmesine iştirak ediyorum. Fakat acaba 
Sayın Evliyaoğlu şunu söyliyemez mi idi? Biraz 
evvel Halk Partili sözcü arkadaşım bu mevzuda 
bir noktaya temas ettiler. Dediler ki; Et ve Balık 
Kurumunda mütehassıs eleman çalıştırmalı. Fa
kat, Sayın Evliyaoğlu, acaba bir veterinerin kı
demini aşarak umum müdürlüğe gelmesi üzerinde 
hassasiyetle duruyor da bu müessese umum mü
dürlüğüne bir hukukçunun bir hafta evvel bir 
kararname ile getirilmesi üzerinde niçin durma
dı acaba? 

Muhterem arkadaşlar; çok üzülüyorum, kim
senin şahsiyeti ile alâkadar değilim. Hayatımda 
kimsenin şahsına bühtan etmedim. Bu arkadaş 
kendi sahasında çok kıymetli olabilir hattâ bu 
müessesenin hukuk müşavirliğini, umum müdür 
muavinliğini çok iyi yapabilir. Fakat umum mü
dürlüğünü yapacak kudrette olmasına maddeten 
imkân yoktur. 

Bu düpedüz işe göre adam değil, adama göre 
iş zihniyetinin bariz bir örneğidir. Eğeı sayın 
senatörler bu nokta üzerinde eğilirlerse, partili 
partisiz nereden olursa olsunlar, bir Et ve Balık 
Kurumu gibi istihsal mmtakalarından alınarak 
birçok safhalar geçirdikten sonra piyasaya arz 
edilinceye kadar tamamen bir ihtisas mevzuu 
olan bir müessesesinin başına elbette ki bir hu
kukçunun getirilmesini uygun görmüyoruz. (Ve
teriner mi getirecektik ya sesleri?) 

Hayır veteriner getirilsin diye bir iddiamız 
yok arkadaşlar, işin ehli gelsin. Hiç olmazsa 440 
sayılı Kanunim ruhuna uygun bir umum müdür 
getirilseydi, 440 sayılı Kanunun 10 ncu madde
sinin. A bendi diyor ki, «bu gibi iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde iktisadi veya meslekî tahsil gör
müş olan kimseler getirilir.» 
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Çok rica ediyorum, hukukçuluk iyi mes

lektir, buna hiç itirazım yok, fakat bir et sana
yiinin, bir balık sanayiinin basma gelecek olan 
arkadaşımız her şey okur, iktisatçı olur, işletme
ci olur, hattâ bir emekli levazım generali olur. 
ama bir hukukçunun olmasına akıl erdirmek 
mümkün değildir. Bakan müdafaa eder, 
bu kıymetli arkadaşın birçok meziyetlerini sayar, 
o meziyetlerine ben de iştirak ederim. Ama Türki
ye'de artık işe adam, adama iş farkını birbirin
den ayırmak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesileyle Et ve Balı
ğın uzun yıllardan beri verimsiz çalıştığını da 
huzurunuzda bilhassa açıklamak isterim. Haki
katen bu müessese elyakmı bulamamış, istenilen 
şekilde çalışamamış, bu yüzden de hiçbir fonksi
yonun sahibi sayılmıyacaktır. 4 tane kombinası 
vardır, kapasiteden çok aşağı çalışır. Bugün Av
rupa'ya çatal tırnaklı hayvan ihracedemiyoruz 
Hayvan dendiği zaman küçümsiyenler olabilir. 
Ama, Türkiye ekonomisinin belkemiğinde çok 
güzel rol oynıyan bu metam bugün Avrupa'ya 
ihracını yapamıyoruz. Çünkü henüz Türkiye'den 
şap'ı kaldıramadık. Ama buna mukabil, kesilmiş 
hayvan ihracedecektik, et ihracedecektik, deriyi 
de ayrı değerlendirecektik. Bunu da Et Balık 
Kurumu organize edecekti. Et ve Balık Kurumu 
çalışmalarını bu yola sevk edecekti. Halbuki Et ve 
Balrk Kurumu lâyıkı ile piyasaya et dahi sevk 
edemiyor. Et ve Balık Kurumu müstahsilin lâyıkı 
ile değerlendiremiyor. O halde bu 'müesseseden 
nasıl bir 'kâr istihsali bekliyeceğiz? Ve bundan 
sonra hukukçu bir genel müdür, Sayın Evliya-
oğhı'nun da işaret ettiği gibi, ben hiç kimsenin 
elyakı üzerinde durmıyacağım. Ama daha el-
yakı vardı diye iddia ettiği için fikrine iştirak 
ediyorum. Böyle bir umum müdür ve umum 
müdür muavininin idaresinde milyonlarca liraya 
finanse edilen ve büyük emeklerle çık::n dört 
tane kombina kuran Et ve Balık Kurumundan iş 
bekliyeceğiz. Buna benim aklım ermiyor. 

Birçok soğuk hava depoları yapılmıştır. Soğuk 
hava depolarının randımanlı çalıştığını eğer Sa
yın Bakan ifade ederse çok memnun olacağım. 
Gemiler alındı, balık tutulacak, Anadolunun 
birçok yerlerine, protein görmiyen kasabalarına 
balık sevk edilecekti. Halbuki gemiler bugün 
muattal bir halde yatmaktadır, işle'ilememekte-
dir. Türkiye'nin balıkçılığını ifade etmeye lü-
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zum gömüyorum, dünyanın hiçbir yerinde eşi 
olmıyan nevi ve cinsleri ile, miktarı ve kalite
siyle birinci derecede protein metaımız olan bu 
balıkları değerlendirmek için bu müessesenin ba
şına koyduğumuz bir hukukçu arkadaşımız bize 
yâr olacak. Ben bu hususta tamamen meyusum. 
Ama Sayın Bakan bu işin olacağına beni ikna 
ederse.. Diyeceksiniz ki, seni ikna etmezse ne olur? 
Memleketin çok mühim bir müessesesi bir müd
det daha verimli çalışamıyacak diye yeisten başka 
hiçbir şey elimden gelmez. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey, buyurun. 
BÂKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem se

natör arkadaşlarım, muhterem Hükümet erkânı; 
benden evvel iki arkadaşım Et ve Balık Kuru
muna temar. ettiler. Muhterem arkadaşlarım, me
sele Et ve Balık Kurumu meselesi değildir. Bu
gün İktisadi Devlet Teşekküllerinin hepsini ele 
alacak olursak hakikaten Reorganizasyon Kanunu 
ile bu müessese ve teşekkülleri hakikaten isteni
len istikamette değil, dünkünden daha kötü bir 
istikamete gittiğini görürüz. Çünkü, kanunda 
yüksek tahsil, yani bu müesseselere umum müdür 
veya umum müdür muavini ve idare meclisi aza
ları olabilmek için, yüksek tahsil ve meslekî tah
sil şartı koşulmuştur. 

Şimdi arkadaşlarım yadırgıyorlar hukuk me
zunu bir umum müdür gelince. Hakikaten ya
dırganacak durum burada başlıyor. Hukukçu, 
iktisadi işletmecilik yapmışsa ve bu müesseselere 
girmiş, bu müesseselere emek vermiş ise ve bu 
müesseselerin bünyesine göre işletmeciliği öğren
miş ise, o zaman hakikaten faydalı olmak imkânı 
mevcuttur. Fakat bu müesseseye doğrudan doğ
ruya, yalnız yüksek tahsilli olarak Hukukta 
iktisat okumuş olmaktan mütevellidolarak ikti
satçı olmuş ise o zaman bu müesseselerden verim-
li neticeler almaya imkân yoktur. Çünkü hu
kuk fakültesi ilim yapan müessesedir. Diğer te
şekküller meselâ Mülkiye, İk'isat Fakültesi, Yük
sek İktisat akademileri bunlar asıl iktisadi ilim
lerde meslek yapmak için ilk malûmat ve bilgiyi 
veren müesseselerdir. Bunlar bir defa da bu te
şekküllerde çalışırlar, staj görürlerse o zaman 
hakikaten Devlet İktisadi Teşekküllerine fay
dalı birer unsur haline gelebilirler. Mesele hu
kuk fakültesi mezununu olması veya şu bu okul
dan mezun olmak değil. Bu teşekküllerin başına 
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•getirilirken hangi zihniyet içerisinde getirildi- 1 
ğiııi anlamak icatbeder. Bir kaza avukatını bir I 
yere idare meclisi âzası yaparsanız, bu defa 
hakikaten işe adam bulmanın değil, adama iş 
bulmanın meselesiyle karşı karşıya kalmış olu
ruz. îşte burada aranılacak nokta budur. Bizd? 
iki vekâlet vardır ki, ihracat mevzuu ile alâka
lıdır. Birisi Ziraat Vekâletidir, i'hracedilccek 
maddelerin istihsali ile uğraşır, Ticaret Vekâ
leti de bunu ihracedecek zemin ve pazarları ara
makla görevlidir. Şunu şükranla kaydetmek lâ-
zımgelir ki, zirai istihsalimiz hakikaten muay
yen kollarda artmaktadır. Fakat bunu pazarla
mak ve satışım yapmak bizim için zor hale gel
mektedir ki, burada mesuliyeti ve vazifesini ya- ı 
pamamayı doğrudan doğruya Ticaret Vekâleti 
nin kusuru arasında bulmak lâzımgelh*. Ticaret J 
Bakanlığı erkânını ele 'alacak olursak, uzun se- I 
nelerden beri bu erkânı dışarıya gider, ataşe
liklere gider, gelir hangi vekil 'gelirse gelsin, 
hangi devirde ve hangi Hükümette olursa olsun, 
muayyen şahısların kadrolarının yer değiltirU-
mesi suretiyle aynı vekâlette hiçbir değişiklik 
yapılmadan, yeni bir fikir ve çalıma metodunu 
getirmeye imkân bulunmadan yer değiştirirler, i 
Evvelâ Ticaret Bakanlığının bu bakımdan bün- i 
yesindeki bu zihniyeti ve havayı değiştirmek I 
lâzımdır. Bu havayı değiştirememiş vekiller Ti- ; 
caret Bakanlığından daima muvaffak olamanvş ! 
vekiller olarak ayrılmışlardır. Ticaret Bakanh- j 
ğmdan şimdiye kadar muvaffak olmuştur diye 
bir Vekilin ayrıldığını da hatırlamıyorum. Bu J 
yalnız hakikaten mensubolunan Vekâletteki bâzı j 
zevatın nüfuzu altına vekillerin girmesinden iba- j 
ret kalmaktadır. Ziraat Vekâleti istihsali arttı- j 
rır, dedim. Hakikaten meyve hususunda istilı- I 
sal artar. Fakat bu istihsali pazarlamak imkân
ları mevcut değildir. Bir misali bizim memle- ! 
ketimizdedir, daha doğrusu vilâyetimizde de- j 
mek lâzım. Bursa'da bir Zürtaş Şirketi ile İhra
catı Geliştirme Etüt Merkezi diye bir teşekkülü
müz var. Hakikaten isim itibariyle gayet gü
zel, fikir itibariyle gayet iyi bir şekilde kurul
muş ve iyi maksatlarla ele alınmıştır. Fakat 
bu müessesemi* hangi ihracatı geliştirmek için 
bir gayrette bulunduğunu ve hangi işlerde çalış- i 
tığını görmüyoruz. Meselâ geçen sene meyve ih
racatı için müracaat eden Zürtaş Şirketine, Ocak 
ayında müracaat etmişlerdir. Krediye muhtaç
tırlar ve bu kredinin temininde de IGEME ve Ti- | 
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caret Vekâleti mutabıktır. Fakat meyvelerin ol
gunluk zamanına gelinceye kadar Ibu kredi ve-
limemiştir ve ihracat yapılmıştır, ama, ço'k 
müşkülât içerisinde yapılmış ve iyi netice alan 
bir ihracat halinde kendini gösterememiştir. 
Meyve ihracatı, meyve ihracatı yapan memle
ketlerde şöyle 'hazırlanır : Daha kış mevsiminde 
iken, ağaçlarda çiçek görülmeden evvel pazar
ları temin edilir, vagonları ve nakil vasıtaları 
temin edilir, bundan sonra o memleketlerin re
jimlerinde ne kadar meyve gideceği malûmdur. 
Ona göre mal ha'zırlığı yapılır ve ambalajı kıs 
movsiminde hazırlanır. Meyvelerin ihraca hazır 
olduğu gün, tamamlanmış olan hazırlıklar ile 
faaliyete geçilir ve ihracat yapılır. Halbuki, 
biz müstalhsılımızdan meyve alacak olan mües
seselerin kredisini Haziran ayında ancak temi ti 
edebiliyoruz. Haziran ayında meyveler olgunlaş
maya başlamıştır. Muhterem arkadaşlarım, böyle 
ihracat olmaz. Bu verimli bir ihracat olmaz. 
Hattâ I GEM E ve Ticaret Bakanlığı krediyi ve
recek mi, yoksa vermiyecek mi? Müstahsil bun
da da mütereddittir. Olacak mı, olmıyacak mı 
bunu da bilmez. Binaenaleyh, bunu sureti kati-
yede düzeltmek lâzımdır, ıslah etmek lâzımdır. 
Sorsak şimdi ÎGEME ne yaptı ihracatı Ge
liştirme Merkezi? Hakikaten çalıştılar, geldiler 
Bursa'ya gayretler gösterdiler. Ama bundan ev
velki çalışmalar ve kredi meselesi esasından 
halledilmediği için netice verimsiz oldu. Şunu 
da nazarı itibara almak lâzımdır ki, Anadolu'
da, Türkiye'de meyve ve sebze ihracı meselesi, 
lıer pazardan, her istihsal bölgesinden mümkün 
değildir. Bizim rakibimiz olan memleketler ya
kınlıkları dolayısiyle bize rekalbet edebilmekte
dirler. Nefaset, kalite itibariyle % 35 - 40 nis-
betinde, Avrupa'ya meyve ihracında İtalya, 
Yugoslavya, Bulgaristan'dan üstünlüğümüz var
dır. Fakat mesafenin uzaklığı ve nakil vasıtala
rımızın elimizde bulunmayışı ve Bakanlığın ve 
muhtelif bakanlıkların nakil vasıtalarını güm
rüksüz, Yunanlılar gümrüksüz soğuk havalı 
kamyonlar getirdiği halde, bir türlü gümrüksüz 
nakil vasıtalarının verilemeyişi, gümrükle be
raber 125 bin liralık vasıtanın 250 bin liraya 
çıkması ve nakliye ve nakliye amortismanı yük
sek olmasından dolayıdır ki ihracatta muvaffak 
olamıyoruz. Ben muhtelif vesilelerle muhtelif 
defalarda bu Bakanlığın müşterek çalışmasının, 
•nıeyva ve sebze ihracatını Trakya bölgesinden 
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yapacak şekilde, Trakya 'bölgesinin bir pilot böl
ge olarak ele •alınmasını teklif ettim ve üç sene
den beri de aynı dâva üzerinde duruyorum. Fa
kat 'bundan netice almak her nedense mümkün 
olmuyor. Hor çıkan vekil, «Evet, fikir güzel
dir, .bunu temine çalışacağız, yapacağız.» diyor, 
olmuyor. Bir meseleyi ele aldığımız zamanda 
'bütün cepheleri ile ve ıtopye'kûn ele almak lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, tetkiklerimiz şunu 
göstermiştir ki, Trakya bölge meyve ve sebze 
ihracında pilot bölge olarak alınır ve Avrupa'
nın istediği sebze türlerinin tohumlarını getire
rek yetiştirdiğimiz takdirde tütünden elde ede
ceğimiz dövizlerden daha çoğunu temin etme im
kânına sahibolacağız. Fakat bu kolu bırakmış 
ve ihmal etmiş bir vaziyetteyiz. Bunları yapa
cak yerde ne yapıyoruz? ihracat birlikleri kur
mak ve bu birlikler vasıtasiyle ihracatın geliş
mesini temine çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güzey, -müddetiniz bitti. 

BAKI GÜZEY (Devamla) — Tamamlıyo
rum efendim. Birlikler çok zaman tecrübe edil
miştir, ihracatçı birlikleri. Bunlar birldık üyele
rinin aidat ödemesi gibi, bunlardan yüzde, bin
de nisbetler dâhilinde para alınması gibi, ihra
cat maddelerimin pahalılandırılmasma sebe-
bolacak birtakım neticeler doğurmaktadır. 

Bunlardan daha iyi ticaret odaları ve Ti
caret Bakanlığı mümessilleri ve kontrolörleri 
bu vazifeyi yapabilirler. Mesele teşkilâtlan
makta değildir. Yani bir teşkilât kurmak, bir 
kanun getirmek değil. Kanunlar meseleyi hal
letmiyor. O zihniyetin o havanın içine girmek 
lâzımgelir. Bir hâtıramı, Reisten rica edeceğim, 
iki dakikalık bir hâtıramı anlatacağım, özür 
dilerim, 1956 senesinde şeftali ihracı için te
şebbüse geçtik, bir şirket kurduk ve o zaman 
kutular güzel olsun Avrupa'da isim yapacağız 
diye israil'de kutu yaptırdık, ithal ettik. Mu
vakkat kabul suretiyle, israil'den kutular geldi 
bunları Avrupa'ya gönderdik. Ambalajlandı bi-
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raz zorluk gördük. Avrupa'da pahalı, olur, lüks 
olur dediler, israilliler bu kutuların nasıl 
kullanıldığımı tetkik için ve eğer üzerinde bir 
tadilât yapmak icabediyorsa ve tadilâtı ma
hallinde görmek üzere geldiler. Biz de Bursa'-
dan, ve istanbul'dan giden musevilerden mek
tup alıyoruz veya onlara gelen mektuplardan 
faydalanıyoruz. Diyorlar ki «Burada şeftali
nin kilosu 8 - 1 0 lira...» Gelen Musevilere, isra
illilere dedik ki «sizde ambalaj var, bizde de 
şeftali var. Biz dolduralım size gönderelim, 
siz, yiyin sizde çok pahalı imiş...» adamlar dedi
ler ki «bizde şeftali yetişiyor..» «O halde sizde 
neden bu kadar pahalı1?» «Biz şeftaliyi ihra-
cediyoruz» Bizde ancak bozukları ve bir miktarı 
kalır dediler... «Peki halkın vitamin ihti
yacı?» Adamlar gülerek cevap verdiler: «Şef
tali yemediği için ölen adam, israil 'de henüz 
yoktur.]» 

Muhterem arkadaşlarım; ihracat böyle olur. 
Bu zihniyetin içine girdiğimiz zaman ihra-
cedilebilir. ihracat böyle olur. Kendi nefsiniz
den ve memlekette halkın nefsinden fedakâr
lık yapmadığımız müddetçe ihraç maddeleri
nin ihracatını artırmaya bu ihracatta ambalaj 
ve nakliye masraflarını düşürmedikçe Avrupa 
ve yakın memleketlerle rekabete imkân yok
tur. Sayın Bakanın nazarı dikkatini çekerim, 
hürmetlerimle efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Su işleri ve Havayolları, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü oylamalarına oy 
vermiyen var mı?... Yok. Oylama muame
lesi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha dört arkadaş 
söz almış bulunmaktadırlar. Aleâddin Çetin, 
Cahit Ortaç, M. Yılmaz Inceoğlu bir de içtüzü
ğün 34 ncü maddesi gereğince konuşması mu-
kayyedolm&k şartiyle Sayın özden. 

Fakat aldığımız karar veçhile müddetimiz 
dolmuştur. Yine program gereğince saat 19,00 
da toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,05 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,00 

BAŞKAN — Ba^kanvekili İhsan Hâmit Tigrel 
KATtPLER : Sırrı Uzun Hasanoğlu (Bolu), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, Ticaret Ba
kanlığı bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz. 
Söz Sayın Alâeddin Çetin'indir. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, dış ticaret dengesinin 
her memleket içinde ehemmiyeti malûmdur. Fa
kat bizim gibi kalkınma çabasında olan memle
ketler için bu ehemmiyet çok büyük bir azamet 
kesbeder. Kalkman memleketlerde en çok dış 
ticaret dengesi tehlikelidir. Çünkü kalkınma 
yapan memleketler geniş ithalât yapmak zorun
dadır. Buna mukabil ihracaatmı artımı azsa, 
milî gelir ne kadar yekselirse yükselsin, gene 
milleti fakir kalmakta devam eder. Çünkü mil
lî gelir ihtalât yolu ile dışarıya gitmeye mecbur 
olur. Bu sebepledir ki, Ticaret Vekâleti bugün 
Türkiye'de, bilhassa plânlı devrede birinci dere
cede ehemmiyetli bir Vekâlet olmuştur. Plânın 
muvaffak olup olmaması ve vekâletin vukufla 
kalkınma heyecaniyle vatanperverane büyük bir 
gayret göstermesine bağlıdır. Yabancı sermaye 
bizde daha ziyade ithalât yerine kaim olacak 
maddelere yöneliyor. Bu hatalı bir gidiştir. Bu 
ticaretin biraz daha tıkanmasına sebebolur. Her 
ne kadar ithalât eşyaları yerine kaim olacak sa
nayii kurarak ithalâtı azaltmak yolunda isek de 
dış ticaretimizi devam ettirebilmek için iyi yapa
madığımız veya çok yatırım istiyen bâzı madde
leri ithale devam edip dengeyi sağlamak kasdiyle 
yabancı sermayeyi bilhassa ihraç mallarımızı, 
yerli mallarımızı kıymetlendirip, mamul hale 
getirip Avrupaya ihracedeeek yöndeki sahalara 
cebetmeye çalışmak, bunun için her türlü teş
vik imkânını kullanmak zorundayız. O kadar ki, 
yabancı sermaye ile iştirak halindeki yerli mah
sullerimizi işliyecck sanayiin icabında o millet
lerin ambalajiyle, onların beğenecekleri etiket
lerle bu memleketlere sevk etmekte ihracat ko
laylığı bakımından da fayda vardır. 

işbu noktaya gelmiş iken yeni açılan bir pa

zardan bahsetmek isterim. Yılardır lâyık ol
duğu ehemmiyeti göstermediğimiz ancak bu se
ne kabul ettiğimiz bir kanunla dövizlerini ge
tirmek için nispî bir çare bulduğumuz Türk iş
çileri bugün Ticaret Vekâletine de büyük bir 
imkân sağlamışlardır. Ama ben bunun görü
lüp keşfedildiğini ve ele alındığını müşahede 
etmemekle üzgünüm. Bugün Almanya'da yüz
lünden fazla işçimiz vardır. İşte pazar teşek
kül etmiştir ve Türk işçileri hususi durumları 
icabı, hususi alışkanlıkları icabı memleketteki 
gıda maddelerine ihtiyaçları vardır. Ayrıca 
bilhassa et ve mamullerini Almanya'da kesildiği 
ve imal edildiği şekilde yemek istemezler. Bu
nun birçok sebepleri var, malûm, bunun Türki
ye'den gelmesini isterler. Bizim Ticaret Vekâ
letimiz bunu maalesef görememiştir. Ama. üzü
lerek haber abyoruz ki Bulgarlar ve Yunanlı
lar bundan istifa etmişler. Onların istediği be
yaz peyniri, onların istediği suculu, pastırma
yı, onların et ihtiyacını bu kanal ile teinin et
tiklerini haber abyoruz. Bu doğru mudur? 
D">ğru değilse işçilerimizin gıda maddeleri ih
tiyacını karşılamak için Ticaret Vekâletinin ne 
gibi tedbirleri olmuştur. Bu hem mânevi ba
kımdan, lâzımdır hem de büyük bir döviz kay
nağı kaybedilmiş olmaz. İsçilerimizin bu yolla, 
yani onların ihtiyacını Türkiye'den göndererek 
temin etmemiz yolu ile dövizlerin bir lospvm 
Türkiye'ye getirmemiz mümkün olur. İthahât 
sahasına yatırılan sermaye, montai sanayiine 
yöneliyor. İthalât bakıyor ki güçleşti, montaj 
sanayiine yöneliyor. Montai Sanayii Talimat
namesine uygun olarak parçaların tamanrıvıı 
Türkiye'de yapılır şekilde -mümkün olduğu 
kadarı - organize edilmezse talimatnamenin tat
bikine dikkat edilmezse bu aldatıcı bir sanayii 
olur. Bir misal olmak üzere, veyahut böyle 
ahlatıcı ticaretlere bir misal olarak bir vakadan 
da bahsetmek isterim ; Malûmunuz Amerika bi
ze soya yağı verir ve zahiren der ki «sende pa-
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hah olan zeytinyağını ihraç et, bu ucuz yağ ile 
ihtiyâcını gider, döviz kazan.» Biz de kazanı
yoruz zannederiz. İsin aslı şöyledir: Soya yağı 
gelir. Fakat bu ücra yerlerdeki köylere veya 
kasabalara gitmez. Bu doğrudan doğruya yağ 
fabrikalarına gider. Ne olur? Üç liraya alınan 
soya yağı 5 - 6 liraya mamul halde vatandaşa 
satılır. Dolayısiyle döviz transferi de olduğu
na göre hakikatte benim soya yağı ile zeytinya
ğı arasındaki farktan mütevellit bu milletin 
kesesine girdiğini zannettiğim paranın bir kıs
mı bu yolla gerisin geri gitmiş olur. Bu zahi
ren kârlı göründüğümüz, hakikatte ise az kâr 
ettiğimiz veya zarar ettiğimiz ticaret konuları
dır. Ticaret Bakanlığı klâsik tutumunu bıra
kıp ticari bünyemizi etüdetmek her türlü mua
melede, çok lehimize ve cazip görülen muame
lelerde dahi hakikaten kârlı mıyız, zararlı mı
yız diye basiretli bir tüccar gibi bu milletin 
menfaatini koruyacak bir çalışma yoluna gir
melidir. 

Bu arada küçük sanayiin ehemmiyeti ma
lûm. Bunlar maalesef sahipsiz durumda. Yal
nız Halk Bankasının son zamanlarda aldığı bâ
zı kararlar bugün başına gelen muktedir bir 
umum müdürün faaliyetleri ile bu banka ümit 
verici bir hava yaratmıştır. Gönül isterdi ki, 
sosyal adaletten bahsettiğimiz bu devirde, bil
hassa toplum kalkınmasına ehemmiyet verdiği
miz bu devirde, 2,5 milyona yakın insanı tem
sil eden esna? teşekküllerinin yegâne koruyucusu 
olan bu bankaya hiç olmazsa bütçeden senede 
40 - 50 milyon verelim, sermayesini süratle 
yükseltecek çareler bulalım. Ziraat Bankasnrn 
hayvancılık yönünden tutumumuzu ibu sene şük
ranla kaydetmek lâzım. Çünkü yıllardır bu 
bankanın bilhassa hayvancılık yönünden faali
yete devam etmesi gönül istediği şekilde müm
kün olmuyordu. Bu bakımdan müteşekkiriz. 
Çünkü dış ticarette istikbalde beklediğimiz en 
büyük döviz kaynaklarından birisi de malûm 
olduğu gibi hayvancılığımızdır. 

Et ve Balık Kurumu üzerinde durmak lâ-
zıni. Şu bakımdan ki Et ve Balık Kurumu son 
zamanda zarar etmiyor, kârlı hale geçmiş gibi 
görünüyorsa da öyle iddia edilirse de burada 
eazîp bir durum vardır. O da şu; Et ve Balık 
Kurumu Türkiye'de et ve balıkçılığı geliştir-
UK& mafcsadiyle ve halkımıza sıhhi evsafta al- 1 

*~077 
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büminli gıdalar temin etmek maksadiyle kurul
muştur. Halbuki bu sahadaki faaliyetini terk 
etmiş, bu sahadaki eleman ve kadrolarını da
raltmış ve kombinalarındaki istiab haddini kul-
lanamafnış, bunun yerine, birkaç seneyi kas-
dediyorum, yalnız bugünkü değil tabiî, meselâ 
soya yağı ithal etmek ve bunun gibi bâzı mad
deleri inhisarına almak, bâzı sürplü maddele
rin ticaretini yapmakla açıklarını kapatmış, as
li. faaliyetinden uzaklaşmış, etçilikten yağcılığa 
dönmüş veya başka işe dönmüş bir müessese 
haline gelmiştir. Bunun üzerinde durmak aslî 
vazifesi, kârlı ve verimli bir çalışma içine gir
mesi zaruridir. Yoksa hayvancılığa bir fayda
sı olacağını beklemek hayal olur. 

Genup komşularımızla ticaret işimiz Maliye 
Vekâletiyle de teşriki mesai edilerek ele alın
malıdır. Malûmunuzdur ki Suriye'de Lüb
nan'da, Irak'ta Türk parası Türkiye'de olduğu 
gibi fakat hususi bir kur altında tedavül eder. 
Her türlü eşya alınır, satılır ve bu bizim ti
caret açığımızda mühim rol oynar. Bunun bir
an evvel ilmî etüdü yapılmalı, bu işe bu bölge
nin hususiyetine göre bir bünye, bir veçhe ve
rilmelidir. Öyle bir veçhe ki, hem dostlarımızı, 
iki tarafı da menfaatdar etsin; hem haysiyeti
miz korunsun, hem de Türk ihracatı mütema
diyen baltalanmasın. Ticaret Bakanlığının ruh 
ve dinanizm kazanması için iki şeye çok ihti
yaç vardır. Plâna inanacak, bu memleketin 
kurtuluşunun ellerinde olduğuna inanacaklar, 
çünkü hiçbir zaman bir fabrika düşününüz ki, 
mükemmel bir imalâtı vardır, ama ticari zih
niyeti, ticari satışı, pazarları yoktur, bu nasıl 
iflâsa mahkûmsa ticaretini tanzim edemiyen, ti
caretini tanzim edecek kudretli elemanlara sa-
Mblolmıyan. bir mille't de iktisaden Iher zaman 
çöküntü içinde kalmaya mailikûımdur. Onun 
için Ticaret Vekâletinin yapacağı işlerden birisi 
araştırıcı bir yön, ikincisi enformasyondur. 
Bugün birçok tüccarlarımız dış memleketlerle 
firmalarla bir fiyat anlaşmasında dahi müşkü
lât çeker. Çünkü, kısa yoldan meselâ hemen 
telefonu ele alıp da aidolduğu daireden filân 
ihraç malımızın fiyatını bildirmek gibi bir im
kâna sahip bile değildir. Tabiatiyle malımız 
ne kadar kıymetli olursa olsun onun fiyatını 
öğrenemiyen dış memleket de bir müddet bekle
dikten sonra eevap alamayınca hî'4 bırakmakta 
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başka yerlerden ihtiyacını temin etmektedir. 

tş gücü de bir ihracat haline geldiğine göre, 
bir ticaret metaı olduğuna göre, bununla Tica
ret Vekaletinin de alâkadar olması lâzım. Ça
lışma Hakanlığı daha ziyade sosyal cepheden işi 
mütalâa ediyor. Maliye döviz bakımından mü
talâa- ediyor. Fakat bunu ticari bakımdan 
•mütalâa edecek ve buna hakiki mânada sahib-
olması lâzım gel en Ticaret Vekâletidir. Ve bil-
•hassa yeni gelişen Afrika memleketleri biz is
liydim, istemiydim yeni iş sahaları olacak', va
tandaşlarımız buralara kayacaktır, bunları kıy
metlendirip burada bize birer pazar kazandıra
cak ve döviz temin edecek' bu iş gücümüzle iş 
ihracatımızla yakından alâkadar olunması ga
yet yerinde olur. 

BAŞKAN .— Vaktiniz tamamdır. 

ALÂEDDÎN ÇETİN (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. Türkiye klâsik ihraç mallarından zi
yade yeni mevzular üzerinde bilhassa durmalıdır. 
Çünkü klâsik ihraç mallarımızın • yerine kaim 
olanları yetiştiren milletler olduğu gibi, bir kıs
mı da dahilî istihlâke gitmektedir. Yeni ihraç kay
nakları bulmak, keşfetmek mecburiyeti ile karşı 
karşıya kalmış bulunuyoruz. 

Ticaret Bakanlığının bu millete bol kazançlar 
sağlıyan bir çalışma veçhesine girmesini temenni 
ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN •— Muhterem arkadaşlarım, daha 4 
arkadaşımız söz istemiş bulunmaktadır. Şimdiye 
kadar, Adalet Partisi, C. Halk Partisi, Yeni Tür
kiye Partisi ve Millî Birlik Grupu adma yapılan 
konuşmaların haricinde olarak Nuri Âdemoğlu, 
Sabahattin Orhon, Fehmi Aksoy, Nedim Evliya, 
Hasan Âli Türker, Baki .düzey, Alâeddin Çetin 
konuşmuşlardır. Bir kifayet takriri vardır, onu 
okutuyorum. Eğer kifayet takriri kabul edilirse 
Bakandan sonra bir senatörün konuşma hakkı 
vardır ki, sıra Sayın Ortaç'tadır. 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü gündemde Ticaret Bakanlığından 

başka iki bakanlık bütçesi daha olduğuna ve Ti
caret Bakanlığı bütçesi üzerinde, grup sözcülerin
den maada 10 arkardaşımız konuşmuş bulunduğu
na göre konuşmaların yeterliğine karar verilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

. Hakkâri 
Necip Seyhan 
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BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. Mü

zakerenin kifayetini kabul edenler... Etmiyenlcr... 
KÎFAT ÖZTÜKKÇtNE (istanbul) — Beşer 

dakika konuşalım. 
BAŞKAN — Efendim, kifayeti kabul edenle

rin adedi, 22. Etmiyenlerin adedi 16 dır. Müza
kerelerin kifayeti kabul edilmiştir. Sö/ Sayın Ba
kanındır. 

Sayın Bakan, bir noktayı tekrar arz edeyim. 
Bakanların suallere verilecek cevapları da dâhil 
olmak üzere bir saat konuşması esası kabul edil
miş bulunmaktadır. Belki de zatıâliniz suallere 
cevap vermek istersiniz ama, Başkanlık Meclisin 
bu kararına ittıba etmek mecburiyetindedir. Bu
nu ıttılaınıza arz ederim. Konuşmanızı .1 fi t fen 
buna göre ayarlayınız. Müddet doldu mu bitme
miş dahi olsa bendeniz müsaadenizle Senatonun 
emrine, ittıba ederek hareket etmek meeburiyetin.-
deyim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz edeyim; Bakanın müddeti do
larsa arkadaşların sual sormak hakkını ne yapa
caksınız? Bunu da belirtin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşsunlar. Sual
ler Sayın tnceoğlu'nun sualleri mahiyetinde olıu> 
sa netice almaya imkân yoktur. (Gülüşmeler) 
Ona göre idareye çalışacağız efendim. 

TtCARET BAKANI FENNÎ ISLİMYEHÎ 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan," Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri, Ticaret Ba
kanlığı bütçesi üzerinde grupların muhtcıem 
sözcülerinin mütalâalarını ve kıymetli fikirlerini 
dinledik. Hemen şunu ifade etmek isterim ki, 
gerek Adalet Partisi adına konuşan muhterem ar
kadaşımın gerek Cumhuriyet Halk Partisi adına 
konuşan arkadaşımın aynı zamanda Millî Birlik 
Grupu adına konuşan muhterem senatörün, bu 
Senatoda numune olmaya değer, kıymetli ve fi
kirleriyle bize hakikaten işlerimizde cesaret ve 
takibettiğimiz siyaset içinde devamlılık imkânı ve
ren bu mütalâalarına teşekkürlerimi tekrar ifade 
etmek isterim. 

Ben mâruzâtımı iki noktada toplamak istiyo
rum. Bunlardan birincisi iç ticarete taallûk edi
yor, ikincisi de, dış ticaretimiz ve dış ticaretle, il
gili siyasetimiz. 

Memleketimizin iktisadi ve ticari hayatı tarı
ma dayanan bütün ekonomilerde olduğu gibi ta
rım üretiminin miktarına ve aynı zanıanJda dış 
ticaretin miktarına geniş mikyasta bağlı bulun-
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ıtlaktadır. Bu-sebeple Ağustos ayında mahsulün 
idrak edilmesi ve onu takilbeden aylarda ihraca
tın gelişmesiyle piyasada tekrar bildiğimiz can
lılığın yaratıldığını ve piyasadaki gelişmenin o 
aylandan itibaren devamlı bir hareket halinde 
bulunduğunu kayıtda isabet vardır. İstatistik 
Enstitüsünce yapılan tahminlere göre bu yıl buğ
day istihsal rekor seviyede olan geçen yılın on 
milyon tonluk istihsalinden azdır, 8,3 milyon ton. 
Buna mukabil sinai nebatlar grupunda başta tü
tün olmak üzere % 30 nöbetinde bir istihsal-faz
lası patateste % 6, pancarda % 64, pamukta 
% 13, ketende % 10 ve ortalama olarak sınai 
bitkilerde % 11 nisbetmde bir istihsal artışı gö-
ınilmüştür. Bu duruma göre hububat istihsal 
eden büyük bir müstahsil kütlesinin satmalına 
gücü 1963 yılının laltmlda kalmış bulunmaktadır. 
1964 yılı istihsalinin fiyatlara, kredi ve tevdiat 
Hıacmına dış ticaret 've sair ekonomik faaliyet
lere ait istatistiklerin incelenmesi lekonomide 
olumlu bir istikamete yöneldiğimizi göstermekte
dir. Nitekim 1964 yılında tarımsal üretim, hubu
bat harioolmak üzere biraz ıewel ifade ettiğim 
gibi sınai bitkilerde fazla olmuştur ve bu fazla
lık ihracatıda biraz sonra tafsilen izah edeceğim 
geniş bir hareketin doğmasında başlıca âmil ol
muştur. 

Memleketimizin 24 ticaret borsasından alman 
malûmata göre bu yılın Ocak ile Kasım devre
sindeki muamele hacmi % 11.3 nislbetindc bir 
artış ile 5 milyar 377 milyon liraya yükselmiş 
bulunmaktadır. Yine elde edilen son rakamlara 
göre, 1964 yılında 50 biniden fazla nüfuslu şe
hirlerde belediyeeilerce verilen inşaat ruhsatna
melerinde toplam inşaat yüz ölçümü % 8.3 nis-
betinden fazla olmuştur. Bu artış kıymet itiba
riyle % 8.9 dan ibarettir. Yılın ilk aylarında gö
rülen gerileme sınai istihsalde görülen gerileme, 
bilhassa, mensucat sanayii hariç, diğer sanayide 
mütaakıp aylarda gelmişmiş ve stoklar erimeye 
başlamıştır. Plânlamanın 1964 yılı 9 aylık ra
kamlarına göre sanayi sektörü geliri 1963 yılı
nın % 8 inden, % 8.3 e yükselmiştir. İnşaat sek
törü geliri ise % 5.2 den % 6.2; ye yükselmiş bu
lunmaktadır. Filhakika memleket sanayiinin baş
lıca kollarını kapsıyan ve sanayimizin gelişmesi 
hakkında toplu bir fikir veren sınai istihsal en
deksleri genel yekûnunda da 1963 yılma nazaran 
% 20 civarında bir artış görülmüştür. 
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îstlhisal artışları; imalât sanayiinde % 31. 

igıda sanayiinde % 28, ellefetrik (sanayiinde 
% 16, ve maden istihsalinde % 12 niis-
tbetindedir. Dikkate şaryaın diğer (bir müspet 
müış'ir sigortalı işçi sayısının, - Eylül so
nu itibariyle elde mevcut rakamları arz ediyo
rum, - bir evvelki yıla nazaran 37 167 fazlalaş
mış olmasıdır. Bu Türkiye'de istihdam hacminin 
genişlediğini gösteren iyi bir müşirdir. Yine aynı 
senede bankalardaki mevduat hacmi 1964 yılında 
artmış bulunmaktadır. Teferruata geçmeden bun
ları birer paragraf halinde izah etmekte şüphe
siz büyük fayda vardır. Bütün bu ortam içinde 
yılın ilk aylarından sonra fiyatlar genel seviye
sinde tesbit edilen duraklama ve gerilemenin 
Ekimi takibeden aylarda tamamen bertaraf edil
diğinin görülmesi müstehlikte talep noksanlığı 
şeklinde tezahür eden psikolojik mukavemetin kı
rıldığına katî bir karinedir. Memleketimizdeki 
genel fiyat seviyesini ve paramızın iç satmalma 
gücündeki tahavvülleri toptan eşya fiyatları gös
termektedir. 1964 yılı fiyatları genel endeksi 269 
puanla, 271 puan alan 1963 fiyatlarının altında 
kalmıştır. Şu halde genel olarak 1964 yılında fi
yatlarda plânım ve aynı zamanda Muhterem He
yetinizin muhtelif tarihlerdeki emirlerinde ifa
desini bulan istikrar sağlanmış bulunmaktadır. 
Aynı zamanda yılın son aylarında toptan eşya 
fiyatlarında görülen artışların çok cüzü nislbet-
te hareket göstermesi ve geçim endekslerinin is
tikrarını muhafaza etmesi paramızın iç ve dıs 
»değerinin muhafaza edilmiş olduğunu, enflâsyö-
ııist bir temayül içinde bulunmadığımızı ve pi
yasayı harekete getirmek için yapılmış olan şarj 
dozunun iyi tâyin edildiğini teyidetmektedir. Bu 
duruma göre 1964 takvim yılında memleketimiz
de takilbodilen para ve kredi" politikasının hedefi 
arz ve talep gelişmeleriyle fiyat hareketleri ya
kı nen taıkibcdilerek iktisadi kalkınmayı istikrar 
içinde gerçekleştirecek bir politika olmuştur. Bu 
hedefin tahakkuk edebilmesinin en önemli şartı 
da enflâsyonu ve deplâsyonu önleyici bir politi
kanın takibi istikametinde sağlanmıştır. Bu ba
kımdan para kredi politikasının birinci noktası 
sanayie finansman kolaylığı sağlanması .olmuş
tur, ikinci noktası ihracatı geliştirecek .istika
mette tecelli etmiştir. Bu maksatla alman ted
birlerin 'gerek' sanayie' finansiium- kolaylığı sağla
ması, gerek ihracatı'geliştirme istikametinde ali-
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nân kredi imkânlarım ve kolaylıklannı kısaca 
Sâetlemek mümkündür; 

Merkez Bankası özel sektör ihtiyaçlarını kar
şılamak için bankaların mevcut serbest kredileri
ni artırmış ve reeskont muamelelerinde geniş 
kolaylık sağlanmış bulunmaktadır. Buna mu
vazi olarak 5 Yıllık Kalkınma Plânında geliş
mesi en çok arzu edilen sanayi sektörüne de ucuz 
faizle kredi sağlanmıştır. Faiz nisbeti % 10,5 
iken bu sene içinde Banka Kredileri Tanzim Ko
mitesi kararı Ve Hükümetin tasdikiyle '% 9 a indi
rilmiş bulunmaktadır. Yine aym şekilde sanayi
cilerin, bilhassa ihracat kredilerinde de aynı 
müsait reeskont ve aynı müsait faiz nisbeti uy
gulanmaya başlanmış bulunmaktadır. Rekolte
leri hû sene fazla olan ürünlerimizin değer fi-
yatlariyle satılmalarının temini maksadiyle ta» 
rinî satış kooperatifleri birlikleriyle Toprak 
Mahsûlleri Ofisi ve Tekel İdaresine -alim yapabil
meleri için lüzumlu krediler zamanında verilmiş 
bulunmaktadır. Özel sektörün ihracat kredileri 
de artırılmıştır. İhracat kredilerinde alman fa-
İ-3Sİ müteferriye alınan komisyon nisbetlerinde de 
yine bu yıl içinde maktu nisbetler % 1 den binde 
yarıma kadar indirilmek suretiyle, nispî hale ge
tirilmek suretiyle, büyük mikyasta bir tenzilât 
sağlanmış bulunmaktadır. Hükümetiniz 1965 yı
lında da enflâsyonist cereyanlardan uzak ve fa
kat kalkınmamızı destekl ivecek ve piyasaya dü
zen verecek enerjik bir para ve kredi politikasını 
uygulamakta devam edecektir. Bu politika yü
rütülürken şüphesiz paranın tedavül süratindeki 
değişiklikler devamlı kontrol altında bulunduru
lacak ve ekonomide para kullanan sektörlerdeki 
genişleme temayülü aynı şekilde hassasiyetle iz
lenecektir. Müstehlik nüfusun likidete yani pa
rayı sarf tercihi sanayileşme hareketleri mevsim
lik hareketler ihracat finansmanları ve para 
hacmına etki yapacak diğer faktörler devamlı su
rette göz önünde bulundurulacaktır. Bu konuda 
alınan tedbirlerin kaffesi şüphesiz kalkınma hı
zının tam mân asiyle ve plânda derpiş edilen nis-
bette tahakkukunu temin edecek istikamette ola
caktır. Zamanımızın kısalığını dikkate alarak iç 
ticaretimiz hakkında iç ticaretimizin 1964 yılın
da takibettiği konjonktür hakkında kısaca mâru
zâtta bulundum. 

Şimdi dış ticaretimize taallûk eden meselelere 
ve &Ş ticaretimizin 1964 yümda takibettiği ce

reyana dikkatinizi çekmek isterim. Malûmunu?! 
olduğu veçhile plânm Sosyal ve' iktisadi hedefleri 
4 noktada toplanmaktadır. Millî gelirimizde 
% 7 nisbetinde bir kalkınma hızı sağlanacaktır. 
Bu bir. İkincisi istihdam hacmi genişletilecektir. 
Üçüncüsü dış ödemeler dengesinde muvazene sağ-
nacaktır. Ve nihayet sosyal adalet ilkesinin 
tahakkuku için gayret sarf edilecektir; Ticaret 
Bakanlığı olarak dolaylı yollarla diğer gayele
rin bizi alâkadar etmiş bulunmasına rağmen, di
rekt mânada bizi ilgiliyen dış ticarette denge
mizin sağlanmasıdır. Hemen şunu ilâve etmek 
isterim ki bugün kalkınma hamlesi içinde bu
lunan memleketlerde ve hattâ gelişmiş durum
da bulunan ülkelerde dış ticaret, dengesinin 
açık vermesi ekonomi politikasının iiormâî icap
larından mütâlâa edilmektedir. İİ\ı durum bi
zim memleketimiz için de aynen varittir. Ve yi
ne biı sebepledir ki, 5 Yıllık Kalkınma Plânı-
mızin dış ticarete taallûk eden kısımlarının tet
kikinden de anlaşdacağı veçhile Türkiye'de 
dış ticaret dengesine üçüncü 5 Yıllık Plânm or
tasında nlaşbileecktir. Plânda 1903 ile 1967 yıl
ları arasında ithalât ve ihracat projeksiyonla
rının nasıl bir seyir takibedeceği ifade edilmiş
tir. 1963 yılında ihtalât 567 milyon dolar, ih
racat 348 milyon dolar, açık 219 milyon dolar 
1964 yılında ithalât 627 milyon dolar, ihracat 
374 milyon dolar, fark 253 milyon dolar. Nor
mal olarak 5 yıllık toplamda 3.203 milyon do
larlık ithalât yapılacak, 2 milyar dolarlık ihra
cat yapılacaktır. Ve 5 yıllık devrede 1.203 mil
yon dolarlık bir açık veril meal bahis konusu 
olmaktadır. Diğer bir ifade ile Kalkınma Plâ
nının 5 yıllık devresi zarfında ithalâtımızın 
ancak % 62.4 nün ihracatımızdan sağlanan ge
lirlerle karşılanacağı ifade edilmiştir. Bilindiği 
üzere Kalkınma Plânında 5 yıllık bir devre 
için öngörülmüş bulunan ihtalât ve ihracat pro
jeksiyonlarına her yıl yapılan revizyonlarla yıl
lık programlarda katî bir mahiyet verilmekte
dir. İthalât ve ihracat programları da bu yıllik 
programlardaki katî verilere müsteniden teöbit 
edilmiştir. Bu hususta daha sarih bir fikir vere
bilmek için plânlı kalkınma dönemine giriş yılı 
olan 1961 yılı dâhil olmak üzere son üç'yıl zarfın
da bilâhara yapılmış bulunan revizyonlar da na
zara alınmak suretiyle tesbit edilmiş bulunan 
yıllık ithalât ve ihracat programları ve bunla-

- m 
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fin realizyonlarma ait rakamları da işaret et
mekte fayda mevcut bulunmaktadır. 

Programda 1964 yılını arz ediyorum, kısa 
olarak, 640 milyon dolarlık bir ithalât yapılması 
öngörülmüş bulunuyordu. Bu sencki ithalâtı
mız 537 milyon dolar olarak temin edilmiştir, j 
İhracatımız plânda 375 milyon dolar olarak tes-
bit edilmiş idi, bu yılki ihracat 36 milyon dolar ! 
fazlasiyle 411 milyon dolara yükselmiştir. Bu 
vaziyete göı'e plânda 265 milyon dolar olarak 
tahmin edilen açık 126 milyon dolar içinde kal- j 
mış bulunmaktadır. 

Muhterem şantörler, arz ettiğim bu rakam
larda da müşahede edileceği üzere ithalât bilhas- j 
sa plânın ilk senelerinde özellikle 1962 ve 1963 I 
yıllarında yatırımların lüzumlu r-ıa'lzemesini, 
teçhizatını sağlamış ve aynı zamanda ikame ve 
hammadde ve sair lüzumlu maddeleri ithal ede
bilmek bakımından geniş mikyasta ve hızlı .bir 
tempo ile artmıştır. 1964 yılında elde edilen 
neticelere ait rakamlar ise gerek ithalâtın ve 
gerekse dış ticaret dengesindeki açığın Kalkın
ma Plânında tesbit edilmiş bulunan seviyenin 
altında bir seyir takibetmekte olduğunu, buna 
mtikabil ihracatın müsait bir gelişme ile rekor 
bir seviyeye ulaştığını gösterim ektedir. Biraz 
evvel muhterem üyelere dağıttığım grafiklerde 
de bu açık olarak görülmektedir. Dış ticaret 
alanındaki bu müsbet gelişmeler 1964 yılı Ekim 
ile Aralık ayında çok hızlı bir tempoda cereyanı 
etmiş ve İstatistik Enstütüsünce derlenen geçici 
rakamlara göre bu ay zarfındaki ihracatımız 
77 milyon doları bularak 1964 yılı ihracatımı
zın şimdiye kadar hiçbir tarihte Türkiye'de j 
ulaşamadığı 410 700 bin dolarlık bir seviyeye 
çakmamızı intacetmiıştir. Bu konuda muhterem I 
senatörlerden, dış ticaretin gelişmediği ve ge- j 
lişemediği veya Ticaret Bakanlığının bu noktada 
kendisime düşen vazifeyi hakkıyle ifa etmediği 
noktasındaki mülâhazalarına zannediyorum is- I 
tatistikler tarafından verilmiş olan güzel bir 
cevap mahiyetini arz etmektedir. 

Memleketimizin dış ticaretinde bir rekor teş
kil eden bu miktar Kalkınma Plânı 1964 yılı I 
programında ihracat için tesbit edilmiş bulunan I 
375 milyon dolarlık hedeften % 9,4 oı'anmda I 
35 561 bin dolar ve 1963 yılının 368,1 milyon 
dolarlık ihracatından ise % 11,5 oranında 
42 684 bin dolar daha fazla bulunmaktadır. 
İhracatımızda bu önemli ve olumlu neticeyi | 
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açıkladıktan sonra yine ihracatımızla alâkalı 
bâzı tahlillere yer vermek isterim. 1964 yılın
da ithalâtta vukubulan azalış yıllık ithalât 
hacminin plâaıda derpiş edilen seviyede kalma
sı için alman tedbirler ve bu hususta sarf edil
miş bulunan gayretler neticesinde elde edilmiş 
olup katiyen ithalâtın kısılması gibi bir mahi
yet arz etmemektedir. Zira 1964 yılının ithalâ
tında vukubulan azalışın normal ithalâttan yani 
yatırım 'maddeleri, hammadde, yardımcı mad
deler ithalâtımda vukubulmadığı ve elde mev
cut teferruatlı neticelere .göre daha ziyade buğ
day, mısır, hayvani ve nebati yağlar gibi sürp-
lü maddeler ithalâtında husule gelen 65 milyon 
dolarlık eksilmeden ve montaj sanayiinin geliş
mesi dolayısiyle kara nakil vasıtalanndan mey
dana gelen 31 milyon dolarlık 'kıymet azalışın
dan ileri gelmektedir. Şu hususu hemen belirt
mek isteıdm ki, 12 ayda elde edilmiş bulunan 
neticelere göre zeytinyağı ihracatımızın 1964 
yılında normal seviyesine çıkmamış bulunmasına 
rağmen, başta pamuk, tütün - ki, 1962 seviyesini 
bulmamıştır. Fakat 1963 ü geçmiş bulunmakta
dır - küsbe, şeker, krom, bakır, kolomonit, fer-
ro - krom, çavdar, nohut, badem, yağlı tohum
lar, yapağı, deri, kuru meyvalar. çay ve pamuk
lu mensucat gibi maddelerimiz olmak üzere 54 
maddenin ihracatındaki belirli artışlar sonunda 
biraz evvel arz ettiğim seviyeye ulaşmış bulun
maktadır. Şüphesiz ihracatımızın 1964 yılında 
bu seviyeye yükselmesinde tarım ürünleri fiyat
larının, alman tedbirler neticesinde iç ve dolayı
siyle dış piyasalarımızda müstekar bir seviyeyi 
takibetmesinin geniş ölçüde de rolü olmuştur. 

Evvelce belirttiğim gibi ihracat politikamızda 
bilhassa klâsik ihraç mallarımız dışında sanayi 
mamullerinin ihracına önem verilmektedir. Bu 
maksatla 261 sayılı Kanun çıkarılmış ve vergi 
iadesi yoliyle sanayi mamullerinin ihracı teşvik 
edilmiştir. 1964 yılında, şu ana kadar 4 kararna
me çıkmıştır, muhtelif sanayi mamullerinin mali
yetine giren, Vergi, resim, hare ve hattâ sosyal 
şarjlar ihracatçısına, maliyete giren nisbetîerde 
iade edilmektedir. Ve biraz sonra söyliyeceğim 
gibi bunlar bilhassa sanayi mamullerimizin ihra
catında geniş mikj'asta teşvik edici bir rol oyna
mış bulunmaktadır. Diğer taraftan bu çalışma
lara muvazi olarak ve tamamlayıcı mahiyette it
halât rejimimizde gerekli değişiklikler yapılmış 
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ve sanayi mamulleri ihracı için gereken hammad
de, yardımcı madde ve ambalaj maddelerinin ih
racatından önce peşinen ve liberasyon voliyle it
hali öngörülmüştür. Yani bir ihraç maddesinin 
terkibine giren her hangi bir ithal mad
desine hiçbir şarta .ve kayda tabi tu
tulmaksızın Türkiye'ye en geniş mânasiyle ithal 
hakkı tanınmış bulunmaktadır. Bu ihraç mamul
lerini pazarlara hazırlamak durumunda olan sa- I 
nayiciler için alınmış ve çok müsait neticeleri el
de edilmiş faydalı bir tedbir olmuştur. 1964 yılı 
ihracatımızın diğer bir hususiyeti de 71 kalem 
maddenin bu yıl uzun zamandan beri ilk defa 
ihracedilmiş olmasıdır. Bunu bu konuda konuş
muş olan muhterem arkadaşlarımızın dikkatlerine I 
sunmakta fayda mülâhaza ederim. Bunlardan 33 
kalemi ise tamamen yeni maddeler olup bâzı men- I 
sucat iplikleri, kimya ve ilâç sanayii mamullerini, 
cam sanayii mamullerini, bakır sanayii mamulle- I 
riyle dikiş makinaları, beton karıştırma makina
ları, dokuma makinaları, radyolar, lâstikler gibi I 
gelişmekte olan sanayi mamullerimizi ihtiva et- I 
inektedir. Henüz ifade ettikleri ihraç kıymetleri I 
mahdudolmakla beraber bu konulardaki sanayiimi- I 
zin dış pazarlara satış yapabilecek seviyeyi ihraz 
ettiğini göstermesi bakımından arz ettiğim bu hu
sus çok önemli bir mahiyet taşımaktadır. Bu ba
kımdan ihracatımızın geliştirilmesi ve çeşitlendi- j 
rilmesi için bakanlığımızca yapılmakta olan ça- I 
lışmalara olumlu ve verimli gayretleri dokunmuş I 
olan kamu sektörüne ve aynı zamanda özel sek- I 
töre huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç te
lâkki etmekteyim. (Bravo sesleri.) 

Kıymetli senatörler, 1,964 yılı dış ticaret duru
mumuzun seyrini bu şekilde açıkladıktan sonra 
ithalât ve ihracatımızda takibettiğimiz genel po-
1 it ikaya da temas etmek isterim. 

İhracat politikamızın genel esasları şöylece 
özetlenebilir: Zirai ve sınai yatırımlar, ihracata 
müteveccih üretim sahalarına veya ithalâtın azal- I 
masına imkân veren kollara yönelmekte ve bunla- I 
ra plânda bildiğiniz öncelik tanınmaktadır. Klâ- I 
sikleşmiş ihraç kalemleri yanında ve iptidai mad
de ihracı yerine yarı mamul ve mamul maddele
rin ihracını sağlamak bakımından gerekli tedbir- I 
lero tevessül edilmiştir. Ve biraz evvel arz ettiğim I 
261 sayılı Kanun tatbikatı bunda çok müsait ne
ticeler istihsaline imkân vermiştir. Yine aynı şe- I 
kilde sanayi mamulü ve yarı mamul maddelerin J 
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ihracı halinde mamul imalinde kullanılan iptidai 
maddelerin serbestçe ithaline imkân veren karar
name 1964 yılında çıkartılmış bulunmaktadır. Ge
leneksel ihraç mallarımıza ilâveten yeni ihraç 
malları bulunmasına çalışılmıştır. Bu konuda ih
racatı geliştirme merkezinde yapılan çalışmalar 
sonunda 30 a yakın madde için rapor hazırlanmış
tır. Ve bu raporlar 1963 ve 1964 yılında ilgili mes
leki teşekküllerin ve ticaret odalarının dikkatleri
ne ve aynı zamanda kamu sektörünün dikkatine 
sunulmuş bulunmaktadır. Kredi politikası saha
sında ihracatı zorlaştırıcı âmillerin teşhisi ve ber
taraf edilmesi için gayret sarf edilmektedir. Biraz 
evvel arz ettiğim komisyonlardaki tenzilât ve se-
lektif kredi sistemi içine girmek için bir dış tica
ret üzerindeki vâki çalışmaları yine bu konuda al
dığımız tedbirler cümlesinden ifade etmekte fay
da mülâhaza ederim. 

Markcting ve standardizasyon gibi ihraç tek
niğine taallûk eden sahalarda İhracı Geliştirme 
Merkezi ve Standartlar Enstitüsü çalışmaları hız
landırılmıştır. Standartlar Enstitüsü Bakanlığı
mızla ilgili maddelerde 34 tane standart yapmış
tır. Sanayi mamulleri standartları ise 130 u bul
maktadır. 1960 yılından sonra kurulmuş olan bu 
müessesenin bu noktadaki çalışmasını huzurunuz
da şükranla ve tebrikle ifade etmekte zaruret ve 
fayda mülâhaza etmekteyim. Genel olarak ihra
catta serbestilik prensibinden hareket edilmekle 
beraber, şüphesiz bilhassa zirai mahsullerde, muh
terem senatörlerin de ifade ettikleri gibi, mahsul
lerin değerini temin bakımından lüzumlu müda
hale adımlarına gidilmiş ve gerek iç, gerekse dış 
piyasanın, vaktimiz müsait olursa mahsulleri de 
ele alarak teker, teker arz ederim, geçen seneler 
seviyesine nazaran çok daha müsait bir seviye üze
rinde ihracı imkân dâhiline sokulmuş bulunmak
tadır. 

Diğer bir tedbir muhterem arkadaşlarım, mil
letlerarası ihracatın artırılması maksadiyle kuru
lan bölgesel anlaşmalara girilmiş veya kurulma
sına âmil olunmuş veya madde anlaşmaları yapıl
mıştır. Müşterek Pazar ki, biliyorsunuz bu sene 
Aralık ayında yürürlüğe girmiştir, bu konuda bir 
misal olarak zikredebiliriz; Türkiye, İran ve Pa
kistan arasında yapılmış olan bir dünya ticaret 
ve kalkınma konferansının ışığı altında ele alın
mış olan bölgesel iş birliğini de yine bu noktada 
güzel bir misal olarak zikredebiliriz. 

Yine aynı istikamette üzüm için Türkiye, 
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Yunanistan ve Avusturalya arasında yapılmış 
olan madde anlaşmasını ki, bir fiyat birliği sağ
lamıştır. Talep piyasaları da, müsait bir netice 
yardım alınması bakımından burada ifade et
mek isterim. Yine zeytin yağı ihracatçısı mem
leketlerle de, zeytin yağı standardını, ve zeytin 
yağı istihlâk sahasının genişletilmesi ve fiyat 
birliğinin tesbiti hususunda da muhtelif zaman
larda çalışmalar yapılmıştır. 1965 yılında bu 
konsey izmir'de toplanacaktır. 

Muhterem senatörler kısaca ithalâtta taki
be ttiğim iz politikaya değineceğim. Yerli üre
timle, miktar, fiyat ve kalite bakımından yurt 
ihtiyaçlarını tamamen karşılayan maddeler it
hal listelerinden tamamen çıkartılmıştır. 

Ticaret Bakanlığının ithalât servisinde 
bir araştırma bürosu ihdas edilmiştir. Bu büro
nun başına ehil elemanlar getirilmiştir. Devam
lı surette Sanayi Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Odaları ile teşriki mesai yapmak suretiyle İm 
maddelerin ithal listelerinden çıkartılmasını 
temin etmekte ve bu yolda gayret sarf etmekte
dirler. Yerli imalât ve istihsali, memleket ihti
yacını kısmen karşılıyan maddeler, ise o libe
rasyon listesinden çıkarılıp tahsili ithal malla
rı listesine konulmaktadır. Ya.ni ithali muayyen 
•miktarlarda tutulabilmektedir. Yeni yatırımlar
la, eskilerin yenilenmesi için vâki taleplerin 
karşılanmasına ve hammadde teminine bilhas
sa itina gösterilmekte ve altı ayda bir ilân edi
len kotaların c/c 45 i yatırıma, c/c 45 i iptidai 
maddelere, ve c/c 10 civarındaki bir miktarı da 
tüketim maddelerine tahsis edilmektedir. He
men şunu bu vesileyle ifade edeyim, 19<İ5 yılı 
tatbikatında ilk defa yatırım kotaları altı ay
lık yerine yıllık olarak ilân edilmiştir ve bu su
retle plânın aksamadan yürütülmesi imkân dâ
hiline sokulmuş bulunmaktadır. Yine ithalâtta 
montaj talimatnamesine uygun olmıyan. talep
lerle ilgili ithalâtta birtalom hususi hükümle
rin konulması suretiyle mümkün olduğu ka
dar bunların ithali takyidat altına alınmakta
dır. Netice itibariyle f şunu ifade etmek isterim 
ki, Ticaret Bakanlığının takibettiği ithalât po
litikası, sanayi politikası ile tevem bir istika
mette yürütülmektedir. Bu iki politika birbiri
ni tamarhlıyacak istikamette ele alınmıştır. 
Bunun müspet neticelerini bu sene içinde gör-
dük-y mütaakıp sene içinde de çok daha geniş 
mârcada göreceğimizden emin bulunabilirsiniz. 
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I Muhterem arkadaşlarım, gerek iç ticarete 

ve gerekse dış ticarete taallûk eden konularda 
I da kısaca açıklamalarda bulundum. Bu mâru-
I zatımı takiben muhterem senatörlerin ve grup 

adına yapılmış konuşmaların yanında şahsi fi-
I kirlerini ifade eden senatörlerin mütalâalarına 
I cevaplarımı zamanın müsaadesi nisbetinde arz 
I etme'k isterim. 

I Yapılan tenkidler Ticaret Bakanlığı teşkilâ
tının gelişmiş olan iş hacmi muvacehesinde ih
tiyaca yetmediği ve muhtelif zamanlarda ve se-

I nelerde vadedilmiş olan teşkilât kanununun el'an 
I Büyük Millet Meclisine getirilmediği noktasm-
I da ele alınmıştır. Hemen şunu ifade etmek is-
I terim ki, Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
I bakanlığımız tarafından hazırlanmıştır, ve Baş-
I vekâlete sunulmuş bulunmaktadır. Mehtap pro

jesini hazırhyan Merkezi Teşkilâtlanma Ko
misyonu tarafımızdan hazırlanmış olan kanun 
tasarısını ele almak üzeredir. Tahmin ederini 
ki, önümüzdeki günlerde bunun Büyük Millet. 
Meclisine sunulması da imkân dâhiline girmiş 

I olacaktır. Bakanlığım, bu kanun çıktıktan son-
I ra. teşkilât ve kadro bakımından genişlemek ve 
I ferahlamak imkânını bulacaktır ve burada muh

terem senatörlerin tenkidlerine mevzu olarak ele 
alman bilhassa murakabe vazifesinin ifa edileme
diği noktasındaki ten'kidlerin büyük bir kısmı 

I da zannediyorum tekerrüre mahal kalmıyacak 
istikamette Ticaret Bakanlığında teşkilâtlandı
rılmış olacaktır. 

Adalet Partisi adına konuşan Sayın Rende-
ci, bakanlığın, kooperatifler, şirketler ve ban
kalar üzerindeki murakabe görevinin yapıla
madığına işaret ettiler-. Hemen ifade etmek is
terim ki, bu konuda, haklıdırlar-. Bankalar 
Kanunu yeminli murakıplar marifetiyle Mali
ye Bakanlığı adına murakabe edilmektedir. Bu 
itibarla bankalar üzerinde Ticaret Bakanlığının 
bugün bir murakabe vazifesi bahiskonusu de
ğildir. Ama bunun yanında kooperatiflerin ve 

I şirketlerin Ticaret Bakanlığınca çok daha ge
niş mânada murakabesine lüzum ve ihtiyaç 
vardır. Bu noktada kendileri ile mutabıkım. 
Hazırladığımız kanun tasarısı içinde Ticaret 
Bakanlığını 'Teşkilâtlandırma Genel Müdürlü
ğünü Kooperatifler ve Teşkilâtlandırma Daire-

I si haline getiriyoruz. Kanun ve bütçe imkânları 
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nisbetinde kooperatif kontrolörleri ihdas etmek I 
kararını da almış bulunmaktayız. 

Teşkilât Kanunumuzda muhterem heyetiniz 
de bize bu imkanı bahşederlerse şüphesiz yeni 
bir murakabe teşkilâtı kooperatifler için kurul
muş olacaktır. Yine sermaye şirketlerinin ya
bancı sermayenin Türkiye için arz ettiği ehem
miyet nazarı itibara alınmak suretiyle bugün 
tc Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde olan 
bu konular tetkik edilmekte Şirketler ve Ya
bancı Sermaye Dairesi diye bir ayrı daire kurul
maktadır. Bu daire gerek yabancı sermayenin 
burada temenni edilen şartlar içinde daha ya
pıcı bir istikamette Türkiye'ye gelmesini sağlı-
yaeak zemini hazırlama imkânına sahlbolacak 
gelen sermayenin Türkiye'deki çalışma şartla
rını yakînen murakabe imkânına mâlik olabi
lecek, bunun dışında bilhassa yine Türkiye'de 
sermaye piyasasının kurulması için lüzumlu ze
minin hazırlanmasında yardımcı olacaktır-. Bu 
bakımdan tekrar bu noktada, gösterilen lüzuma 
muta'bakatımızı arz etmek isterim. 

Ticaret Bakanlığının vazifesini tam mâna-
siylc ifa edebilmesi için teşkilât kanununun ya- I 
nmda kooperatifler kanunu, etiket kanunu, eti
ket ve fiyat tesbiti hakkındaki kamımı, haller 
idaresi kanunu tütün ortklığı kanunu, su ürün
leri kanunu, odalar ve borsalar birliği kanunla
rının da çıkartılmasına değindiler. Kooperatif
ler kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk edilmiştir. Kooperatif kanununun umumi 
hükümleri içinde müstakil bir kanun olduğunu 
ve Ticaret Kanununun bu istikamette hüküm
lerinin getirilecek olan kanunla ortadan kaldı
rılacağını, 'Türkiye'de kooperatiflerin ve top
lum kalkınmasında büyük rolü olan müşterek 
çalışmanın bu suretle muayyen bir zemininde I 
bu istikamette hazırlanmakla imkân dâhiline I 
gireceğini ifade etmek isterim. Kooperatifler 
mahruti olarak, altta kooperatifler, bölge bir
likleri, millî birlikler ve genel birlikler olarak 
teşkilâtlanabilecek ve bu suretle Türkiye'nin 
iktisadi yapısı içinde kendilerine has mevkii I 
alabileceklerdir. 

Etiket ve fiyat tesbiti kanununa temas etti
ler'. Bu konuda. Bakanlığımız çalışmalarını ik
mal etmiş ve kanunu sevk etmek üzere bulun
muşken Birleşmiş Milletlerin gıda kodeksi isti
kametinde yapılan çalışmaları ve bu konuda | 
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alınmış olan kararlarını da tetkik etmek lüzu
munu hissetti, daha teferruatlı bir çalışma ne
ticesinde zannediyorum, bunu da kısa zamanda 
Başbakanlığa sunmak imkânına «ahibolabile-
ceğiz. Tütün ortaklığı kanunu komisyonlarda 
görüşülmüştür. Millet Meclisi gündeminde bu
lunmaktadır. Su Ürünleri Kanunu gene Millet 
Meclisinin müstacel işleri arasında yer almış 
bulunmaktadır. Yani bunlar tarafımızdan sevk 
edilmiştir. Aynı şekilde buna munzam olarak 
Et ve Balık Kurumu ikiye tefrik edilmekte, ba
lıkçılık kısmı ayrı bir mülhak genel müdürlük
le idare edilmek üzere yeni idareye devredile
cektir. Bunun teşkilât kamımı da Millet Mec
lisine sevk edilmiştir. Biraz evvel arz ettiğim 
kanunu tetkik ve incelemiş olan Karma Komis
yonda görüşülecektir. Odalar* ve Borsalar 
Birliği kanunu son şeklini almış bulun
maktadır. Önümüzdeki aylarda bunu da sevk 
edeceğimizi ümidotmekteyim. Et endüstrisi di
ye, ifade ettiğimiz kanun hakikatte, Et ve Ba
lık Kurumunun biraz evvel söylediğim tefrikin
den sonra bir İktisadi Devlet Teşekkülü halin
de et endüstrisi istikametinde teşkilâtlanması 
şeklinde mütalâa edilebilir. Bu konu 440 sayılı 
Kanunun tâyin ettiği hükümler içerisinde ele 
alınmıştır. Kanun tasarısı 440 sayılı Kanuna 
göre altı ay içerisinde müsteşarlar- komitesine 
sevk edilmek durumunda idi. "Bunu biz Altı ay 
içerisinde müsteşarlar komitesine sevk ettik. 
Müsteşarlar komitesi İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin bütün, karnııılarını tetkik ettikten son
ra bunları ilgili bakanlıklara iade edecek ve 
Büyük Millet Meclisine seVki de imkân dâhili
ne girmiş olacaktır'. Şu vaziyete göre kanun ha
zırlığı istikametindeki çalışmalarımız da müsa
it bir yöne teveccüh etmiş bulunmaktadır. 

Yine arkadaşımız sermaye şirketlerinin kurul
masına değindiler. Biraz evvel arz ettiğim gibi 
Türkiye'de hakikaten sermaye şirketlerinin ku
rulması plânlı kalkınma devresine girdikten son
ra büyük dıemmiyot atfedilmesi lâzım gelen «bir 
konu haline girmiştir. Tüıkiyede özel teşebbüse 
lüzumlu yatrrmlarm yapılabilmesi için Maliye 
Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan kanun ta 
sarıları Yatırım Bankası'nm kurulmasını müteal
lik olan ki; birisi kurulmuştur, bir tanesinin ka
nunu da Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir. 
Tahmin ederim ki; muhterem arkadaşım 
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Melen Bey tarafından Heyetinize 

izah •edilmiştir. Bunun yannda yine 
özel sektörün lüzumlu finansman imkânına ka
vuşturulması .Türkiye'de sermaye piyasasının tam 
ve kâmil mânada, teşekkülüne bağlı bulunmakta
dır. Sermaye piyasasının 'kurulması herşeyden ev
vel bu konuda halik tasarruflarının şirketlere iti
bar gösterebilmesi muayyen bir vasatın temini
ne bağlıdır. Bu da herşeyden evvel, bir çalış
mayı, mevzuat çalışmasını gerektirmektedir. Tica
ret Bakanlğı, Maliye Bakanlığı, Plânlama, Oda
lar Birliği, Sanayi Kalkınma Bankası bu konuda 
müşterek bir çalışma içine girmiş ve .bir rapor 
hazırlamıştır. Raporda, 'hukukî, iktisadi ve malî 
yönden alınması lâzıimgelen tedbirler sıralan
mıştır ve rapor son günlerde bakanlıklara da gel
miş 'bulunmaktadır. Malûm olduğu veçhile ş'r-
ketlerin kurulması, halk tasarruflarının bu şir
ketlere itibar etmrri aynı zamanda vergi kanun 
larında yapılacak (birtakım değiştirmeleri de ge
rektirmektedir. Damga, Gider, Gelir ve Kurum
lar vergileri kanunlarında ve Usul kanunların
da lüzumlu değişikliklerin yapılması zaruri bu-
lunmaktadr. Şunu da ifade etmek isterim ki, 
bir taraftan halkın sermayesi ile açık şirketler 
kurulurken bir taraftan da gelmiş olan bu serma
yeyi .mutemet bir hava içerisinde tutabilmesi bu 
şirketlerin geniş mikyasta kontrol ve murakabe 
edilmesine bağlıdır. Bu da ayrı bir organizasyon 
işidir. Bizim Ticaret Kanunumuzdaki şirketler 
bükümleri Orta - Avrupa sisteminden ele alınmış
tır. Son temayüller şirketlere bilhassa anonim 
şirketlere taallûk eden bahislerin Anglo - Sakson 
sistemine doğru 'kaydırılması istikametindedir ki, 
ben de, muayyen bir görüş istikametinde buna 
iştirak etmekteyim. Yani kolayca kuruluşa im 
kân verecek bir (hukuki nizamın ihdası ve aynı 
zamanda kolay kuruluşun- yanında halkın getir
diği sermayenin sıkı kontrolünü temin edecek 
ayrı bir murakabe cihazının teşkilâtlandırılması 
meselesidir. Netice itibariyle özetlemek lâzımge-
ilirse bu konudaki çalışmalarımız da rapor haline 
gelmiş, Önümüzdeki günlerde mevzuatın tedvini 
cihetine gidilmek üzere istikamet almış bulunmak
tadır. Muhterem Senatörün standartlara, ihraca
tın geliştirilmesine müteallik olan görüşlerine umu
mi mâruzâtım sırasında bütün teferruatı ile işa
ret etmiştim. Şimdi bunlara tekrar geçmekte 
fayda mülâhaza etmiyorum. Fuarlar konusuna 
değindiler. Şüphesiz şahsan benim aynı zamanda 
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bakanlığımın hassasiyet 'gösterdiği mevzulardan 
bir tanesidir. Bu yıl bakanlığımda bir çalışma 
yapılmıştır, özel sektör, odalar birliği ve fuara 
iştiraki mümkün olan diğer bakanlıklarda veya 
fuarlarla ilgisi bulunan .bakanlıkların da iştiraki 
suretiyle yapılan bu toplantıda birtakım müşte
rek görüşlere varılmıştır, önümüzdeki günlerde 
fuarlara daha geniş mikyasta mal teşhirinden de 
daha ileri satış imkânı verecek müsait bir zemin 
içinde, nasıl iştirak edileceği «konusu bir , prensi
be bağlanmş «olacaktır. Yalnız hemen şunu ifade 
edeyim ki, bizim geçen seneki tatbikatımız da (böy
le olmuştur. Bu seneki tatbikatımız da böyle ola
caktır. Arkadaşlarımın temennileri istikametin
de fuarlara ve yeni pazarlara iştiraki öngörmek
teyiz. Nitekim, bu sene Kazalblanlka Fuarına, 
Trabulsgarb Fuarna diğer fuarların yanında işti
rak etmek kararını da almış bulunmaktayız. 

C. H. P. si adına konuşan muhterem Enver 
Bahadır hakikaten bakanlığım camiasını gay
retlerini teşvik eden mültefit ifadelerle kıymetli 
mütalâalar zikrettiler. Bu bize bundan sonraki 
çalışmalarda istikamet verecek görüşler olacak
tır. Bakanlık bu yoldaki çalışmalarını şüphesiz 
teşvikkâr bu ifadeler karşısında daha müsait isti
kametlere götürmek için âzami gayret sarf ede
cektir. E'.TJ? itibar'yle fiyatlara, sermaye piyasa
cına, sermave piyasasının teşekkülüne miitaal'lik 
görüşlerine biraz evvelki mâruzâtım ile cevap 
vrermiş bulunmaktayım. Zirai kredi konusu ge
rek kendilerinin, gerek muhterem senatörlerin 
muhtelif veYlelerle ele aldıMarı bir konudur. 
Bu konudaki görüşümü biraz sonra tafsilâJtiyle 
arz edeceğim. 

Zirai sigorta konusuna değindiler. Şüphesiz 
zirai sigorta srıhamızda çalışan sigorta kurnamı 
nıunhasıran Başak Sigortadan ibaret bulunmak-
tailır. Ve Baş?.k S'gortta şimdiki halde dolu ko-
nınunda çalınmaktadır. Ve hayvan sigortası ko
nulunu da ele almıştır. Şüphesiz ki, Başak Si-
nprtamn da Ziraat Bankasının iştirakine rağmen 
özel sektör hüviyetini taşıyan bir sigorta olduğu; 
bun-1, mukalbil zirai sigortanın çok kes'f olan ma-
hiyciti dikkate alınırsa meselenin bir kamu ku
rumu tarafından 'ede alınımaısında isabet vardır. 
Yalnız deha, geniş b'ir şekilde ve şümullü çalış
mal ın icabettılren bir konudur. Amerika dahi 
bmgün bütün riskleri ve her türlü hâd'isıeyi zirai 
sigortanın şümulü içerisine alma imkânını bula-
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mamıştır. -Bütçe imkânlarımız dikkate alınırsa 
tedrici bir -program içinde zirai sigorta 'konusu
nun Türkiye'de tatbiki imkân dâlhiline konu
labilir. Bu konuda ıbir az eVVel ifade ettiğiım gibi 
da.ila şümullü bir çalışıma içine girilmesi lüzumu 
üzerinde ben kendileriyle mutabık bulunmakta
yım. 

Et ve Balık Kurumunun üretimini artırıcı 
tedbirler alınmalıdır, mütalâasında bulundular. 
Şüpjhesiz bugün için Et ve Balık Kurumunun 
geniş ve şüimullü bir saihad'a çalıştığını ifade et-
ımek imkân dâlıilinde değildir. Et ve Balık Ku
rumunun fiilî çalışma kapasitesi /satışlarına göre 
ayarlanmıştır. Türkiye'de biliyorsunuz ıbilbassa 
et sallı ası nda narlı usulü elan tatlbik 'edilmektedir. 
Bugün bizim fiyat rejimlimiz arz ve talebe göre 
yani tamamen iktisadi kurallar istikaımetîride 
tanzim edUimekte ve Hükümetin hlçlbir muraka
besi Iba'lıfis konusu değildir. Ve plânın esas itiba
riyle 'hükmü, öngöıldüğü hükmü bunlardır. Arz 
ve talep kaidesine güre Türkiye'de fiyatlar te
şekkül letimelidir ve l)iı şekilde edecektir. 

Belediyelerin bir kısmı el'an et üzerinde narh 
latıbik etmektedir. İstanbul, İzmir ve Ankara'da 
et narhı bu sene kaldırılmıştır. Bu «suretle gerek 
kallite bakımından, gerek müstabsılm emeğinin 
değerlendirilmesi bakımından alınmış ©lan bu ka
rarın faydası şüphesiz muhterem. senatörlerin 
malumlarıdır. Diğer belediyelerde elan " narlım 
teşibit ve tatbik edilmiş olması, dıolayıisiyle Et ve 
Balık Kurumu satış kapasitesini genişletme im
kânını bulamamıştır. 

Bu sebepledir ki, Et ve Balık Kurumunun 
müstahsille olan münasebetlerinde de elan ken
dileriyle mütabikim. Halledilmesi iktiza eden 
bazı prob'lemler mevcut bulunmaktadır. :G-erek 
piyasa alimi arında ve gerekse bağlantılı alımlar
da satış imkânlarını da gcnişletımeık suretiyle 
Et ve Balık Kurumunun daıha yapıcı bir 'istika
mette faaliyet göstereceğine inanmaktayım. 

Arkadaşlarınım, biraz Sonra kendisine cevap 
vereceğim nâimüsait görüşlerine rağmen, 'ben, iş 
başına ıgctirdiğim arkadaşlara kıymet veren ve 
onldan iş bekliyen ıbir kiııüseykn. Kendisinin mu-
v uf fak olacağına da inanmaktayım. Önümüzdeki 
zaman zarfında bu 'mütalâamın değerlendirülimesl 
yine şüpiıesiz imuhterem vsen'atörlere aidolacaktır. 

Emniyet Sandığına temas etmişlerdi, Muhte
rem 'Enver Bahadır. Emniyet Sandığı Reor'ganii-
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zasyon Kanunu çerçevesi içinde İktisadi DeVİet 
Teşekkülü olarak teşkilâtlandırılm.ak durumunda^ 
dır. Müsteşarlar Komitesinin aldığı karar bu is
tikamettedir. İstihlâk kredisinin şüphesiz mahdut 
büi' seviyede kalması temenniye şayan olmakla 
beraber Türkiye'deki halk zümresinin yardıma 
muhtaeolduğu dikkate alınırsa Emniyet Sandı-
ğında bu istikaımette daha olumlu foir faaliyet 
ve çalışma içine girmesi ancak onun daha mü
sait mükemmel imkânlarla tecjhiz edilmesine 
bağlı [bulunmaktadır. İktisadi Devlet. Teşekkülü 
olduktan sonra bu konuda yapıcı bir faaliyet 
içine gireceği üm i d edilebilir. 

Millî Birlik (trupu adına konuşan Sayın Kâ
mil Karavelioğiu'na, kıymetli mütalâalarından 
dolayı teşekkürlerimi tekrar ifade etmek isterim. 
Yatırım safhasında kredinin tevziinde 'sellektif 
bir kredi süstemi tatbik edilmesine mütedair gö
rüşleriyle mutabık olduğumu ifade etmek isterim. 
Biraz evvel umumi mâruzâtımı sırasında sellektif 
kredi sisteminin mümkün olduğu kadar tatbiki
ni temin edecek istikametteki faaliyetimize işaret 
etmiştim. Ben bilhassa ihracata taallûk eden sa
lı alda böyle bir mekanizma kurulmasına katı su
rette inanmaktayım. Bir dış ticaret finansmanı 
bankası kurulması için çalışmalar yapmaktayım. 
Bir kanun tasarısı hazırlanımıştır. Ye özel sektö
rün de iştirak ettiği İhracatı Geliştirme Merke
zindeki toplantılar da son şeklini almıştır. Tah
min ediyorum ki, önümüzdeki yıllarda ha.zırladı-
ğıimız ibu tasarıyı kıymetlendirmek imkân dâiri -
time girecektir. 

Kooperatifçilik konusuna temas ettiler. Biraz 
evvelki mâruzâtımda bunu arz ettim. Yeni pazar
lar aranması lüzumuna işaret ettiler. Yeni pazar
lar aranması, araştırılması konusunda gerek ken
dileriyle, gerek bu konudaki kıymetli fikirlerini 
seıd eden mııihterem senatörlerle tamamen işti
rak halinde olduğumu ifade etmek isterim. Bkim 
İran ve Pakistan istikametindeki bölgesel iş bir
liği anlaşmamız bunun güzel ıbir misalidir. • Tica
ret Bakanlığı olarak Arap ülkelerine bir heyet 
göndermek üzere çalışmalar yapmaktayız. Nite
kim bundan bir iki ^'ûn evvel Et ve Balık Kuru-, 
raıınıı temJsilen iki kişilik bir -heyet oradan dön
müş (bulunmaktadır. Ve yakında bir 'heyet İran'a 
gidecektir. Ben bölgesel İş Birliği Anılaşması için
de Tahran piyasasını tetkik etmek imkânım ıbul-, 
duğum için yakın komşularımızın gelişen sana*. 

— 686 — 

http://da.il


ö. Senatosu B : 34 
yiımiz bakımından nasıl bir müsait pazar şartla
rım ihtiva ettiğini yakînen müşahede etmiş bu
lunuyorum. 

Son ataşeliklerden bir tanesini Kahire'de, bir 
tanesini Fas'ta açtık, bir 3 ncüsünü Tahran'da. 
açmış bulunuyoruz. Kadro imkânlarımız olursa 
bunu Afrika'da ve Arap memleketlerinde geniş 
mikyasta yaymak mümkün olacaktır. Fakat bu
gün elimizde bulunan kaldro bunu derhal temine 
imkân vermemektedir. 

Yunanistan'a temas etmek suretiyle bâzı mu
kayeseler yapıldı. Şunu ifaıd'e edeyim ki, Yuna
nistan'ın ihracatının ithalâtı karşılaması nisbeti 
hiziımkindcn düşüktür. 1963 yılı rakamlarını ay
nen naklediyorum. 296 milyon dolarlık iharacaita 
karşılık 708 milyon dolarlık ithalâtı olmuştur. 
Aradaki fark, yani acık 412 milyon dolardır. 

Fakat bildiğiniz gül)i Yunanistan'da geniş 
mikyasta armatör kazançları vardır, turizm ka
zançları vardır. Diğer memleketlerde mukim yu
nanlıların Yunanistan'a sermaye transferleri 
vardır. Bunlar onların tediye bilânçolarına »da
llı a müsait etki yapmaktadır. Bizim tediye ibilân-
çosu açığını ben, 410 milyon dolara, yükseldikten 
sonra, gayet iyimser bir tablo içinde mütalâa 
(itmekteyim. Önümüzdeki tarihlerde bizim liseli e-
rimizin gelirlerinden ve turizmi sahasındaki çal ış
ına! ardan müsait neticeler istihsal edeceğimiz 
muhakkaktır. O itibarla ihracatta temin ettiği
miz 'bu gelişmeye mütenazır olarak tediye bilan
çosunda sağlanacak imkânlar 'önümüzdeki üç plân 
devresinden, evvel İd ahi tediye bilançosunda den
ge kurmamızın imkân dâhilinde olabileceğini 
ifade etmektedir. 

İşçiler konusuna temas etmek suretiyle, Al
manya'da istihlâk pazarları açılmasına ve bizim 
istihlâk maddelerimizin orada satılmasına temas 
edildi. Buna muhtelif senatör arkadaşlarımız te
mas ettiler. Hemen şunu ifade edeyim ki, Tica
ret Bakanlığı bu noktada!, bir çalışma içine gir
miştir. Yalnız meselenin kamu -sektörü veya özel 
sektör tarafından ele jalınması gerekmektedir. 
Özel sektör bu noktada bir teşeJbbüs halinde bu
lunmamıştır. Biz Crima'nın liderliği etrafında, 
kamu sektörünü teşkil edciı ve istihlâk maddeleri 
etrafında çalışan bâzı müesseselerimizi bir şirket 
etrafında toplamak suretiyle Almanya'da satış 
şubeleri açmalarını düşünmüştük. Bu konudaki 
çalışmalar oldukça ileri bir safhaya gelmiştir. 
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Tarım satış kooperatifleri, Gima, Devlet Üretme 
Çiftlikleri ve mümkün olduğu takdirde inhisar
ların İm konuda lolumlu bir çalışma içine gire
ceğini ümidetmekteyim. Şüphesiz sizin hu kıy
metli mütâlâalarınızdan sonra hu hususta büyük 
bir gayret sarf edeceğimizden emin olahilirsink. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun 
Sayın Bakan. 

Muhterem arkadaşlar; görüyorsunuz ki, Sa
yın Bakanın hütün gayretlerine ve ayrılan za
manda bitirmek istemine rağmen sayın üyelerin 
yaptıkları tenfcidleri cevaplandırmak mümkün 
olmamıştır. Yani mümkün olduğu. kadar kısa 
konuşmasına rağmen hu mümkün olmamıştır. 
Diğer taraftan Ibir karar alınmış hulunmakttaldır. 
Bu karara göre konuşmayı burada kesmen ge
rekmektedir. 

Daha bir kaç sual de tevcih edileceği şüphe
sizdir. Müsaade ıbuyurın-sanız, yine kısa olmak 
temennisi ile devam etsinler. Bu hususu reyini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kaibul edilmiştir. Buyurunuz Sayın 'Bakan. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLtMYELt 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın senatörler, grupları adına konuşan ar
kadaşlarımın ve bu arada Sayın Nuri Âdemoğlu 
Beyefendinin temas ettikleri zirai kredi konusu 
na geçmek istiyorum. (Jeç.en sene de ifade etmiş
tim; Türkiyede ızirai kredi ihtiyacının tamamen 
karşılanması herşeyden evvel Ziraat Bankasının 
daha geniş mikyasta takviyesine bağlı bulunmak
tadır. 

Ziraat Bankasınca yapılan hesaplara göre 
6,5 milyara yakın Ibir plasmana ihtiyaç, göster
mektedir. Halbuki hugün zirai kredi sahasında 
Ziraat Bankası 3 milyara yalkm, 2 milyar 900 
milyon civarında bir plasman yapmaktadır. Bu 
şartlar içinde Ziraat Bankasının imkânlarının 
takviye edilmesi, her türlü temenniler ve hâttâ 
şikâyetleri izale etmek için zaruri hulunmaktadır. 
Yalnız hemen şunu ifade edeyim ki, 1964 yılı 
içinde yapılan çalışmalar, gerek Hükümetimizin 
yaptığı çalışmalar, gerek Ziraat Bankasının biz
zat tevdiat ibankacılığı sahasında gösterdiği 
gayretler çok müsait bir sahaya girmiş ıbulun-
maktadır. 

Ziraat Bankasının tevdiat hacmından başla
mak . isterim. Esas itibariyle kaynakları temin 
etmek durumunda olmayınca hunim daha fazla 
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sahasına tahsis ediyor ve zirai kredi sahasında 
beklenen neticeyi istihsale imkân vermiyor. 

Bu görüş içinde olmadığımızı bilhassa ifade 
ötmek -sterim. Ziraat Bankası şu senelerin 
;eyri içinde, 4 senede, eğer zirai kredi plas
manlarında % 48 e yakın bir artış sağlamışsa 
'm müessese muvaffak olmuş bir müessesedir. 
Ve bu müessesede çalışanları bu noktada teb
rik etmekte isabet vardır. Her şeyden evvel 
mütalâalarda insaflı olmak ve meseleleri bu 
hudut içinde dile getirmekte fayda mülâhaza 
ettiğimizi ifade etmek isterim. Denir ki bu 
banka ticari krediler sahasına imkânlarım kay
dırmıştır. Bu bankanın ticari krediler sahasına 
verdiği plasman özel sektöre bir milyar civarın
da, iktisadi Devlet Teşebbüslerine 80 milyon, 
resmî dairelere 55 milyon. Bankalara 1,5 mil
yon, yekûn olarak 1 148 milyon Türk l irası ci
varındadır. Buna mukabil bunların dayandığı 
fonlar, münhasıran vadesiz tasarruf tcvdiatı-
•hv, yani ticari tevdiattır. Bizzat özel teşeb
büsten gelmiştir, tüccardan gelmiştir. Merkez 
Bankasından sağlanmış olan ticari reeskonttur 
ve uzun vadeli kredide kullanılmasına imkân 
olmıyan tediye emirleri ve muvakkat alacaklı 
hesaplardır ki bunların yekûnu 1 229 milyon 
lira civarındadır. Şu halde, Ziraat Bankasının 
zirai sektöre tahsis edilmesi mümkün olan kıy
metleri elinde bulundurduğu ve bunları ticari 
krediye tahsis ettiği şeklinde ileri sürülmüş olan 
mütalâalarda hata vardır. 
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ikraza, imkân 'bulabilmesini düşünmek şüphesiz 
isabetli olmıyacakıtır. Ziraat Bankası, bir muka
yeseyi temin için ifade ediyorum, tevdiatını sü
ratli ibir tempo içinde artırmaktadır. 1960 yılın
da mevduatının yekûnu 2 milyar 77 milyon idi. 
1964 yılı sonunda 4 milyar 20 milyon olmuştur. 
Yani yüzde 93,4 nislbetinde 4 senede 'bir artış sağ
lanmıştır. Ben, bankacılık sahasında hakikaten 
çok müsait bir netice istihsal etmiş olan banka 
yetkililerine huzurunuzda teşekkürü bir borç 'bil
mekteyim. Şu halde, Ziraat Bankası kendisine dü
şen istikamette tevdiatı genişletmek için bir 
kampanya içine girmiş ve bunda muvaffak neti
celer almış (bulunmaktadır. 

Bunun dışımda Ziraat Bankası İktisadi Devlet 
Teşekkülü olarak kârlı ve rantaıbl (bir işletme 
fonksiyonu içine girmiştir ve kârını muhtelif se
nelerin seyri içinde 'artırmıştır. Demek İki, Ziraat 
Bankası işletmecilik bakımından gerek tevdiat 
kaynaklarının gerek kârlarının artırılması istika
metinde müsait neticeler almış bulunmaktadır. 
Bunun dışında, Ziraat Bankasının 5389 sayılı 
Kanun çerçevesi içerisinde tahvil çıkarması için 
bir program yapılmış bulunmaktadır. 500 milyon 
liralık tahvil çıkarılması düşünülmektedir. Bu 
500 milyon liralık tahvil muhtelif senelere, ih
tiyaçlara göre serpilecektir ve yatırım kredileri 
ihtiyaçlarına tahsis edilecektir. 

Ziraat Bankasının tevdiatı bu şekilde artar
ken, kârlarda müsait imkân sağlamak üızeıre (mü
sait toir faaliyet içine girmiş, (bulunurken, plas
manlarda da İbir gelişme temin edilmiştir. Ger
çekten yekûn itibariyle arz ediyorum, 1960 yılın
da bilfarz 2 milyar sayılan, utmumi yekûn ola
rak söylemekteyim, 2 milyar sayılan ikraza i;, 
11'54 sayılı Kanuna göre, konsolide edilen hariç, 
1964 yılı sonunda 2 milyar 976 'milyon liraya 
çıkmıştır. Doğrudan doğruya /bankaca müstahsil a 
verilen krediler de 939 milyondan 1 milyar 313 
milyona yükselen ibir artış sağlamıştır ki, artış 
nidbeti yüzde 38 e yaklaşmaktadır. Yine aynı şe
kilde kredi kooperatifleri kanaliyle yapılan ikra-
zat 393 milyondan 625 milyona çıkmıştır. Satış 
kooperatiflerine, 'tohumluk kredisine, donatım bu
rumuna, ve saireye tahsis edilmiş olan krediler de 
huna 'mütenazır artışlar sağlamış bulunmaktadır. 

Şimdi ıbu müsait neticeye rağmen arkadaşla
rım derler ki, Ziraat Bankası kendisine düşen 
istikâmette faaliyet göstermiyor, Ziraat Bankası 
temin ettiği imkânları kaydırıyor, ticari kredi 

Diğer bir mukayeseyi de dikkatinize sun
mak isterim, sektörler itibariyle plasman ve 
nisbetleri şudur; 1960 da plasmanlar yekûnu 
3 milyar 85 milyon liradır. Zirai kredilerin 
bunun içindeki nisbeti 2 milyardır. Nisbet % 64. 
Ticari krediler 1 milyardır. Nisbeti % 33. Ma
lî plasmanları tefrik ediyorum. 1962 de zirai 
krediler 67 olmuştur. Ticari krediler 33 den 
30 a inmiştir. 1963 de ticari krediler 30 dan 
28 e inmiştir. 

Buna mukabil zirai krediler yüzde 69 a çık
mıştır. Yine 1964 yılında ticari krediler 27 ye 
'nmiştir. Zirai krediler bu plasman içinde yüz
de 71 e çıkmıştır. 

Şu halde bu rakamlar açık ve sarih olarak 
Ziraat Bankasının son senelerde takibettiği si
yasetin kendi gayesine matuf bir istikamete yö-
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rieİdiğini ve bu hudutlar içinde eefeyaft ettiğini 
ifâde etmektedir. 

Sayın Ademoğlu, 1965 programını ele aldı
lar ve bu sene ikraz edilecek miktarın - 662 
milyondur - hakikatte tediye edilemiyeceğini, 
tediye edilmesine imkân olmadığını ifade etti
ler. 

Arkadaşlar; Ziraat Bankasının plasman 
programı Maliye, Târml ve Ticaret bakanlıkla
rı tarafından hazırlanmakta1 ve olidtttı Hönra 
tatbik mevkiine sokulmaktadır. Bu sette 6ö2 
milyon lira olarak ifade edilen ikraz edilecek 
miktar 1964 plasman dönemi ki bunun birinci 
ayında hazırlanmıştır, bunun da 1965 yılı için, 
bir'iîlci ayında hazırlanmış olan ve onun yekûnu 
olan miktarlar arasındaki farkı ifade* etmek
tedir. Birisi 2 625 milyon, birisi Û 287 milyon, 
bakiye 662 milyon liradır, fiünttn 447 milyon 
lirası plasmanlarda imkân halinde bulunup, 
bundan sonra yıl içinde tevdiat artışlarında, da 
sağlanacak miktarları dâ ifâde etmesi bakı
mından yıl içinde kullanılacak olan miktâri 
göstermektedir. 120 milyon lira ise üzün vade
li kredilerden yapılacak olan tahsilatı göster
mektedir. Meselâ traktör almıştır, onun tak
sicimi Ziraat Bankası tahsil edecektir. Ahmet'
ten almıştır Mehmet'e verecektir. Yine aynı 
şekilde meyva bahçesi tesisi için uzun vadeli bir 
kredi almıştır. Bunun taksidini tahsil edecek
tir ve diğer bir kredi müşterisine verebilecek
tir. Şu halde 662 milyon lira olarak ifade edil
miş olan miktar fiilen el değiştirmek suretiyle 
ve aynı zamanda tevdiat ve kaynaklarda vâki 
artış sebebiyle yeniden müstahsıla intikal ede
cek olan miktarı ifade etmektedir. Bu bakım
dan her hangi bir tcreddüdolmaması isabetli 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir ricada bu
lunacağım, teferruata inmemek suretiyle cevap
landırınız, biran evvel bitirilmesi mümkün ol
sun. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Devamla) — Sayın senatörün Ziraat Bankası 
hakkındaki mütalâalarına bu suretle cevapla
rımı arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın Sabahattin Orhon, Ticaret Bakanlığı
nın fındık politikasına değindiler. Bu konu. 
daha evvel kendileri ile Bütçe Komisyonunda 
vâki görüşmelerimizde de, zannediyorum pren-
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sipleri itibariyle mutabık kaldığımız bir mahi
yet taşımaktadır, 

Muhterem arkadaşlar, daha evvel muhte-
vem heyetinize, fındık politikamızın esaslarını 
tafsilen izah ettiğim için bil konuda yeni bir 
açıklamayı lüzum görmüyorum. Yalnız şum* 
ifade etmek isterim; 1964 yılında fazla mahsul 
sebebiyle Hükümet geniş mikyasta müdahale 
alımları yapılmasına ve bu suretle hem müs
tahsilin alın terinin ve el emeğinin değenni el* 
de etmesine ve hem de bu kıymetli ihraç mân-* 
sülünün dış piyasalarda değerini bttîmasına> 
gayret göstermiş idik. Bu istikamette y&pfani 
mubayaalar 110 000 tonu bulmuştur. Bu HM* 
da ihracatçı, Fisko Birlik 440 - 450 kuruştan' 
mal mubayaa ederken, bunun da altında, bil
hassa Karadeniz bölgesine has alivre muba
yaaları sebebiyle, ki orada aynı mübadele cere
yan eder, 3 - 3,5 lira civarında mal alma imkâ
nına sahiboldu. Şu halde tüccar üç, üçbııeitk 
lira civarında mal alırken, müstahsıldan Fisko 
Birlik 450 kuruştan mal aldı. Ve iki teşekkül 
gayrimüsait şartlar içinde rakip duruma düş
tüler. Biz bu şartlar içinde malın dış değerini 
aşağıya düşürmemek için asgari bir taban fiyat 
tesbit ettik. Dedik ki 101,5 dolardan daha a<?&-
ğı ihracetmiyeceksiniz. Maalesef bu anda bâ
zı suiiniyet sahibi tüccar, bunu geniş mikyasta 
tefrik ederek konuşmaktayım, ristürn tediye
sine başladılar. Yani piyasayı 96 dolara kadar 
düşürdüler. Ristürn muamelesi bu şekilde baş
ladıktan sonra biz .yeni bir karar almak sure
tiyle ihracatı lisansa tabi tuttuk. Dedik ki, ih-
racetmeden evvel bakanlığa müracaat edecek
siniz, ben senin kaçtan ihracedeceğini, Fiskos 
Birliğin kaçtan ihracedeceğini tetkik edebilece
ğim. Eğer sen ristürn yapacak istikamette 
faaliyet gösteriyorsan, sana müsaade etmiye-
ceğim, bu suretle dolaylı yollara girmiyen, gir
mesine de imkân olmıyan Fisko Birliğin ihra
cına imkân hazırlıyacağım. Hâdise gayet basit 
bir zemin üzerinde yürümektedir. Ve Ticaret 
Bakanlığı, aldığı bu kararda devam etmekte 
musirdir. 

Şunu ifade edeyim ki, Anayasamızın 51 ncî 
maddesi; Devletin, mahsul değerini istikrar 
içinde yürütecek her türlü tedbiri almasını yi
ne Devlete bir vazife olarak vermiştir. Yapıl
mış olan muameleler o mahsulün değerini dü-
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.sürücü istikamette cereyan ederse gayet tabiî 
bunun karşısında mukabil tedbir alınacaktır. 
Bizim aldığımız tedbir münhasıran bunu temin 
istikametindedir. Ve yine bu kararın esası, bu 
karardan evVel, bakanlıkta yapılmış olan muh
telif çalışmalarda ve toplantılarda ve hattâ, bu 
toplantılara iştirak etmiş olan muhterem sena
tör ve milletvekillerine ve ihracatçılara geniş 
mikyasta izah edilmiştir. Bu zararlı yollara 
gidildiği taktirde1, Ticaret Bakanlığının zecri 
tedbirler almakta kendisini muhtar telâkki ede
ceği ifade edilmiştir. Bu itibarla alınmış olan 
kararlar kendileri için beklennıiyeu bir karar 
değildi. Biz aldığımız tedbirler içinde mahsu
lün değerinde satılmasını temin etmek duru
mundayız. Ve muhakkak ki bu istikametteki 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Sayın arkadaşım, hayvancılık borsaları ve 
banka kredilerine temas ettiler. Hayvan bor
salarının kurulması konusunda Ticaret Bakan
lığı 1964 yılında bir çalışına içine girmiştir. 2!> 
yerde hayvan borsaları kurulması için. etütler 
yapılmıştır. A 1 I) fonlarından Ticaret Ba
kanlığına 10 milyon liralık yardım yapılması 
bahis konusudur. Bu yardım yapıldığı takdir
de Ticaret Bakanlığı bir yatırımcı bakanlık hü
viyeti içinde hayvan borsaları kurmak istika
metinde daha olumlu bir çalışma içine girmiş 
olacaktır. Hayvan yemi için alınmış olan ted
bir kendilerinin ifade ettikleri istikamette plâ
nın öngördüğü bir tedbirdir. Bu konuda Et ve 
Halik Kurumu ile teşriki mesai içinde bulunul
ması ve yemle beslenmiş olan hayvanlara daha 
müsait bir fiyat verilmesi suretiyle yem istih
lâkinin dolaylı yolla temin edilmesi hakkında
ki görüşleri, bizim için tetkike şayan bir gö
rüştür. Bunu tetkik ettireceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, diğer bir ko
nuya geçiyorum. •Sayın Evliyaoğlu ve onu ta
kiben görüşme için de Sayın Türker, Et ve Ba
lık Kurumuna tâyin edilen kişiler üzerinde dur
dular. Bu kurumdan vâki istifaya değindiler 
ve bu suretle de, görüşünü de aşan istikametle, 
«Türkiye'de geniş suiistimaller oluyor, memur
lar istifaya zorlanıyor. Bugün için memurlar 
yarından emin olmıyan bir istikamette, .parti
zan bir icraata sevk ediliyor.» .mütalâasında bu
lundular. Şüphesiz kendisilerinin konuşma tar
zına, aynı istikamette cevap vermek isabetli 

olnııyacaktır. Şunu hemen ifade edeyim ki, 
ben ne söylesem ; o kendi bildiği libası bizim 
üzerimize giydirmek durumundadır. Ama, bu 
libası müsaade ederlerse, ne ben, ne bu Hükü
met, ne de beni tasvibeden arkadaşlarını giymi-
yecektir. Bu libas, muhterem arkadaşlar, bel
ki çok eski tarihte giyilmiş bir libastır. Ama 
sırasını bekler. Biz onu giynıiyeceğiz, onu 
Giydirmeye kendileri muktedir olmayacaklar
dır, zannediyorum kendisi de giymeye imikle
dir ola Duyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, polemiğe git mi
ydim. 

Tİ ( A KET BAKANI FENNÎ İSLİM YVAÂ 
(Devamla) — Hükümeti, gayet geniş mikyas
ta suiistimalleri teşvik eden, hattâ suiistimalleri 
l'iijen yapan bir görüş içinde mütalâa serd etmiş 
olan arkadaşımıza bu kürsüden cevap vermek 
lâzımgelmektedir. Burada suiistimaller yapı
lıyor denir, madde zikredilmez, burada me
mur partizan harekete icbar ediliyor denir, isim 
zikredilmez. Arkadaşlar bu, Senatonun görüş
me tarzına uygun bir fikir dermeyaın olamaz. 
Siz hâdise zikredeceksiniz, isimleri vereceksi
niz. Nerede suiistimal var': Gazete sütunların
da yazıyor deniyor. Gazete; sütunlarına gerek
li tekzipler de gönderiliyor. Fakat muhterem 
arkadaşını bütün insaf hudutlarını da aşarak 
buna değinmiyor. Bu, tek taraflı bir görüş, 
ama bizi hiçbir zaman ilzam etnıiye.cektir. Bi
zi töhmet altında bırakmasına imkân olmıyan 
şahsi görüşleri olarak yine kendisi etrafında ka
lacaktır. 

Ben, muhterem arkadaşlarını, Kt ve Balık 
Kurumundan ayrılan muhterem bir emekli ge
neral hakkında, bu kürsüden onun arkasından 
konuşacak durumda bir kimse değilim. Bunu 
İtenden bekliyemezler. Benî tahrik etmek iste
diler. Fakat buna ben şüphesiz düşmiycceğinı. 
Yalnız şunu ifade edeyim ki, istifa bir şahsi 
haktır. Tâyinde nasıl bir kimse bu şahsi hak
kı kullanarak iş başına gelmişse, kendi görüş
leri içinde vazifesini ikmal eder, ikmal ettiğini 
kabul eder, ondan sonra ayrılır. Bunda ta
mamen muhtardır. Yalnız şunu ifade edeyim 
ki, sayın senatör bana, benim bu müesseseyi 
partizan bir istikamete sevk ettiğime dair en 
ufak bir misal göstermek imkânına sahip değil
dir. Tele bir misal göstersinler, kendilerinden 
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özür dileyeceğim. Bu acık ciroyu da kendileri- I 
ne veriyorum. I 

Buraya tâyin edilen umum müdür muavini
ne değindiler. Hakikaten buraya ben 37 yaşın
da, genç idealist ,bir kimseyi tâyin ettim, bir 
•veteriner tâyin ettim, ayrılan veterinerin yeri-
,ne. O niçin ayı ildi? Onun hakkında sayın se
natör sözlü soru vermişti, himaye gördüğünü 
ifade ediyordu. Tabiî kendi takdirleri. Bu 

-gene arkadaş 37 yaşındadır, 1.951 yılında fakül
teden mezun olmuştur, muhtelif daire hizmet
leri görmüş, Et ve Balık Kurumunun muhtelif , 
kademelerinde çalışmış, yetişmiştir. Son vazi
fesi Et ve Balık Kurumunun en mühim bir şu
besi, olan Et Sanayii Şubesi Müdürü idi. Ben 
muhtelif kereler kendisiyle temas etmek imkâ
nını buldum. Bâzı hususlarda bana hususi gö
rüşlerini nakletmek imkânını kendisi bulmuştu. 
'Bir idealist arkadaş ve bu kurumda 1954 yılın
dan beri sürekli şekilde hizmet vermiş ve en 
mühim, şubenin başına gelmiş bir arkadaşı 
umum müdür muavinliğine getirmekte hiçbir 
mahzur görmedim 

Yine sayın senatör ifade ettiler; bunu da 
bir partizan 'köprfa ile bağlamak isterler. Şu
nu , derhal samimiyetle (ifade edeyim ki, arka
daşımın tâyininde sureti kafiyede böyle bir gö
rüşün yeri yoktur. Bir memlekette bir gen*; 
yetişecek ve o zaman zarfında muayyen mükte
sep a t edinecek, tecrübelerden geçecek ve ondan 
sonra bir sandalyeye oturacak, sandalyeye otur
duğu için, bu sandalyeye oturan kimse de siz, 
kolayca «partizan» diyeceksiniz, bu insaflı bir 

.hareket tarzı değildir arkadaşlarını. Bugün 37 
yaşında kumandanlar var, 37 yaşında partileri 
sevk ve idare eden kimseler, vekiller var. Ve 
biz bir umum müdür muavinini tecrübesizlik 
ile itham -ediyoruz. Henüz memleket hayatında 
vazifesini tam mânasiyle vermek durumunda 
:,olaırve ondan hizmet beklediğimiz bir sırada 
onu nevıııidillğe sevk ediyoruz, İm her halde 
isabetli bir görüş tarzı olmuyor. Eğer biz me
mur arkadaşları daha fazla hizmete sevk etmek 
istiyorsak, onlardan daha verimli mesai elde et
mek istiyorsak, onları hiç olmazsa bir iki kolime 
ile burada, taltif etmenin icabettiğini kabul et
in ek durumundayız. 

Sayın Senatör Türker'in sualine geçiyorum. 
Derler ki, «niçin bir hukuk mezunu tâyin 

edildi?» Bahis konusu arkadaş Toprak Malı- -
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sulleri Ofisinde memuriyete başlamış - Toprak 
Mahsulleri Ofisi, biliyorsunuz, İktisadi Devlet 
Teşekkülüdür - bu vazifede, bu teşekkülde muh
telif vazifeleri ifa ettikten sonra Et ve Balık 
Kurumu teşekkül edince oraya hukuk müşavi
ri olarak geçen bir kimsedir. 1960 dan sonra 
umum müdür muavini olmuştur. Bir buçuk se
ne kadar evvel Azot Sanayiine Umum Müdür 
muavini olarak geçmiş bulunuyordu. Ben ken
dilerini liyakatli gördüğüm için ve aynı zaman
da Ticaret Bakanlığında bugün benim altım
da ki kademelerde teknisiyeıı olarak çalışan ar
kadaşlarımın ifadelerinden de kuvvat alarak söy
lüyorum, çok müsait bir intiba bırakmış olduğu 
için kendisini tekrar umum müdürlüğe getirmek
te mahzur göremedim ve fayda nıülâhaza ettim. 

Arkadaşıma ben de güvenmekteyim. Bu güve
nin neticesi şüphesiz kendisinin aldığı vazifeye, 
bu memlekete lâyık olmak durumunda olacaktır . 
Buna eminim. Hukuk Fakültesi mezunu ol
ması kendisi için bir nakısa değildir. 440 sa
yılı Kanunun onuncu maddesi yüksek tahsil ya
nında meslekî tahsil arıyor. Bizim tatbikatımız 
Devlet mevzuatı içinde meslekî tahsili Hukuk 
Fakültesi, mülkiyeye yüksek ticarete ve ikti
sada vermiştir. Şu halde burada yapılmış olan 
tâyin usule ve usul ile temin edilmiş haklara 
tamamen uygun bulunmaktadır. 

Diğer taraftan muhterem senatör soğuk ha
va depolarına temas ettiler1, gemilere temas et
tiler. Hakikaten bugün Et ve Balık Kurumunda 
Balıkçılık Şubesinin müsait bir' tempo içinde 
(;abştığını ifade etmek imkânı yoktur. Bu konu
larda bütün gayretlerimize rağmen Et ve Balık 
Kurumunun balıkçılık şubesinin, yeni (bir bün
yeye intibak etmek üzere kurulması bu şube
den istenilen semerelerin alınmasına imkân 
vermemiştir ve biz yeni çıkaracağımız kanu
nun şümulü içinde bu konudaki faaliyetleri
mizi daha müsait bir istikâmete götüreceğimiz 
kanaatinde bulunmaktayız. 

Soğuk hava depoları muhtelif sahil bölge
lerine dağılmıştır ve hakikaten bugün için bir 
miktar zararlıdır. Fakat muhterem arkadaşla
rım, bir hatalı kuruluş karşısındayız. Bir 
hatalı kuruluş yapılmıştır. Yani soğuk ha
va depoları kurulduğu tarihte, yerleri iyi 
tetkik edilerek tesbit edilmemiştir. Hatalı 
bir kuruluşun neticesini şimdi biz hep bera-
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«ber memleket olarak, millet olarak çekmekte
yiz. Ama arkadaşlarım direktifim budur, bu za 
rarı asgari hadde indirecek tedbirleri almaktır. 
Bu konuda kendileri de bir çalışma içine 
girmişlerdir ve soğuk hava depolarının bu se
tteki zararı eski senelere nisbetle azalmış bu
lunmaktadır. Sayın T ürker'e şunu ifade ede
yim, su ürünleri kanun tasarısı hazırlanmış
tır, Millet Meclisine gelmiştir ve 1337 tarihli 
Zabıta - i Saydiye Nizamnamesi yerine kaim 
olacaktır. Faydalı hükümleri ihtiva etmektedir. 
Senatoya geldiği zaman bunu daha etraflı 
olarak münakaşa etmek imkânına sahibolaca-
ğız. Biraz evvel arz ettim, bir »u ürünleri teş
kilât kanun tasarısı Millet Meclisine sevk edil
miştir, mülhak bütçeli bir, genel müdürlük 
teşkil edilecektir. Bu tarihten sonra şüphesiz 
Et ve Balık Kurumunun bu şubesinden bekle
diğimiz faaliyetlerin daha müsait bir mecraya 
sokulması imkân dâhiline girecektir. 

Sayın Baki Güzey'in Et ve Balık Kuru
mu meselesi dolayısiyle temas ettikleri görü
şe biraz evvel cevap arz etmiş bulunmakta
yım. İstihsalden sonra pazarlama ve satışta 
Bakanlığın kusuru olduğuna değindiler. Ba
kanlık erkânı gelir, gider ve hiejbir şey değiş
mez derler. Ben her şeye rağmen kendilerine 
Bakanlıkta teşriki mesai yaptığım arkadaş
larımdan memnun olduğumu ifade etmek iste
rim. Muayyen kadrolar, muayyen imkânlar çer
çevesi içinde arkadaşlarım bu sene hakikaten 
çok müsait neticelerin istihsalinde bana yar
dımcı olmuşlar ve destek olmuşlardır. Bu se
beple bu gayretlerinden dolayı lıuzurunuzda 
kendilerine ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek 
isterim. 

Sayın Çetinel dış ticarete, hele bilhassa kal
kınma devresine girdikten sonra dış ticaret 
dengesinin arz ettiği ehemmiyete temas etti
ler. Bu husustaki görüşlerimi umumi malûma
tım sırasında ifade etmiş bulundum. 

Yabancı sermajre şüphesiz Türkiye'nin üze
rinde hassasiyetle ve titizlikle durması lâzım-
gelen bir konusudur. Bu konudaki Bakanlık 
çalışmalarımız hakkında kısaca malûmat arz 
edersem zannederim sayın senatörlerin tevcih 
etmiş oldukları sualleri de cevaplandırmış ola
cağım. 

Biz 6224 şayıh Yabancı Sermaye ' Kanunu

nu yeniden ele almış vaziyetteyiz. Yabancı sel** 
mayenin gerek Türkiye'de yerleşme şartları için
le, gerek daha müsait şartlar içinde gelmesin
de faydalı, olacak birtakım hükümleri de bu ka
nun çerçevesi içinde getirmek durumunda olaca
kımızı ifade etmek isterim. Türkiye'de yalbancı 
sermaye son senelerde müsait bir artış seyrine 
girmiş bulunmaktadır. 1963 yılındaki yabancı 
sermaye yekûnu 80 milyon Türk Turasına yak
laşmış bulunuyordu. Tatbikatta bu sene aldığımız 
tedbirler, bilhassa yabancı sermayenin ihracata 
yönelecek sanayi şubelerine kayma imkânı verecek 
istikamettedir. Su halde bir kere gelecek yaban
cı sermayenin getirdiğinden daha fazla transferi
ne mâni olacak ve aynı zamanda kısa zamanda 
transferine mâni olacak birtakım tedbirleri' şim
diden almış bulunmaktayız. İler şeyden evvel şu
nu kabul ediyoruz. Türkiye'de yabancı sermaye 
gerek ihracatımızı gerek ithalâtımızda ikame mad
desine imkân verecek sanayi kollarına doğru ak
ın al id ir. İstihlâk maddeleri yabancı sermaye ta
rafımızdan teşvik edilmemektedir. Hele bilhassa 
Türkiye'de gerek kamu sektörünün gerek Türk 
sermayesinin korunmasına müsait bir vasat için
de ona rakibolacak bir yabancı sermaye şüphesiz 
Bakanlığım tarafından da teşvik edilmiyecek ve 
müracaat! tervicedilmiyecek obm bir sermaye mü
racaatı olacaktır. 

Soya yağı siyasetine temas etti Sayın Çetin. 
Hemen şunu ifade edeyim ki, Türkiye'ye sürpli 
maddeleri Türk parası ile gelmektedir. Bu sebep
le bir döviz tasarrufu olmadığı istikametindeki 
görüşünde kendisi ile beraber olmadığımı ifade 
etmek isterim. Türkiye daha bir müddet yerli ne
bati yağ bizim zeytinyağı ihracımızı teşvik ede
cek istihsal seviyesine gelinceye kadar soya yağı 
ithal etmek durumunda olmalıdır. Bir tarihte 
Millet Meclisinde de ifade etmiştim. Burgiba her 
sene hiçolmazsa iki defa bu konuşmayı yaparak 
kürsüden der ki; «Vatandaşlar, soya yağı yiye
ceksiniz, döviz kıymetinde olan zeytinyağına ihraç 
imkânı verebilmek için.» Biz de bu istikamete git
mek durumundayız. Bu sene aldığımız tedbirler 
dolayısiyle 1963 te inkıtaa uğramış olan zeytinya
ğı ihracı tekrar hareketlenmiş bulunmaktadır 
ve asgari olarak Türkiye'ye her sene 30 - 40 bin 
dolar sağlıyacak bir üründür. Bu itibarla bu ko
nudaki siyasetimize devam etmekte kararlı oldu
ğumuzu ifade etmek isterim, 
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Cenup komşularımızla olan ticari münasebet

lerin geliştirilmesiyle ilgili görüşleriyle şüphesiz 
tamamen iştirak halindeyim. Esas itibariyle Tür
kiye hemen dünyanın her tarafı ile ticaretini ge
liştirmek durumunda olan bir memleket hür-
riyetindedir. Cenup Komşuları ylc münase
betlerini geliştirmek durumundadır, Afrika ile 
geliştirmek durumundadır, traıı'la, Doğu Bloku 
ile geliştirmek durumundadır. Çünkü Türkiye'
nin istihsal ettiği maddelerin mühim bir kısmı 
zaruri ihtiyaç maddesi değildir. Bunların mu
ayyen pazarlara sürülmesinde daima bir talep es
nekliği vardır. Yani fındık için siz fiyatlarınızı 
muavyen bir seviyeden aşağıya da düşürseniz, 
istihlâk miktarı muayyen olduğu için talep hiç
bir zaman yükselmiyecektir, şu halde bunu mut
laka katî dolar istikametinde satacağım istikame
tinde bir siyaset bizim takibedeceğimiz bir siya
set olmıyacaktır. Bu itibarla biz geniş mikyasta 
zirai istihsale dayanan ürünlerimizi dünyanın her 
tarafına yaymak, dağıtmak için geniş mikyasta 
o memleketlere icabında anlaşmalar, icabında he
yetler tefrik etmek suretiyle temaslara gitmek du
rumundayız ve bu yönde kararlı bulunmaktayız. 

Sayın senatörler bu maruzatımla partileri adı
na, parti grupları adına konuşan ve şahsi fikir
lerini arz eden senatörlerin mütalâalarına cevap
larımı arz etmiş bulunuyorum. Şüphesiz zaman kı
salığı nisbetinde bütün maddelere bütün tafsilâ-
tiylc cevap vermek imkânına sahibolamadım. Bun
ları aldığım notlar.içinde kendilerine ulaştırmak 
imkânlarını araştıracağım. Tekrar ifade etmek is
terim; kıymetli ve teşvikkâr mütalâalariyle bana 
destek olan parti grup sözcüleri ve şahsi mütalâa
larını arz eden muhterem senatörlere teşekkürle
rimi ifade etmek isterim. Hürmetlerimle (Alkış
lar) 

BAŞKAN —- Bir dakika müsaade buyurun. 
Efendim Sayın Bakan izahatını bitirmiştir, içtü
züğe göre kendilerinden sonra bir senatörün ko
nuşma hakkı vardır. Fakat bu arada bu konuşma
dan evvel bâzı sualler teveccüh etmektedir. Tea
mülümüz. veçhile bu sualleri de Bakanın cevap
landırması icabediyor. Sual soranlardan Başkan
lık Divanının istirhamı, kısa olması ve Bakanın 
da kısaca cevap vermesidir. Sualleri soranlar sı
rası ile, Kalpaklıoğlu, Ziya Ayrım, Sadi Koçaş 
ve Inceoğlu, Sayın Agun... Sayın Ünaldı, evvelce 
istemediniz. Sual sıranız değilse ne olacaktır? 
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Belki intikal edemedim ama, size sıra gelir me

rak etmeyin. 
Efendim, zatıâliniz zannedersem, Bütçe Encü

meninde azasınız, içtüzükte Bakandan sual soru
lamaz, demiyor ama komisyondan sual sorulamı-
yacağma göre Bakandan da sual sorulmaması bir 
neticei tabiiyedir gibi geliyor bana. Mamafih sı
ra size geldiği zaman bunu münakaşa ederiz. 

Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Merinos'a ne miktar döviz verilmektedir? Bunun 
memleket içinde yetiştirilmesi imkânı düşünül
mekte midir? Düşünülmekte ise ne gibi tedbirler 
alınmaktadır? 

BAŞKAN — Ne sordunuz efendim? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Vekil Bey anladı efendim. 
BAŞKAN — Ama benim de anlamam lâzım, 

müsaade ederseniz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Cevabı Vekil Bey verecekleri için olabilir. 
BAŞKAN — Hayır, vereceği cevap isabetli 

midir, değil midir onu ben takdir ederim. Lütfen 
sualinizi tekrarlayınız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Usûl böyledir. 

BAŞKAN — Hayır, usul böyle değildir, öğ
renmeniz lâzım. Buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Başka memleketlerin yaptıkları gibi 'halı ihracı... 

BAŞKAN — Anladım efendim, 'halı meselesi.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Değil efendim, dışarıya 'hadi pazarı kurulması 
düşünülüyor mu? İhracatı artırmak için Vekâ
letiniz neler düşünmektedir, ne >gilbi tedbirler 
almaktadır? 

TİCARET BAKANI FENNÎ ISLÎMYELt 
(Devamla) — Merinos konusunda t evd i ettiği
niz sual, miktar olarak 20 milyon -dolar civarın
dadır. Bu sene yıllık olarak ilân edilmiştir, Ta
rım Bakanlığı biliyorsunuz, merinos istiftısali 
konusunda devamlı çalışmalar içinde (bulunmak
tadır. Şüphesiz 'bunun daha müsait neticesi 
önümüzdeki senelerde peyderpey alınacaktır. 

Halı pazarları (kurulması; Ticaret Bakanlığı, 
'biliyorsunuz, ancak tanzim ve tedvirle salahi
yetli olan -bir Bakanlıktır. Dışarda hazır hail 
pazarları kurulması için şu anda tbir faaliyetimiz 
yoktur. Ama 'hatlı ihracı için biraz -evvel bahsst-
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tiğim, 261 sayılı Kanun veya onun içine giren 
hammaddelerin liberasyon listelerine ithali için 
talimatname bunu teşvik edici hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, başka soru
nuz var mı? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evet efendim, özel teşebbüse karşı yapılan ma
lûm hücumları önlemeyi düşünüyor musunuz? 

Et ve Balık Kurumunda bir ıslahat düşünül
mekte midir? Efendim, iki tane daha sualim 
var, hepsine beraber cevap verirsiniz. Hükümet 
Orta - Doğu ve Arap ülkelerine mamul eşya 
ve yiyecek maddeleri ihracını düşünmekte mi
dir? Bunun için ne gibi tedbirler alınacaktır.? 
Hükümet, işçilerin dövizlerinden istifade edildi
ğine kaani midir? Değilse ne gibi tedbirler dü
şünmektedir? 

BAŞKAN — Yalnız bir noktayı arz edeyim 
Sayın Kalpaklıoğlu. Her halde meşguldünüz. 
Sayın Bakan Et ve Balık Kurumu ile ikinci bir 
suale, yani Orta - Doğu ile münasebetlerimiz 
hakkında lâzımgelen izahatı vermişlerdir. Arzu 
ederlerse tekrarlarlar efendim.. 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ 
(Devamla) — Sayın senatör özel teşebbüsün hi
mayesi mevcut cereyanlar içinde vatandaşı dü
şünüyor mu sualini sorarlar. Şüphesiz bu konu
da gerek Hükümet Başkanının, gerek Ticaret 
Bakanınızın görüşü, çok daha evvel gazetelerde 
yer almış bulunmaktadır. Hâdiselerin Türkiye'
de Anayasam getirdiği rejim içinde bir fikir 
münakaşası şeklinde mütalâa edilmesinde isabet 
vardır. Türkiye'de bu fikir vasatının yaratıl
ması normaldir. Ama, Devletin sevk ve idare
sinde bulunanlar şüphesiz bu fikir vasatının dı
şında veya içinde kendi fikirlerini, hükümetle
rinin fikirlerini, lüzumlu gördükleri zamanlar
da efkârı umumiyeye zaman zaman duyururlar. 
Ben de bu görüşümü ifa etmiş vaziyetteyim, ga
zetelerde bulabileceklerdir. 

BAŞKAN — Diğer Et ve Balık Kurumu 
hakkındaki suale de lütfen cevap veriniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Yeniden açıklamalarında mahzur mu telâkki 
ederler? 

BAŞKAN — Zaman bakımından mahzuru 
var. Zamanlımızı israf edemeyiz. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 

Bırakalım gidelim, müzakere yapnııyalını, Reis 
Bey o halde. 

BAŞKAN — Nasıl isterseniz kapı burada
dır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Benden evvel siz buyurunuz. O kapı daha yakın 
size. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendini. Lüzum 
görürseniz cevap verirsiniz, görmezseniz, ceva
bımı verdini, dersiniz. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ 
(Devamla) — Özel teşebbüse taallûk eden konu
daki görüşlerim; temayülüm olması ihtimaline 
binaen onu nakl etmiştim. Türkiye'de karma eko
nomik rejim içinde özel teşebbüs ve aynı zamanda 
kamu sektörü, kendilerine aidolan yeri almışlar
dır. Bu yerin muhafazası, benim Hükümetimin 
de görüşünü ifade etmektedir. Mevcudu]an ce
reyanlar içinde, eğer ticaretin devletleştirilme
sini kasdediyorsanız, ticaretin yeniden organi
zasyonu esas itibariyle plânın da âmir hüküm
leri içinde yer almıştır. Organizasyon değişikli
ği meselesi başkadır, takdir edersiniz, yani dö
viz kaçırılıyorsa, ona mâni olacak tedbirlerin 
getirilmesi başka bir mevzudur, ticaretin dev
letleştirilmesi başka bir meseledir. Biz Türki
ye'de mevcudolan statükonun gerek özel teşeb
büs, gerek kamu sektörü içinde muhafaza edil
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz ve bu konu
daki çalışmalarımız devam etmektedir, Ancak, 
bunların memleketin aleyhine tecelli edecek fa
aliyetlerine de şüphesiz seyirci kalmak duru
munda değiliz. Heyeti umumiyemizin malûmu 
olan namütenahi tedbirlerimiz bu istikamette 
alınmıştır. 

Pazarlama kurulları kanunu hakkında çalış
malarımız vardır. Buna icabetmediği için temas 
etmedim, ayrıca, kanun tasarısı Meclise geldiğin
de bunu münakaşa etmek durumunda olacağız 

Et ve Balık Kurumunun organizasyonunu 
sordular. 440 sayılı Kanunla Et ve Balık Ku
rumunun reorganizasyonu ele alınmış bulun
maktadır. Kanun tasarısı biraz evvel arz ettiğim 
gibi, müsteşarlar komitesine sevk edilmiştir. Şüp
hesiz bu ifadenizden yalnız kanun istikametin
de çalışmaları kasdettiğini tahmin ediyorum. Biz 
de bu çalışma içine girmiş bulunuyoruz. 
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İşçilerin döviz konusuna temas ettiniz; işçile- ı 

rimizin dövizi için alınmış olan kararnamenin 
şüphesiz daha süratle ve tam ve kâmil mânada 
tatbiki zamana ihtiyaç istiyen bir meseledir. Son 
ayda 1,5 milyon dolara yakın bir döviz gelmiş
tir, bu rakamı size verebilirim. 

Son ayda 1,5 milyon dolarlık bir işçi dövizi 
Türkiye'ye gelmiştir. 

BAŞKAN — Kaç, dediniz Sayın Bakan? 
TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 

(Devamla) — 1,5 milyon dolar civarındadır. 
BAŞKAN — Maliye Bakanı iki milyon do

lar olarak ifade etmişti. 
TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ 

(Devamla) — Olabilir. Merkez Bankası rakam
larını şüphesiz onlar daha yakînen takibediyor-
lar. 

Mâruzâtım bu kadar, efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ziya Ayrım. 
ZİYA AYRIM (Kars) — Millî gelirimizin 

yüzde 43 ünü zirai gelirler, bunun yüzde 18 ini 
de hayvan mahsulleri teşkil ettiğine göre, zirai 
sektöre verilecek 600 milyon liralık kredi aynı 
oran dâhilinde mi tevzi edilecektir? 

ikinci sorum; 1964 yılı sonbaharında Rusya'
ya koyun ve sığır vermek için 1,5 milyon dolar
lık kredi açılmıştır. Kars - Ağrı ve Erzurum 
dolaylarında 300 000 e yakın koyun varken, ni
çin tüccarların yalnız sığır vermelerine müsaa
de edildi? 

Üçüncüsü, Denizli - Erzincan illeri zirai kre
di bakımından Ziraat Bankasınca pilot bölge ola
rak seçilmiştir. 19G5 yılında da hayvancılık ba
kımından seçilecek pilot bölgeler var mıdır? Bu 
hususta kıstas nedir? Hayvan mevcudu ve kali
tesi bakımından Türkiye'ye örnek olacak Kars 
ilinin pilot bölge olması düşünülmekte midir? 

Dördüncü sorum; Doğu'da bâzı kredi koope
ratiflerinde, bâzı yolsuzluklar yaparak memur
lar köylülerin imzasını taklit ederek yerlerine 
para almışlardır. Her ne kadar bu memurlar iş
ten çıkarılmış ise de, bu paralar kooperatifçe 
şahıslardan istenmektedir. Bu mevzuatımızla 
kabili telif midir? 

TİCARET BAKANI FENNİ ISLÎMYELl 
(Devamla) — Sayın senatör 43 milyar liralık 
zirai gelir içinde yer almış olan hayvancılık 
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için son tefrik edilecek plasmanlardan aynı nis7 

bet dâhilinde, yani;. % 18 in % 43 e nisbeti 
dâhilinde bir yardım yapılıp yapırmıyacağını 
sordular. Bu, Ziraat Bankasının plasman prog
ramında tesbit edilmiştir. Son plasman progra
mında hayvancılığa geniş mikyasta plasman 
tefriki öngörülmüştür. Bu programın tahakkuk 
ettiği nisbetler dairesinde bu tefrik yapılagele-
çektir. Ziraat Bankasının esas itibariyle, bun
dan sonra, yaptığı tatbikatta bölgeler arasında 
plasman tevzii o bölgenin, o mmtakanm millî 
gelirden aldığı pay nisbetinde olacaktır. Bunu 
hesabı bir neticeyle yürütmekte Ziraat Banka
sı isabet görmektedir. 

Rusya'ya koyun ihracı bir buçuk milyon 
dolarlık bir porte içerisinde Kars İhracatçılar 
Birliğine verilmiş idi. Ticaret Bakanlığı bunun 
nevini tâyin edecek durumda değildir. İhracat
çılar Birliği o bölgedeki hayvan adedine ve ih
racı mümkün olan kıymetlere ve aynı zaman
da Rusya'nın vâki talebine göre, bunları yü
rütme durumundadır. Rusya küçükbaş hayva
na talip değildir. Nitekim son zamanlarda 26 
milyon dolarlık bir anlaşma, çerçevesi içerisin
de, tekrar bir, iki milyonluk hayvan tahsisi yap
tık. Küçük baş hayvandan ziyade büyükbaş 
hayvan almayı tercih etmektedirler. 

Bununla beraber 26 milyon dolarlık andlaş
manın yürümesi imkânı nisbetinde .bu defa 2 
milyon dolarlık kısmın küçükbaş hayvan olarak 
ihracı için biz de gayret sarf etmekteyiz. 

Pilot bölge Erzincan ve Denizli olarak seçil
miştir. Bunun seçiminde Tarım Bakanlığının 
AID fonlarının bir kısmını vermiş olan Ameri
kan misyonunun Ticaret Bakanlığının ve Ziraat 
Bankasının görüşü hâkim olmuştur ve bu görüş 
içinde problemleri en fazla olan yerler ele alın
mıştır. Antalya veya Adana gibi bölgeler, yani zi
raat dâvaları muayyen bir istikamette müspete 
bağlanmış bölgeler yerine, Denizli gibi daha ba
kir olan, meseleleri çok olan yerler tercih edilmiş
tir. Bu bir. 

İkincisi, yine hayvancılık ve tarla mahsulleri 
istikametinde faaliyet gösteren özel bir bölge ol
ması itibariyle Erzincan tercih edilmiştir. 1965 
yılında, yani bu yıl yeni bir pilot bölge ele alm-
mıyacaktır. Bu iki bölgedeki 50 milyon liralık ik-
razat tanzim edilecektir. Çünkü, vâki olan her ta
lep zirâat mütehassısları tarafından mahallen tet-
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kik edilmekte ve özel projeler hazırlanmaktadır. 
Buz amana mütevakkıf olmaktadır. Plasmanlar 
tamamen plase edilmeden, yeni bir bölge terci
hinde isabet görmemekteyiz. Bu itibarla Kars vi
lâyeti şu anda tetkik mevzuumuz arasına girme
miş bulunmaktadır. 1965 yılında alınacak netice
lere göre, mütaakıp bölgeleri yeniden tetkike ta
bi tutacağız. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Bakan yeni dış pazarların temini husu
sunda teşebbüslerinden bahsettiler. Buna çok 
memnuniyetle karşıladım. Bu teşebbüsle ilgili 
bir sorum olacak. Lütfedip aydmlatılırsa müte
şekkir kalırım. 

Efendim, Orta - Doğu memleketlerine son 
yaptığımiz gezide bâ'zı devlet başkanları da dâhil, 
birçok devlet ricali bizimle ticari münasebetle
rini geliştirmek arzularından bahsettiler. Bu 
arada temas imkânını bulduğum birçok büyük 
firma temsilcileri ve iş adamları da aynı arzu
yu belirttiler. Bu mm üzerine kendilerine, siz 
de arzu ediyorsunuz, devlet adamlarınız da ar
zu ediyor, neden yapmıyorsunuz, sualini sor
duk; Dediler ki, siz tüccar değilsiniz, izahı uzun 
sürer. Bunu gittiğiniz zaman kendi Ticaret Ba
kanlığınızdan tahkik ederseniz daha iyi olur. 
B:.ı mevzuda sayın bakana bâzı teferruatlı muhtı
ralar takdim edeceğiz. Buraya 'geldikten sonra ge
çen gün iş adamlarından müteşekkil bir şirket te
maslarımız hakkında izahat verilmesini ıica 
ettiler. İzahatımız sonunda aynen hu suali sor
dum, bu hususu söylediler, siz bize tavsiye edi
yorsunuz, işbirliği meselesini, öyle ancak formali
teler, öyle müşküller var ki, maalesef bunlara 
imkân bulamıyoruz, şimdiden sonra da. bulaca
ğımızı pek ümidetmiyoruz, diyorlar. Şimdi sayın 
bakanın yeni dış pazar arıyoruz, arıyacağız ifa
desine dayanarak sorayorum ; acaba. hem. ya
bancı hem yerli iş adamımı ürküten bu forma
liteler ve mevzuat sıkıntısı nedir, var mı böyle 
bir şey? Varsa ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir? Yoksa şüyuu vukuundan beterdir kaidesin-
ce, bu propaganda, bu yanlış düşünüş hakkın
da, herhangi bir tedbir mülâhaza edilmekte mi
dir? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Devamla) — Şüphesiz sayın senatörün tetkik 
ınevzuu yaptıkları sahalardaki intihalarına- ta-
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rafımızdan büyük değer atfedilecektir. Mütalâ
alarım gönderirlerse, memnun olacağımı ifade 
etmek isterim. Şunu hemen ifade edeyim ki, Tür
kiye'de hakikaten zaman zaman formalitelerin 
fazlalığı vo bu formaliteler yüzünden ihraç im
kânı bulunmadığı veya gittiğiniz diğer mukabil 
memleketlerde bizim iyi tüccar olmadığımız ifa
de edilebilir. Ben muayyen nisbette şüphesiz 
şalisan iştirak etmek durumunda olabilirim. Yal
nız şunu ifade edeyim, 1061 yılı tatbikatında 
Türkiye'de tescil ve lisans kaldırılmıştır. Yani 
muayyen maddeler hariç, üzüm fındığı, biraz 
evvel arz ettiğim sebepler d olay isiyle lisansa ta
bi tutmak zarureti hâsıl olur, Tütün ve bir de 
ihracı Tarım Bakanlığının müsaadesine bağlı 
bâzı maddeler tohumlar vesaire olmak üzere, di
ğer maddelerde tescil ve lisans usulü kaldırıl
mıştır. Bu demektir ki, bir ihracatçı her hangi 
bir maddeyi ihraç edecekse Ticaret Bakanlığı
na, Ticaret Bakanlığı teşkilâtına ve hattâ ken
di teşekkülüne dahi müracaat etmiyecektir. 
Plân, formaliteye boğan tatbikatın kaldırılma
sına ait hükümleri ihtiva etmektedir. Ve biz bu 
istikametteki geniş bir tatbikatı hu sene getir
dik. Bahis mevzuu olan muameleler, kendileri
ni işgal eden muameleler nerelerdedir, nelerdir 
ben de bunları <şu anda tecessüsle beklemekte
yim. Tescil yoktur. Yani kaçtan sattığını gös
terip, her hangi hir mercie bildirmez. Yalnız 
gümrük kapısından çıkarırken, gümrük kapısı
na bildirir, Cenup'ta lisans yoktur, yani demir
perde memleketleri müstesna olmak üzere li
sans yoktur. Yani muayyen bir miktarda malın 
ihracı için müsaade almaz. Bu şartlar içerisin
de bir formalite ifade etmek isabetli olmıyacak-
tır. 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOGLU (Afyon 

Karahisar) — Küpteki paralar dura dursun, 
Hükümet muslukları açmak suretiyle iş adam
larına kredi teminini düşünmekte raidir? 

2. Müstahsilin mallarına yapılacak olan 
zamları hasat zamanından iki - üç ay evvel ilân 
edilmesi mümkün müdür? 

3. Yabancı memleketlere et ihracı işi ne 
safhadadır? 

4. Yaş meyva ihracı için ne gibi tedbirler 
alınmıştır ve nasıl bir usul tatbik edilmektedir, 

Başka bir sual, Halk Bankasına tesis kre-
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dişi ve işletme kredisi verilmekte olduğu ma
lûm. İsletme kredisinin beş yıl müddetle veril
mesi mümkün müdür? Ziraatte kullanılan güb
re fiyatlarının halk alışı ncaya kadar biraz ucuz
latılması mümkün müdür? Sorularım bundan 
ibarettiı*. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Devamla) — Sayın lııceoğlu 1 nci sualinize 
konuşmamın başlangıcında tafsilâtiyle cevap 
vermiş vaziyetteyim. Mahsul fiyatlarının ilânı 
konusu her sene Haziranda yapılmaktadır. Bu
gün için kanun bunu âmirdir. Bir kanun sevk-
edilmiştir Toprak Mahsulleri Ofisinin Haziran
dan evvel yani ekim sırasında iki üç ay cvve». 
değil, ekim sırasında fiyatların ilân edilmesi 
ve ona göre istihsali temin edebilmek maksa
dıyla Millet Meclisinde bulunmaktadır. İnşal
lah bunu el birliği ile çıkartırız. 

Yabancı memleketlere et ihracı konusun
da şimdiye kadar Ibir, iki özel teşebbüs ile Et 
ve Balık Kurumunun küçük partiler halinde 
çalışması dışında müsait netice alınamadı. Es
babını arz edeyim. Bir kere Avrupa Türkiye'
de şap hastalığı olduğu için et ve et mamulle
rini Türkiye'den almamaktadır. Bu biraz ev
velki arkadaşın sualine de bir cevap mahiyeti
ni taşıyabilir. Almanya'da şarküteri mağazala
rında bizim et mamullerimizi satmak mümkün 
değildir. Türkiye'deki hayvanların şap hasta
lığına duçar olduğu kabul edilmiştir. Hudut
tan içeri sokulmaz. Umumi mâruzâtım sıra
sında Et ve Balık Kurumundan müteşekkil bir 
heyetin Arap memleketlerine gittiğini söyle
miştim. Kuveyt'ten küçük bir parti halinde 
ilk tecrübe talebi oldu. Kuveyt'e bir miktar 
mal ihracedildi. Bizim mamullerimizin fiya
tı 7 Tl. ve 3 lira da nakliye ile 10 lira civa
rında gelmektedir. Avusturalya etleri ki Arap 
memleketleri tarafından fazla tutulmamakta
dır, yağlı olduğu için; bizden daha düşük fi
yatla mal teklif edebilmektedirler bugünkü şart
lar içinde onlarla rekabetimiz malın kalitesi
ne ve heyetlerin bizzat gelip pazarları bulma
sına bağlıdır. Bu konudaki çalışmalarımız de
vam ediyor. Yine bu sene içinde ilk defa İran'a 
hudutlarda yapılan alış verişler dışında 25 bin 
küçük baş hayvan ihracı yapılmıştır. Et ve Balık 
Kurumundan yine bir heyet elan orada bulun
maktadır. Yahutta bugünlerde dönmüş olacak- | 
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tır. Et ihracatımız için çalışmalarımız bu mer-
kezdedii.'. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
İCarahisar) — Musluğa cevap vermediniz Sa
yın Bakan. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Devamla) — Bu konudaki cevabımı umumi 
konuşmalarım sırasında arz ettiğimi söylemiş
tim. Bununla beraber bunları tekrar etmede 
hiçbir mahzur yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sene Türkiye'
de kredi yekûnu 13 milyarı bulmuştur. Bunun 
600 milyonu sanayie, 350 milyonu ihraca mu-
hassas sanayi istihsaline 250 milyonu yine plâ
nın öngördüğü sanayi' kollarına. (Bunun Mer
kez Bankası tarafından sanayicilere tahsisi 
temin ettiğini de ifade ettim. Demek ki, yalnız 
sanayiciler için 600 milyon lira sağlanmıştır. 
Yine Ziraat Bankası zirai kredilerinde ve ti
cari kredilerinde 500 milyon liraya yakın bir 
artış bulunmaktadır. Normal olarak 1 2 - 1 3 
milyar liraya yaklaşan kredi hacmi içinde vâ
ki artış yüzde 10 nun da üzerinde bulunmakta* 
dır. Bu artış iktisadin bugünkü konjonktürü 
içinde normal dozda bulunmaktadır. Yeni ifa
de ettim, gerek para, gerek kredi politikası için
de bu dinamik çalışma 1965 yılı içinde de ay
nen devam edecektir. Bundan müsterih olaba-
lirsiniz. Halk Bankası işletme kredisi müdde
ti beş yıl olabilir mi dersiniz. Halk Bankası 
bu istikamete vadesiz mevduatını tahsis etmek
te bulunduğundan beş yıla çıkartmak imkân 
dâhilinde değildir. 

Gübre ucuzlatılır mı dersiniz. Plân gübre
nin 1961 yılında tesbit edilmiş fiyatı ile tevzi 
edileceğine âmirdir. Ama; Türkiye'de kurul
muş olan gübre sanayiinde yani Kocaeli'nde, 
İskenderun'da ve Kütahya'da çalışan sanayi 
maalesef çok yüksek maliyetli bir sanayi şu
besi halinde çalışmaktadır. Kuruluş yerinde 
hata vardır. Bunun ıslâhı kolayca mümkün de-
ğildir. İşletme hatalarının neticesi bugün güb
renin istediğiniz bir sübvansiyon içinde çok 
daha müsait bir sübvansiyon içinde verilme
sine imkân bırakmamaktkdır. Bununla bera
ber Hükümetiniz 1961 yılından sonra vâki fi
yatların fiyat farkını kendi bütçesi içine al
maktadır ve bu suretle 1961 yılı sabit fiyatla
rı üzerinden satışını öngörmektedir. 
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Yaş meyva hususuna muhtelif senatörler te

mas ettiler. Türkiye'de yaş meyva ihracı ön
ce teşkilât mevzuudur. Bu sene elma ve naren
ciye bölgesinde kooperatifler etütler yapmış
lar ve bu etütler değerlendirilmektedir. 

• •; 2 nçisi İhracatı Geliştirme Merkezinde ça
lışmalar yapılmaktadır. 

Türkiye'de yaş meyva ihracının birkaç 
problemi vardır. Bunlardan bir tanesi teşki
lât mevzuu, biraz evvel arz ettim. Diğeri amba
laj mevzuu. Bu konu orman işletmeleri tara
fından ele alınmıştır. Ambalaj hususu çok pa
halıya malolacaktır. iki fabrikada Beş Yıllık 
Plânda yer almıştır. Ambalaj mevzuu maalesef 
çok yüksek olacaktır. Onun için bu tedbirleri 
ifade ediyorum. 

İkincisi nakliye mevzuudur. Bunda da çok 
müşkülât çıkacağı için bunların umumi mağa
zalar yolu ile nakliyesini düşünmekteyiz. Di
ğer bir kanaldan entegrasyona dâhil olmuş 
bulunmaktayız. Yani frigöfrikler Sirkeci'ye ka
dar gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar hazırlıyabildiğimiz konular 
bunlar şimdilik bu kadardır. Bunun dışında 
kalan mevzularda da yapıcı çalışmalarımız ola-

' çaktır. 
BAŞKAN —• Sayın Agun buyurunuz. 
MEöDl AGUN (Rize) — Et ve Balık Kuru

munun motiern balıkçı gemileri vardır. Bun
ların miktarı ile, tonajları ve balık istihsalin
de ne miktar balık istihsal ettikleri, bunu ri
ca ediyorum. 

İkinci suâlim; Samsun'da Et ve Balık Kuru
mu büyük tesisler inşa ettiriyordu. Bunlar dur
duruldu ve okula tahvil edildi. Bunun sebep
leri ve hangi düşünce ile bu değişikliğin ya
pıldığım rica ediyorum. 

Üçüncü sualim; Müşterek Pazara ortak ol
mamız neticesinde istihsalimizde bir artma 
olacak mı? Olacaksa bunların hangi maddeler 
ve' ne miktar olacağı tahmin edilmektedir he-
sabedilmiş midir? Bunların açıklanmasını rica 
ediyorum. i 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLÎMYELÎ 
(Balıkesir) —Sayın Senatör Et ve Balık Ku
rumunun elinde bulunan gemiler ve bunla
rın tonajlarına dair sualler sordular. Tonajla
rını arz etmekte mazurum. 9 firigofrik nakli
ye gemisi'.vardır. 8 av, dört araştırma olmak | 
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I üzere 21 gemisi bulunmaktadır. Frigofrik ge

milerinden 348 000 liralık navlun sağlanmış
tır. Bu sene özel teşebbüse kiralanmak suretiyle 
navlun sağlanmıştır. Av gemileri bir Japon 
mütehassısının başkanlığında tecrübe avlanma
sı yapmaktadır. Satışa müteveccih dçğilidr. 
Araştırma gemilerinin üç tanesi Ilidro Biyolo
ji Enstitüsü emrindedir. Bir tarafta araştır
ma yapılmaktadır. Şüphesiz bu gemilerin bi
raz evvel arz ettiğim teşekkülün kurulması ha
linde ona devredilmesi bahis konusu olacak
tı.*. 

Samsun'daki soğuk hava deposunun okula dev-
I redilmesi konusundaki muamele benden evvel ce

reyan etmiştir. Bu itibarla şu anda size etraflı 
bir malûmat vermek durumunda değilim. 

Müşterek Pazara gelince: Müşterek Pazar için 
biliyorsunuz tütünde 12 500 ton, kuru üzüm
de 30 000 ton, kuru incir için 17 000 ton, fındık 
için 17 000 ton olmak üzere kontenjanlar sağlan
mıştır. Ağustosta da munzam bir kontenjan sağ
lanmıştır. Bu kontenjanlar ne olacaktır, nasıl bir 
imkân sağlıyacaktır? Bir kere ihracatına nazaran 
gümrükte rüçhanlı tarife ile ithalâta imkân ver-
mek imkânını sağlıyacaktır. Meselâ tütünlerimiz 
için Müşterek Pazar dâhilinde % 50 bir indirim, 
üzümde % 45 bir indirim, fındıkta % 20 bir in
dirim yapılacaktır. Fındıkta % 4 nisbetinde bir 
indirim daha yapılmıştır. Meselâ İspanya'dan 
% 4 bir vergi alınmasına karşılık bizde bu nisbet 
yalnız % 2,5 oranında olacaktır. Şu hale göre 
şimdiye kadar bu maddelerin ithalini yapan mem
leketlere nazaran Türkiye rüçhanlı bir memleket 
durumunda bulunmaktadır. 4 maddenin dışında 
diğer maddeler eklenmesi bundan sonraki sene
lerde yine mümkün bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Ba
kan para ve kredi politikasından bahsederken yan
lış anlamadımsa paranın tedavül sürati kontrol 
edilmektedir, buyurdular. Bu sürat, tedavül süra
ti eksildiği veya fazlalaştığı takdirde kontrol ne
ticesinde ne gibi bir tedbir alınacaktır? 

2. Zirai sigortanın ehemmiyeti ve üzerinde 
çalışılması lâzım geldiğini ifade ettiğiniz malûm
dur. Zirai sigorta bugünkü vaziyeti ile hususi te
şebbüslerin yapabilmesine Devletin bir müdaha
lesi, Devletin bir yardımı bir mevzuat getirmesi 
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ile mümkün olabilecek midir? Bu hususta Hükü
metin her hangi bir çalışması, etüdü veya bir ni
yeti mevcut mudur? 

3. Dağıtılan grafiklerde yalnız ihracat göste
rilmiştir. Bir fikir edinilmek bakımından aynı 
seneler itibariyle ithalâtın da rakamlarını lütfe
der misiniz? 

4 ncüsü zirai kredi bölge kooperatifleri yüzde 
kaç faizle ikrazatta bulunmaktadırlar? Bu kre
dilerde paranın bankaya maliyeti nedir? Koopera
tifler bunu yüzde kaç faizle vermektedir? İkra-
zatm daha ucuzlatılması için Bakanlığınızca her 
hangi bir tedbir düşünülmekte midir? 

Bir sual daha, Ziraat Bankasının aracılığı ile 
yapılmakta olan zirai alet ve makinalarm satış
ları arasına, memleketimizde imal edilmekte olan 
bâzı ekipmanların meselâ römork ve daha başka
ları da vardır. Memleket dahilindeki imalâtçıla
rın kolaylıkla satış yapamıyacakları ve bu ima
lâtın gelişmesine engel olacak bugünkü gidişin 
önlenmesi bakımından bu satışların da Ziraat 
Bankası aracılığı bu hususun mümkün olup olmı-
yacağıi 

Bir sual daha. (Gülüşmeler) Memleketimizde 
yağcılığın istikbali hakkında ne düşünülmektedir? 
Arkadaşlarım gülüyorlar, bunu ikbal bakımından 
sormadım, memlekette nebati ve hayvani yağların 
istihsali, ıslahı ve ihracı yönünden Bakanlıkça 
düşünülen hususat nelerdir? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELI 
(Devamla) — Muhterem senatör paranın tedavül 
süratini ve bu süratin artması halinde ne gibi 
tedbirler alınacağına değinmektedirler. Biliyor
sunuz; Merkez Bankası para arzında paranın tc-
messül kabiliyetini dikkate almak suretiyle ve 
yeni sanayi şubelerinin kurulması halinde, bun
ları da dikkate almak suretiyle parayı çoğaltan 
veya parayı çeken bir mekanizma içinde bulun
maktadır. Nitekim; muhtelif tarihlerde Merkez 
Bankası kararlarını tetkik ederseniz paranın alın
dığına, paranın verildiğine daha doğrusu piyasa
ya arz edildiğine, piyasadan çekildiğine daima 
şahit olmaktasınız. Nitekim paranın muhtelif ay
lardaki seviyeleri dahi muhtelif farklılıklar arz 
etmektedir. Şu vaziyete göre Merkez Bankası, 
sürati arttığı zaman ve aynı zamanda bu sürati 
artan parayı piyasa temessül edemiyecek hale gel
diği zaman, işba halinde bulunduğu zaman yani 
fiyatlarda temevvüçler başladığı zaman, biraz ev-
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vel arz ettiğim şekilde piyasadan bu parayı tek
rar çekmek imkânına sahibolacaktır. Merkez Ban
kasının daimî emisyonları yoktur. Merkez Banka
sı kredi sahasında emisyon yapmaktadır. Merkez 
Bankası Hazineye avans vermektedir. Bunlar mu
vakkat emisyonlardır ve muvakkat şarj mahiye
tini taşımaktadır. 

Bunların esas itibariyle Türkiye'de daimî ol
ması 1958 den evvel tatbikatta gördüğümüz gibi 
bizi birtakım enflâsyonist tesirler icra edecek 
duruma getirebilir. Bu bakımdan mevsimlik ih
tiyaçlar dışında Merkez Bankası bu termometre
yi elinde daima bulundurmak ve dikkatle takib-
ederok, ona göre musluğu açıp kapatmak yolunu 
daima tercih edecektir. 

Zirai sûgorta durumuna temas ettiniz. 
Başak Sigorta dışında özel teşebbüs bu sahaya 
itibar göstermiyor. Zirai sigortanın çok riskli 
olduğunu ve muhatarasının çok fazla olduğunu 
biraz evvelki izahatımda nakletmiştim. Bu şartlar 
içinde, her şeyden evvel malî külfetini tâyin et
mek, hesap ihtimalleri içinde geniş çalıştırmayı 
icaibettirmektedir. Bu konuda, Hükümet olarak, 
bir çalışma içinde bulunmamaktayız. Yalnız şu
nu ifade edeyiım, Başak Sigorta hususi olarak 
bu yönde bir mesai içine girmiş bulunmaktadır. 
Yine aynı şekilde Ticaret Bakanlığına bağlı Si
gorta Murakabe Kurulu da zirai sigorta ile alâ
kalı faaliyete başlamıştır. Ancak bunlar sathi ça
lışmalardan ibaret bulunmaktadır. 

ithalât rakamlarını -istediniz. 1954 ten itiba
ren arz ediyorum. 

Yalnız dolar olarak veremiyeeeğim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, rakamlar yanınız

da yoksa _sonra verebilirsiniz. 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ 
(Devamla) — 1954 te 5 milyar 450, 1955 te 5 
milyar 497. Arzu ederseniz bu ceitveli ki natamam
dır, bâzı yanlışlıkları olabilir, 1964 yılı muvak
kattir, size sevk edeyim. 

Zirai kredi kooperatiflerine bankanın tatbik 
ettiği faize mütaallik sualinize geçiyorum. 

Ziraat Bankası, zirai kredilere tahsis ettiği 
bu parayı Merkez Bankasından sağlamaktadır. 
Msrkoz Bankasının reeskont haddi, zirai reeskont 
haddi 5,25 dir. Ziraat Bankasına kapıdan giriş 
maliyeti 6.015 civarındadır. Ziraat Bankasına 
idare masrafları % 3 - 3,5 civarındadır, buna 
göre % 9 oluyor. Ziraat Bankası bunu % 5 ile 
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kooperatiflere vermektedir. Yani, zararlı bir fi-
nanomanı, kooperatiflerin Devlet tarafından lıi-
'mayeaini dikkate almak sebebiyle, zararlı bir 
finansmanı tercih etmektedir. Zirai alet satış- i 
larma, yerli römorkların ilâvesi konusuna temas 
ettiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Beyefendi, 
zirai kredi kooperatifleri kaçtan vermektedirler? 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLİMYELÎ 
(Devaımla) — Ziraat Bankası tatbikatında oldu
ğu gibi % 9 dur. !5,25 ten aldığı parayı idare 
masrafları ve saireyi ilâve etmek suretiyle, ban
kanın açtığı faiz haddini geçmemek suretiyle 
% 9 dur. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Mevzu 
mühim, iyice tenevvür edemedik. Sualimin so
nunda diyorum ki, bu kredinin ucuzlatılması için 
hor hangi bir tedbir düşünülmekte midir? Gerek 
bankayı zararına para vermekten kurtarmak, ge
rekse zirai kredi kooperatiflerinin gelişmesi yö
nünden kendi öz kaynaklarını d'a artırmak yö
nünden her hangi bir tedibir düşünülüyor mu? 
Yani 'sualimi daha açayım; Merkez Bankasından 
reeskont yoluyla aldığı... 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLİMYELÎ 
(Devamla) — Anladım sualinizi Sayın Ünaldı, I 
müsaade ederseniz izah edeyim. 

Merkez Bankasından alınmış olan miktar, 
Merkez Bankasınca zirai 'senetlere tatbik edildiği 
gibi ihraç kredilerine de tatbik edilmektedir. 
Biraz evvel söylediğim teşviki mutasavver ve teş- I 
vik edilmekte olan sanayi şubelerine de tatbik 
edilmaktedT. Bunda tefrikçi bir faiz haddini I 
Merkez Bankası tatbik etmeyi tercih etmemekte- I 
dir. Bu itibarla Merkez Bankasının bu tatbikatı I 
muvacehesinde faiz hadlerinde bir değişiklik ya- I 
pil ması bugün için mutasavver değildir. Türki- I 
yeldeki faiz haddi nin umumi olarak gözden ge- I 
çirilmesi ilân hükümleri içinde konjonktürün ge- I 
lişl istikametine göre şüphesiz ele alınabilir. Yer- I 
li römorkların da zirai alet satışına ilâve edilme- I 
sinin imkân dâhilinde oiup olmadığı soruldu. I 
Şüphesiz bu İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyeti I 
içinde en yüksek organ olan idare meclisinde ka- I 
rar verilecek bir meoslödir. Vâki müracaatı I 
bankaya intikal ettirmemiz mümkündür, I 

Nebati yağ konusuna geçmek istiyorum. Tür- I 
kiye'de biraz evvel ifade ettiğim gibi, hakikatte I 
nebati yağ'istihsalini, bilhassa zeytin yağı istih- | 
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şalini teşvik etmek ve bunu ihraç piyasasına in
tikal ettirmek maksadiyle ele almış bulunmak
tayız. Yine aynı şekilde, pamuk yağı, ayçiçeği 
yağı ve buna taallûk öden istikamette soya yağı 
ile yürütülen ibir siyasetimiz vardır. Biz soya ya
ğını margar'n sanayicilerine yerli yağda, bir se
ne evveline kadar % 30 nisbetinde kullanmaları 
halinde veriyorduk. Bu sene % 60 a çıkardık. Bu 
sene ayçiçeği istihsal inin fevkalâde olması itiba
riyle uzun bir müddetle margarin fabrikatörleri
ne soya yağı vermekten sarfınazar ettik. Siyase
timiz Türkiye'deki istihsal şartlarına bağlı bu
lunmaktadır. İstihsal imiz memleket ihtiyacına 
kâfi bir seviyeye ulaştığı takdirde gerek ayçiçeği 
yağının, eğerek pamuk yağının sürümünü temin 
edecek bir siyaseti biz de öngörmekteyiz. Asıl 
maksadımız ihtiyaçtan fazla olan nebati yağın 
ki, bu sene gen:ş mikyasta ihraeedilmiştir, bunu 
ihraç kademleri arasında size arz ettim, gerek 
zeytin yağının ihracına imkân verecek bir vasa
tın yaratılmasıdır. 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası Sayın Rıza 
Işıta.nındır. Ama İçtüzüğün 34 ncü maddesi be
ni tereddüde sevk etmiş bulunmaktadır. Şöyle 
diyor son fıkra : «Komisyon üyesi - ki, kendileri 
komisyon üyes'dir - muhalefeti sebebini raporda 
aç'iklamak ımceburiyetindcdir. Aksi halde rapor 
aleyhinde konuşamaz ve sözcüden sual, soru so
ramaz.» Şimdi bu, «'Sözcüden soramaz» fıkrası
nın Bakana da şâmil olup olmıyacağmda tered-
dülleümiş olmakla beraber, bu, hukukî bir mese
ledir. Bunun izahını Anayasa Komisyonundan 
soranız. Bu 'zamana kadar halledilmek üzere, bir 
e,mr,a.l teşkil etmemek kaydiyle kendilerine sual 
hakkı vereceğim, buyurun. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Bakan, 
1962 mahsulünden tüccarın elinde 3 milyon kilo 
kadar bütün mevcuttur. Bunum dış piyasalara 
".ovk ^edilmesine 'bilhassa Karadeniz menşeli olan
ları için hemen hemen imkân olmadığını bu işle 
uğraşanlar ifade etmektedirler. Bu millî mahsu
lün heder olmcması müteşebbisin ve tüccann bir 
felâkete uğramaması için acaba Ticaret Bakanlığı 
ne düşünmektedir? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLÎMYELÎ 
(Devamla) — Sayın Rıza Isıtan'm malûmu ol
duğu veçPnile Ticaret Bakanlığı bağlı muamelele
re itibar g&termemoktedir. Yani hususi takas 
veyahut bu istikamette bir prim tatbiki veyahut 
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ariyere .borçlar ist -'kametinde tütünün ihracı ko
nusu Ticaret Bakanlığı olarak tervicefcmiyeceği-
m'iz bir konudur. Yalnız Ticaret Bakanlığı ola
rak ibu konudaki hususi görüşümüzü meseleyi ele 
alınış olan Gümrük ve Tekel Bakanlığına intikal 
ett'Tımiştik. Yapılarak şey, bunların münhasıran 
!bir banka kredisi faizine taallûk etmesi itibariy
le kredi faizlerini bonfiıkasyondur. Bu suretle 
imal'ıyette 'muayyen bir nlsbet dâhilinde bir dü
şüklük 'imkân dâhiline girmiş olabilir. Asıl mese-
•le, Gümrük ve Tekel Bakanlığına Hükümet ta
rafından tevdi edilmiştir. Şüphesiz Gümrük ve 
Tekel Bakanı arkadaşım bu konuda size daha 
ot raf:1ı malûmat verecek durumdadır. 

BAŞKAN — Savın Denrrdağ. 
YUSUF DEMÎRDAĞ (Trabzon) — Efendim, 

grafikte müracaat değer üzerinden ifade edil-
mc&tddir. Acaba yeni yıllarda ihracat miktarları 

nelerdir? 
ikinci sualim, Trabzon Fındık Satış Koope

ratifi Müdürlüğü tarafından inşaat mülâhaza-
siyle vatandaştan fazla para alındığı, elimizde
ki makbuzlardan da anlaşılmaktadır. Acaba, 
bu bir bakanlık emri midir? Yoksa, mahallî mü
dürlük tarafından alınmış bir tedbir midir? 
Lütfen cevap versinler. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELÎ 
(Devamla) — Sayın Dcmirağ; arz ettiğim de
ğer rakamları.Devlet İstatistik Dairesi tarafın
dan süratli bir çalışma ile verilmiş olan rakam
lardır. Miktar rakamları elan dökülmektedir. 
Bıı itibaıila 19G4 yılı miktar rakam1 arını size 
vermekte mazurum. Ama toplu bir halde hu
susi olarak vermeğe gayret edeceğim. 

Trabzon Fındık Satış Kooperatifinin inşaat 
sebebiyle müstahsıldan fazla para alması konusu 
Bakanlık emri değildir. Bunu tetkik ettirece
ğim. Kooperatifler, ortaklarından inşaat mas
rafı karşılığı kepebilirler, ama genel kurul ka
rarına bağlı obuası lâzımdır. Böyle bir karar 
alınmamış ise sebeplerini tatkik ettirmek imkân 
dahilindedir. Neticesini bildiririm. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Üç sualim 

vardı. Birisi Sayın Rıza Isıtan'm sorduğu hu
sustur. 

İkinci sualini; Halk Bankasının yaptığı hiz
metler, küçük esnafı kalkındırmak yolundadır. 
Fakat Bankanın imkânları ve sermayesi kâfi 
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değildir, kanaatindeyim. 1/ükümetin bankanıh 
sermayesinin artırılması yolunda bir tedbiri 
var inidir? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELÎ 
(Devamla) — Sayın senatör, 150 milyon serma
yenin 800 milyon liraya çıkarılması için kanun 
teklifi Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. 

REFET RENDECİ (Samsun) — ölçü âlet
lerinin kontrol ve muayenesi hakkında gerek 
Bakanlıkta, gerekse belediyelerde ayrı ayrı iki 
teşkilât mevcuttur. Bu iki teşkilâtın ayrı ça
lışması neticesinde vazifesini yapmadığına ka-
aniyim. Bunların tevhidi yolunda Bakanlığın 
bir düşüncesi var mıdır? 

Bir de üç sene içerisinde petrol şirketlerinin 
sayaç olarak getirdikleri sayaçların muayeneleri 
tam zamanında yapılmış mıdır? Halen diğer 
sayaçları muayene için bir tedbir var mıdır ve
ya. yapılmakta mıdır; düşünülmekte anidir? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELÎ 
(Devamla)— Sayın senatör, her iki mevzuu da 
tetkik ettirmek durumundayım. Size ayrıca 
aı*z edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Çetin. 
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Avrupa'-

daki işçilerimize bâzı mallarımızın gönderilmesi 
hususuna temas bııyurınadımz. Bunlara peynir, 
et v. s. gönderilmesi hakkında ne düşünüldüğü-
nü rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELÎ 
(Devamla) — Maruzatım sırasında buluomadı-
mz zannederim, gima, tarım s-atış kooperatifleri, 
Devlet üretme Çiftlikleri, inhisarların da işti
rak edebileceği bir şirket marifetiyle meseleyi 
ele alma çalışması yapılmaktadır. Bâzı etütler 
yapılmıştır. İki milyon lira paraya ihtiyaç gös
terilmektedir. Bunun temin edilebilmesi, şüp
hesiz, söylediğim kurumların müsait ve anlayış
la hareketine bağlıdır. Şimdilik bu kurumları 
bu anlayış içinde görmekteyim, önümüzdaki 
aylarda tahakkuk ettirileceğini ümidetmekte-
yinı. 

.ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Diğer su
alim, tersanelerimizde bâzı gemilerin yapıldığı 
plânda öngörülmüş ve hedeflerine alınmıştır. 
Buna rağmen feribot ve bâzı gemilerin Avrupa-
ya sipariş edileceğini işitiyoruz. Ticaret Vekâleti 
bu döviz israfına müsaade eder mi? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELÎ 
(Devamla) — Sayın senatör, tersanelerde, Tür-
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kiye -tersanelerinde bu gemilerin inışaası muay
yen bir zamana mütevakkıftır. Buna ınukaibil 
feribotlar turizm mevsimine yetiştirilmek zorun
dadır. Bunu Hükümet te yetiştirmek kararın
dadır. Bu itibarla bir tanesi Türkiye tersanele
rinde yapılması fakat bir diğerinin ise siparişi 
zaruri görülmüştür, turizm mevsimine yetişti
rilmek bakımından. Bu sebeple Ticaret Bakan
lığı bu kararla iştirak halindedir. 

ALÂEDDÎN ÇETİN (Çorum) — Üçüncü 
sualimi arz ediyorum. 

Ziraat ve Halk Bankasına sermaye şarttır. 
Şimdi ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz. Büt
çeden niçin her sene bunlara bir tahsisat ayrıl
mıyor? 

TİCARET BAKANI FENNÎ ISLÎMYELÎ 
(Devamla) — Sayın senatör, .biraz evvel ifade 
ettim, esnaf için 150 milyonluk itibari sermaye 
300 milyona çıkarılacaktır. Yine Ziraat Banka
sının 750 milyon liralık sermayesinin 1,5 
milyara çıkarılması için bir kanun teklifi Mec 
ilişe sevk edilmiştir. Ziraat Bankasına 'bu sene 
301 sayılı Kanun, ki çıkmış, fakat işletilmemiş-
tir, -bunu işletmek suretiyle 140 milyon lira ve
rilmiştir. Ayrıca yine biraz evvel söyledim, 500 
milyon liralık tahvil satışı Ziraat Bankası ta
rafından planlanmaktadır. Bunun dışında Zi
raat Bankasının tediyat faaliyeti fevkalâde mu
vaffak netice vermiştir. Bu konuda çalışmalara 
devam edilecektir. Bütçe imkânları, sizin de şu 
günlerde geniş mikyasta Ibütün detayı, ile ma
lûmunuzdur. Esas itibariyle Ziraat Bankasının 
şu anda 750 milyon liralık sermayesi de, evvelki 
tediyelerle dolmuş bulunmaktadır Yeni kanun 
çıktıktan sonra Önümüzdeki seneler bütçeye şüp
hesiz bunun konulması için imkân araştırılacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk. ^ 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 

iBakan, Devletimizin pek eski ve ananevi bir 
istihsal maddesi vardır : Gülyağı. Bir zaman
lar çok ehemmiyet ka'zanan bu istihsal, âdeta 
kıymetini kaybetmiş gibidir. Son yıllarda gül
yağı istihsali hirhayli geliştirilmiştir. Fakat 
miktarını bilmiyoruz. Son yılın gülyağı istihsali 
nedir? Ve dışarda parfüm sanayiinin en mühim 
maddesini teşkil eden bu yağın müşterisi nere
leridir ve Bakanlık (bunları müstahsilin elinden 
değer fiyatına aldırarak aynı evsafta, kalite
sini bozmadan dışarıya ihracı için ibir tedbir al-
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I mış mıdır? Çünkü dış pazarlar (bunun üzerinde 

önemle durmaktadır. Evsafını kaybetmiş gül-
yağları, arz ederiz ki, müşteri bulamamaktadır. 

I Aynı zamanda istihsalin gelişmesi için Sanay.' 
Bakanlığı ve Halk Bankası ve 'buna muvazi ola
rak Bakanlığınız bir işbirliğinde ve istihsali ya
panlara yardım kolunu uzatmakta mıdır! Ba 

I Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden çıkan, bu 
I sanayiinin hâl s dededen kalma iptidai kaynak

larla mı, yoksa muayyen yerlerde Beş Yıllık 
Plânda fabrikasyon hale getirerek bu kıymetli 

I döviz kaynağı getireceğine inandığımız istihsu-
I limizi 'hakiki şekilde istihsal etmeyi düşünmekte 
I midir? 

ikinci sıorum, buna muvazi olarak Türk ha-
I lıcılığmm gelişmesinde ve bunun yine aynı evsaf

ta ihracını ve aynı zamanda halıcılık koopera
tiflerine yardımda, ıgerek Sanayi Bakanlığı ve 
Halk Bankası ve gerek Bakanlığınız arasında 

J bir koordinasyon mevcut mudur? Ve dış pa-
I zarlarda tbunun talipleri var mıdır? Varsa iyi 

kalite halılarımız kontrol ile gönderilmekte mi
dir? 

TİCARET BAKANI FENNÎ ISLlMYELl 
I (Devamla1) — Sayın Kınaytürk, gül yağı konu-
I su şüphesiz ifade ettiğiniz istikamette Türkiye 
I piyasası bakımından önemli bir konudur. Tür

kiye'den normal olarak çoğu konkre olmak 
üzere Fransa gül yagmı almaktadır. Bildiğiniz 

I veçhile bizim mallarımızın kifayetsizliği sebe
biyle Bulgar gül yağları bizim gül yağlarına ter
cih edilmektedir, ıbizim gül yağlarımıza nazaran 

I çok daha müsait fiyatla satılmaktadır. Bu şart
lar içinde, Türkiye'de, her şeyden evvel piya-

I ya bulması malın evsafında mükemmele gitmesi
ne 'bağlı bulunmaktadır. Bugün için İsparta ve 

I çevresinde tarım satış kooperatifleri faaliyet ha-
I linde bulunmaktadır ve İsparta ve Burdur'da 

bu satış kooperatifleri istihsalin büyük kısmını 
almaktadır. Bir de, ayrıca umumi hükümlere 
göre bir kooperatif faaliyet halinde bulunmakta 
idi. Bu sene bir yabancı sermaye gelmiştir. Bur
dur'da bu konuda çalışmayı da va'detmiştlr. 
Biz yalnız ihraca tahsis edilmesi kaydiyle ya
bancı sermayenin gelmesine müsaade çtmiş bu
lunmaktayız. Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği söylediğiniz basit yağ kazanları dışında, im-
ıbikler dışında, bir iki yerde fabrikasyon tecrü-

I 'belerinde'bulunmuştur, fakat tam ve kâmil mâ-
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nada bilhassa Fransız piyasasının aradığı kali
tede bir mal elde etmek durumunda değiliz. Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğinin de bu ko
nuda daha fennî istihsal şartlarını ariyan bir ça-
lişması mevcut bulunmaktadır. Avrupa'da bu
lunmuş ve iktisat tahsil etmiş bir kimseyi oraya 
umum müdür tâyin ettik, gül yağından anlıyan, 
o memleketin bir çocuğudur. Ben kendisinden 
çok hizmetler beklemekteyim. Bu bölgeler için 
büyük fayda getirecektir. 

İstihsal miktarı hakkındaki sualinize şu an
da cevap verecek durumda değilim. 

Halıcılığın gelişmesi konusu, takdir edersi
niz ki, benim Bakanlığımın faaliyet sahasını 
aşan, Sanayi Bakanlığı mevzuu içine giren bir 
konudur. Bu noktada Halk Bankasının mevzu 
ile alâkası kredi fonksiyonundan daha ileri bir 
satflhaya gitmemektedir. Küçük sanat kooperatif
lerini, bildiğiniz veçhile, Sanayi Bakanlığının 
elli teşekkülü tanzim etmektedir, tedvir etmek
tedir ve kredi fonksiyonunu da yine kendi büt
çeleri içindeki imkânlarla karşılamaktadır. Şüp
hesiz onlarla teşriki mesai etmek düşünülecek, 
tetkik edilecek, araştırılacak ayrı bir mevzudur. 
Bunu bu konudaki temenninizi Sanayi Bakanı 
arkadaşıma da intikal ettireceğim. 

BAŞKAN — Sayın Birand, buyurun. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Sadi Ko-

çaş beyanlarında Cenup komşularımızla olan 
ticaret şartlarımızın zoruııluğunu ve kolaylaştı
rılması temennisini izhar ettiler. Sayın Bakan 
da iştirak ettiler. Eski bir zamanda bir kongre 
için bulunduğum İtalya'da bir sohbet sırasın
da birbirimizi tamamlama şartlarının meveudol-
duğunu, ticari münasebetlerimizin artırma yo
llunu sordular. Dediler ki; sizinle alış veriş 
yapmak gayet zordur, yapamıyoruz. Bunuma 
beraber yine yapıyoruz, Beyrut kanalı ile yapı
yoruz, dediler. Acaba Beyrut vasıflı bir ser
best şehir bizde de düşünülmekte midir? Bunu 
istirham ediyorum. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Devamla) — Sayın Birand, Lübnan'a Türki
ye'den yapılan ihracat büyük bir rakam tut
maktadır. Ve reksport ticareti bugün birçok 
memleketler tarafından yapılagelen bir ticaret 
olmuştur. Hattâ ben şunu ifade edeyim, mahal 
zikretmemek, kaydiyle, bu sene bizim de bir iki 
tecrübemiz bu istikamette oldu. Bizde serbest 
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bölge teslbiti konusu ilk defa TicaTet Odaları 
tarafından ele alınmış vaziyettedir. Onlar Jbu 
noktada hudut pazarları ve serbest bölge ko
nusunu ariz ve amik tetkik etmektedirler. Ben 
esas itibariyle 'böyle bir pazarın, bu serbest 
bölgenin kurulmasında! fayda mülâhaza eden 
kişilerdenim. Ama daha derinliğine bir tetkik 
yapılmasının icabettiğini de takdir edersiniz. 
Nitekim İran, Türkiye ve Pakistan arasında ya
pılmış olan anlaşmada, serbest hudut pazarları 
kurulması anlaşmada öngörülmüştür. Bu ko
nuda bir tatbikat da bahis konusudur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) -

Benim sorularını cevaplandırılmıştır, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sorular bitmiştir. 
SUPHİ BA.TTJR (Sinop) - Benim de sualim 

var. 
BAŞKAN — Sayın Batur, bitmiştir sözün

den evvel sorunuzu sorsaydmız iyi olurdu. Bu
yurun. 

SUPHİ BATUR (Sinop) - Tütün rekolte
si çok yaygın bir hale gelmiş, istihsal artmış
tır. Demek oluyor ki ihracat müşkilâtla karşı
lanacaktır. Hükümetçe demiyorum, Devletçe 
bir tedbir düşünülmekte midir? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Devamla) — Sayın Batur, politikanın, tütün 
politikasının esası şüphesiz Bakanlığımız olma
makla beraber, kendime taallûk eden konuda 
kısaca cevaplamak isterim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — İhracat bakı
mından soruyorum, Devletçe tedbir nedir? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Devamla) — Esas itibariyle 1964 istihsalinin 
175 bin ton ve hattâ 179 bin ton civarında ola
cağı söyleniyor. Geçen sene 139 bin ton idi. 
Maalesef bu seneki istihsalin büyük bir kısmı
nın kalitesiz tütünden müteşekkil olduğu ifa-
ds edilmektedir. Tam tahrir yapılmadığı için 
katî rakam verecek durumda değilim. Bu şart
lar içerisinde meseleyi kalite aramayan anlaş
malı memleketler içinde ve istikametinde mü
talâa etmek Ticaret Bakanı olarak şu anda dü
şünmekteyim. Bunlar biliyorsunuz, bu sene 
mubayaa edilecek fakat gelecek sene ihraç pa
zarlarına götürülecek olan maddelerdir. Yine 
aynı şekilde diğer memleketlerde de bir istih-
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sal fazlası bahis konusudur. Hükümetin bu 
mevzudaki düşüncesi tütün ekim sahalarının 
tahdidine doğru gitmektedir. Bu bir. 

İkincisi bu seneki istihsal ile kalite arama
yan anlaşmalı memleketler sahasında bir mik
tar absorbe edilebileceği kanısını muhafaza et
mekteyim. 

BAŞKAN - Sayın Bakan sualler bitti, te
şekkür ederiz bir hayli yorduk sizi. Yalnız bir 
saatti, fakat sizi üç saat yorduk ve istifade et
tik. Buyurun Sayın Ortaç, son söz sizindir. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın senatörler 
suallerinize, fikirlerinize ve mütalâalarınıza 
teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) - Sayın Başkan. 
muhterem arkadaşlarım, Müşterek Pazara gir
diğimiz ve bunun biraz evvel Sayın Bakanımı
zın da ağzından öğrendiğimiz faydaları yanında 
bir intikal devresi geçirmeye başlamış, ihraç 
metanım kıymetlendirilmesi gibi Türkiye'de ge
lişmekte olan ve henüz çocukluk çağında bu
lunan bu sanayiimiz için gerekli tedbirler alın
mazsa büyük tehlikelerin beklediğini de bilme
mek elden gelmez. Bu intikal devresinde mem
leket sanayiinin de geliştirilmesi ve bunların 
yarın kapılar açıldığı zaman yıkılması, yok ol
masının önüne geçmek için bu tedbirlere baş
vurmak yolunda, benim daha evvelden hazır
dı ğı m konuşmama ithalât konusunda bir cevap 
teşkil edecek ve beni biraz serinletecek ifade
lerde Sayın Bakan bulundular. Kıymetli Tica
ret Vekâletimizin bu konuda yeni bir anlayış 
istimakemetinde gitmekte olduğunu memnuni
yetle müşahade ettik. Ancak endişelerimiz ta
mamen zail olmuş değildir. Alınmış olduğu 
ifade edilen tedbirlere devam edilmesini ve bu 
tedbirlerin daha ziyade kuvvetlendirilmesini te
menni ederiz. Biz neden bu kanaatteyiz? Çün
kü bundan birkaç sene evvel ithalât kotaların
da terblyevî kota diye adlandırılan bir kotanın 
da bulunduğunu ve bunun ecnebi tehdidiyle, 
kamçısiyle Türk'ü terbiye etmek mânasına gel
diğini görüp üzülen bir arkadaşınızım. Bunun 
dozu, terbiyevî kotanın dozu hakikaten mem
leketin ihtiyaçlarım sıkımyacak tarzda tâyin ve 
tanzim edilirse, buna sözümüz yoktur. Ancak, 
aynı maddenin, Türkiye'de bol bol yapılması 

— 704 — 

mümkün olan, birtakım, makina gibi aletlerin 
(elektrikli, elektriksiz) bu terbiyevî kota na
mı altında ithal edilmek suretiyle gelişmekte 
olan sanayi kollarımıza birçok darbeler indi
rilmişti. Malamaların ithaline hiçbir şey de
miyorum. Ancak öyle makinalar ithal edilmiş
tir ki biz Ticaret Bakanlığının muhtelif memle
ketler masalarına müracaat ettiğimiz zaman bi
ze demişlerdir ki «Hayır, bizim masada böyle 
bir ithal maddesi yoktur.» Fakat piyasada biz 
yine bunları görüyorduk. Şu hakle biraz ev
vel Sayın Bakanımızın işaret buyurdukları 
ve arkadaşlarımızın da tenkide aldıkları mon
tajda hususi hükümler konulmak sureliyle bu 
montaj sanayiini takyit altına almak durumu 
(memleket menfaatleri istikametinde alınmış 
bir tedbir olduğunu ifade buyurdular) bu da 
bize bir ferahlık vermekledir. Bulaşık makina-
snım memleketimizde yapılacağı söylendiği bir 
zamanda bir de bakıyoruz, Eskişehir vilâyeti
mizde bir mağazada bulaşık makinası ithal edil
miş. Ticaret Bakanlığı kotasında onun her ma
sasında dahi böyle bir soy görünmüyor. Şu 
halde bunlar, hakikaten takyit altına alınması 
iktiza eden, çok mühim unsurlardır. Çünkü, 
başka nam altında bunların parçaları gelmiş, 
bir araya getirilmiş ve bizim öteden beri alışa
geldiğimiz ecnebi markaya olan itibarımızın, 
itibar za'fımızm da tesiri altında, bunlar eşi, 
Avrupa emsalinden daha iyi çalışan evsafta 
makinalar ve aletler olmasına rağmen halk 
bunlara daha çok itibar göstermiştir. Bu se
beple, Ticaret Bakanlığunn burada çok has
sas ve çok dikkatli olmasını, Müşterek Pazar 
gibi yarın kapılar açıldığı zaman arkasında ge
lişmiş, direnmiş maliyet hesaplarını buna göre 
ayarlamış bir sanayi kütlesinin bulunmasını te
min edecek bütün tedbirleri bugünden almaya 
başlamasını temenni etmek hakkımızdır. Muh
terem Bakanın «memlekette yapılan mamulât 
ithal listelerinden çıkarılmaktadır»1 sözü bir 
haberi beşarettir. Kendilerine burada teşek
kürü bir borç bilirim. Montajdaki takyidat da 
bizim bu arzularımızı temin edecek bir istirha
mımızın karşılığı oluyor ki; buna da ayrıca te
şekkür ederim. 

Yine Sayın Bakanımız Sanayi Bakanlığı ile 
devamlı akort halinde bulundukların beyan bu
yurdular. Ben buna bir de Gümrük ve İnhi-
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şarlar Bakanlığım ilâve etmeyi düşünüyorum. 
Çünkü birisi sanayiin gelişmesini sağhyaeak 
bir bakanlık, Yüksek Ticaret Bakanlığımızda 
iç ve dış muvazeneyi kontrol edecek, bir diğeri 
de kapıda, ikide bir «alırını, almam» gibi sıkın
tılar çıkarmıyaeak veya çıkaracak bir bakan
lıktır. Bunların üçü bir araya gelirse, istik
bale daha emin adımlarla yürüyebiliriz. 

Bir istirhamım daha var, uyanan Afrika, 
çoktan Avrupa'nın ticaret sahası haline gelmiş
tir. Fakat biz hop Avrupa'ya mal satmaya uğ
raşmış ve bu itiyatta bulunmuş insanlarız. Bi
zim- iein Afrika çok yabancı, henüz keşfedilme
miş bir pazardır. Sadi Koçaş arkadaşımız ve 
diğer arkadaşların ziyaretleri neticesi buraya 
aksettirecekleri çok şeyler vardır. Onun için 
biz de gerek İm su si ve gerekse diğer resmî ka
nallarla Afrika'ya- artık başımızı çevirmeliyiz 
ve bunda geri kalmamalıyız. Gerek mamul 
ve gerekse zirai istihsal maddelerinin piyasa
larım buralarda aramalıyız. 

Hepinize hürmetler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesi üze
rindeki müzakereler bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

1.1.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

12 000 

12.000 Personel giderleri 18 716 545 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 511 919 
BAŞKAN —• Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 605 002 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 224 884 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 492 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir, 

(A/2) Yatırım harcamaları 

B. Lira 

22 000 Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 74 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 42 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenleı'... Kalral edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu suretle Ticaret Bakanlığı 
bütçesi Yüksek Senatoca kabul edilmiş bulunmak
tadır. Sayın Bakana ve onun değerli arkadaş
larına muvaffakiyetler dilerim, bu bütçenin mem
leket hakkında hayırlı olmasını temenni ederim. 
(Alkışlar). 

Efendim; Karayolları Genel Müdürîüğit 
1965 yıîı Bütçe kanım tasarısına oy verenleri arz; 
ediyorum. 117 iştirak var. 88 kabul, 26 ret Z çe-
kinser. Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe ta
sarısı 89 oy ile kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanun tasarısına 113 üye iştirak etmiştir. 
78 kabul, 30 ret, 5 çekinser. Bu suretle Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanun 
tasarısı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın İskender Cenap Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, mü
zakereler günlerce, gecelerce devam etmekte ve 
maalesef insan gücünü aşacak derecede yorgun
luk tahmil eden bu çalışmalarda şu sıralara bak
tığınız zaman, gördüğümüz arkadaşlar, muayyen 
arkadaşlar. Gündüz ve gece müzakerelere de
vam eden arkadaşlar, aynı arkadaşlardır. Bunun 
niçin böyle okluğu üzerinde durmıyacağım. An
cak, Tüzüğe uygunluğu kabul etmekle beraber 
grup sözcülerinin, hattâ vekillerin sözlerini tah-
didetmek suretiyle elimizdeki programa göre ba
kanlıkların müzakelerini bitiririz şeklinde bir 
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çaba içindeyiz. Ancak burada müzakere edilecek 
daha 9 tane büyük vekâlet vardır ve bunlara bağ
lı umum müdürlükler vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, insan konuşurken ve
ya sual sorarken vakti, zamanı her halde biraz 
zor ölçüyor. Şu anda benim de sizleri işgal edi
şim bunun gibi bir şey her halde. Şimdi bu do
kuz vekâlet üzerinde münakaşalar nereye va
racaktır? Bâzı vekâletlerde gayet güzel usuller 
tatbik ediyoruz. Meselâ; Bayındırlık Bakanlı
ğı bütçesi görüşülürken hakikaten güzel bir usul 
tatbik edildi. Vekil kısa bir konuşma yaptı. On
dan sonra sual sormak icabedcrse, bu sualleri 
bana hususi olarak sorunuz ben yazılı olarak ce
vap vereyim, dedi. Neticede işi tatlıya bağladı, 
geçti yerine. Ve böylelikle bu vekâletin bütçe 
müzakeresi gayet kolaylıkla bitti. 

Şimdi, bâzı bakanlık bütçesi konuşmalarında 
ki, biz hepimiz bunu yapıyoruz, hattâ mahalli 
dertlerimizi dahi birer sual olarak sormaya kalkı
yoruz. Bunu koridorda dahi bakan ile ve yahut-
ta ilgili umum müdür ile, ilgili daire müdürü ile 
konuşma imkânına sahibiz. Çok istirham ediyo
rum; insan psikolojisinin, insan bedeninin bir 
dayanma, tahammül derecesi vardır. Günlerdir 
burada çalışıyoruz. Bu gece saat dörte kadar 
belki yine çalışacağız. Elimizdeki vekâletlerin 
mevzuları geniş. Onun için Başkanlıktan istir
ham ediyorum. Başkanımız gerekli konuşmalar
da gayet titiz olsunlar ve zaman dolunca gerekli 
tedbiri alsınlar ve bilhassa sualler umumi mevzu
lara ait değilse, bunların hususi olarak sorul 
ması veyahutta sualin yazılı olarak Bakana veril
mesi, Bakanın sual cevabını bilâhara bildirmesi 
şeklinde bir usulün tatbikine gidersek ancak kur
tarabiliriz. Yoksa şu devam eden yirmi, otuz ar
kadaş da bir iki gece sonra dayanamıyacak va
ziyete gelince, şu sıralarda kimseyi bulamıyaca-
ğımızı ifade etmek isterim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ege'nin konuşmasına bü
tün kalbimle iştirak etmekteyiz, Divan olarak. 
Bâzı arkadaşlar, diğer arkadaşlar tarafından so
rulmuş sualleri dahi sormaktadırlar. Ve Baka
nın biraz evvel yaptığı beyanlara kanaat etmive
rek, tekrar kendisine sual tevcih etmektedirler. 
Hatırlatıldığı zaman Riyasete karşı müşahede et
tiğiniz hareketler vâki olmaktadır. Bu itibarla 
arkadaşlardan Divana müzahir olmalarını bil
hassa ben de rica ediyorum. 
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K — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt

çesi : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 'Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesinin müzakerele
rine başlıyoruz. Bu hususta verilmiş bir takrir 
vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Programın tatbik edilebilmesi için Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesiyle beraber Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin birlikte müzakeresini arz ve teknil ederiz. 

Tabiî Üyo Kayseri 
Fahri özdilek Hüsnü Di'keçligil 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kayseri 
Sadi Koçaş Suad Hayri Ürgüplü 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bu suretle iki bütçeyi beraber müzakere 
edeceğiz. 

tl'k söz Adalet Partisi adına Sayın Mustafa 
Gülcügil'indir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu (konuşmadan son
ra müsaade ederseniz saat 12.00 ye doğru bir ara 
vermek isaibetli olur. Yani bize de biraz istirahat 
etmek fırsatı düşer. 

A.P. GRUPU ADINA MUSTAFA GÜLCÜ-
GÎL (îsparta) — Muhterem Başkan, Muhte
rem Sağlık Bakanı sağlık bakanlığı erkânı, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri : Adalet 
Partisi grupu adına, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Bütçesi hakkında, görüş ve mütalâala
rımızı, arz ederek, hizmetin nasıl daha iyi ve da
ha verimli ^olabileceğini, görüş zaviyemizden izaha 
çalışacağım. 

Evvelâ şunu kabul etmek lâzımdır ki, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi, bir çok ba
kanlıkların bütçeleri gibi, non-prodüktif bir büt
çe karakterinde değildir. 

Millî istihsalde esas unsur, insan gücüdür 
Sağlık Bakanlğı, koruyucu tababet ile; istih

salde birinci derecede müessir olan insan gücünü 
hasta etmemek suretiyle istihsal sahasından ayrıl
mamasını, sağlıyor, tedavi kurumlarıyla da, müs
tahsil insan gücünün biran evvel istihsal sahası
na dönmesine çalışıyor ve bu suretle millî istihsal-
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de birinci derecede rol oynuyor ve neticeye mües
sir oluyor. 

O halde, Sağlık Bakanlığı bütçesi tamamen 
prodüktif bir bütçe karakteri taşımaktadır. 

Böyle kabul edilince de, bu bütçeye ayrılacak 
harcamaların, daha çok yatırım karakterinde ol
ması ve Maliye Vekâleti tarafından daha iyi ve 
kolay kabul edilmesi lâzımgelir. 

Sağlık Bakanlığı Bütçesinin tetkikinde, gö
rülmektedir ki, bu bütçe yatırım bütçesi değil da
ha eok harcama, cari masraflar bütçesi karekterin-
dedir, Maliye Bakanlığı, bu bütçe senesinde de 
Sağlık Bakanlığına karşı, hasis davranmış, plân 
hedeflerinin kabul ettiği cari masraflar ve bele 
yatırım masraflarını dahi tam vermekten çekin
miştir. 

Plânda: Sağlık Bakanlığı bütçesinin cari har
camalar kısmı 752 milvon lira olması lâzımgelir-
ken 180 milyon lira eksiği ile 572 milyon, yatı
rımlar harcamaları 1.91. milyon lira olması lâzım 
gelirken 44 milyon lira noksanı ile 147 milyon 
olarak huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Bu ha
le göre plân hedefleri tahakkuk edememiş, asgari 
% 25 nisbetinde plân hedeflerine varmada, sağ
lık sahasında, gecikme olmuş, buna ilâveten de, 
1964 senesinde olduğu gibi, sene sonuna doğru 
umumi bütçe üzerinden % 10 tasarruf yapılması 
eklenirse - ki, bu tasarruf cari masraflardan ya
pılmasına imkân olmadığı için, bizzarıır yatırım
lardan yapılacaktır - esasen 44 milyon lira plân 
hedeflerinden noksan gelen yatırımlar karşılığın
dan bir de bu % 10 tasarruftan dolayı 50 - 60 
milyon liralık bir indirme husule gelecek ve Sağ
lık Bakanlığı bütçesindeki yatırım faslının, plân
da gösterilen 191 milyondan ancak 80 - 90 milyo
nu, yani % 50 si tahakkuk edebilecektir Bu su
retle Sağlık Bakanlığı bütçesi tamamen bir cari 
masraflar bütçesi karekterini alacaktır. 

1964 senesi, bu % 10 tasarruflar yalnız yatı
rım masraflarına tesir etmemiş cari masraflara 
dahi tesir etmiş; birçok hastaneler, ödenek yok
luğundan hastalarına ilâç alamamışlar, iaşe ede-
miyecek duruma düşmüşler ve 1965 Martında öde
mek üzere borçlanma yoluna gitmişlerdir. 

Bunun neticesi şuraya varmaktadır. Sağlık 
Bakanlığı; Sağlık hizmetlerini, sosyal hizmetleri, 
eğtim müesseseleri yatırımlarını, bu seneki plân 
hedeflerine göre yapamıyacak, personel yetiştir
mekte güçlük çekecek, plânda gösterilen hedefler 
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ancak % 50 tahakkuk decek demektir. Nitekim 
geçtiğimiz sene birçok sağlık ocağının açılamama
sı, birçok hastahanenin ikmâl ve teçhiz edilmeme
si ile hizmete girmemesi, bâzı malzeme re araçla
rın alınamaması ile sağlık hizmetleri geniş ölçü
de aksamıştır. 

Plâna göre Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin 
tamamlanabilmesi ve sosyalizasyonun tahakkuku 
15 senelik bir devre içine sığdırılmıştır. 

Fakat : Plâna göre tahsisi yapıldığı ve % 25 
civarında noksan tahsisat verildiği, sonradan da 
% 10 tasarruf yapılması ile ve bilhassa bu tasar
rufların yatırımlardan olması, plânın 15 senede 
tahakkukunu ön gördüğü sağlık hizmetlerinin 
25 - 30 senede tahakkuk etmesine sebebolacak, 
bir de bu buna bu gecikme senelerine ait nüfus 
artışını katarsanız, daha da gecikecektir. Bilmem 
Türkiye'nin sağlık dâvasının halledilmesinin bu 
kadar gecikmeye tahammülü var mıdır? 

Maliye Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı Büt
çesinin prodüktif karakterini nazara alarak ve 
plân hedeflerinin gecikmesi ile, sağlık dâvasının 
hallinin daha da zorlaşacağını kabul ederek, plân
da gösterilen rakamları vermesini arzu ederdik. 

Kaldı ki, plânın gösterdiği rakamlarla dahi, 
Sağlık Bakanlığı Bütçesi,' bütün bütçenin % 5 ini 
geçmemektedir. Halbuki, sağlık dâvasını hallet
miş medeni memleketlerde, Sağlık Bakanlıkları
nın bütçeleri, umumi bütçe yekûnunun % 10 un
dan aşağı değildir. Bizim sağlık hizmetleri bakı
mından evvelâ onların seviyesine erişmemiz ve 
sonradan o seviyeyi muhafaza etmemiz lâzımgel-
mektedir. Bunun için de umumi bütçenin en aşa
ğı % 10 undan yukarı bir tahsisatın Saşlık Ba
kanlığı Bütçesi için verilmesi lâzımdır. Malî ba
kımdan plân hedeflerinden uzak, dar ve kısır 
bütçe ile, Sağlık Bakanlığı ne yapacaktır? Tür
kiye'nin sağlık dâvasını halde ana politikası ve 
görüşü nedir? Tam devletçi midir? Hususi teşeb
büs kıymet ve yer verecek, yardım edecek midir? 
Hangi sahalarda ve hangi noktalara kadar dev
let eli ile yapmayı hangi hudutlar içinde hususi 
teşebbüse yardımı düşünüyor? Bunları araştırdı
ğımızda, bütçe rakamları ile beyan ve tekliflerin 
mübayenet arz ettiğini görmekteyiz. 

Hususi teşebbüsü destekliyeceğİz diyen beyan
lar yanında, bunun bütçede ifadesini görmemek
teyiz. Sağlık Bakanlığı Bütçesi karekter itibariy
le sağlık hizmetlerinin tamamını devletin görmesi, 
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hem koruyucu tababeti ve hem de tedavi edici ta
babeti bünyesinde toplamak suretiyle Türkiye'
nin sağlık dâvasını tam bir devletçilik fikri içe
risinde mütalâa yolunu tutmuştur. 

Hem koruyucu tababet icablarmı yerine ge
tireceğim, hem de hasta vatandaşı tedavi edece
ğim, bütün sağlık hizmetlerini bütün vecibele
riyle yerine getireceğim diye ortaya çıkmak şa-
yani takdir bir haldir. Fakat büyük ve yerine 
getirilmesi, tam ve kâmil olarak bütün vecibe
leriyle yapılması imkânsız olarak gördüğümüz çok 
cüretli bir iddiadır. 

Dünyanın en zengin milletlerinin bile altın
dan kalkamıyacağı büyük malî külfetler yükle
yen bir yoldur. 

Kaldı ki, Sağlık Bakanlığının yataklı tesis
lerindeki yatak adedi 39 bin civarındadır ve 
542 kişiye bir yatak düşmektedir. Bu adet ve 
bu adedin nüfusa nisbeti, geri kalmış memle
ketlerde dahi az görülen bir yetersizliktedir. 
Azami 200 - 250 kişiye bir yatak düşecek şekil
de adedin artırılması yani 40 - 50 bin yatağın 
daha ilâvesi lâzım gelmektedir. 

'Butçsde yatak adedinin artmasına matuf yatı
rım fasılları ile, mahallî yardımların temin edece 
ği imkânları da ilâve edersek, görürüz ki senede 
1000 - 1500 yatak eklenebilecektir. Bu ise ancak 
nüfus artışını karşılar. Senelerce sonra dahi, 
yatak adedi, nüfusa nisbet itibariyle aynı kala
cak ve hizmet lâyıkı ile gürülemiyceektir. Bunun 
çıkar yolu, plânda derpiş edilen yatırım harca
malarını tam olarak vermek tedavi ımüeesesesi 
kurmak isteyen hususi teşebbüs sahibine yardım 
©tımek, kredi açmak, kolaylık göstermek olmalıdır. 
Böylece Sağlık Bakanlığı, hem tedavi müessesesi 
kurmak gibi çok malî külfet istiyen bir yükü üze
rinden kıısmen olsun atmış olur, hem de kuracağı 
tedavi müesseselerinin işletme 'masraflarından 
kurtulmıiff, bu külfeti hususi teşebbüse devret
miş olur. Bu .suretle de yönelmesi lâzımgelcn 
esas gayesine, koruyucu tababet ve «sosyal hizmet
lere daha fazla eğilmek imkânını bulur. 

Bütçede bu yolda atılmış adımların maddî 
izlerini görememekteyiz. Keza Türkiye'deki res
mî tedavi müesseseleri, .muhtelif teşekküller ta
rafından idare edilmekte, her birinde maliyet 
çok değişik neticeler vermekte, Sağlık personeli 
baremleri değişiklikler göstermekte, bu da per
sonel arasında kaymalara ve hoşnutsuzluklara 
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•jehobolmakla, ve aynı zamanda personel, malze
me ve yatak israfı olmaktadır. 

Ç/öyle ki bir vilâyette, Sağlık Bakanlığının 
Sigortanın, i)D ıv.n, Millî Müdafaanın has
taneleri vardır. Hepsinde ayrı lâboratuvarlar, 
röntgen gibi cihazlar, ayrı mütehassısı hekim 
kadroları ve personel kadrosu ve nihayet bir 
krmımda yataklar dolu, diğerlerinde hoştur. 
Para, hekim, personel, malzeme yokluğu ve sı
kıntısı çeken bir memlekette ayrı ayrı idareler 
yolu ile yapılan bu israfların önüne niçin geçil
mez ve niçin çare aranmaz anlaşılamamaktadır. 

Sağlık Bakanlığının fonksiyonunu yapabil
mesi için lüzumlu olan birinci unsur personel
dir. İstediğiniz kadar bina yapınız, malzeme 
bulunuz, yeteri kadar ve kaliteli personel olma-
vmca hizmet rt'onİldiği gibi yürütül eınıez. Bu 
sebeple personel .meselesi üzerinde fazlaca dur
mak isteriz. 

Sağlık personelinin başında Hekim gelir. 
Türkiye, bakanlık kayıtlarına göre 15 bin ci
varında hekim vardır. 15 bin hekim Türkiye 
için azdır. Fakat 15 bin hekimin tamamını Türk 
Sağlık hizmetinde kullandığımız takdirde mü
him bir kıymet ifade eder ve azımsanmayacak 
kadar iyi neticeler alınır. O takdirde 2000 ki
şiye bir hekim düşer. Mesele bunları Türk Sağ
lık hizmeti sahasında tutabilmekte ve sağlık hiz
metlerinin ihtiyacına göre yurt sathına gereği 
gibi tevzi edebilmektedir. Ayrıca 10 bin hekime, 
5 bin hemşireye, 16 bin yardımcı hemşireye ve 

20 bin köy ebesine ihtiyaç vardır. Mevcut 15 bin 
hekimin ancak 4 bini Sağlık Bakanlığı hizmetin
dedir. 4 bin kadarı mesleği terketmiş, bir o ka
darı memleket, dışında çalışmakta, ve 4 bin ka
darı da Sağlık Bakanlığı dışında çalışmaktadır. 

15 bin hekimin hemen yarısı memleket sağlık 
hizmeti sahasından fiilen ayrılmıştır. Bunun ne
denlerini arar bulursak ve bu 7 bin hekimi Türk 
hizmet sahasına çekebilirsek, davanın büyük b ;r 
kısmını halletmiş oluruz. Yoksa yeni tıp fakül
teleri açmak ve yeni mezunlar vermekle dâva 
hallolmaz, ihraç metaı hekim hazırlamış oluruz. 
Bunun ça.reü, bir senatörümüzün Bütçe Ko
misyonunda söylediği gibi, hekimleri vatandaş
lıktan tardotmek veya asmak değildir. Bunun 
nedenini 1963 senesi Bütçe Komisyonundaki mü
zakereler sırasında zamanın Sağlık Bakanı sa
yın Dr. Yusuf Azizoğlu şu cümlelerle ifade et
mişti : 
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Hekimler iyin tatbik ettiğiimiz ücret baremi, 

adalet ile hizmet ile alâkası olımyan gülüne 
bir baremdir. Liseden sonra, 10 sene okuyan bir 
hekimi 460 lira maaş ile tâyin ediyoruz. Benim 
şoförümün bile maaşı 900 liradır. Bu durumda. 
elbette 4 bin doktorumuz dışarıya hicret ede
cek, burada kalanlardan çoğu da Bakanlıkta hiz-
ınet görmiyecektii'.» 

Hakikaten bugün, bir pratisyen hekim 35 
lira asli maaşla yani 500 lira ile tâyin edilir, 
mütehassıs hekim ise 40 asli maaşla yani 600 li
ra ile tâyin edilir. Birçok sağlık merkezlerinde 
hekim, sağlık merkezi şoförü veya aşçısı ile aynı 
maa.şı alır. 

Hekimin gece ve gündüz mesaisi belli değil
dir. Bilhassa sağlık merkezlerin de çalışanlar 
için. Vatandaş gece yarısı hastasın] sağlık mer
kezine getirir, hekimi evinden uyandırır, he
kim sağlık merkezine gider, hastaya lüzumlu 
tedaviyi yapar. Bu mesaisinin karşılığını hiç
bir yerden almaz. Dışardan kazam; temin eden 
hekim bu gün çok az kalmıştır. (Jocuğunun 
mektep masrafını karşılayamıyan hekimler ta
nırım. 

Sağlık Bakanlığı rahmetli Refik Saydam
dan beri kendi personeline hiç. el uzatmamış, 
onları hiç korumamıştır. Birçok bakanlıklar, 
bünyelerinde çalışan elemanlarını muhtelif yol
larla korudukları, tatmin ettikleri halde, Sağ
lık Bakanlığı çok kıskanç davranmış, son za
manlara kadar makam tazminatını dahi çok 
görmüştür. 

Bir kazada hâkim, kaymakam, hekimden 
bir misli kadar fazla para alırken hekim an
cak kıt kanaat geçinir hale gelmiştir. Bir he
kimin, fakülteden çıktığı zamanki mükteseba-
tını dahi muhafaza edebilmesi için, ayda 50 lira 
civarımda meslekî kitap ve mecmua parası öde
mesi lâzımdır. Bunu vermeyen hekim her gün 
gerileyecektir. 1963 bütçe müzakerelerinde va-
dedilen, bir kısmı kanun tasarısı olarak gelen 
ve bekliyen, makam tazminatı ücretler fultaym 
kanunu, bir kısmı çıkmış bir kısmı ise henüz 
çıkmamıştır, bu sebeble de hekimin halinde bir 
salâh husule gelmemiştir. Full - time kanununun 
çıkmaması hekimi üzmekte ve sıkıntılarını ar
tırmaktadır. Personel kanunu içerisinde mü
talâası doğru değildir. Esasen onun da ne za
man çıkacağı meçhuldür, 
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Full - time kanununun çıkması, hekimi, birçok 

dedikodulardan ve töhmetlerden koruyacağı 
gibi Devlet sağlık müesseselerinin İstismarını 
da önleyeceği için lüzumludur. 

Hal böyle devam ederse, dış memleketlere 
hekim akını durmayacak, Sağlık Bakanlığının, 
boş olan 400 Hükümet Tabipliği ve yüzlerce 
mütehassıs kadroları dolmayacak ve hizmet gö
rülmekte devanı edecektir. 

Türk hekimi lisan bilmeden gittiği, Orta -
Avrupa memleketlerinde, hüsnü kabul görmek
te ve aranmaktadır. Lisan bilenlerin kıymeti ve 
aldıkları ücret füze göre yüksektir. Bu sebeble 
dışa akını önlemek ve 6 - 7 bin hekimi Türk 
sağlık sahasına çekebilmek için hekime asgari 
hayat şartları standardını temin edecek imkân
ların sağlanması lâzımdır. Bunun imkânları 
vardır] ve bulunmuştur. Yeter ki tatbik edilsin. 

Döner sermaye, sosyal sağlık sigortası yo
luna gitmek zamanı gelmiştir. Hemşire ve yar
dımcı personelin durunıuda aynıdır. Günde as
gari 10 saat çalışan, her türlü hasta ve hastalık
la karşı karşıya olan hemşire ve personelin si
gortası bile yoktur, bu feragati karşılığı 25 - 30 
asli maaşla yani 400 - 450 lira ile tâyin olur. 
Hiçbir hayatî tehlikesi olmıyan ve 8 saat ça
lışan bir işçinin yevmiyesi 12 - 15 liradır ve si
gortası vardır. Sağlık Bakanlığının şu iki va
zifesini bir birinden ayırması lâzımdır. 

1. Koruyucu tababet ve sosyal hizmetler. 
Bunu Hükümet ve Devlet vazifesi telâkki 
ederek, tamamen Bakanlığın üzerine alması 
ve bunlar için sosyalizasyona gitmesi lâzım
dır. 

2. Tanı ve kâmil mânası ile, tedavi edici 
tababeti sosyalize etmek hatalıdır ve çok kül
fetli, altından kalkınmıyacak kadar masraflara 
bağlı bir iştir. Bunu sosyal sigorta - sağlık si
gortası yolu ile hallolunmasını en kolay yol 
olarak görmekteyiz. 

Bu zaviyeden, Muş ve diğer vilâyetlerde 
tatbik edilen sosyalizasyonu ele alırsak, Muş'
ta tatbik edilen sosyalizasyonun teknik hata
ları, bilgi hataları vardır. Sağlık ocaklarının 
yerlerinin intihabında, yol, su, okul elektrik 
ve orada ikamet edecek olan sağlık personeli
nin ihtiyaçlarını .göz önünde tutarak inşaat 
tarzında iklim şartlarını dikkate almak lâzım
dır. Diğer vilâyetlere teşmili, eskiden yapı
lan hataları tekrar etmemek, sağlık tesisleri az 
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olan vilâyetlerden devam etmek suretiyle mu
vafık görmekteyiz. Ncvar ki bu tatbikat, koru
yucu hekimlik, mücadele hekimliği, sahaların
da tamamen ücretsiz, tedavi edici hekimlik sa
hasında fakirlere ücretsiz, halivakti yerinde 
olanlara, ücretli olmak suretile tatbik edilmeli, 
tedavi edici hekimlik sahasında sağlık sigorta
sında beraber yürütmenin çare ve yolları aran
malıdır. Bir çok sağlık ocakları inşası yerine, 
şartlar iyi tetkik edilerek, gezici ekiplerin ika
mesi düşünülmeli, iyi hizmet ve ucuza malet-
menin yolları aranmalıdır. 

Sosyalizasyon bölgelerine gönderilen sağ
lık personelinin tabii ihtiyaçları düşünülmeli, 
çocuklarının okuması temin edilmelidir. Aksi 
halde birkaç sene çalışan sağlık personeli, 
oradan kaçınanın yollarını arayacaktır. 

Sağlık Bakanlığının üzerine eğilmesi lâzım-
gelen meselelerden birisi ve bizce en -mühim
lerinden birisi de, büyük şehirlerde gece kon
du sahalarının, 'kasabaların ve köylerin hijyen 
şartlarının ıslahı, sâri hastalıklarla ve parazi-
ter hastalıklarla mücadeledir. 

Türkiye'nin hemen hiçbir şehrinde tam 
hijyenik kanalizasyon tesisatı olmadığı gibi, bü
yük şehirlerde bilhassa gecekondu sahalarında, 
kasabalarda ve hele köylerde helaların vazifesi, 
sadece ihtiyacını gösteren şahsi, nazarlardan 
korunmaktır. İhtiyacını gören şahıs kapalı yer
de, dışkısı dışardadır. Bir kimse hela yolculu
ğuna çıktığı zaman, onunla birlikte bir sinek 
bulutu ve tavuk sürüsü harekete geçer4. Türki
ye'de sâri hastalıklar çok fazla görülmüyorsa, 
bunun başlıca sebebi, halkın bu hastalıklara kar
şı şerbetli oluşu, tavukların ve sineklerin insan 
dj.şkısmı uzunca zaman meydanda bırakmamış 
olmaları ve güneştir. 

Türkiye'ye dışardan gelenler, yabancılar, 
şerbetli olmadıklarından Türkiye'de kolayca ti
fo, dizanteri gibi sâri hastalıklara yakalanırlar 
ve hastalıkları ağır seyreder. 

Sağlık Bakanlığının gıda, mesken hijyenik 
şartlarının yerine getirilmesi için mücadele yap
ması, bu meyanda, belediyelerin vazifesi olan fakat 
layıki ile yapamadıkları karasinek mücadelesi
ni üzerine alması ve insan dışkısının gübre ola
rak kullanılmasının önüne geçilmesini sağlama
sı, sâri salgın ve paraziter hastalıkların azal
ması için lüzumlu ve şarttır. Fakat bütçede bu 
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yolda bir (mücadelenin tatmin edici rakamlarla 
ifadesini görmemekteyiz. Bu mücadele bizce en 
az sıtma, tüberküloz, trahom mücadelesi kadar 
mühim ve zaruridir. 

Eskisine nazaran bir hayli azalmış olmasına 
rağmen, bugün Türkiye'de çocuk ölümü medeni 
milletlere nazaran çok yüksektir. Bunların se
beplerinden başta geleni, yetersiz beslenmedir. 
Haddi zatında fazla tehlikeli olmayan çocukluk 
çağı hastalıkları, yetersiz beslenmiş bir çocuk 
bünyesinde ağır seyretmekte ve ölümlere sebeb-
olmaktadır. Bu sebeple sâri hastalıklarla müca
dele yanında ana çocuk sağlığı ve beslenme eği
timinin yapılması lâzımdır. Ana çocuk sağlığına 
bütçede lâyıkı kadar ödenek ayrılmadığı ve im
kânlar sağlanmadığı görülmektedir. Dünyadaki 
artışına muvazi olarak, memleketimizde artma 
istidadı gösteren çocuk felci hastalığına Karşı 
kütle aşılamasına geçilmesine karar verilmiş olma
sı ve yapılan kampanyanın müspet netice vermiş 
olmasını takdirle karşılarız. 

Dünyanın birçok yerlerinde tatbikine başlan
mış olan, kızamık aşılaması üzerinde Bakanlığın 
şimdiden eğilmesini temenni ederiz. 

Türkiye'de, 40 kişiden biri veremlidir. Bu 
hal medeni memleketlere nazaran çok yüksektir. 
Veremlilerin pekeoğu cemiyet içinde dolaşmakta, 
hatta gıda sanayiinde veya satıcılığında çalışmak
ta, böylece sirayet şartları kolaylaşmaktadır. 
Türkiye'de veremin yaygın oluş sebeplerinden 
bir tanesi de veremlinin kontrol altında olmayışı
dır. Sağlık Bakanlığının birinci vazifesi, sağlam 
vatandaşı hastalıklardan korumak olduğuna göre, 
basil çıkaran veremliyi araması, bulması ve sira
yet imâknlarmı yok etmesi lâzımdır. 

Vekaletin verem yatağı, 10,500 civarındadır. 
Hastahanelere giren veremliler kısa bir müddet 
orada kalmakta, gene basil çıkarır halde iken, 
taburcu edilmekte ve neticede ne hasta ne de 
cemiyet veremlinin hastahane tedavisinden bir 
fayda görmemektedir. 

Hastaları tanı tedavi oluncaya ve sirayet ih
timali yok oluncaya kadar hastahanelerde tutmak 
lâzımdır-, bunun için de verem hasta yatak adedi
nin artırılması lâzımdır. 

Tarama ekiplerinin faaliyetlerini çok yerinde 
ve faydalı görmekteyiz, bu ekiplerin artırılması
nın lüzumlu okluğuna kaaniiz. 
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Dispanserlerin lâboratuvar ve malzeme ba

kımından takviye edilmesi, hastanelerle ko-
ordine çalışmaları lâzımdır. 

P>u gün tıpta, sistematik 'muayeneler, teş
his ve tedavinin esasını teşkil eder olmuştur. 
Si.tematik muayenenin anaunsurlan da, lâbo-
ratu varlardır. Türkiye'de, Devlet hastaneleri
nin lâboratuvar malzeme ve teçhizatı çok zayıf 
ve kifayetsizdir. İter sene Sağlık Bakanlığı'Büt
çesine konan malzeme ve teçhizat paraları, ilk 
fırsatta tenkis edilen tahsisatlar olmaktadır. Bu 
sebeple bir türlü bu günkü ilmin arzu ettiği 
şekilde çalışmak imkânı bu müesseselerde kabil 
olmamaktadır. 

Esasen bütçeye malzeme ve teçhizat için ko
nan tahsisatlar da çok kifayetsizdir. Yukarı-
zikrettiğimiz gibi muhtelif müesseselere ait has
tanelerin birleştirilmesiyle ve biraz da feda
kârlıkla hemen hemen her büyük şehirde her 
türlü malzeme ve aleti bulunan lâboratuvarlar 
kurmak mümkün olabilecektir ve bu da şarttır. 
Artık yalnız klinik bilgi ile hastalık teşhisi ve 
tedavisi modası çoktan geçmiştir. 

Bu meyanda, Ankara Kanser Hastanesi 
ek paviyonunun ikmâli, yatak adedinin artırıl
ması, bu tip müesseselerin adedinin süratle ço
ğaltılması lâzımdır. Şua ve kobalt tedavisi lü
zumu görülen hastalara 1,5 - 2 ay sonrası için 
sıra verilmektedir. Bir kanserlinin tedavisi için, 
bu kadar bir zaman sonraya sıra verilmesi ona 
«git ve öl» demektir. 

Bütçede bu müessesenin tamamlanması için 
bir tahsisat göremediğimiz gibi bu tip yeni mü
esseselerin kurulması için de bir işarete raslı-
yamamaktayız. Bâzı teşhis ve tedavi müessese
lerinin cihazları sık sık arıza yapmaktadır, bu 
hususlara Bakanlığın eğilmesi lâzımdır Kefik 
Saydam Enstitüsü, çalışma istikametini, günlük 
ve ferdî muayene ve tetkiklerden çıkarıp, tam 
mânası ile koruyucu tababetin icaplarına uy
gun şekilde yöneltmesi ve kifayetli personelle 
takviyesi lüzumludur. Kurulmasına karar veril
miş olan; Adana, Diyarbakır enstitülerinin bi
ran evvel tamamlanarak vazifeye girmeleri 
lâzımdır. 

Yıpratıcı ve bulaşıcı lâboratuvar ve hasta
larla uğraşan sağlık personelinin, uğraştıkları 
meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaları ve 
bunların hastalıkları halinde yüksek pirim ta
nınması lüzumuna kaaniiz, 

Tifüs aşısı ile uğraşan ve bu uğurda ölen 
Türk hekimlerinin aileleri perişan kaldığı gibi, 
tüberküloz hastananelerinde çalışan ve tüberkü
loza yakalanan hekim ve personelin teminatı yok
tur. 

Yerli ilâç sanayii, komprime yapmak ve ampul 
doldurma halinden çıkarılıp hakiki imal sanayii ha
line getirilmelidir. Bakanlık, iptidai maddesi dâhil 
herşeyi Türkiye'de yapılan ilâçların muadillerini 
memlekete asla sokmamalı ve yerli ilâç sanayiinin 
gelişmesini teşvik etmelidir, tlâç kontrolları da
ha tatminkâr yapılmalı ve bunun için de lüzumlu 
lâboratuvarlar kurulmalıdır. İlâçların mümkün 
mertebe standardize edilmesi yoluna gidilmelidir. 

Sağlık Bakanlığı, kuracağı lâboratuvarlardan, 
et, süt, pastırma, sucuk, peynir gibi gıda madde
lerinin kontrolünü yapmalı ve bu kontrol!ara ehe-
miyet vermelidir. 

Türkiye'da korunmaya muhtaç; çocuklar me
selesi hâlen bir problem olarak devam etmekte
dir. Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukları, 
hem Sağlık Bakanlığı hem de Millî Eğitim Ba
kanlığı üzerine almışsa da her ikisi de sahip çık
mamaktadır. Bu işi bir bakanlığın, Sağlık Bakan
lığının üzerine alması ve ciddiyetle üzerinde dur
ması lâzımdır. 

Muhterem Başkan, 
Muhterem Bakan, muhterem Bakanlık erkânı 

ve çok sayın senatörler; Sözlerimizin bundan ev
velki senelerde bütçelerdeki konuşmalarda oldu
ğu gibi, bu kubbede hoş bir seda olarak kalmama
sını, gelecek, bütçelerde bu görüşlerimizin nazara 
alındığını görmeyi arzu etmekteyiz. 

Sağlık Bakanlığının 1965 Bütçesi ile görü
yoruz ki, iktidar plân icaplarını yerine getirme
mekle, plâna sadık kalmamış, plânın müdâfaası, 
plân karşısında gösterilmek istenen Adalet Par
tisi sözcülerine düşmüştür. Malî imkânları çok 
dar olarak getirilmiş olan 1965 Sağlık Bakanlığı 
Bütçesi tatbikatında, Sağlık Bakanlığının muvaf
fak olmasını. Adalet Partisi adına arzu eder, 
memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını 
diler, Bakan, Bakanlık Erkânı, Senatonun Sayın 
Başkanı ve sayın üyelerini saygı ve hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAX — ( « h u r i y e t Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Saraçoğlu. 

(\ H. P. GRİÜPU ADİNA AiBDÜL/KER/tM 
SAPAOOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan mulh-
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terem arkadaşlar, sayın Hükümet erkânı, 1965 
yıh 'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (büt
çesinin yüksek ISenatüda müzakere edildiği şıı 
(günde C. H. P. si adına görüş, fcenkid ve te
mennilerimizi arz etmek için huzurunuza çik-
nıış 'bulunuyorum. 

(Bütçenin, .muayyen 'bir zaunan içinde çık
ması zarureti clohıyısiyle mümkün mertebe. 
fikir, mütalâa ve temenniilerimİKİ hulâsa ola
rak arz etmeye çalı'şalcağını. 

Cemiyetlerin ve milletlerin en küçük un
suru insandır, onun da en talbiî hakkı maddi 
ve mânevi huzur içinde sıhhat ve saadetle 
yaşama hakkıdır. Bu hakkın en mükemmelini 
bajşta sağlık ve sfosyal hizmetleri olmak üzere 
le'konomik, kültürel, hulâsa olarak astın idam
ları olan bütün hizmetleri ona temin etmek ve 
(bunları onun ayağına kadar götürmek de hü
kümetlerin ©n »başta 'gelen mukaddes vazife
lerinden ibirMir. 

'Muhterem. arkadaşlar; Millî Kurtuluş iSa-
vaşından sonra kurulan ISlhlhaıt Vekâleti 'za
manın inıkân ve şeraiti dâhilinde 'birçok sıhhi 
tesisler kurmuş, sağlık ve sosyal alanda kü-
çümsenmiyecek gelişımeler, hizmetler kaydet
miş k e de 'bunlar mevzi' olmaktan ileri ıgıide-
memiş, ancak Ibu hizmetlerden muayyen !böl-
«gelerde yaışıyan vatandaşlar istifade edebil
mişti. Vatandaşların |% '70 inini yasladığı köy
lük mmtalkaları ile ekserisi Doğu ve Gü
ney - Doğu vilâyetlerimde olan mahrumiyet böl-
ıgeleri (bu hizmetten yani sağlık ve stosyal hiz
metlerden istifade 'etmemiş hu bakımdan üfü
rükçülerin, muskacıların sihirli tesirleriyle 
kocakarı ilâçlarının maharetine daSha doğ
rusu kaderleriyle iba-şlbaşa bırakıldığı bir ger-

ıMulhltereını arkadaşlar, 
»Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının en 

çok muvaiffakiyet sağladığı saha hiç şüphesiz 
sıtma savaş mücadelesi sahasıdır. Sıtma Eri-
dikasyon çalışmaları Iba'şlamadan evvel mil
yonlarla ifade edilen sıtma 'vakaları son za-
manlaırda dört Ibin ile Ibeş hin civarına ka
dar düşmüş ise de, geçen seneki Ibütçe konu(§-
mamızida da ianz e rg imiz gibi ıg-aye Ibir tek sıt
ma vakası kalmayınicaya kadar mücadelenin 
millet ve memleket menfeati Ibakimınıdan de
vam etmesi lıâzıntgeldiğini arz etmiştik. Bulgun 
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hu arzu ve temennilerimizin, yerine geldiği, 
sıtma eridikasyon müddetinin toe§ yıl daha 
uzatıldığını g'örmek bizleri fazlasiyle 'mem
nun etmiştir. I>u vesile ile Sağlık Balkanına, 
ve Bakanlık erkânına teşekkürlerimizi 'bir (borç 
(biliriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
% 2,5 ilâ o nisbetinde 'henüz önemini mııha-

haza eden veremle mücadele (başarılı olmuş, 
kısır Ibütçe ve imkânlarla hu teşkilât seyyar 
röntgen cihazlariyle, tüberkülin testleriyle, 
B. O. G. aşı tatbikatı ve nihayet ilâç dağıtma 
faaliyetiyle köye ve köylünün ayağına kadar 
gitmesini bilmiştir. İleride daha hüyük haşa
rılar temennisiyle Ibaişta. hu teşkilâtın hasın
da muvaffakiyetle çalışan, genel 'başkanları ol
mak üzere Ibu alanda çalışan bütün sağlık 
personeline tebriklerimizi hu vesileyle &un-
ımayı 'vicdani Ibir borç addederiz. Ayrıca 472 
sayılı 'Tazminat Kanununda merkez teşkilâ
tında vazife gören değerli hemşirelerimize 
teşmilini temenni etmekteyiz. 

'Trahom, frengi ve lepra gibi bulaşıcı has
talıklarla mücadele ve tedavi faaliyeti normal 
olarak seyretmiş ise de, bilhassa Doğu ve 
Güney - Doğuda 1,5 ilâ 2 milyon vaka ile va
hametini muhafaza eden trahomla mücadele, 
sosayliaasytomm henüz tatbik edilmediği bâzı 
sahalarda doktor ve diğer personel noksan
lığı bakımından bâzı aksaklıklar olmuştur. 
Sosyalizasyonun Ibu memleketlerde tatbikatiyle 
beraber mücadelenin her bakımdan tam ve tat
minkâr olarak devam edeceğine inauıyoruz. 

Dotor yetiştirme bakımından mevcut tıp fa
kültelerine ilâveten 1965 yılında Haydarpaşa, 
Gülhane ve Diyarbakır Tıp Fakültelerinin açıl
ması ve yardımcı personel yetiştirme bakımından 
da gösterilen faaliyetler, plânın öngördüğü hede
fe doğru her sene biraz yaklaşılması, bizde mev-
cudolan plân ve sosyalizasyon sisteminin muvaf
fakiyet inancını daha fazla artırmıştır. 

Full - Temi sistemini parti olarak benimsi
yor, sosyalizasyon plânının bütün yurt sathında 
mükemmel olarak tatbiki için kademeli sosyal si
gorta sistemine gidilmesini de zaruri görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 

Kanaatimizce 224 sayılı Sosyalizasyon Kanu
nu, vatandaşlar arasında sağlık ve sosyal hizmeti
ni adilâne bir şekilde dağıtma ve bu hizmetin 

712 



O. Senatosu B : 34 
asırlardan beri mahrum olan bölgelere götürme 
bakımından tıp tarihimize en iyi ve en mükemmel 
kanun olarak geçecektir. Bu kanunun tatbik edil
diği günden bugüne kadar, tatbik edildiği saha
larda^ bâzı aksaklıklar olmuşsa da bunları, bu
günkü Hükümete, Bakana ve Bakanlık erkânları
na. atfetmek, bizce en büyük vicdansızlık olur. 
Sosyalizasyon sisteminin tatbikatında görülen bu 
aksaklık ve noksanlığın sebebini imkânlar ve hiz
metler içtimai adalet prensiplerini gözetlemeden 
taksim edildiği bundan evvelki senelerde aramak 
lâzımdır. Sağlık, sosyal, ekonomik, kültürel ba
kımından tamamiyle ihmal edilmiş, suyu, yolu ol-
mıyan, insanların yaşadığı meskenler 20 ne i as
rın meşkenleriyle asla mukayese edilemiyecek ka
dar iptidai olan ve buna ilâveten tabiat olayları
nın sert olarak hüküm sürdüğü bir mmtakada tat
bikatta bâzı aksal ıklarm görülmsi tabiîdir. Sosya
lizasyon mmtakasmdaki aksaklıklarının bugünkü 
asgari hadde indirilmesi ancak, 20 nci asır vasita
larının gidemediği yerlere vatandaşların ıstırabını 
dindirmek için katır sırtına binerek giden ve ka
tırın ürkmesiyle düşerek şehit olan doktorla, onun 
gibi bugün orada çalışan Dr. arkadaşlariyle, di
ğer sağlık personelinin fedakârane ve vatanper-
verane çalışmaları sayesinde olmuştur. 

Bu hizmet mahrumiyet bölgelerine, yalnız sağ
lık ve sosyal hizmeti götürmekle kalmamış çevre 
sağlığı ile 20 nci asrın kültürünü yaşama ve dav
ranma tarzını da beraber götürmüştür. Kanaati
mizce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile be
raber Millî Eğitim, Bayındırlık, Tarım, Köy iş
leri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar koordine bir 
şekilde çalışır ve her bakanlık kendisine düşen 
vazifeyi zamanında yaparsa Şark ve Garp ara
sındaki sağlık, sosyal, ekonomik ve kültürel ba
kımından mevcudolan uçurumlar kapatılacak ve 
224 sayılı Kanun bütün yurt sathında tatbik edil
diği gün bütün vatandaşlar arasında sosyal ada
leti temin ve tesis edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sözlerime son verirken mesuliyeti yüklendiği 

günden itibaren sağlık ve Sosyal hizmet bakımın
dan, koruyucu hekimliği ön plâna alan yurdun 
bölgeleri ve iskân mmtakaları arasındaki büyük 
eşitsizliği gidermeyi ve bilhassa bu hizmeti en çok 
muhtaç vatandaş topluluğunun ayağına götür
meyi kendisine temel fikir olarak kabul eden 
C. H. P. si, Senato Grupu adına bütün sağlık 
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ordusu mensuplarını selâmlar 1965 sağlık bütçe
sinin vatana ve millete hayırlı olmasını temenni 
eder, Yüce Senatoya hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Söz, Millî Birlik Grupu adına 
Sayın Tunçkanat'mdır. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın senatörler, 

Sağlık Bakanlığı bütçesi hakkındaki görüş, fi
kir ve düşüncelerimizi belirtmek üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyoruz. 

Uzun zamandan beri sağlık sahasında birçok 
gelişmeler kaydedilmiş olmasına rağmen, sağlık 
hizmetlerinin bütün vatandaşlara eşidolarak sağ
lanamadığı ve köylere kadar götürülemediği, ko
ruyucu hekimlik hizmetlerinin arzulanan gelişme
ye varamadığı bir gerçektir. 

Vatandaşın sağlığını korumak Devletin başlıca 
vazifelerinden biridir. Ekonomik kalkınmamız ve 
sosyal problemlerimizin çözülmesinde vatandaş 
sağlığının korunması ve ortalama tabiî ömrün 
uzatılmasının büyük etkileri vardır. 

Hele, süratle kalkınması zorunlu olan memle
ketimizde kıt imkânlarla yenmeğe mecbur olduğu
muz coğrafi şartlar, iklim, cehalet, fakirlik, ulaş
tırma güçlüklerini de ilâve edersek dâvanın bü
yüklüğü kendiliğinden ortaya çıkar. 

Bugünkü kıt imkânlarımızla bu büyük dâvayı 
kısa zamanda çözebilmek için sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesinden başka bir çıkar yol olmadığı 
kanaatine varılarak 5 Ocak 1961 de 224 sayılı Ka
nun çıkarıldı. O tarihten bugüne kadar geçen 
4 sene iş j^apabilmek için kısa sayılmamalıdır. 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ve halk sağ
lığı hizmetlerinde birçok gelişmeler kaydedilmiş 
olmasına rağmen, bu alanda yapılabilmesi müm
kün olanların büyük bir kısmı, koordinasyonsuz
luk teşkilât ve malî imkânsızlık, bilgi ve personel 
kıtlığından yeterli olmamış, imkân ve kaynak
lar elde edilmesi gereken hedefler üzerinde top
lanamamıştır. Tıbbın sosyalleştirilmesi ve halk 
sağlığı hizmetleri büyük ve zor dâvalardır. Mah
rumiyet vardır, mücadele vardır, meşakkatle do
ludur, bilgi ister fedakârlık ister, feragat ister. 
İyi bir teşkilât, sıkı bir işbirliği ve korrdinasyon 
başarı için şarttır. inanmış ve bu dâvaya baş 
koymuş ve koyacak idealist doktor, hemşire, sağ
lık memurları, ebe ve teknisyenler ister. 

Bu maksatla, 5 Yıllık Plânda da halk sağlığı 
hizmetlerinin geliştirilmesine öncelik verilmiş ve 



Ö. Senatosu B : 34 
hasta bakımı hizmetlerinde az sayıda nüfusun 
faydalandığı ve pahalı bir hizmet olan hastane-
cilik yerine, evde ve ayakta tedaviyi sağlıyau ve 
küçük topluluklara kadar yayılan bir sağlık teş
kilâtının kurulması öngörülmüştür. 

224 sayılı Sağlığın Sosyalleştirilmesi Kanunu
nun kurulmasını öngördüğü teşkilâtın köylerdeki 
en ileri uçları olan sağlık evlerine plânda yer ve
rilmemiş olması, bütçelerde bu binaların yapıl
ması için tahsisat konulmasını önlivecek kanuna 
ilk hançeri indirmiştir. Maalesef ilk koalisyon 
denemelerinin karışık ve ağır siyasi havası içinde 
bu yaranın üzerine kimse yeteri kadar eğileme
miştir. Buna rağmen dâvaya inananlar bu güç
lüğü de yenmenin çarelerini arayıp bulmuşlardır. 
Nihayet 1962 yılında verilen 10 milyon lira tahsi
satla Muş Pilot Bölgesinde ilk sosyalleştirme de
nemelerine başlanabildi. Şurasını esefle belirt
mek isteriz ki, bu konuşmayı hazırlamak için tet
kik ettiğim 1965 malî yılı bütçe raporu ile, sağlık 
hizmetlerinin sosyali eştiril meşinin gerektirdiği 
harcamalar ve program, finansman adlı kitapta 
ve ne de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
Muş ili tatbikatının yıllık raporunda sosyalleştir
menin bugüne kadar olan tatbikatı hakkında şim
diye kadar yapılanları ve yapılacakları yeteri ka
dar aydınlatacak bilgiye raslamadık. "Rakam
lar biribirini tutmamakta, kanunun öngördüğü 
teşkilât ve ünitelerin, plânda, ve diğer broşür
de değiştirilmiş sebepleri açıklanmadığı için ma
alesef okuyucuyu yanıltmakta ve zihinleri karış
tırmaktadır. Bıı kadar önemli bir konuda yapı
lanlar ve sonuçların yeteri kadar tanıtılıp anla
şılamamış olmasının dâvanın başarısında büyük 
tesirleri olduğuna işaret etmek isteriz. Muş Pilot 
Bölgesindeki bir senelik tatbikatın önemi üzerin
de ne kadar durulsa azdır. Buradan edinilecek 
tecrübe ve alınacak sonuçların hieolmazsa pren
siplere bağlanacak, yurdun diğer bölgelerine uy
gulanmasında büyük faydalar vardır. 

Muş'taki bir senelik tatbikat, Muş ilinin çeh
resini değiştirmiş Devlet, en zor şartlar altında 
sağlık hizmetlerini, parasız olarak halkın, köylü
nün ayağına götürmüştür. Bir sene içinde Muş 
ilinde sağlık ve sosyal alanda reform denecek ni
telikte büyük ve hızlı gelişmeler olmuştur. Sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirildiği Muş ilinde doktor- j 
lar, ebeler, hemşire ve teknisyenler toplum kal
kınmasının öncüleri olmuşlardır. Bu olumlu so-
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nuçlarm ilgililer ağzından, yapılacak radyo ko
nuşmaları, açık oturum ve konferanslarla, halk ef
kârına duyurulmasını bilhassa rica ederiz. Bugün 
Muş'la yapılan işlerden büyük bir çoğunluk ha
bersizdir. Sosyalizosyon Müdürlüğünün yeterli 
bir teşkilât olarak zamanında kurulmuş olmama
sının doğurduğu mahzurlara işaret etmeden geee-
miyeeeğim. Teşkilâtın beyni olan bu müdürlü
ğün iyi elemanlarla süratle takviyesinin zaruri 
olduğuna inanıyoruz. Bu teşkilâtın ileri karakol
ları olan sağlık ocakları ve evlerinin bilhassa, Sa
yın Sağlık Bakanı tarafından sık sık ziyaret edi
lerek aksaklıkların yerinde tesbiti ile sağlık mü
dürlükleri ve idare âmirleri arasındaki anlaşmaz
lıkların, koordinasyon noksanlıklarının süratle 
giderilmesi lâzımdır. 

İlâç, teçhizat, vasıta, personel lojmanları ve 
binaların durumlarında görülen noksan ve arıza
ların asgariye indirilmesi, verimi ve dolayısiyle 
başarıyı artıracaktır. Şimdi sosyalizasyon konu
sunda Sayın Bakandan cevaplandırılmasını iste
diğim sorular şunlardır'. 

1. Sosyalizasyona başlanan illerde 1962 den 
bu yana kaç sağlık ocağının katı kabulü yapılarak 
teslim, olunmuştur? 

2. Teslim alınanlardan kaçı işletmeye açıl
mıştır ve bunların personeli ve araçları tamam
lanmış mıdır? 

Şimdiden, inşaat hatası yüzünden tamire muh
taç sağlık ocağı var mıdır, varsa adedleri nedir, 
tamirleri cihetine gidilecek midir veya gidilmiş 
midir? 

Bu ocaklardan yerleri iyi seçilmediği için ulaş
tırma güçlükleri ve diğer sebepler yüzünden ci
vardaki köylere faydalı olamıyanlar var mıdır? 
Varsa, bunlar için yol yapımı veya yerlerinin de
ğiştirilmesi konusunda Bakanlık ne düşünmekte
dir? 

Sosyalleştirilen sağlık hizmetleri hakkında 
uyarıcı ve eğitici nitelikte radyolarda kaç konuş
ma yapılmıştır? 

Muş, Kars, Ağrı, Van, Hakkâri, Bitlis ve Eti
mesgut'ta sosyalizasyon için 1962 ve 1964 sonuna 
kadar ne miktar para sarf edilmiştir? 

Sene içinde Bakanlar Kurulu kararı ile tasar
ruf için yapılan kesintilerin yatırımlara ve sos
yalleştirme çalışmalarına etkilerinin derecesi ne 
olmuştur? 
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Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 224 sa

yılı Kanunun ve plânın öngördüğü hedeflere 
ulaşmış mıdır? 

Sosyalleştirilen bölgelerde ilâç temini husu
sundaki güçlükler çözülmüş müdür? 

Sayın senatörler, 

Simidi; 5 Yıllık Kalkınma Plânında öncelik 
verilen koruyucu .hekimlik Ihiztmetlerinden bula
şıcı (hastalıklarla savaş konusuna 'geçiyorum. Bun
lardan çok yaygın ve ınedika sosyal bir 'hastalık 
olan vereme ve verem m.üead'elesine temas edece
ğim. Halk sağlığı görüşü ile koruyucu hekimlik 
prensiplerini ele alırsak : 1. 'Aşılama, 2. Er
ken teşhis, 3. Erken tedavi konularında, (Aşı
lama «hariç tutulursa) teşnis ve tedavide çalışan
ların büyük bir kısmının yeterli Olmadığı görü
lür. ('Bunun sıtma savaşında da böyle olduğu 
Dünya Sağlık Teşkilâtı Avrupa Bölgesi Müdürü 
Dr. Vandcealsyedini raporunda belirtiyor.) Bu
nun eğitimle giderilmesi 'lâzımdır. Millî imkân
larımız aşılama için yeterlidir. Fakat, erken teş-
lı'.s ve erken tedavi için millî imkânlarımız bugün 
yetersiz olup, mevcut imkânlar da koordinasyon
suzluk yüzünden maalesef ziyan olmaktadır. 

Veremle savaşta takibedileeek üç yol vardır : 
1. Sağlamların korunması B.C.O. aşısı ile, 
2. Enfekte olanların teşhisi - Mikro film ve 

ilâçla korunma, 
3. Hastaların tedavisi. 
Son yapılanı ilmî araştırmalar yurdumuzda 

akciğer vereminin % 3 olduğunu göstermiştir. 
Bugün 30 milyonun üstünde olan nüfusumuzda 
veremli sayısı 900 'binin üstündedir. Buna kemik 
ve diğer veremliler dâhil değildir. 

Bugün 127 verem dispanseri ve 1 300 verem 
yatağı vardır. Her 100 veremliden 30 tanesinin 
hastaneye yatması ve hastanede dört ay tedavi 
görmesi lâzımdır. Oıkdrktan sonra da 2 sene ayak
ta ilâç tedavisine ihtiyaç varıdır, her yatak yılda 
15 000 liraya mal olmaktadır. Bu duruma göre 
senede 39 000 verem hastası tedavi edilebilir ve 
bunun senelik maliyeti de 195 000 000 Tl. 
eder. Diğer taraftan 127 dispanserin c/c 50 sinin 
elinde erken teşhis için mikrofilm çekecek eiha.z 
mevcut değildir. 

Hastaneye yatırılacak 30 hasta için 100 has
tanın muayenesi lâzımdır. Şu halde senelik yatak 
kapasitemiz olan 39 000 kişi için 130 000 hasta 
teşhis etmek lâzımgelecektir. Verem oranı % 3 ol-
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duğııııa göne 3 hasta teşhisi için 100 'kişiyi muaye
ne etmek icaıbeder. 

Bu hesaba göre senede asgari 4 milyon ki
şinin muayene ve kontroMan geçirilmesi; lâzım
dır. Hal'buıki mevcut 127 dispanser ısenede 10 000 
kişi hesaibiylc ancak, 1 '270 000 kişiyi muayene 
edebilir. Bundan şu sonuca varalbiliriz, bugünkü 
tcş/h'us, muayene ve kontrol sistemimizin kapasite
si mevcut verem yataklarını dolduracak durumda 
dahi değildir. Halbuki, (bugün bu yataklar kro
nik verem hastaları tarafından devamlı surettte 
işgal edilmekte ve sonuna kadar da devam ede
cektir. Diğer taraftan, tedavisi mümkün binler
ce hasta yatmak için sıra beklemektedirler. Bu 
kronik hastalar müstakillon ele alınacak eğitimli 
moralleri ve yaşama güçleri takviye edilmelidir. 

Şimdi, verem savaşı için direkt olarak sarf 
edilen paranın yıllık miktarını tesbit etmeye ça
lışalım : 

T.I'J. 

1. Yataklı tedavi için 195 000 000 
2. Dispanserlerin asgari masrafı 12 700 000 
3. Ayak tedavisi için 39 000 000 

Yekûn 246 700 000 

Bn rakama amortisman ve tesis masrafları 
ile Millî Savunma ve diğer bakanlık ve üniversi
te bütçesinden endircıkt sarf edilen paraları da 
ilâve edecek olursak, yekûnun 400 milyon lirayı 
kolayca aştığı görülecektir. Halbuki, bu para ve 
teşkilâtlar bir elden ve halk sağlığı görüşü ile 
merkezî bir koordinasyon komitesi tarafından asıl 
hedefe yöneltilecek olursa, eldeki kıt imkânlar en 
verimli bir şekilde kullanılacak, verem savaşında 
kısa zamanda büyük hamlelerin yapılması müm
kün olacaktır. Bugünkü verem savaşı ise düzen
siz ve dağınık bir durum arz etmektedir. tBunıı 
5 ııci Verem Savası istişare Komisyonu çalışma 
raporunda da açıkça görüyoruz. Örnek olarak 
şunları gösterebiliriz. Verem savaşı şu bakanlık 
ve müesseseler tarafından yapılmamaktadır. 

— Dispanserler, B.C.G. kampanyası, seyyar 
mikrofilm ekipleri, genel hasta ve polikliniklerin
de tedavi, genel hastanelerde verem tedavisi, Ke
mik Veremi hastaneleri, göğüs hastalıkları cer-
ra'hi merkezleri, sağlık menkezelrinde veremli 
teşhis ve tedavisi, orduda veremle savaş, Tarım 
Bakanlığında veremle savaş. 
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Hedef bir, yok edilecek düşman ayni, fakat 

herkes müstakilleri ayrı ayrı savaşmaktadırlar. 
Bugünkü tatbikatta verem hastalarının disipline 
edilmesi, yani takibedilmeleri başarıyla uygula
namadığı için yapılan masrafların % 70 ve gay
retlerin büyük bir kısmı heba olmaktadır, Her
hangi bir yılda tesbit edilen hastaların ancak 
% 50 si tedavi süresince disipline edilebilmekte
dir. Bunun da en ideal müesseselerin eriştiği 
bir rakam olduğunu bilhassa belirtmek isterim. 
Yine 5 nci Verem İstışari Komisyon raporunda; I 
hastaneye yatırılması icabeden 113 kaviteli has
tadan 52 si % 46 sı hastane tedavisini kabul et
miş, bunlar da ancak 1 - 2 hafta hastanede yat- I 
mışlardır. Yatmayı kabul etmeyişin sebepleri de; 

— Geçim endişesi. I 
— Ailevi emniyetsizlik, I 
— Teşhir olunma korkusu, I 
— Hastanelerdeki tıbbi bakım yetersizliği ol

duğu belirtilmektedir. Yozgat saha tedavisinde 
% 60 - 65 muvaffak olunmaktadır. Bu sonuca I 
şu hususlar da tesir etmektedir. I 

— Kronik tüberkülozlııların tedaviye ilgisiz I 
ve itimatsız oluşları. I 

— Ekonomik ve sosyal sebeplerle toplumda 
geçici ayrılmaların her mevsimde dikkati çekici I 
olması. 

— Tedaviden kısa süre sonra toksik şikâyet- I 
leri kaybolan hastaların ilâca direnç gösterme- I 
leri. I 

—; Hasta takibine memur edilen mahallî per- I 
sonelde arzu edilen vazife şuurunun doğmamış I 
olması : I 

Bundan şu sonuca varmak mümkündür. Yur- I 
dumuzdaki bütün verem savaşı bir elden sevk ve 
idare edildiği takdirde ancak tesirli olabilir. I 

Sayın senatörler, ı 
Yurdumuzda büyük bir âfet olan verem has- I 

talığmm sağlığımızda, yurt ekonomisinde ve iş- [ 
gücünde yaptığı tahribat yanında doğurduğu sos- j 
yal problemler de büyük olup ilgi ile yakından f 
devamlı takibedilerek zararlarının asgariye indi- I 
rilmesi lâzımdır. t 

Özet olarak denilebilir ki; ı 

— Bugünkü verem savaş koruyucu ve yatak
lı tesisleri ilmin telâkkilerine uygun olarak işler 
bir hale getirilmedikçe yeni kuruluşlara gidilme
melidir. I 
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—• Veremle savaş hizmetleri sektörler ara

sında kurulacak koordinasyonla bugünkü ilmin 
icaplarına göre sevk ve idare edilmelidir. Aksi 
halde : 

— Gayrimuntazam tedavi bugünkü ilâçlara, 
alışacak mikropların meydana getireceği yeni 
hastaların tedavisi imkânları ortadan kalkacak 
tır. 

— Bugünkü -yatak tedavi sistemi ayaktan te
davi ile işbirliği halinde çalışmadığından her 
iki tarafın da gayret ve masrafları ziyan olmak
tadır. 

— Kronik verem hastaları ayrı bir problem 
olarak ele alınarak halledilmelidir. 

Sayın senatörler, Sağlık Bakanlığının ken
disine verilmiş olan vazifeleri daha iyi yapabil
mesi için merkez teşkilâtında da bir reorgani-
zasyona gitmeye mecburdur, ancak bu suretle! 
gelişen sağlık ve sosyal hizmetleri yeterli bir şe
kilde sevk ve idare edebilir. 

Şimdi birkaç kelime ile ilâçlardan bahsedece
ğim. Yabancı ülkelerle karşılaştırıldığı takdirde, 
millî gelirimizin düşük ve bunun dağılımın
da sosyal adalete uygun olmadığından 
fakir halkımızın ilâç tedarikinde büyük 
güçlüklerle karşılaştığı şüphesizdir. Bu alan
da yatırım yapan yabancı sermaye .yerli fir
maları ortadan kaldırıp veya onları güçsüz bir 
hale getirdikten sonra tedrici olarak ilâç fiyat
larını artırmaktadırlar. Sosyal sigortaların, yer
li ilâç, sanayiine yatırımları teinin edilmeli, ilâç, 
fiyatları indirilmeli ve ilâçlar iyi bir şekilde kont
rol edilmelidir. 

Sayın Senatörler, görülüyor ki sağlık ala
nında yapılacak işler çok ve çözüm 
bekliyen problemler çeşitli ve güçlüdür
ler. Kıt olan sağlık personelinin adedlerinin 
nvuhtacolduğumuz seviyeye çıkarılması gayretleri 
yanında mevcut personelden âzami derecede fay
dalanılması için tanı mesai yapmaları şarttır. 
Muayenehaneleri kapatılması için gerekli tedbir
ler alınmalı ve doktorları bu konuda teşvik edil
melidir. 2 nci Beş Yıllık Plânın hazırlanmakta 
olduğu şu günlerde sağlık problemlerimizin daha 
etraflı incelenip, elde edilen tecrübelerin değer
lendirilerek, kıt kaynaklarımızın asıl hedeflere 
yöneltilmesini Sağlık Bakanından rica ederiz. 

Konuşmamı eski M. B. Hükümeti Sağlık Ba
kanı Sayın Senatör Prof. Dr. Ragıp İTner'in 
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su sözleriyle tamamlıyacağım: Hulâsa sağlık ve 
sosyal yardım mevzuunda bu memlekette yapıla
cak o kadar iş vardır ki : Biz henüz bu işin 
başlangıcına dahi vâsıl olmuş değiliz. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin menleketimize ha
yırlı olmasını diler, hepinizi saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar). 

BALKAN — Söz Yeni Türkiye Partisi toplu
luğu adına Sayın Mehmet Ali Demirindir. 

YEN t TÜRKİYE PARTİSİ TOPLULUĞU 
ADINA MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — 

Ook muhterem başkan, çok muhterem arkadaş
lar, Sayın Bakan, Adalet Partisi sözcüsü arkada
şımın yapmış olduğu konuşmada da Karma Bütçe 
Komisyonunda yapmış olduğumuz bir konuşma
ya burada temas ettiler. Yeni Türkiye Partisi Se
nato topluluğu olarak bu Karma Bütçe Komis
yonunda yapmış olduğumuz konuşmayı burada 
tavzih etmek mecburiyetindeyim. 

Karma Bütçe Komisyonunda bu bakanlığın 
bütçesi •görüşülürken yapmış olduğum konuşma
nın başına yanlış akset tirilmesi hususunda Yeni 
Türkiye Partisi senato tapluluğu adına tavzihini 
yapmayı lüzumlu görmekteyiz. 

Başkan — Af edersin iz efendini, tavzihi kendi 
adınıza yapınız. (Jiinkü söylenen sizsiniz, Yeni 
Türkiye Partisi söylemedi onu. (O-îilüşmeler, bra 
vo reis sesleri) 

Y.T.P. TOPLULUĞU ADİNA MEHMET 
ALİ DEMİR (Devamla) —• Sayın Başkanım, ben 
grup başkam, arkadaşıma da söyledim, bu şekil
de lüzum gösterdiler ve onun için bu tarzda konu
şuyorum. Peki, muhterem başkanım, ikalınıza 
yine teşekkür ederim. Karma Bütçe Komisyonun
da Ibu bakanlığın bütçesinin görüşülmesi sırasın
da, dok torlarımızın devamlı olarak dış memleket
lere gittiği konusu, hatipler tarafından şikâyet 
konusu edilmiş ve hattâ hatiplerden bâzıları, ih
tisas için dışarı gidip, ibir daha yurda dönme
yenlerin. vatandaşlıktan ıskatım istemişlerdir. 
Zabıtlar .meydandadır, oknyaibil irsiniz muhterem 
arkadaşlarım. Doğu bölgesinde doktor sıkıntısı ol
duğu ve gün geçtikçe arttığı konusunda yaptığım 
'konuşmada tedbir olarak hizmet müddetinin ve 
gerekse tazminatların artırılması üzerinde durur
ken, bir sanetör arkadaşım lâtife yolu ile, «idam 
mı, edelim» sözüne yine lâtife yolu ile verilen bir 
cevabınım asla ciddi olmıyacağı tabiidir. 

Ancak şurasını samimî inancımız olarak tekrar 
edelim ki, her biri bu fakir millete bir milyon lira 
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civarında bir masrafa malolan bu kıymetlerin ha
ilce gitmelerinin önlenememekte olduğunun 
üzüntüsünü az gelişmiş bir bölgenin temsilcilerin
den biri olarak duymaktayız. 

Bunu böylece tesbit ettikten sonra muhterem 
aıkadaşlaşlamı, bir milletin fertleri hangi kade
mede vazife alırlarsa alsınlar, vazifelerini tam 
olarak yapabilmeleri ancak sağlam ve sıhhatli 
olmaları ile mümük ündür. 

Hakikat bu olunca Y.T.P. senato topluluğu 
olarak, yapılacak yatırımla.rm en iyisi, en verim
lisi ve randumanlı olanını, insanların sağlığı ile 
ilgili tesislere ve malzemelere yapılan yatırımlar
da görmekteyiz. Her çeşit kalkınma esas temeli ve 
yürütülmesi o işin temel unsuru olan insanların 
sağlığına bağlıdır. Bunun sağlanması da bütçesi 
görüşülen bakanlığın görevleri arasındadır. Üzün
tüyle ifade etmek isteriz ki, bizde köklü bir ma
ziye sahip tababet ilmi, garp aleminin ulaştığı 
seviyeye kıyasla gönüllere ferahlık verecek du
rumda değildir. 

Muhterem arkadaşlar; şunu bilmek lâzımdır 
ki, memleket hizmetinde vazife demlide edenler 
mesuliyet mevkiinde bulunanlar, gerçekleri ifade 
etmekten kaçınmama!ıdırlar. 

Yapıcı tenkitlere tahammül göstermedikleri, 
müddetçe, şahsi menfaatlerini toplumun menfa
atinin üstünde tutanların, memlekete hizmet ede
ceklerine kaani değiliz. 

Evet muhterem arkadaşlar; hakikatleri söy
lemek acıdır. Muhatap olan kimselere do acı gelir, 
fakat acıların giderilmesi, ıstırapların dindirilmedi 
ancak hakikatlerin söylenmesi, bilinmesiyle müm
kündür. 

Çok muhterem arkadaşlar; çok acı ve İstırap 
verici hakikatlarla dolu olan bu memleketin bu
gün içinde bulunduğu sağlık tablosuna birlikte 
bir göz atalım. 

Yapılan sondaj taramaları sonunda, memle
ketimizde birbuçuk iki milyon civarında trahom
lu bulunduğu anlaşılmıştır. Bu suretle yeryü
zünde birinci gelmekteyiz. 1963 yılında tesbit edi
lerek tedavi altına alman 140 624 vatandaştan 

431 vatandaş 1964 yılında tedavi altına alman 
94 581 vatandaştan 16 vatandaş en önemli uzuv
larından biri olan gözlerini kayıp etmişlerdir. 

Anne, baba evlâdını, evlâdı da annesini, ba
basını kardeşlerinin yüzlerini dahi görmekten 
mahrum bırakan bu menhus hastalıkla, her 
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cepheden ve elbirliğiyle mücadele yapılmalıdır. 

Bugün aramızda 10 hin ilâ 20 bin arasında 
cüzzanılı vatandaş dolaşmaktadır. 1963 yılında 
tedavi ve kontrol altına alınmaların sayısı 3118 
iken, 1964 yılında bu rakam 3413 e yükselmiş
tir. Doğu - Anadolu vilayetlerimizden olan Hak
kâri ve Elâzığ'da yapılan taramada yeni vaka
ların tesbit edilmiş olmasına, Yüksek Senato
nun dikkatlerini çekmek isteriz. 

Yer yüzünde kökü kazınmak üzere bulunan 
frengi memleketimizde âdeta tehlike saçmakta
dır. Bu hastalık geçen yıllara nazaran büyük 
biı- artış kaydederek 29 545 e yükselmiştir. 1964 
yılında 604 yeni vaka tesbit olunmuştur. 

Trahom hastalığında, yüzyüzünde işgal etti
ğimiz mevki gibi, bu hastalıkta da birinci gel
meyi diğer memleketlere bırakmamak için âdeta 
yarış halindeyiz. 

Veremli •oldukları bilinmiyen ve bilinmiyen-
ler hariç, evvelce tesbit edilenlerin sayısı 750 bi
nin civarındadır. Yurt sathında yapılan bir ta
ramada nüfusumuzun c/c 2 ile 3 ünün veremli .ol
duğu t.vsbit edilmiştir, felâketin on büyüğü; 
100 binin üstünde veremli vatandaş kütlesi et
rafa basil saçma durumundadır. 

Yataklı tedavi kurumlarında 1962 yılında 
tesbit edilen kanser sayısı 17 109 olup bunlar
dan 1 117 si ölmüştür. 1963 yılında aynı şekil
de tedavi altına alınanların sayısı 18 495 e yük
selmiş, ölenlerin sayısı da 1 121 dir. 1964 yı
lında bu rakam 15 389 ve ölenlerin sayısı da 
815 e düşmüştür. Tedavi altına alınmayanların 
sayıları da göz önünde bulundurulursa, bu men
hus 'hastalık da etrafa ölüm saçmaktadır. 

Gocuk felci bir felâket halini almıştır. Za
man zaman muhtelif bölgelerde, Özellikle Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu bölgesinde tifo, tifüs, 
kızamık, çiçek, sıtma gibi sâri olan, ol miyarı 
bu ve bunlara benzer hastalıkların yaptıkları 
tahribat meydandadır. 

Şehir, kasaba, nahiye ve köylerimizde âmme 
hizmetlerinden sağlık işlerine taallûk edenlerin 
yapılmaması, tahribatı daha da kolaylaştırıldığı
nı kabul etmek lâzımdır. 

İnsan sağlığını gayet korkunç bir şekilde 
tehdideden, henüz vatan sathından silmeye de
ğil, asgariye indiremeye bile muvaffak olama
dığımız, köklü mirasılardan trahom, verem, cüz-
zam, frengi, kanser, sıtma, ve benzeri hasta-
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hklarla mücadele, ' verilen bu tahsisatlarla, el
deki kadrolarla, vasıtalarla yapıldığı müddetçe 
daha bu hastalıkların yeryüzünde öncülüğünü 
yapacağımıza kaani bulunuyoruz. 

Dünya memleketlerinin çoğunda gelir bütçe
lerinde «ağlık 'hizmetlerine ayrılan tahsisat, or
talama yüzde onun üstünde iken ve geri kal
mış memleketlerde bu nisbetin dalha da yüksek 
olması gerekirken, bilâkis dalha dûn durumda
dır. 

Meselâ bizde bu nisbet, yıllara göre şöyle 
olmuştur: 1963 te bütçenin tümünün yüzde 5,7 si, 
1964 bütçe yılında rakamda bir düşüş olmuş 
5,1 ve. 1965 bütçesinde bu rakam 4,5 e düşmüş
tür ki, bunu üzüntüyle karşılamaktayız. însan 
sağlığını bu kadar tehdideden unsurlarla müca
dele halinde bulunan bu (Bakanlığın bütçesine 
konan tahsisatı Y. T. P. Senato topluluğu olarak 
az gör inekteyiz. 

Bakanlık bünyesinin en alt kademesinden 
en üst kademesine kadar Sayın Bakan da da bil 
olmak üzere vazifeliler, vazifelerini vatandaşın 
ve kendilerinin arzuladıkları şekilde yapamı-
yaeak durumda iseler, bunun mesuliyetlerini 
bu hizmeti demlide edenlerde değil, ihtiyacı 
yerine getirmiyenlerde aramak lâzımdır. 

İfademizi teyidetmek bakımından şu gerçeğe 
değinmek isleriz. Az gelişmiş, özellikle Doğu 
Anadolu Bölgesi köylerinde inşa edilen sağlık 
ocaklarının hizmete girebilmeleri için lüzum
lu malzemelerin temini hususunda istenilen 
tahsisatı bütçeye koymıyan veya kısanların 
köye götürülmesi istenilen hizmetlerin önüne 
baraj kurmakta olduklarını bilmelerini iste
riz. İlgililerimizin bu tutumunun, sağlık hiz
metlerimizin sosyalleştirilmesi için atılan ve 
sağlığımızın yegâne temel unsuru olarak kabul 
ettiğimiz sistemi zedel iveceğinden korkmakta
yız. 

Zira sağlık işlerimizin sosyalleştirilmesi 
programını realist, müspet ve reformcu bir ic
raat olarak kabul ediyoruz. Müteşebbisleri, ve 
tatbik sahasına koyanları uygulıyanları Y. T. 
P. Senato topluluğu olarak tebrik etmek iste
riz. Bu arada müzminleşen bir derdi realist 
bir metotla bertaraf etmek amaciyle hazırla
nan ve resmî hizmette çalışan hekimlerimizin 
•full-time çalışma sisteminin tatbikiyle ilgili 
kanun tasarısının Meclise kadar getirildiğini 
de memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktavız. Ta-
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sarı kanunlaştığı vakit meslekin ve meslek 
mensuplarının gurur la r ın ı koruyacaktır . Mil
yonlarca vatandaş da bu şekildeki bir çalışma 
sisteminden son derece inenin un kalacaklar
dır. 

Sosyal hizmetlerdeki başarımıza »'el ince; 
açıkça ifade etmek lâzımdır ki, bugün içinde 
bulunduğumuz durum, gösteriyor ki, sağlık 
hizmetlerini, atalarımızın bu sahada bize ya
digâr olarak bırakt ıklar ı hizmet seviyesine 
dahi çıkaramamış durumdayız . Bâzı yıl larda 
da geriye doğru gitmekteyiz. 1963 yıl ında sosyal 
Hizmetler Tmum Müdür lüğü bünyesindeki va
zifeleri görmek üzere 22 700 000 liralık tah
sisat konulduğu halde, 1964 yılında teşkilât 
ve hizmetlerde bir eksilme olmadığı halde 
beş buçuk milyon, geçen yıla nazaran nok
sanlık görülüyor. Ve 19.65 bütçesinde, 1964 
bütçesini takibotmektcdir. Bu alan. içinde bu
lunan hizmetleri ve hizmetlere verilen değer
leri, Bakanlığın bünyesindeki fasıl ve madde
lerde yor alan rakamlar ın azlığı vo çokluğu 
ile ancak değerlendirmek lâzımdır. 

Her yönü ile bugün için içinde bulunduğu
muz maddi sıkıntılara rağmen Nüfus Plânla
ma kanun tasarısının - ki bu tasarı Senatoya. 
kadar gelmiştir. - Full-time sistemi, özel sektör ta
rafından tesis edilen sağlık müesseselerini teş
vik, himaye ve1 sosyal hizmetler kanunu. Par
lâmentoya sevk edilmiyenlerinin de biran ev
vel şevki, sevk edilmiş olanların da takibett ir i-
lerek ıbiran evvel kanunlaştır ı lmasının temini
ni Sayın Bakandan V. T. P. Senato toplulu
ğu olarak beklemekteyiz. Bu hususta Bakanlı
ğın görüşünü de öğrenmek isteriz. 

Bu tasar ı lar memleket gerçeklerine cevap 
verecek şekilde kanunlaşt ığı an, sağlık hizmet
lerinin daha rasyonel ve daha verimli olacağına 
inanmaktayız . 

Muhterem a r k a d a ş l a r ; memleketin sağlık 
işlerinin iyi yürü tü lmes inde bizatihi vatandaşa 
düşen vazifeler do vardır . Vatandaş kendine 
düşen vazifeleri bilmeli ve yapmalıdır . Çalışma
lar yalnız bir taraflı değil karşılıklı olursa, o 
vakit daha verimli olur. Herşeyi Hükümet t en 
beklemek, beklenen hizmetleri gecikt i rmekten 
başka işe yaramaz, kanaat indeyiz . V. T. P. Se
nato topluluğu olarak böyle bir tu tumu tasvib-
etmivoruz. 

Muhterem a rkadaş l a r ; burada şu gerçeği 
ifade etmekte fayda görmekteyiz. Az gelişmiş 
bölgelerimizde yaşıyan vatandaşlar ın çoğu ha
len hastasını en ipt idai usullerle tedavi ett ir
mektedir . Doktor görmiyen ve yılın asgari 
6 - 7 ayında her tür lü motorlu vasıtaya kapalı 
bulunan kasaba ve köylerimizde yaşıyan vatan
daşlar hastalarını doktora götürmekten mahrum 
bulunursa, vatandaş haklı olarak kur tuluş yolu
nu kocakarı ilâcında hoca muskasında ve fanile
rin türbelerinde aramaktadır . Püzo asrında ta
rihe mal olmuş bu gibi iptidai usullerle vatan
daşın sağlığını korumak kadar acı vo acı oldu
ğu kadar da gülünç bir şey tasavvur edilmez. 
Ebesinden, sağlık koruyucusundan, doktoruna 
varıncaya kadar her elemanın az gelişmiş bölge
lerimizde vazifelendirilmesi için yeteri kadar 
tedbirler alınmaz, değişmiyen prensipler vaz'-
edilmezse daha yıllarca zavallı va tandaş Orta 
- Tağ'da halcim olan tababet zihniyetiyle hasta
sını tedavi et t i rmeye devam edecektir . 

Daha fazla para kazanmayı, konforlu bir 
hayatı henüz tar ih ten önceki çağ hayatını ya
şıyan vatandaşın hayat ına tercih edenimin sa
yıları or talama olarak üç - dört bin arasında 
olursa zavallı va tandaş tabi îdir ki, ölümden 
kur tu luş yolunu, ister istemez ( u l a - (,'ağ'da 
hâkim olan tababet ilmindi1 ve inancında arıya-
caktır . Bu vatan sathında vazife kaimi etıııi-
yenlerin kendiler inin her birinin bu fakir mil
letin verdiği vergilerle birer milyona bu mille
te malolduklarmı unutmamalar ı lâzımdır. Vinç 
bilmelidirler ki. henüz hayvanlar la bir l ikte ay
nı hayat ı yaşıyan bölgelerimizde 15 - 25 bin 
nüfusa bir doktor düşmektedir . Bugün her bi
ri üç - dört milyona malolan hastanelerimizin 
doktor la rdan , mütehassıs lardan mahrum oldu
ğu bir gerçektir . T ıp Ka'kültesini bitiren genç 
tabip teğmenlerden her hangi biri çektiği kura
ya sadık ka la rak Hakkâr i 'n in Şemdinli kazasın
da, Kars ' ın (/ildir kazasında bilmem hangi da
ğın başında kuru lan ordugâhta seve seve vazi
fe görür, aynı fakülteden mezun ve mecburi 
hizmeti olan tabipler kura çektiği yere gitme
mek için izini kayba çalışır ve bunu kendi için 
bir muvaffakiyet addederse, bunların sayıları 
ister bir ister iki olsun, bu düşünceye sahip 
kimseler- de va tan sevgisinin ne o lduğunu tak
dirlerinize b ı rakmakla iktifa edeceğim arkadaş
larım. 
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bulunan kimseler sayılarının azlığı veya «oklu
ğu mevzuubahsolmadan önee bu düşüncede 
olanlarla mücadele etmelidirler. Yalnız ihtisas 
için değil, mecburi hizmetle!- olup da dışarıya 
gidip dönmiyenler için tedbirler düşünülmeli
dir. Mecbur olduğu tazminatı vermemek için 
yıllarca devleti meşgul eden kimseler için ted
birler alınmalıdır. Bu vatan hepimizindir. İyi 
ve kötü günlerin sevinç ve ıstırabını birlikte 
yaşamak mecburiyetindeyiz. 'Dâvalarına hep 
birlikte el birliğiyle çare bulmak vazifemiz ol
malıdır. 

Doktorlara verilen parayı az görenler var
dır, belki dün böyle idi. Fakat kabul buyurdu
ğunuz tazminat kanunu ile bugün için böyle de
ğildir. Üzüntü ile şu hususu belirtmek, isterim 
ki, tazminat kanununun kabulünden sonra da 
bakanlıktan vazife istiyen tabiplerin sayıları 
bugüne kadar iki rakamının içinde kalmıştır. 
Bundan sonra ne olacağı da belli değildir. Mec
buri hizmeti olanlar gitmez, tazminatı az gö
renlerin sayıları eskisi gibi yerinde sayarsa, o 
vakit 42 kazamız değil 142 kazamız Hükümet 
Tabipliğinden, Güney ve Doğu - Anadolu böl
gemizdeki yalnız 18 ilin hastaneleri 86 müte
hassıstan mahrum olur ve daha .yıllarca da 
mahrum kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Y. T. P. Senato top
luluğu olarak kanaatimiz şudur ki, az gelişmiş, 
özellikle Doğu ve Güneydoğu - Anadolu bölge
lerinde vazife gören tabiplerin iki yılda bir 
terfileri sağlanmalı, muayyen bir süre bu böl
gelerde hizmet ettikten sonra dış memleketlere 
ihtisas yapmak için ve dönmek kaydiyle gön
derilmelidir. Kuracakları ecza dolapları için, 
uzun vadeli kredi sağlanmalıdır. Lojman ve 
vasıta bakımından tatmin edilmelidir. Az geliş
miş bölgelerimizde vazife alabilmeleri için bu 
bölgeleri cazip hale getirme yolları aranılmalı-
dır. Bakanlığın bu husustaki görüşlerini öğren
mek isteriz. 

BAŞKAN —• Sayın Demir, vaktiniz dolmak 
üzere. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla.) — Ko
runmaya muhtaç çocuklar meselesine gelince, 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının 
müştereken 6972 sayılı Kanuna göre, Sağlık 
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Bakanlığı bu meseleyi tamamen hallettiği için 
ve kendisinin bakmakla mükellef olduğu, ço
cuklardan hiçbirisi dışarıda kalmadığından do
layı huzurlarınızda Yeni Türkiye Partisi toplu
luğu -olarak kendilerine teşekkürü bir borç bi
lirim. Yalnız, bu çocuklar iki bakanlık tarafın
dan bakılmakta, Sağlık Bakanlığı altı yaşma 
kadar baktığı için bilâhara Millî Eğitim .Ba
kanlığına devredilirken, bunlar dışarıda 'kal
maktadır. Onun için bir bakanlığın 'bünyesinde 
toplamalıdır. 6972 sayılı Kanım doğarken ölü 
doğmuştur, ölü doğarı bir kanunun bakıma 
muhtaç olan çocukları bakmak değil öldürmek
ten başka bir hizmeti olmamaktadır. Onun 
için l)iı kanunun biran evvel değiştirilmesi, ço
cukları ister Millî Eğitim Bakanlığı, isterse, 
Sağlık Bakanlığı olsun birisinin bünyesinde 
toplanması bizim en halisane temennimizdir. 

Konuşmama burada son verirken, Sağlık 
Bakanlığı bütçesinin memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, burada vazife alan arka
daşlara da muvaffakiyetler diler, hepinizi hür
metle selâmlarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup
lar ve topluluk adına konuşmalar bitmiştir. 

SADİ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkanım, bir hafta evvel grupumıı-
zun hangi bütçelerde konuşacağını liste halin
de vermiştik. Grupumuz adına Sayın Profesör 
Doktor Üner konuşacak. 

BAŞKAN — Bana gelen listede yok maale
sef. Konuşmak haklarıdır daima. Kendilerine 
söz vereceğim. Yalnız demin konuştuğumuz gi-
gi biraz bizim de nefes almamıza müsaade et
menizi rica ederiz. 

Bu arada Burdur Senatörü Sayın Faruk Kı-
naytürk, grup adına devam edeceğiz diye söz 
istemekte iseler de, A. P. Senato Grııpu Baş
kanlığından Senato Başkanlığına gelen 26.1.1965 
tarihli ve 1480 numaralı yazıda grup sözcüsü
nün Sayın Gülcügil olduğu ifade edilmiş ve 
Gülcügil'e de 20 dakika yerine arkadaşların te
mayülüne uyarak yarım saat konuşma, imkânı 
verilmiştir. Bu itibarla grup adına Faruk Kı-
naytürk'e söz veremiyeceğimi arz ederim. Sıra
sında konuşurlar. 

Oturuma yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 24,05 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 0,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 
KATİPLER : Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

K. Sağlık re Sosyal Yardım Bakanlığı büt
çesi : 

BAŞKAN' — Sağılık ve Sosyal Yanlını Ba
kanlığı bütçesinin müzakeresine devanı ediyo
ruz. Söz, Kontenjan (mıpu adına Sayın Ragıp 
Üne v 'indir. 

KONTENJAN O l ü T l " ADINA KAUIP 
ÜNEIv (Cumhurbaşkanınca, S. Ü.) — Sayın .Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri. Se
nato Kontenjan (Trupu adına Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanlığı bütçesi üzerinde dilek ve te
mennilerimi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Bu münasebetle Sayın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanımıza, kıymetli Bakanlık er
kânına Kontenjan (irupunnn sevgi ve saygıla
rını sıınarıan. 

Muhterem arkadaşlarını: Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanlığı, memleketin sağlık şartları
nı düzeltmek, fert ve toplum sağlığına zarar 
veren unsurlarla savaşmak, gelecek nesillerin 
sıhhatli olarak, yetişmesini sağlamak ve halkı 
sağlığına ulaştırmak ve gereken sosyal yardım
larda bulunmakla mükelleftir. 

Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı adından 
da anlaşılacağı veçhile 2 üniteden müteşekkil
dir. Birisi sağlık diğeri sosyal yardımdır. Sağ
lık konusunda gaye, 

1. Çevre sağlığının düzenlenmesi 
2. Halkın sağlık konusunda eğitilmesi 
3. Bulaşıcı hastalıkların yok edilmesi 
4. Besleme şartlarının geliştirilmesi 
5. Nüfus plânlaması gibi -birtakım önemli 

işlere yönelmektir. Ayrıca 
0. İlâç sanayiinin murakabesi 
7. Tedavi edici hekimliğin sevk ve idaresi 
8. Sağlık personeli yetiştirilmesi bu üni

tenin vazifesidir. Sosyal yardım konusunda ise 
gaye, 

9. Vardıma muhtaçolanlarm problemlerinin 
hallidir. Dünya milletlerinin çoğunda- Sağlık 

Bakanlığı yalnız ( koruyucu tababet) ile meş
gul olur. Tedavi edici hekimliğe karışmaz. 

Türkiye'de ise durum bambaşkadır. Mem
leketin fakrü zaruretini göz önünde tutan ba
kanlık hem koruyucu tababet hem iyi edici ta
babet sahasında halkın hizmetindedir aynı za
manda personel yetiştirme ve korunmaya muh
taç çocuklara, yardım, ihtiyar AT. malûllere 
yardım gibi hizmetleri de üzerlerine almıştır. 

Bütün bu sayılan hizmetlerin ifası için Sağ
lık Bakanlığı bütçesine konulan patla. 719 
milyon liradır. 1964 yılı bütçesine nazaran 
1.905 yılı bütçesinde 37 milyon liralık bir art
ma olmuştur. 

Sağlık Bakanlığının ilk bütçesi 1920 se
nesinde 0.13 bin lira idi. (..) tarihte bir millet
vekili maaşı 300 lira bir sıtma mücadele tabi-
ibinin maaşı ise 000 lira idi. 

Türkiye'de millî gelir şahıs başına 1 800 
lira Amerika'da 10 bin liradır. Türkiye'de şa
hıs basına .düşen sağlık ödeneği 10 liradır. Bu 
miktar Seylân'da. 29, İsveç'te 324 liradır. 

Sağlık Bakanlığı bütçesi genel bütçenin 
/ir. 4,5 n.i teşkil etmektedir. Bu miktar Seylân'da 
f/i 15, Şili'de </f 17, İsrail'de c/c 10 İsveç'te 
</f 20 dir. 

(îeçıuişte Sağlık Bakanlığı çalışmalarında 
büyük gelişmeler olmuş ve Bakanlık mem
leket hizmetinde büyük vazifeler üzerine al
mıştır. Bugün ise sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi, ve sağlık hizmetlerinin vatanda
şın ayağına kadar gitmesini temin etmek su
retiyle en önemli görevini ifa etmektedir. Bu 
hakikaten hizmetlerin en büyüğüdür. Bütün 
siyasi partilerin, sağlık hizmetlerinin sosya
lizasyonunu, programlarına koymuş olmaları, 
ve benimsemeleri, bu hizmetin memleket hiz
meti için münakaşasız bir lüzum ve ehemmiyet 
taşıdığının en büvük delilidir. 
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Bakanlığın »sıtma, trahom, Frengi mücade-

sinde gösterdiği gayret ve hizmetleri, Ana -
çocuk sağlığı, lfıboratlivarlar ve yataklı teda
vi müesseselerini işletmedeki başarısını saygı 
ilo anmak lâzımdır. Bu arada memleketimiz 
için büyük bir problem olan ve millî bünye
mizde büyük tahriplere sebebolan verem sa
vaşını da ayrıca şükranla kaydetmek lâzım
dır. Bugün Türkiye 'de 750 bin kadar veremli 
vardır, kemik ve sair organlar ın veremi bura
ya dâhil değildir. Şu hale nazaran genel ola
rak Türkiye 'deki tüberküloz nisbetini bölge
lere göre %2,5 - % 3,5 arasında, kabul etmek 
icabeder. B u şu demektir Ulus meydanından 
gecen her 100 kişide ortalama olarak 2 kişi ba
kıma muhtaç veremli demektir. 

B u miktar büyük rakamdır . O eri kalmış ül
kelerdeki nisbete uymaktadır . Bize ümit veren 
nokta şudur iki.. Bugün Sağlık Bakanl ığ ının 
d i n d e veremle savaşın (bütün inceliğine va
kit' azimli ve vatanperver ekipleri mevcuttur. 
B u gayretl i ekiplerin feragatli çalışmaları ne-
tieesindedir ki, Türkiye 'de tüberkülozun bir 
defa, istatistiğini biliyoruz. Musap nisbetini 
ölüm nisbetini biliyoruz. 

Verem Savaşı (İeııel Müdürlüğü, lüberkii . 
loz eğitim, ve araşt ırma şubesi B. (!. C. kam
panyası, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derne
ği, veremle savaş dernekleri ve hu teşekküller
le sıkı işbirliği yapan fakülteler göğüs hasta
lıkları. klinikleri bilgili, metotlu, ve azimli bir 
şekil de çal ışımaktadır I ar. 

B. C. (r. kampanyası ekipleri kuruluşları n-
datı bugüne kadar 14 500 000 kişiye veremden 
korunma aşısı yapmışlardır . Bu dünya çapında 
bir çalışmadır. 

Senatör arkadaşlarım. seçim bölgelerine 
gittikleri zaman her hagi bir sokakta, köyde?, şe
hirde, gelişi güzel rasladığı bir çocuğun sol 
o n u m u m açıp bakarsa orada mutlaka verem 
aşısının izini görecektir. Ası izi bulunmıyan-
lar aşıya ihtiyaç göstermiyenlerdir. Burada 
verem savaşının fedakâr mensuplarım minnet 
ve şükranla anmayı bir 'borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Kanser hastalığı da bütün dünyada gittik

çe ar tmaktadı r . Bü tün kanser şekillerinde bir 
duraklama mevcudolduğu halde Akciğer kan
serleri sosyal bir âfet halinde çoğalmaktadır. 

Amerika 'dan alman nisbctJere göre Akciğer 
kanserinden ö.liim 100 binde 154 - 200 arasındadır . 

Akciğer kanseri musabiyetinin gittikçe 
genç nesillere doğru inmesinde sigara içmenin 
erken yaşlarda başlaması suçlandı rılmıştır. Si
garanın kanser husule getirdiği, hiç olmazsa, 
mevcut bir kanser istidadını 20 sene öne al
dığı artık ders ki taplar ına girmiştir. Bu ba
kımdan genç, nesillerde t ü t ü n içiminin müca
delesini ya pmak icabedecekt i r. 

Vereni savaşının kanser savaşında, büyük 
faydaları olmaktadır . Dispanserlerde akciğer 
filimi çekilirken hu gibi vakalar da teşhis edil
in ek t edii". 

Muhterem arkadaşlarım 
Türkiye çocuk ölümleri geri kalmış mem

leketlerle ayın seviyededir. Bir yaşma kadar 
kaybettiğimiz çocukların sayısı binde 165 ra
kamını bulmaktadır . 

0 - 13 yaşları arasında, ise her 1 000 çocuk
tan 44ü sini kaybediyoruz. Bu çok fazla bir ra
kamdır. 

Memleketimiz «korunmaya muhtaç çocuk
lar» meselesi başlı başına bir problem teşkil 
etmektedir. Anasız babasız anası ve baltası bel
li olmıyan - anası veya babası ta raf ından terk 
edilen, çocukların miktarı 40 bin olarak tahmin 
edilmektedir. Bu çocuklara sağlık, millî eğitim, 
belediye ve özel idarelerin bütçelerinden ayrı
lan mahdul bir para ile bakılır. Böyle 4 mües
sese taraf ından bakımı temin edilen bir mües
sesenin çocuklara lâyıkı veçhile bakamıyaca-
ğı tabiîdir. Bu sebeple «korunmaya muhtaç, ço
cuklar» Kanununun biran evvel çıkarılarak du
rumun sağlam bir esasa 'bağlanması icabeder. 

Yine çocuklarımız için pek mühim bir konu 
olan akıl sağlığı konusuna değinmek is t iyorum. 

İstanbul Üniversitesi Pisi ki ya t ri Kliniğinin 
yaptığı araş t ı rmaya göre beş bin çocuktan iki 
bin •kadarının geri zekâlı olduğu tesbit edilmiş
tir . Bu da gelecek" nesiller, -müstakbel evlât
larımız için üzeninde duru lacak bir konudur . 
(ı-erek çocuk gerek yetişkin insanlar arasında 
da sara, hastalığının büyük bir yekûn tu t tuğu 
malûmdur . Sara, da cemiyetin nizamını bozan 
başlıca bir hastal ıkt ır . Sara deyince hemen 
düşüp bayılan ve ağzından köpük gelen hasta 
anlaşı lmamalıdır . Saranın asıl tehlikeli olan ce-
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şidi nöbet göstermiyenidir . Bir İngiliz tüccarı 
sarası tu tmuş, bir bilet a larak Hindis tan 'a git
miş, iki ay ora la rda dolaşarak eşiyle, dostuyla 
görüşmüş, nihayet ailesi t a ra f ından a ranarak 
bulunmuş, dönüşte ise vapurda ayılmıştır . 'Bu 
iki aylık geziyi hat ır l ıyamıyor. "Elbette ki bu 
esnada işlediği suçtan da mesul değildir... 

Şimdi de diş hastal ıkları ile miieadele konu
suna değinmek isterim. Memleketimizde maale
sef diş hijyeni çok geri kalmıştır . Bilhassa ço
cuklarımızı tehdideden diş hastal ıkları okul ça
ğında ele alınmalıdır . J)iş hastal ıkları vücudun 
mukavemet ini k ı ra rak bir çok dahilî hastal ık
lara sebebolur. Bilhassa çocukların böbrek has
ta l ığ ında ve kalp hastal ığından korunması için 
diş has ta l ık lar ına çok önem vermek lâzımdır. 
1961 senesinde i lkokul larda muayene ettirilen 
47 bin çocuktan 22 bin çocuğun dişlerinin teda
viye muhtaco 'duğu görülmüştür . 

Türkiye için beslenme de başlıbaşma bir 
der t t i r . Beslenme meselesine bütün Dünya mil
letleri büyük bir ehemmiyet vererek gelecek 
nesillerin sağlığını garan t i e tmektedir ler . Tür
kiye üç ta ra f ında denizlerle çevrilmiş bir pro
tein 'deposu ihtiva eder. Anadolu 'da tam allıbin 
çeşit nebat yetişir. Buna rağmen münakalemi
zin kifayetsizliği ve bilgisizlik sebebiyle bizde 
beslenme bozukluğu gayet yaygın bir haldedir . 
îzsmir Tıp Fakül tes i çocuk kliniğinin yaplığı 
bir araş t ı rma sonunda ilkokul çağı çacuklar ınm 
yar ıs ından fazlasında kan azlığı görülmüştür . 
Bü tün bunlar insanlarda ortalama ömrün azal
masına. sebebolmaktadır . Türk iye 'de ortalama 
ömür Devlet Bakanlığının verdiği bilgiye göre 
;>.'> senedir. İngi l tere 'de ortalama ömür 7:!,, 
Amer ika 'da ise 70 senedir. Fizyoloji kitapla
rının yazdığına göre bin insanın 190 sene yaşa
ması lâzımdır. Beslenme şar t lar ı , has ta l ık lar i 
ve bilhassa sinir bozuklukları insanların vasati 
ömürlerini aza l tmaktadı r . 

Çocuklara musallat olan bir hastalık ta ço
cuk felcidir. Bu hastal ık Türkiye için git t ikçe 
büyüyen bir tehlike teşkil e tmektedir . Çocuk
ları malûl b ı r aka rak ailesine bir yük kılan bu 
has ta l ığa karşı Bakanlık enerjik 'bir tu tum ile 
aşı tatbikatına, başlamış ve milyonlarca çocuğu 
aşılamıştır. Bu hizmeti tebrik etmevi bir borç 
Di l i n i n , 

İlâç meselesine gelince: Bakanlığın yerli ii;V; 
sanayiinin himayesi ve memlekette yapılan ilâç
ların hariçten muadillerinin yurda sokulma
ması pıcnsibini tasvibetmemeye imkân yoktur . 

Muhterem arkadaşlar ını , kısa olarak talebe 
yur t la r ı ve etibba odaları konusuna da değine
ceğim. 

1924 yılında ihdas edilen t ıp talebe yur t la r ı 
memlekete çok hekim yetişt irmiş, her nedense 
19Ö1 yılında da kapat ı lmışt ı r . Sağlık politikası 
olan bir memleketin bu gibi hekim yetiştiren 
yur t l a ra ihtiyacı vardır . Bura la rda Tıp Fakül
tesinde okutulan derslerden başka, Bakanlığın 
politikasına uygun olarak toplum hekimliği ko
nusu talebeye okutulmal ıdı r . Bursla okutulan 
talebe ile yu r t t a okutulan talebe arasında endi-
kasyon 'bakımından fark olduğu 'kanaatindeyim. 

Etibba odalarına gelince, etibba odaları ku
ruluş gayeleri i t ibariyle gayet müspet iş gö
ren ve tababet için lüzumlu bir teşekkül olma
sına rağmen selâhiyet ve maddi imkân yetersiz
liği yüzünden bir varlık gösterememektedir . 
Memleketimizdeki Et ibba Odası teşekküllerinin 
Amer ika ' dak i American Medical Assosation 
gibi kuvvetl i bir teşekkül haline getiri lmesinde 
büyük fayda görmekteyim. Bu da memleket ta
babeti için hayırl ı olacaktır . Bakanlıkça ele 
alınan sağlık konula r ında ve hattâ personel tâ
yinler inde etibba odalarının fikri alınmalıdır . 
'Hiçbir teşekkülden bir yardım görmiyen bu 
müesseseye Sağlık Bakanlığının yardım elini 
uzatmasını temenni ediyorum. 

Sözlerimi bit ir irken Sağlık Bakanl ığ ı bütçe
sinin memleketimiz için hayırlı ve uğur lu olma
sını diler, başta çok kıymetli ve enerjik Sağ
lık' Bakanımızı ve muhterem Sağlık Bakanlığı 
mensuplarını grupumuz adına saygiyle selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN' ---• Muhterem arkadaşlarım, şakıs-
ları adına söz almış olan arkadaşların isimlerini 
okuyorum.. 

Vusuf Ziya Ayrım, Kaslın Hancıoğlu, Sakıp 
Önal, Faruk Kmaytürk , E d i p Somunoğlu, Nur i 
Âdemoğlu, Eehmi Alpaslan, Akif Eyidoğan, Ni
yazi Ağırnaslı, Mebrııre Aksal ey, Yusuf Demir-
dağ. Kifat Öztürkçiııe, Alâeddin Çetin, Fethi Te-
vetoğlu, Mustafa İnceoğlu, Talât Oran, Kaili m i 
Arıkan. 
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Yalnız bu sırada, kendi arzularına göre bâzı 

arkadaşlar değişiklik yapmıstardır, bhlbiıicrine 
sı rai arını vermişlerdir. 

FAKFK KlNAYTÜftK (Burdur) — Efen
dini, Sayın Sakıp Onat gitmiştir, söz sırasını ba
na vermiştir yerini. 

BAŞKAN — Ama, on dakika konuşma ini-
kânına malikisiniz. 

Buyurun Sayın Ayrım. 

Y. YAYA AYRIM ('Kars) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler, kıymetli Bakan ve Bakan
lık erkânı; Sağlık Bakanlığının iki yıldan beri 
Doğu - Anadolu'da tatbikine başladığı .sağlığın 
sosyalleştirilmesi 'hususumla görüş ve temennile
rimi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Bir tesadüf eseri, Muş pilot bölge olduğu za
man orada idim. Muş tatbikatında görülen nok-
sanlı'k'lar diğer vilâyetlere 'de teşmil edilmese idi 
bu konuşmayı yapmaktan sarfınazar edecektim. 
Bakanlar Kurulunun kara ri yi o Muş ili, gazete
lerden öğrendiğiniz gibi, okuduğunuz gibi, pilot 
'bölge olarak ilân edilmişi i. Bundaki maksat tat
bikata burada, geçilecek, netice istihsal edilecek 
ve bu neticelere göre Doğu - Anadolu'nun diğer 
vilâ-yeMerinde de tatbikata geçilecek! i. "Fakat hal 
İlciyle olmadı. Bu faaliyetleri yürütmekle görev
li olan merkez yöneticilerinin, şartları lâyıkiyle 
bilmeyişi teşkilâtta, 'huzursuzluk yarattı. Meselâ 
tesisler yapılmadan, ihtiyaçlar feıııiıı edilmeden 
tâyinlerin yapılması, elemanları huzursuz ve mağ
dur etti. 

Plânlı devrede Plansızlık, yetersiz ve israfil 
bir tatbikat görmek için Doğu - Anadolu'daki 
sosyalizasyon ibölgelerine gitmek kâfidir. Yalnız 
şurasını, açıklıyayımı, israf 'deyince yenilmiş, içil
miş bir şeyi ka'sdetmiyoruını. Şark'la, Cumltıuriyet 
"Hükümetinin kuruluşundan bu yana doktor yüzü 
görmiyen !bu mahrumiyet mıntakalarında kıy
metli doktorların büyük fedakârlıkları a, çalışmala
rı takdire lâyık bir keyfiyettir. Yalnız çok dina
mik ve çalışkan, mütehassıs ve pratisyen doktorla
rımız mıeyanmda, DoğuVIa bu hizmetleri yürüt -
miyecek durumda olan mütekait doktorların olu
şu da ayrıca, dikkati çekmektedir. 

Sayın senatörler, yapılan tesislerin durumu
na gelince, sağlık ocağı ve sağlık evi inşaatı, in
şaat tarzlarının. Doğunun şartlarına, uvgun ol-
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madiği, bâzı yerlerde iki - üç. bin lira istimlâk 
bedeli vermemek için, bu binaların 'köy ve nahiye 
merkezlerinden -$00-400 met re uzakta yapıldığı, 
bu sebeple kış aylarında fazla kar sebebiyle, per
sonelin çocuklarının okullara gitmekte müşjkilât 
çektiği, ailelerin komşuluk 'bağlarının zedelendiği, 
buradaki personelin bâzı ihtiyaçlarını temin et
mekle müşkilât çektiği bir hakikattir. (-"JönüI. is
lerdi ki, .Muş'ta, bu tatbikattaki noksanlıklar di
ğer vilâyetlere intikal etmesin. Fakat Kars'ta ve 
diğer yerlerde de bunun misalleri görülebilir. 
Muş vilâyetinde yapılan bu tesislerin dört tane
si hariç, diğerlerinin hiçbirinde elektrik yoktur. 
Ayrıca -!.'$ tesisin su ve yolu da. olmadığına, göre 
burada, bu .tesislerin hastane hizmetinin nasıl ya
pılacağını takdirlerinize arz ediyorum. 

Başka bir durum da, bu sosyalizasyon bölge
lerinde ilmî bir şekilde çalışmamız gerekirken 
Kars ve Muş illeri hastanelerinde doğru dürüst 
'bir röntgen makinasının olmayışı meseleyi aydın
latmaya, kâfidir. Bâzı mıntakalarda, değerleri 
m il yon hıra varan tesisler ihtiyaçtan fazla olarak 
yapılmış ve bugün 'hoş olarak bekleınektedirler. 
İşte l)iı bakımdan israf olmuştur. Halbuki bugün 
biz paramızın kuruşunu bile hesabetmek mecbu
riyetinde olan bir milletiz. Muş illinde iki yıldan 
beri tedrisat yapan bir Fbe Okulu vardır, fakat 
orada, ebe olmadığına göre orada, 'talebelerin na
sıl yetişeceğinin izahı gerekir. 

Sayın senatörler; Doğu M a, hizmeti inkâr -edil
miyen sosyalizasyonun muvaffakiyeti ve iktisadi 
olması bakımından fazla, bina, yapımına gidilmi-
yerek her mevsimd'e gidilmesi mümkün olan yol 
güzergâlıları üzerinde ve iklimi şartlarına uygun 
bir şekilde olmasına, dikkat, etmek gerekir. Mese
lâ Muş'ta bir sağlık ocağı vur. Bunun bekleme 
odası yoktur, dünde SO-DO hasta, gelmektedir. 
;$r>-40 derece soğukla, bu vatandaşların ne şekil
de mutazarrır olduklarını takdir edersiniz. Di
ğer iköy ve nahiye merkezlerinin yolları, telefon 
şebekesi kurularak gezici hekimlik yapılması da
lı a uygundur. 

Diğer 'bir cihet de ağır sosyalizasyon masraf
larının finanse edilmesi 'bakımından Sağlık Si-
gostası 'Kanununun biran evvel çıkarılması ve 
döner sermayelerle alınan ilâçların devri müm
kün olan ilâçlardan alınması; meselâ aklımda 
kaldığına, jriuv. (>f> kalem ilâcın bedeli olarak ve
rilmesi lâzımdır. Faka! "Muş'la,'bunun 10 tanesi 
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bulunamadı. Kars'ta da durum aynıdır. Bâzı j 
ilâçlar vardır ki, [meselâ -bâzı kalbi takviye eden 
ilâçlar raflarda 10 senedir 'bekler, köylerde böy
le haitalar pek azdır. 

Diğer 'bir hı r us; yardımcı personelin yerle
rinin .sık sık 'değiştirilmesi. Bakıyorsunuz bir 
ebenin geldiği 15 gün oluyor, sonra bunu başka 
bir yer?, n aide diyorlar. Halbuki bunlar mmtaka-
lara alışacaklar ve nihayet hizmetleri daha ve
rimli olacaktır. Biz Doğuda sosyalizasyon böl
gesinde sağlık teşkilâtının taarruz halinde olan 
bir ordu şeklinde olmasını arzu ederken, maale
sef bu ordu ricat halinde bulunan îbir orduyu 
andırmaktadır. Bu mühim dâvanın biran evvel 
noksanız ve fci.favetli olarak devam edebilm esi 
için bu ordunun taarruz ordusu haline geçme
sini Sayın Bakandan "stirhe.m. ediyoruz. 

'Sözlerimi bitirirken, 1965 yılı Bütç:'sin'n 
m em lakcicimiz ve milletimiz için hayırlı almasını 
temenni ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Rv'lm Haııcıoğ1!!? Yok. Sayın 
Sakıp önal? Yek. Sayın Âdemoğlu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler, gerek grup 
namına ve gerekse şahısları namına konuşan ar- I 
karlarların yüksek fikirlerimden sonra bu husus
ta konuşmak ktrsııezdlm, fakat Karma Komis
yonda Muhterem Parlâmento âzalarmd'an bir iki 
tanesinin yurt dışına çıkan 'hekimler hakkında I 
sarf öttükleri «D'plamalarını ellerinden alalım, 
•hunharı vatandaş1 ıktan iskat. iodeli.ni» gibi, mensu
bu olmakla büyük kıvanç dııvduğum, insanlığa I 
'büyük 'hizmet oden, Türkiye'de içtimai, iktisadi 
ve siyasi mesel elerde en ön safta gelen çok kıy- I 
nn-ötli meslek mensuplarına atfcd'len bu ağır it
hamlar karşısında biraz milistenzi, biraz sitomkâr 
ve biraz da kahra ne olarak «O hal d"1 idam ede- j 
lim» kelimesi ağzımdan çıktı gayriihtiyari... Sa
yın arkadaşla mm dan bir tanesi d'e ben ona emi-
n'mı ki, onun da ağzından gayri ihtiyari bu keli- I 
meyi tekrarlamak geldi ve tekrarladı. İşte, ertesi 
^îin sayın basın mensupları bunu gayet ckMî 
olarak gerek benim, gerek diğer arkadaşım bu
nu ciddî olarak sarf ettiklerini ele alarak .sütun- I 
lara geçirdiller. Bu mevzu yalnız Türkiye hudut
ları 'dâhilinde kalmadı, bu mevzu Avrupa'ya 
da yayıldı, Amerika'ya yayılıp, yayılmadığım 
bilmiyorum, Vo bana, iki gün evvel, bağrı ya- I 
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nık, hakikaten meslek âşikı, aynı zamıanda va
tan topraklarına hasret kalan bir ımeelekttaşıandan 
beş sayfalık, esericedit kâğıdı ile beş sayfalık, 
daktilo ile ya:zılmış bir mektup geldi. Mektubu 
okuduğum zaman hakikaten arkadaşımımm ne ka
dar üzüldüğünü anladım. Kendisine cevap yaza
cağım. Fakat ıbu kelimenin ciddiye alınması da 
beni -13li derece ik-müş oldu. Bu Almanya'daki ar
kadaşım, ımeslekdaşım iki bin mark aldığını, 570 
mark da lojman parası verdiklerini İşaret edi
yor. Buna rağmen, vatan hasretiyle bağrım yanı-
yo:', diyor. Bana diyor folu lira verin, Türk pa
rası İbin Ura verin, ben bu ikin bin markı feda 
eder gelirim diyor. Onun için muhteremi millet 
tem ılicilerindcın istirhamım, buna bir çare bu
lun, yok::a bu mevzuda bilir bilmez konuşma
yın, diyor. Eğer idam edilmesi icaibodecek biri 
varsa her hailde bu mevzuu bilmeden idam edelim 
diyenlerdir, diyor. îki bin markı bırakıp sekiz-
yüz lira.va, bin liraya gelmek istiyen kimseler 
yalınız bir tane A'manya'daki operatör değildi 
arkadaşlarım... Pek çek operatör, pek çek dahi-
l'ivociler vardır ki Amerika ve Avrupa'da vatan 
hasrotiyla, aile hasretiyle yanmaktadırlar.. Çoluk 
çocukla raim, hısım akrabalarının, eşinin hasre
tiyle yanmaktadırlar. Yurda 'gelmek istrmıekte
dirler, fakat nihayet geçim mcoelcsi... işte bu hu
şu aı arz etmek için huzurunuza geldim, Sizleri 
••şı-îal •ettiğim, için özür dilerim. Kalan, vaktimi de 
Kinavtürk'e veriyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Âdemoğlu bes dakika ko
nuştu, öbür beş dakikasını Sayın Kmaytürk'e 
veriyorlar. Bu teklifin kitaba uyup uymadığını 
pek kestiremedim, ama bu saatten sonra bir müna
kaşaya kapı açmamak ve bir emsal teşkil etmemek 
üzere müsaadenizle bu boş dakikayı Kmaytürke 
veriyorum. Buyurun efendim 15 dakikayı ıgeçmi-
yccek, saat beş geçiyor yirmi geçe 'bitireceksiniz. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
Muhterem başkan, muhterem senatörler, muhte
rem bakan ve onun kıymetli erkânı; görüşülmekte 
olan Sağlık Bakanlığı bütçesi- münasebetiyle mü
him gördüğüm, konuları mümkün olduğu kadar 
kısa zaman içerisinde arz etmeğe çalışacağım. 

Hasta ile Hekim münasebetleri ve sağlık te
sisleri sağlık dâvamızın temel unsurlarıdır. Bu 
gün memleketimizde on ibin civarında hekim mev 
cuttur. Bunlardan Devlet ve iktisadi Devlet te
şekkülünde çalışan altıbin dokuzyüz altmış iki 
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6 962, serbest olarak çalışanlar 2 619 ve bu ra-
ıkamlarm dışında hariç memleketlerde bulunanlar 
2 500 ile 3 000 arasındadır. ıBu da •gösteriyor ki 
bu gün memleketimizde sağlık davalarının halli 
için yeteri kadar hekim mevcut değildir. Bu da 
yetmiyormuş gibi 3 000 hekimimizin dışarıda bu
lunması çok acıdır. Yalnız bu dışarıda oluş key
fiyeti üzerinde Hükümet olarak Parlâmento ola
rak ciddiyetle eğilmek lâzmdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlık hizmetini iste
nilen şekilde yürütmek için hekim, sayısını çoğat-
mak amacıyla yeni tıp fakülteleri açmak, bursları 
artırmak suretiyle mecburi hizmetli hekimleri 
çoğaltmak, birer problem iseler de yegane tedbir 
değillerdir. Modern m emi eketlerde olduğu gibi 
hekimi maddi ve mânevi olarak önere etmek, ayrı
ca hekimleri birtakm lüzumsuz idari makanizma 
ile karşı karşıya bırakmamak lâzımdır. 

Uzun bir tahsil devresinden sonra ayda 450 
ile 500 lira ücrete hekim lâyik görüldükçe ve dış 
memleketlerdeki mahreç mevcudoldukça gidiş 
durdurulamıyacaktır. Sağlık Bakanlığının 472 sa
yılı Kanunla hekimlere bir miktar tazminat sağ
lamasını memnuniyetle karşılamakla beraber ye
terli bulmamaktayız. Millete 'bir milyon liraya 
mal olan bir hekimi dış memleketler hiç bir ya
tırım yapmadan kolayca almakta ve kendi he
kimlerinden daha düşük bir ücrette çalıştırmak
tadırlar. Bu problemi halletmek için bakanlığın 
Türk hekimine memleket içerisinde çalşma ve ye
tişme sahaları, her türlü ilmî tetkikleri yapacak 
üııiveıvsiter de, hastanelerde sıra ile çalışmalarını 
sağlamak, okumaları ve yaşamaları için hiç olmaz
sa, memleketin bugünkü şartlarına uygun maddi 
durumları üzerine bakanlığın eğilmesinin 'zamanı • 
nın çoktan gelmiş ve hattâ geçmekte olduğunu 
zannetmekteyiz. Bu münasebetle şunu da arz et
meyi bir vazife ve bir vicdan borcu sayarız. 472 
sayılı Tazminat Kanunundan merkezde, bakan
lıktaki, arkadaşların istifade etmediklerini esefle 
öğrenmiş oluyoruz. Bu mevzuu yürütecek, bilhas
sa, sabahtan akşam geç saatlere kadar hattâ şim
di aramızda bulunan bu arkadaşların fedakârane 
bir şekilde çalışmalarına rağmen bunlara bu taz
minatın tanınmaması kanaatimce doğru değildir. 
Bu tazminat bugün Ankara'da hastanede çalışı]) 
dışarıda muayenehanesi olan bâzı hekimlere ta
nınmışken bakanlıkta çalışan bu arkadaşlarım;.,, 
tanınmaması bakanlıkta bir huzursuzluk yarat
mıştır. Değerli bakanımdan temenni ederim ki 
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kısa zamanda bu tevziin hangi problemler dahi
linde yapldığmı tetkik ve neticede bundan bakan
lıktaki arkadaşların faydalandırılmalarını da ar
zu etmekteyiz. 

Biı- konu da Türk hekimini rencide eden bir 
problem, olarak biı* kaç seneden beri gözlerimi
zin önünde devam etmektedir. 

Türkiye'de yalnız Türk hekimle Hinin icra
yı sanat etmeleri kanuni bir keyfiyet olmasına 
rağmen dış memleketlere gönderilen işçilerimi
zin muayene ve karar yetkilerinin ecnebi ve bil
hassa Alman hekimlerine tanınmasını esefle kar
şılamaktayız. Gerek Sağlık Bakanlığının ve 
gerekse işçi Sigortaları Kurumunun modern te
sisleri ve hepsi birer kıymet olan [mütehassıs 
hekimleri bulunmasına rağmen bu muayenelerin 
müesseselerimizde yaptırılmam ası karşısında 
Tababet ve şuabatınm tarzı icrasına dair Kanun 
muvacehesinde Türk Milletinin sağlık hizmetle
rinin nâzımı olan Sağlık Bakanlığının bu tarz 
hareketlere mâni olmasını vazifelerinden say
maktayız. 

Hekim kadar sağlık dâvasının hallinde bü
yük hizmetleri bulunan sağlık personelinin ye
tiştirilmesinde gösterilen gayretleri memnuni
yetle karşılaşmakla beraber, bu personelin de 
hayat standartlarını bugünkü yaşama şartları
na uyacak, şekilde yükseltilmesini temenni et
mekteyiz. Bunun yanıbaşmda hekim ve sağlık 
personelinin kendisinden medet uman mustarip 
hasta vatandaşlarla münasebetlerinin tanzimin
de Sağlık Bakanlığının başlıca vazifelerinden 
saymaktayız. P>u mevzuda ful 1 - time çalışmaları
nın bir an evvel neticesini beklemekteyiz. Sağ
lık hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar gö
türmek. gayesiyle tababetin sosyalizasyonu emin 
finansmana, ihtiyaç göstermektedir. Mahdut 
imkânlarına rağmen sosyalizasyon bölgeleri için 
bütçeye konulan tahsisatları memnuniyetle kar
şılıyoruz. !>u tahsisatların vatandaş sağlığına 
en iyi istikamette kullanılmasına itina gösteril
mesi yeni kurulan bu müesseselere karşı vatan
daşların itimatlarının sarsılmaması bakımından 
temenni etmekteyiz. 

Cari masrafların yıl sonunda kesilme ciheti
ne gidilmesi hastaların tedavileri bakımından 
yanlış bir harekettir. 

Muhterem arkadaşlarım; sağlık yatırımları 
bahsinde yatak maliyetlerini düşürmek için 
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Sağlık Bakanlığınca girişilen gayretleri ve bu 
mevzuda standart tiplerin tesbitini memnuniyet
le karşılamaktayız. Fakir milletimizin vergile
rinin bu sahada değerlendirilmesi dolayısiyle 
yatak sayılarının artmasına hizmet edilecektir. 
Bu görüşün diğer müesseselerim izce de benim
senmesini temenni ediyoruz. 

Fakir vatandaşlarımızın Devlet hastanele
rinde müşkülâta mâruz kalmadan tedavileri en 
büyük vazifelerimizdendir. Sağlık Bakanlığı
nın 4 Nisan 1964 tarihli tamimi birçak hasta
nelerce yanlış yorum Ummaktadır. Hakikaten 
faldı4 olduğunu tes'bit eden fakrühal kâğıtları
na rağmen kendilerinden ücret talebedilmesiui 
önlemek lâzımdır. Ayrıca bu kabil hastalardan 
dışardan ilâç tedarik etmelerini talebetmek bir
çok suni tefsirlere yol açmaktadır. Bu mesele 
üzerine Muhterem Sağlık Bakanının hassasiyet
le eğileceğine inanıyoruz. 

Özel hastaneleri teşvik etmek ve onların 
açılma ve yaşama mevzuatlarını kolaylaştırmak 
lâzımdır. Bu suretle Devlet hastaneleri daha zi
yade fakir vatandaşlarımızın hizmetlerinde ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım; sizlerin ve bilhas
sa Sağlık Bakanımızın nazarı dikkatlerine bu 
hususu ehemmiyetle arz etmek istiyorum. 

Fakir hal'k parasız veya çok az bir ücret 
mukabilinde sağlık hizmeti verilmesi Sağlık Ba
kanlığınca derpiş edilmiş ve bu maksatla Dev
let hastanelerimize çok düşük ameliyat ücret 
tarifeleri ktmulmuştur. (Uıyesi, muhtacolduğu 
ameliyatı yaptırmaya malî durumu müsaidolmı-
yanlara bu hizmeti vermektir. Bunu hepimiz 
şükranla karşılıyoruz. Fikir ve gayesi çok ıuii-
kemmeldiı*. Fakat bunun tatbikatı esefle söyli-
yeyim ki böyle tecelli etmemelidir. 

Bir çoklarımız biliyoruz. Bakanlık kendi has
tanelerinde 125 liraya büyük ameliyat tarifesi 
si koymuştur. (Buna bütün ameliyat masraflarL 
dâhil.) Hattızatında Vekâlete bu ameliyat 125 
liraya değil bunun 5 hattâ bazan 10 misline 
malolmaktadır. Hakikat de budur (Çünkü bu
raya bu ameliyatı yapan müessesimin bütün 
maliyet 'faktörlerini hesabederek hakiki mali
yeti 'bulmak lâzımdır.) İşte burada bizim arzu
muz Vekâlete, hattâ hususi hastanelerden de 
fazlaya malolan bu büyük ameliyatlaı'm bu dü
şük tarife ile yalnız fakirlere tatbik edilmesidir. 
Bundan hepimiz zevk duyacağız. Çünkü hasta-
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ne kapılarında bu ameliyatların yapılmasına 
muhtaç bekliyen pek çok zavallı vatandaşımız 
ıstırap içinde kıvranmaktadır. Ne yazık ki, tat
bikat böyle olmamaktadır. Bu tarifeden, ameli
yatlardan, daha fazla zengin vatandaşlarımız is
tifade etmektedir. 

Daha enteresan ve acı olan diğer bir taraf da 
kendi sağlık fonu olan'banka personelleri de Dev
let hastanelerine giderek bu düşük tarifeden is
tifade etmektedirler. Şimdi sorarım nasıl olur 
da geniş maddi imkânları olan bankalar, hu
susi sağlık fonları varken Vekâlete 500 ilâ 
1 000 liraya mal olan bir ameliyatı 125 lira'öde
mekle neticeyi hallederler. Diğer tarafta fakir 
vatandaş kendisi için düşünülen bu düşük tari-
den istifade etmek için kıvranırken böyle bir 
harekete müsaade edilebilir mi? Bunun neti
cesi olarak maddi imkânı olmıyan vatandaş bu
rada ameliyat olma imkânını sağlamak için bir 
yolunu bulmayı temin edemezse, ineğini veya 
tarlasını satıp veya borç bularak hususi sağlık 
yurtlarına müracaat edip ameliyatını yaptırmak 
zorunda kalmaktadır. 

Şimdi bu şekilde1 fakir, gadre, haksızlığa uğ
rarken Sağlık Vekâleti bu gerçeğin karşısında 
yani kendisine hususi hastanelerden, de fazlaya 
mal olan bir ameliyatı banka personeline 125 li
ra gibi düşük bir fiyatla yapmayı nasıl kabul 
eder? Adalet bu mudur? Adalet bu müessese
lerin hastalarından hakiki maliyet ücretini Ba
kanlığın almasıdır. Çünkü bu müesseselerin 
malî imkânları ve sağlık hizmetine ayırdıkları 
fon yüksektir. Bu müesseseler Vekâletin koy
duğu düşük tarife sebebiyle bu fonu vermemek
tedirler. Bu bakımdan burada büyük bir. ada
letsizlik vardır. Mevzuun ciddiyetine otorite
lerin de dikkatini çekmek isterim. 

Söz buraya gelmişken bu hakikatin meydana 
çıkardığı ikinci bir gerçeği de ortaya koyalım. 
O da şudur : 

Vekâlet zenginlerin, bankaların, müessesele
rin bu düşük tarifeden istifade etmesine müsaa
de ederse o zaman özel hastanecilik inkişâf ede-
miyeeektir. 

Netice olarak da özel hastanecilik zayıfla
makta ve Vekâlet kendi tuttuğu dâvayı kendisi 
çürütmektedir. 

Diğer medeni milletler sağlık dâvalarını, 
özel hastanelere ve serbest ' tababete intikal 



Û. Senatosu B : 34 30 .1.1985 O : 4 
ettirmektedir ve böylece sağlık hizmetlerine on
ların da iştiraki sağlanmış bulunmaktadır. Garp
ta bu iş böyledir. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, bir dakika
nız kalmıştır. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Vak
timin azlığı dolayısiyle şu noktalara da te
mas ederek dâvayı kapatacağım. 

Î963 bütçesinde 14 milyon, 19G4 de 14 milyon, 
19G5 de 16 milyon özel teşebbüse imkân vermek 
için ayrılan paradan ancak yüzde 10 u özel te
şebbüse verilebilmiştir. Bu da gösteriyor ki ö. ol 
hastanecilik tamamiyle bizde geri bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım bu mevzuu keserken sos
yal hizmetler alanında Bakanlığı takdirle karşı
ladığımı ifade eden şu rakamları vermeyi uygun 
bulurum, 

Türkiye'de kırk bine yakın yardıma muhtaç 
çocuğun 29 900 ünün himaye edildiğini Sayın 
Sağlık Bakanından Öğrenmiş bulunuyorum. Bu 
gayretlerin kimseyi Öksüz bırakmıyacak bir sevi
yeye ulaşmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, her- gün röntgen ışın
larının öldürücü tahripkâr tesirleri karşısında 
kalan ve bu branşta çalışan hekim personelimizi 
alâkadar eden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ve Atom Enerjisi tarafından hazırlanan 
Radiasyon Sağlığı kanun tasarısının biran ev
vel Yüksek Meclise getirilmesini değerli Bakan
dan temenni etmekteyiz. 

Sözlerime son verirken memleket sağlığına bü
yük hizmetleri olan Bakanlığa, hekim ve sağlık 
personellerine huzurunuzda teşekkür ederken sağ
lam bir vücutta sağlam bir kafanın olacağı inan
cı ve Türk milletinin sağlam insanlardan teşek
külü ile memleket ekonomisine getireceği refahı 
belirtir; beni dinlemek lûtfunda bulunan Yüce 
Heyetinize teşekkürlerimi arz eder 1965 bütçesi
nin memlekete uğurlu olmasını Ulu Tanrıdan 
diler hürmetlerimle huzurunuzdan ayrılırım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu. 
BDÎP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlğmm pek kıymetli ve muhterem 
erkânı. 

Benden önce konuşan sayın arkadaşlarını; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının umumi 
mey^ulan üzerinde ve ilerdeki gelişmesi hakkın

da grupları ve şahısları adına tenkid ve kana
atlerini ifade buyurdular. Ben de bâzı mevzu
lar üzerinde durmak suretiyle Yüce S e n a c a , 
Müht ereni fea «lık Bakanına ve onun muhterem. 
erkânına bâzı hususlardaki düşüncelerimi ifade 
etmek istiyorum. Türkiye'mizin hali hazırdaki 
sosyal duruma ve hususiyle hüyülk nüfus küt
lelerinin köylere dağılmış olması doîay.siyle 
Hükümetin sağlık hizmetlerini mümkün mertebe 
köylere doğru ileri götürmesine lüzum ve zaru
ret görülmektedir, 

Bu düşünce iledir ki, 224 sayılı Kanun mey
dana getirilmiştir ve bunu Plânlama Teşkilâtı-
da benimsemiştir. Köylünün faydalanabileceği 
lüakil vasıtası zorluğu iki ini şartları, yol du
rumu, köy] ünün yağlık tesislerine gitmek!]e önemli 
zorluklar karşısında olduğunu görürüz. Yine 
,bu düşüncenin mahsulü olarak çok eskiden (beri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı o zamanlar 
bünyem'ıze uygun şekil ohm yataklı dispanser
leri, sonra yine yataklı ve yemekli sağlık mer
kezlerini teşkilâtlandırmıştır ve bir numune eği
tim müessesemi olarak Etimesgut Sağlık Merkezi
ni kurmuştur. Bugün de bu müessese devam et
mektedir. B ; 'âhara bu sağlık merkezleri muh
telif zamanda alman kararlarla tesislerin her 
biri küçük bir klinik halini alarak asıl ıgorevi 
olan koruyucu hekimlik vazifesini bir tarafa it
miş ve 'bâzı yerlerde fert sağlığına yaa/ıyan 'birer 
tedavi merkezi haline ge]ımiştiı\ Yine bu sağ
lık merkezleri personel yokluğu yüzünden sene
lerce yardımcı personel elinde kalmış ve koru
yucu hekimlikten uzaklaşmıştır. Devletin bi
rinci vazifesi milletin sağlığını koruyacak ted
birleri almak ve onu (hasta etmemektir. Zira 
insanlar hasta olduktan sonra Devlete çok pa
halıya mal olmaktadır. Hattâ -birçok Batı mem
leketlerinde, Devlet, yalım koruyucu hekim
likle meşgul olmakta ve kendisine bunu vazife 
saymaktadır. Yalnız iktisadi düzeni henüz iste
nildiği kadar teessüs etmemiş ve sosyal seviyesi 
sağlık anlayışının ferdin inisiyatifine henüz.gir
mem iş bizim gibi az gelişmiş memleketler daha 
uzun seneler bugün olduğu gibi devleti koru
yucu ve aynı zamanda tedavi edici vazifelerle 
meşigul olmasını mcehur tutacaktır. Yalnız ko
ruyucu hekimlik sahasına münhasır kalması 
,bir zaman işidir. Hekimi ve sağlık personelini 
ilk tedavi yerleriyle lâboratuvarları ile moto
rize ekipleriyle halkın ayağına 'götürmek dü-
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şüncesiyle sosyalizasyona gidilmiştir. Yalnız sos
yalizasyon durumu 'henüz gönüllere feralüık ve
recek bir mertebede değildir. Bu maksatla 5 Se
nelik Plânla \o 224 sayılı Kanuna tevfikan on-
bc'3 sonede bütün Türkiye'yi sorvalize etmek 
mümkün değildir. Irk 5 senede belirli muvaf
fakiyet 'hâsıl olmazsa bir bedbinlik başlar ve 
sağlık meı'kezleri gibi bir tarafa itilir. Bunu 
önlemek için ilk senelerde ihtiyatlı, esaslı ve 
ağır gidilmesi lâzımdır. Pilot bölgelere münasip 
personel seçilmesi şarttır. Zira vazifeyi bilen 
ve benimsiyenler giderse diğer 'bölgelerin ku
rulmasında kolaylık sağlanır. 

Pilot bölgede teşkilâtın malzeme ve ilâç ik
malini bina. V3 malzeme tamir ve bakım hizmet
lerini yoluna koyacak, malzemeye depolara ve 
tamirhaneye ihtiyaç vardır. Henüz tamirhane
ler İstanbul'da ve Ankara'da kurulmuştur. Muş 
ilinde 41 motorlu taşıt görüldüğü halde yalnız 
7 tanesi çalışır durumda olduğu mahallinden 
alman bilgiden anlaşılmıştır. 

Halbuki yeniden 1965 bütçesine sağlık ocak
ları için 275 motorlu vasıta ödeneği konmuştur. 
Bunlarla birlikte diğer Kars, Bitlis, Hakkâri, Van 
ve Ağrı'daki hali hazırdaki mevcut motorlu vası
taların balcım ve tamirin çok güç olduğu ve esas
lı tamire muhtacolanların tamirhanelere ihtiyaç 
gösterdiği Sayın Bakan tarafından da takdir Du
yurulur. Bu sene bütçeye konan vasıtaların tama
mının hemen alınmasında mahzur görmekteyim. 
Erzurum tamirhanesinin hazırlığına başlanmıştır, 
bu yaz devresinde ikmali zaruridir. Yine Muş, 
pilot bölgesinde yapılan binalar iklimin şartları
na uygun olarak yapılmamıştır. Tek katlı tuğ
lalar camlı kapılar kısa zamanda harabolacaktır. 
Varto ilçesinde, Erciş ilçesinde daha kısa zaman 
önce yapılmış sağlık merkezleri dururken yanıba-
şmda yeniden sağlık ocağının yapılması yersiz
dir. Varto ve Malazgirt ilçesinde 17 lojman yapı
lıp bittikten sonra plânlamanın bilâhara 100 ya
taktan aşağı hastane yapılmaması kararı üzerine 
bu ilçelerdeki binalar terk edilmiştir. Hesapsız 
bir para harcanması, bu israf göze çarpmaktadır. 
Sosyalizasyonun böylelikle iyi organize edilmedi
ği hükmüne varılmaktadır. Muş Pilot Bölgede 
personelin iyi çalışmadığı mahallinden gelen ha
berlerden anlaşılmıştır, il merkezine ve sağlık 
ocağına yakın olan Yoncalı köyünde alâkasızlık 
yüzünden 1963 - 1964 kışında yüksek adedde ço-
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cuk kızamıktan ölmüştür. Muş'ta hastane iyi ve 
pilot bölgeye yakışır bir durumda değildir ve bir 
pilot bölge vasfına lâyık bir hale gelmeden öyle 
bırakılarak bir an önce plânı tatbik edeceğiz diye 
1964 senesinde Bitlis, Van ve Hakkâri, Ağrı, 
Kars'ta yapılması karar ve plâna bağlanan 249 
sağlık ocağından ancak 119 u ikmal edilmiş veya 
edilmek üzeredir. Geriye kalanlar başlanamamış 
yani plân aksatılmıştır. 

1965 senesinde açılması kararlaştırılan 179 
sağlık ocaklarından ne miktarının 1964 senesin
de yapılabildiği henüz malûm değildir. Bizzat 
gördüklerimiz bir kısmı henüz birinci kattan yu
karıya çıkmamıştır. 224 sayılı Kanunun 9 ncıı 
maddesinde «Sosyalleştirilmiş sağlık teşkilâtı, sağ
lık evleri, sağlık ocakları, sağlık merkezleri ile 
hastanelerdir.» denildiği halde bunlardan sağlık 
evlerinin daha önce ihalesinin yapılmamış olma
sı ve bir tarafa atılmış bulunması sebepleri anla-
şdamamıştır. Sağlık evlerinden neden gazgeçil-
diğinin açıklanmasını Sayın Bakandan rica ede
rim. 

Yine aynı kanunun bir bölgede sağlık hizmet
lerinin iyi bir şekilde yürütülmesi için gereken 
tesisler, lojmanlar, malzeme ve personel temin 
edilmeden o bölgede sosyalleştirme tatbik edilmez, 
dendiği halde süratle bölgelerin tesisine teşkilât
lanmadan gidilmektedir. Plânın tatbikatı için şüp
hesiz bâzı faktörlerin bulunması icabeder. Tahsi
sat, yetişmiş, eğitim görmüş personel... Halbuki 
1963 te 5 Yıllık Plânda yatırımlara 200 milyon 
Bakanlıkça teklif edildiği halde ancak 118,5 mil
yon lira, 1964 te 230 milyon istendiği halde 148 
milyon verilmiştir. Demek oluyor ki, 15 yılhk 
sağlık plânı henüz ilk senelerinde % 60 noksanı 
ile yürürse 25 - 30 senede ancak uygulanacak de
mektir. Bununla da ümit bağlanan plân fikri 
tatbikatta henüz ilk yıllarda hedeflerinden çok 
uzakta kalmıştır. Personel ise en mühim faktö
rü teşkil eder. Vakaa evvelce üç. yardımcı perso
nel yetiştiren okul olduğu halde 21 i sağlık koleji, 
24 ü köy ebe okulu olmak üzere 45 e yükseltilmiş
tir. Şayanı şükrandır. 

Biz 188 köyü olan 100 bin nüfuslu ilçede tek 
bir alaylı sağlık memuru ile çalıştığımız günleri 
geride bırakıyoruz demektir. Fakat eskiden be
ri memleketin koruyucu ve tedavi edici hekimle
rini yeter miktara yükseltmekte önemli güçlükler 
çekilmiş ve halen çekilmektedir ve ileride de çeki-
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lecektir. Bu kanaatim değişmez bir haldedir. Ha- J 
len altı vilâyetteki sosyalizasyon bölgelerinde 
pratisyen ve kısmen mütehassıs hekim noksan ol
makla bunlar diğer bölgelerin aleyhine pnvan 
kaydetmek suretiyle, münhaller doldurulmuştur. 
bağlık Bakanlığının münhallere ait son neşrettiği 
aylık bültende 32 adedi sosyalizasyon bölgesinde 
olmak üzere 268 mütehassıs hekim 135 Hükümet 
tabibi, 132 belediye tabipliği, 98 sağlık merkezi 
hekimliğiyle birisi sosyalizasyon bölgesine dâhil I 
Hakkâri olmak üzere 8 sağlık ve sosyal yardım 
müdürlüğü, iki sıtma bölge başkanlığı, beş 
verem savaş dispanseri, 7 trahom savaş, 8 
frengi savaş tabipliği ile 16 yetiştirme yurdu ta
bipliği boş olup, cem'an 679 mütehassıs ve pra
tisyen tabibe ihtiyaç vardır. 15 sene sonra sos- I 
yalizasyona göre yalnız sağlık ocakları için 3 260 
hekimin işbaşında mevcudolması lâzımdır. Aksi I 
takdirde büyük paralar sarf edilen yatırımlar ölü 
yatırım halini alır. Hastanelerle muhtelif mües
seseler için Türkiye'nin 15 sene sonra 25 - 30 bin 
hekime ihtiyacı vard r. Yabancı memleketlere 1 
giden veya resmî vazifelerde çalışmak istemiyen 
hekimler için hiçbir kimsenin suçlandırmaya hak
kı yoktur. Anayasamız hürriyeti kısıtlamamış;!)!'. 
İşçiler, teknik elemanlar, iş buldukça harice git
tikleri gibi hekimler de gidebilir. Memleketimiz
de modern tababet kurulalı 1,38 sene olmuştur. 
Bu müddet zarfında hekimlerimiz memlekette fe- I 
ragatle çalışmıştır, hiç kimse inkâr edemez. Hür
riyet yolunda denize atılanları Fizan'a sürülenle
ri minnetle ve rahmetle y âdet m ek icabeder. Kar- I 
ma Bütçe Komisyonundaki harice çıkmayı yeren I 
sözün bir espri vesilesi ile yanlış akisleri olmuştur. I 
Parlâmento içinde hekimler için böyle bir söz sarf 
edileceğini hatırıma getirmem. Şimdi mühim olan 
pek çok seneler burada dile getirmek icabetse bile 
vakit olmadığından, sosyalizasyonun muvaffak 
olması, geriye kalmaması, bir tarafa itilmemesi 
için yardımcı personel işi halledilmek üzere ol
duğundan esas unsuru ve bel kemiği olan hekimin 
çok miktarda yetiştirilmesi lâzımdır. Senede 150 
öğrenciye burs verilmesi kâfi bir tedbir değildir. 
Bilâkis taşıt ödeneğinden çıkarılarak Sağlık Ba
kanlığına her sene 700 Öğrenciye burs verilmesini I 
hattâ Refik Saydam merhumdun yaptığı gibi tıp 
talebe yurtlarını ihya etmesi icabeder. Bursun 
icadından beri bunun aleyhindeyim. öğrenciye 
verilen para birkaç gün içinde heder olur gider. 
Öğrenciler sıhhatlerini kaybederek tahsile devam 
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edemez olurlar. Sosyalizasyon için ancak yurtlar 
kurarak burs verilerek fazla adedde mecburi hiz
metli tabipler yetiştirilebilir. Yukarıda arz etti
ğim üniversiteden mezun olan 750 tabibin şu ve
ya bu sebeplerle 250 adedi elden çıkabilir. 400 -
500 kalır, o zaman mesele halledilmiş olur. Bir 
gün bu 250 hekim de geri gelebilir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Sağlık sigortasının bir an önce kurulması, te

davi edince hekimlik ve sosyalizasyonun idamesi 
bakımından zaruridir. 472 sayılı Tazminat Ka
nununun Sağlık Bakanlığı deniz teşkilâtına teşmi
li bir zarurettir. Yaptığım tenkidler, söylediğim 
sözler sadece Türk Milletine sağlık hizmetlerinin 
daha iyi ulaşması istikametinde bir çabalamadan 
ibarettir. Bunun için şimdiden görülüyor ki, sos
yalizasyonun 15 senede tamamlanamıyacağı ve 
plânın yürüyemiyeceği anlaşılmakla aceleye ge
tirmemek için şimdiden Hükümetin 224 sayılı Ka
nun ve plânda yeniden bâzı değişikliklerin Mec
lise şevki; sosyalizasyon plânı devamının lehine 
olduğuna kaaniim. Bütçenin Sağlık Bakanlığına 
ve milletimize hayırlı olmasını dilerim, hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkanım, Sağlık bütçesinde programın sıhhatle 
yürümesi, zamanın ve arkadaşlarımın sağlığına 
hizmet etmiş olmak için sözlerimden vazgeçiyo
rum. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim. Sayın Niyazi 
Ağırnaslı. (Yok, sesleri.) Mebrure Aksoley. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 1965 yılı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 
çok yüce, çok insani bir meslek olan hemşirelik 
mesleğinden bahsetmek ve hemşirelerin dertlerini 
dile getirmek için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Hepinizin malûmudur ki, hekim hastasiyle 
günde 10 dakika veya 15 dakika meşgul olur. On
dan sonra hastayı hemşirenin şevkatli eline tevdi 
eder. Hemşireler memur statüsüne tabidir. Lâ
kin bir memurun mesai hayatı ile bir hemşirenin 
mesai hayatını kıyaslamak asla mümkün değildir. 
Memur sabahleyin dairesine gider, öğleyin pay
dosunda isterse biraz hava alır, akşam 5 te dosya
sını kapar ve evine gelir. Halbuki bir hemşire 
sabahın erken saatinden itibaren asgari 10 - 12 
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saat çalışmak suretiyle gayet ağır bir vazife yap
maktadır. Ve vazifesi daima ayaktadır. Hasta ön
den ilgi ister, hasta ondan şefkat ister. Hemşire 
daima güleryüzle, sabırla hareket etmek zorunda
dır. 

Aziz arkadaşlarım, hemşireler, bayram tatil
lerini dahi tatil günlerinde alamaz. Onların ta
tilleri •mukayyettir. Hemşire Leyli mektep ta
lebesi gibi bütün haftasını hastanede geçirir. 
Haftanın bir gününde ancak izin alarak' çıkar. 
İzin aldığında adres ve telefon numarası bırak
mak mecburiyetindedir. 

Bu kadar ağır maddi ve mânevi yükü yük
lenmiş bulunan bu cefakâr, fedakâr, vefalı, ide
alist insanları biz maddeten tatmin etmiyoruz 
15 sene hizmet etmiş bugün başhemşirelik ya
pan bir hemşirenin eline 630 lira para geçer. 
Bu, annesini beslemek ve kız kardeşini tahsil 
ettirmek mecburiyetindedir. 

Aziz arkadaşlarım, temennim şudur, nasıl 
hekimlere bir tazminat kanunu çıkarılıp geti
rildi ise Sayın Bakan ve mesai arkadaşları he
llim bu dileğim üzerine eğilsinler, bu vefalı 
zümreyi biraz olsun tatmin etme çarelerini 
arasınlar. 

İkinci bir dileğim de. maddi ve mânevi yıp
ranan bu insanların acaba emeklilik müddeti
nin kısaltılması hakkında da bir tasarı düşü
nebilirler mi? Maruzatını bundan ibarettir. He
pinizi'hürmetle'selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN' — Sayın Yusuf Denıirdağ?.. Yok. 
Rıfat Oztürkçine?.. Yok. Alâeddin Çetin?.. Yok. 
Fethi Tevetoğlu, buyurunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, 5 grup veya top
lum adına konuşulmuştur. Sayın Fethi Tevet
oğlu ile -bildikte 6 kişi konuşmuş bulunmakta
dırlar. Bir kifayet takriri gelmiştir, daha söz 
alanlar da vardır. Sayın hatip konuştuktan 
sonra oylıyacağım. 

Buyurun efendim. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, Sağlık Bakanlığının, 
genç dinamik Sayın Bakanı ve aziz meslekdaş-
larmı; milletimizin ana dâvalarından biri olan 
•bu büyük dâva üzerinde, on dakika gibi kısa 
bir zamanda yalnız çok mühim addettiğimiz ve 
benden önce konuşan değerli arkadaşlarınım 
kısmen temas etmedikleri birkaç mühim mese
leyi temenni olarak arz etmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlar, şunu söylemeye lü-
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zum yok ki, bir milletin kalkınmasında, bir mil
letin ilerlemesinde en büyük vazifeyi görecek 
meslek ve aydın ordularından bir tanesi de 
Sağlık ordusuna mensubolan hekimler, hemşi
reler, teknisyenler, laborantlar ve sağlık me
murlarıdır. Bir kalkınma dâvası içinde, bir kal
kınma çağı içinde bulunuyoruz. Büyük milleti
mizin batılılaşması yolunda, bu memlekete en 
büyük hizmeti yapmış meleklerin başında 
hekimlik gelir dersek mübalâğalı bir şey ifade 
etmiş olmayız. Gerçekten milletimizin Avrupa 
ile yalnız ilini yolunda değil, fikir hususunda 
da ilk temaslarını yapan meslek erbabı, hekim
lerimiz olmuştur. Ye milletimizde memleketi
mizde, gerçekten ilmin ve modernleşmenin ilk 
örne'klerini tıbbiyeli hekim bayraktarlar ver
mişlerdir. 

Bugün içinde bulunduğumuz dâvada en mü
him şey, hekimlerimizin yetişmesi meselesidir. 
Şunu, Sayın Bakan başta olmak üzere bütün ba
kanlık erkânı meslektaşlarım ve Senatör arkadaş
larım takdir 'buyururlar ki, bugün milletimizin 
ve memleketimizin ihtiyacı olan hekimi ne sayı 
bakımından, ne de kalite bakı'mından, eğitim 
bakımından yeterli derecede yetiştirebilmekte
yiz. Bunun gerçekten incelenmesi ve bunun 
üzerine değinilmesi bence dâvanın birinci şar
tıdır. Burada, benden evvel konuşan bâzı arka
daşlarımızın burs usulü aleyhinde bulunu]), bil
hassa hakikaten 'memleketimizde ananevi bir 
askerî tıbbiye ocağı ananeli, değerli, idealist 
hekimler yetiştirmiş yurtlarımızın yeniden ih
yasını ist iyen arkadaşlarımın fikirlerine ben de 
bütün gönlümle katılıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, daima dedikodu, 
yerme ve tenkid konusu olmuş hususlardan bi
risi Türk hekimlerinin son yıllarda büyük sayı
da dışarıya gitmeleridir. Bu, iki zaruretten doğ
maktadır, Bir tanesi hakikaten memleketimiz
de Türk hekimlerine ihtisas yapma imkânları
nı sağlıyamayışımız, bu da imkânların çok kıt, 
dar olduğu, ikincisi hakikaten Avrupa'da, Ame
rika'da daha iyi şartlar içinde ve daha modern 
imkânlar dâhilinde ihtisas yapmak arzu ve iş
tiyakından doğmaktadır. Bunu çok tabiî çok 
yerinde karşılamak ve bunun yalnız ters taraf
tan tenkidedilece'k ve yerilecek hususlarını de
ğil, getirdiği ve temin ettiği faydaları da dik
kate almak insaflı bir hareket olur. Bu naçiz 
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arkadaşınız da G seneyi mütecaviz bir zaman 
Amerika'da ihtisas yapmış, daha sonra da Ame
rikan üniversitelerinde çalışmış, ve bu işin içyü
zünü biraz şahsında denemiş bir .arkadaşınızım. 
Memleketimizde ihtisas yapmanın ne 'kadar zor 
olduğunu mütehassıs olan ve ol miyarı bütün 
arkadaşlarım takdir buyururlar. 'Bu şartlar 
içinde Avrupa ve Amerika hastanelerinde ken
dilerine ihtisas imkânını bulan genç arkadaş
ların mütehassıs olmalarını çok tabiî karşıla
mak lâzımdır. Hiç şüphe yok ki, onla-: yurda 
birçok ilmî müktesebat ile gerçekten birçok 
şeyler öğrenmiş olarak dönmektedirler ve bu
gün Türk tababetinin Avrupa ve Amerika ta-
babetiyle boy ölçüşebilecek seviyede olmasının 
en mühim âmillerinden birisi işte bu dışa gidip 
yetişmiş olan kıymetli arkadaşlarımızın getir
dikleri yenilikler ve modern tababettir. 

Üzülerek ifade edeyim, ki, burada kendile
rine ihtisas imkânını sağlayamadığımız arka
daşlara, döndükleri zaman hakikaten orada öğ
rendiklerini burada tatbik, edecek ve millete, 
memlekete orada (iğrendikleri yolda modern 
metotla büyük hizmetler etme fırsat ve imkâ
nını da hazırlamaktan mahrum ve yoksunuz. Bu 
hususta blrşeyi dikkatinize arz etmek isterim, 
dışarıya giden arkadaşların dışarıya gidişleri, 
gitmeden evvel kontrol edilmeli ve bir düzene 
konulmalıdır. Ve bâzı hususi barajlar buraya 
konulursa, 'gerçekten gidip te dönmiyenlerin 
sayısının çok azalacağına işaret etmek isterim. 
Meselâ bunlardan bir tanesi; askerliğini yap
mamış hiçbir tabibin dışarı çıkmaması bir şart 
olarak koyulmalıdır. Zira 24 yaşında hekim çı
kan bir gene arkadaş 1,5 - 2 senelik askerlik 
hizmetini gördüğü zaman, milletin, memleke
tin, realiteleriyle daha çok yoğrulur, vatanse
verliği daha çok artar ve gittiği yerde kala
maz. Kalmak isterse onu düşünür., 

ikinci işaret etmek istediğim hususlardan 
bir tanesi de, hekimlerimizin, gittikleri vikTyet-
lerde mevcut hastanelerdim faydalanması im
kânlarının sağlanması metodu, sağlanması usu
lüdür. Amerika'da ve Avrupa'nın birçok 'mer
kezlerinde yalnız hastaneleri idare eden, hasta
ne sorumlu kadrosu değil o şehirde bulunan ge
rek pratisyen, gerekse serbest mütehassıslar 
da hastane kadrosunda hastanelerin daimî tabip
leri gibi hastanelerde çalışmak, hem ilmî müna-
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«ebetlerini devam ettirmek hem yenilikleri taki-
bedebllmek hem de gerçekten klinikten faydala
narak memleket ve milletin muhtaeolduğu bir 
tababeti icra edebilmek fırsatına eriştirilmeli-
d iri er. 

Sayın Ragıp Bey arkadaşımın işaret ettiği 
etibba odaları meselesi cidden çok mühimdir. Tıp 
ki Amerika'da olduğu gibi Medieal Association 
bizde de bu çapta ihya edilmesi ve ihtisas işleri-
mJz"n üaiiJveriiiteleıOm'ızıde ayrı ayrı, Sağlık Ba-
kalığında ayrı değil bir merkezden ida
re edilmesi ve bir merkezden, aynı metot ve 
aynı prensip ve sistemle yapulmaısı yolu 
her halde daha faydalı neticelere yol aça
caktır. Hastaıhanclerimizde başarılı hizmetin he
kim kadrosundan çok hemşire kadrolarının, tek 
nisyenlerin, laborantların, hasta bakıcıların ve bir 
de .son yıllarda büyük şehirlerimizde ihya edil
diğini büyük memnunlukla gördüğüm, gönüllü 
hemşire çalışmalarını"?, iyi organize edilmesine 
'bağlı bulunduğu kanısındayım. Artık bizim has-
taıhanelerOmiızde de bil'ba;Sisa bu yardıcneı peınsıarıs-
lin üç vardiye halinde çalışmaları muhakkak te
min edilmelidir. Emin olalım ki, buna sarf edece
ğimiz para, memleketimize çok büyük kazançlar 
temin edecek ve hastahanelerimizin iş kapasitesi, 
mübalâğasız en az iki misline çıkabilecektir. 

Değerli genç idealist bakandan ve onun kıy
metli yardımcısı meslckdaşlarından arzu ettiğim 
bir hususta ne kadar pahalıya mal olursa olsun, 
ne kadar güç görünürse görünsün, cümlemizi se
ferber ederek bütün üniversite mezunlarını ve ta
lebelerini ve bilhassa idealist tıbbiyelileri sefer-
Iber ederek, muhakkak memlekette en yakın bir 
zamanda bir umumi sağlık taraması yapılması is
teğinden ibarettir. Bu takdirde memleketimizde 
gerçekten ne kadar hasta bulunduğunu ne kadar 
sağlam bulunduğunu, ne gibi hastalıklar 'bulun
duğunu, bunların nasıl bir tasnif ve tedaviye tabi 
tutulacağını tesbit etmek ve bunlara bir çare bul
mak kolaylaşacaktır. Bir de hakikaten hastalık
ları, sabit birtakım evlenme çağındaki kimselerin 
evlenme işleri hiç iyi kontrol edilmemektedir ve 
veremliler, sifilizliler, akıl hastaları olan_pekçok-
larımn evlenmeleri neticesinde hem kendileri için 
hem de vücuda getirdikleri çocuklar için büyük 
zararları sabit olan kimseler pekâlâ memleketimiz
de maalesef hâlâ iyi hh" kontrolsüzlük yüzünden 
evlenebilmektedirler. Bunların da çok iyi bir şe-
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kilde kontrolü ve durdurulması yolunda elden ge
len her şeyi yapmalıyız. 

Vakit dar, sözlerimi burada bağlarken, ba
kanlarımız içinde gerçekten en başarılı hizmet
ler gördüğüne inandığım Sağlık Bakanı genç ar
kadaşıma ve onun değerli yardımcılarına 1965 
yılında bu az bütçe ile dahi büyük başarılar sağ
lamalarını bütün gönlümle temenni ederim. Cüm
lenizi hürmetle selâmların. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
•Durum aydınlanmıştır. Programın tatbikine 

de imkân vermek maksadı ile, müzakerenin ki
fayeti hususunun oylanmasına müsaadelerini 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler. Bakanlığımızın 1965 
yılı bütçesi vesielsiyle gerek grupları adına, ge
rek şahısları adına tenkid ve temennilerde bu
lunan sayın senatörler olumlu konuşmalar yap
mışlar ve önümüzdeki çalışmalar için bize ışık 
tutmuşlardır, teşvik edici sözler söylemişlerdir, 
kendilerine Bakanlığım adına ve şahsım adına 
teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. 

Sağlık Bakanlığının 1964 çalışmalariyle 1965 
yılı bütçe tatbikatına ait görüşlerimizi arz eder
ken, bütçemiz üzerinde görüşmüş olan arkadaş
larımızın sorularına ve temennileri, konulan 
dile getirirken cevap vermeye gayret edeceğim. 
Ve böylece teker teker soruları cevaplandır
maktan ziyade, konular içinde cevapları verme
ye çalışacağım. Meselelerin içine girmeden ön
ce, Sağlık Bakanlığının bütçesinin mevcut büt
çe içinde yeteri nisbette sağlanmadığı ve böyle
ce 1965 çalışmalarının güçlükler içinde geçece
ği, Maliyenin, Sağlık Bakanlığı çalışmalarına 
daha iyi imkân vermek için, daha iyi bütçe ile 
onu 1965 yılı çalışmalarına bütçesinin itmesi 
gerekirdi. Temennilerine katılmamak mümkün 
değildir. Daha çok, para ile elbetteki daha iyi 
hizmet mümkündür. Ama daha çok para vere
bilmek için, parayı verecek olan Bakanlığın da 
daha fazla imkânlara sahibolınası gerekir. 1965 
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yılı bütçesinde üç bakanlığa, 1964 bütçesine 
göre ilâve yapılmıştır. Diğer bakanlıklar 1964 
cari masraflarının tavanını öteye geçememiştir. 
Bu üç, bakanlıktan bir tanesi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığıdır. Bunu arz etmekle şunu 
belirtmek istiyorum ki, 1965 bütçesinde Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gereken önem 
verilmiştir. Daha fazla verilememişse vcrilebil-
me imkânına sahibolunamadığmdan olmuştur. 
Yine 1964 yılı çalışmalarında yüzde on tasar
ruflar sebebiyle gerek yatırımlarda, gerek cari 
masraflarda, hastaneler hizmetlerinde bâzı ak
samalar olduğu umumiyetle belirtilmiştir. Baş
ta, bunu dile getirmek istiyorum. Çünkü, de
ğerli arkadaşlarım bütçe raporunu ele alarak 
ve haklı olarak bütçe raporunda belirtilen ra
kamları ve oradaki raportör arkadaşlarımızın 
kanaatlerini dikkat nazarına alarak konuşma ve 
görüşmelerini yapmışlardır. Ancak, raportör ar
kadaşlarım raporlarını hazırladıkları zaman 
hakikaten bütün bakanlıklar bütçelerinde oldu
ğu gibi Sağlık Bakanlığı bütçesinde de yüzde 
on kesinti yapılmış idi. Ama Maliye Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığının konuları halk sağlığı gibi 
çok önemli konular olduğu için, gerek yatırım 
kısmı, gerek cari masraflar kısmından yapmış 
olduğu yüzde on tasarrufu kaldırmış ve Sağlık 
Bakanlığını 1964 yılı bütçesini tasarrufsuz ola
rak kullanma imkânına sahip kılmıştır. Böylece 
gerek makin a teçhizattan, gerekse, diğer cari 
harcamalardan Sağlık Bakanlığı yüzde on ta
sarrufu yapmadan 1964 bütçe yılını bitirme im
kânına sahip kılınmıştır. Yüce Senatomuz huzu
runda Maliye Bakanlığının bu yoldaki davra
nışlarından dolayı Yüce Senato huzurunda te
şekkürlerimi arz etmek isterim. 

Benim konuşma süremin tahdidedilmesi se
bebiyle meseleleri, derinliğine girmeden ve bi
raz da süratli geçerek bâzı rakamları arz etmek 
suretiyle çalışmalarımızın hakkında bilgi ver
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, verem savaşı konusun
da olumlu sözler söylediler. Verem hâlâ Önemi
ni muhafaza etmektedir. Türkiye'de % 3 ora
nında veremli hasta olduğunu kabul etmek lâ
zımdır. Yüzde üçten hesabedildiği zaman Tür
kiye'de ortalama 750 binin üstünde veremlinin 
bulunduğunu kabul etmek lâzımdır. Bunun kar
şısında gerek dispanserlerde, gerek gezici ekip-
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ler vasıtasiyle yaygın verem taramaları yapıl
maktadır. Mevcut 127 dispanser eliyle 1 244 155 
muayene yapılmış, 1 160 794 radyolojik mua
yene yapılmıştır. Bunlar yalnız 1964 çalışmala
rında) gezici röntgen ekiplerinin sayıları dört
ten ona çıkarılmış, arızalı arazilerde dahi hare
ket edebilen vasıtalara bindirilmiş röntgen ci
hazları, jeneratör ve bir başka arabada da sağ
lık ekibi ile beraber köylük bölgelerde tarama 
yapabilen bu 10 gezici ekiple 1964 yılı içinde 
573 köy ve beş il merkezinde tarama yapılmış. 
573 köyde 267 034 mikrofilmi çekilmiş, 7 916 
veremli tesbit edilmiş; beş il merkezinde de 
175 933 mikrofilmi yapılmış ve 6 931 veremli 
tesbit edilmiştir... 

Burada bilhassa bir hususu belirtmek sure
tiyle bu çalışmaların önemini dikkat nazarları
nıza arz etmek isterim. Yapılmış olan tarama
larda tesbit edilmiş olan hasta vatandaşlarımı
zın 3/4 ünün kendisinin ve aile efradının hasta
lığından habersiz olduğu tesbit edilmiş bulun
ması, bu taramaların nasıl faydalı olduğunu gös
termeye yeter. Tesbit edilen vakalar evde te
davi edilmek imkânına sahibolanlar evde ve 
ayakta tedavi altına alınmakta, hastaneye yat
ması icabederse imkân nisbetinde hastaneye ya
tırılmaya çalışılmaktadır. Evde tedavisi yapıla
bilecek olanlara Bakanlığımız verem savaş teş
kilâtı tarafından parasız ilâç verilmektedir. 
1964 ydı içinde tesbit edilmiş olan hasta vatan
daşlarımıza B. O. (1. çalışmalarımızı söylemeden 
geçmek mümkün değildir. B. (1 (I. koruyucu va
sıfları yüksek olan bir aşıdır ve uzun süre, tat
bik edilen vatandaşları vereme karşı korumak
tadır. Türkiye'de yalnız 1964 yılı içinde dört 
milyon 450 bin sayıda, 4,5 milyon sayıda tüber
külin testi yapılmıştır ve yalnız 1964 yılı içinde 
bir milyon 518 bin 182 kişiye B. O. (!. aşısı tatbi
katı yapılmıştır. Böylece 1964 yılı sonuna ka
dar, yani bugüne kadar 43 milyon 482 bin 574 
tüberkülin testi yapılmıştır. Bu demektir ki. 43 
milyon küsur defa sağlık personeli tarafından 
Türk vatandaşlarının kolları çizilmiştir. Bâzısı
nın iki defa çizilmiş, bâzısının üç defa çizilmiş
tir. Ama, çizgi sayısı olarak 43 milyon küsur 
sayıda yapılmıştır ve ihtiyaç hissedilen 14 mil
yon 932 bin yani 15 milyon vatandaşımız verem 
aşısı ile aşılanmıştır. 

Sayın senatörler, Türkiye'de vatandaşın % 70 
inin köylük bölgelerde oturduğunu ve köylük 

30 .1.1965 O : 4 
bölgelerin büyük çoğunluğunun yoldan mahrum 
bulunduğunu ve geniş vatan sathında, hudut 
köylerinde, dağların eteklerinde1 oturan vatan
daşlar bulunduğunu kabul ettiğimiz takdirde bu 
çalışmaların kolaylıkla olmıyacağmı, ancak 
feragatle, dâvasına inanmış personel eli ile 
tahakkuk edebileceği ve böylece verem sava
şında çalışa«n arkadaşlarımızın hakikaten Yüce 
Senatonun sayın üyelerinin takdirlerine lâyık 
olduklarını kabul edeceklerine eminim. Verem 
savaşı çalışmasında derneklerin büyük gayret
lerini bir yana itmek mümkün değildir. Bu 
mücadelede mahallî gönüllü dernekler, Ba-
kanlıği'ini'Z'1'a. işbirliği yapfm'ak suretiyle 
çalışmalardan faydalı sonuçlar almaktadırlar. 
îş birliği 1964 yılında olduğu gibi 1965 çalış
malarında da mutlaka geliştirilecektir. Türkiye'
de hakiketen 8 ı245 Verem Hastanelerinde, 
2 160 şı Devlet hastaneleri bünyesinde o!inak 
üzere 10 40« verem yatağı vardır. 750 000 teda
viye manii taç veremli hasta vardır. 10 405 veivuı 
yatağı vardır. Mevcut veremli sayısına göre bunu 
çok ay. bulmak mümkündür. Ancak tedavide 
yeni bir anlayışa sahibiz. Bütün dünya yeni bir 
anlayışa sahiptir. Verem yataklarını faydasız ka
bul etmek mümkün değildir. Mutlaka hastane 
tedavisine ihtiyacı olan verem 'hastaları vardır, 
ama dünyanın hiçbir yerinde, iktisaden geliş
miş memleketler daihi, veremli hastalarını yak
tıracak hasta yatağına, arzu ettikleri sayıda sa
hip değildirler. Hastayı, henüz hastalığı iler
lemeden evimle tesbit etmek, 'hastalığını tesbit 
etmek, onu, aile düzenini bozmadan evinde ayak
ta tedavi etmek imkânını sağlamak onu bu imkâ
na sahip kılmak hem daha erken tedavi ol mar
sını temin edecektir, hem de daha ucuza malûla-
caktır. Böylece bir kısım vatandaşlarımız da iş 
gücünden olmadan, hafif işler görmek suretiyle 
tedavi olma imkânıma sajhiboîlaeaklardır. Şimdi 
tatbik ettiğimiz, verem tedavisi için tatbik etti
ğimiz yeni metot budur. Hasta vatandaşı, has
talığı ilerlemeden geniş, yaygın taramalarla bu
lunduğu! yerde 'hastalığımı tesbit etmek ve ona 
aile düzeni içinde tedavi olma imkânını sağ
lamak. Sıtma ile illgi'li çailığmalar yurt sathımda 
-devam etmektedir. 1964 yılı içinde 29 milyon <kü-
ısııır tarama ya/pılmaıştiir. Bâızıs şaıhusl'a-r bir iki defa 
kontrol edilmek suretiyle bir milyon, 605 bin, 55*6 
vatandaştan kan alınmıştır ve 4 545 sıtmalı bttlıın-
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muştur. 4 545 sıtmalı, 1963 yılında 4 365 sıtma 
olduğu kalbul edilirse 1964 yılında sıtma vakası 
artmıştır diye ifade etmek ihatalı .olmaz kanaatin
deyim. Hakikaten 1964 yılında Mardin, Siirt ve 
Diyarbakır'da sıtma vakaları görülmüştür. Bu 
aded ıgeçen yıla nazaran biraz fazladır. Yalnız bu 
üç ilde sıtmalı adedi 3 010 dur. 1964 yılında 
Türkiye ölçüsünde, sıtma vakalarında azalma' 
vardır. Çünkü, 1963 yılında 4 365, bu sene ise 
4 545 sıtma vakası vardır; yalnız 3 010 vaka bu 
üç ilde sıtma vakası teşkil etmektedir. Bu üç 
il süratle taramaya tabi tutulmuş ve personel 
bu üç ilde sıtma vakalarının teshili ile imkânla
rını seferber etmişlerdir. Tabiî, «ıtma vakaları
nın bâzı bölgelerde a'ndamik olarak görülmesinin. 
sebebi araştırıldığında, " personel kifayetsizliği, 
sıtma âmilinin yeni ilâçlar karşısında mukavim 
olması, bilhassa köylük bölgelerde tarama ya
pan personelin hem sayı, hem .bilgi bakımın
dan yeterli olmaması sebepleri başta gösteril
mektedir. Bu personele tazminat verilmeye baş
lanmıştır. 1965 te, 1964 yılında olduğu gibi 
Bakanlık sıtma teşkilâtı bütün gücü ile sıtma 
membalarını kurutmak için gayret sarf edecektir. 

Bulaşıcı '•hastalıklardan tradıom, lepra, frengi 
've diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında da özetle 
bilgiler arz etmek isterim. Türkiye'de halen or
talama 1,5 - 2 milyon tra'homlu hasta vardır. 
Ancak, sayın senatör arkadaşımın endişe ile 
belirttiği gibi Türkiye'de tralbomlu hastalarda 
büyük bir artış, korkunç bir artış yoktur. 1964 
de 94 581 vaka tesbit edilmiştir. 1963 te ise ; 
140 644 trahomlu vaka tesbit edilmiştir. 1963 te 
431 trahomlu görmek imkânından mahrum ol
muştu. 1964 te 16 trahomlu görmek imkânın
dan mahrum olmuş, diğerleri ise daha önce ted
bir almak suretiyle bu kötü akıbetten kurta
rılmışlardır. Trahomun tamamen önlendiğini 
söylemek mümkün değildir. 

Ama bilhassa sosyalizasyon tatbikatı geliş
tikçe tarama faaliyetleri gelişmiş olacak ve böy
lece kısa bir gelecekte sosyalizasyon tatbikatı
nın gelişmesine muvazi olarak trahomlu sayısı
nın da azalacağı kabul edilmektedir. 

Frengide artma vardır... Bu, yanlış bir teş
his olur. Türkiye'de 26 bin 714 frengili vaka 
vardır. 1963 yılında bunun sayısı 29 bin idi, 
artma değil azalma vardır. 1964 yılı içinde 
2 227 frengili, tedavi altına alınmış olan fren-
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gililer arasında 2 227 frengili hasta tedavi dışı 
bırakılmıştır, yani hastalıkları iyi olmuş, teda
viye tabi tutulmalarına lüzum kalmadığı görül
müştür. Böylece frenginin Türkiye'de son 1964 
yılı içinde arttığı doğru değildir. Aksine bir 
azalma olmuştur. Diğer salgın hastalıklardan 
1964 yılı içinde Türkiye'de önemli salgın hasta
lıklar olmamıştır. Andemik bâzı vakalar ol
muş, fakat bunlar yaygın etkileri olmıyan sâri 
hastalıklardır. Türkiye dışında birçok memle
ketlerde kolera, çiçek, veba gibi sâri hastalık
lar olmuştur. Ama zamanında alınan tedbir
lerle bu hastalıklar Türkiye dışında ve komşu 
memleketlerde görülmüş olmasına rağmen 
memleketimizde görülmemiştir. Salgın hasta
lıkların, az görülmesinde vatandaşlarımızın şer
betli olduğunu kabul etmek biraz güçtür. An
cak bir hekim olarak ifade etmek gerekir ki, 
aşı muamelesinin esasını, bir hastalığın âmili
ni veya onun toksinini insan vücuduna vermek 
suretiyle onu hastalığa karşı muaf kılmak teş
kil eder. Bâzı mikroplarla devamlı olarak ve
ya zaman, zaman karşı karşıya gelen insan
larda elbette bu hastalığa karşı az da olsa bir 
muafiyet kazanır. Ama Türkiye'de vatandaş
larımızın sâri hastalıklarla karşı karşıya kal
mamalarını ve Türkiye'de yaygın sâri hastalık
ların bulunmamasını yalnız ve yalnız buna bağ
lamak doğru olmaz kanaatindeyim. Sâri has
talıklarla çok karşı karşıya kalmış memleket
lerde de vatandaşlar, tâbiri aynen kullanmak 
istiyorum, sâri hastalıklara karşı şerbetli ol
malarına rağmen, daha 1964 yılı içinde ve on
dan önceki yıllarda yakın komşularımız arasın
da sâri hastalık salgınlarından ölen, o memleke
tin vatandaşlarına ait rakamları hatırlarlar. 
Demek ki, şerbetli olma kâfi gelmemektedir. 
Şerbetli olmanın yanında tedbirlerin alınması 
icabetmektedir. Memleketimizde 1964 yılında 
sâri hastalık görülmemiştir diyorum, bu biraz 
da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı persone
linin zamanında gerekli tedbirleri almaları ile 
mümkün olmuştur. Tabiî sâri hastalıkların gö
rülmesinde ve yaygın hâl almasında çevre sağ
lığının büyük önemi vardır. Türkiye'de çevre 
sağlığının yurt ölçüsünde arzu edilen bir sevi
yeye getirilmediği bir gerçektir. Bu gerçeğe 
rağmen memleketimizde korkulu salgın hasta
lıklarının önlenmiş olması gayretlerin ölçüsünü 
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göstermek bakımından bir değer taşır kanaa
tindeyim. 

Saym senatörler, bulaşıcı hastalıklar konu
sunda, çocuk felcinden bahsetmeden geçmek 
mümkün olmıyacaktır. Yine bir hususu be
lirtmek istiyorum. Bir sayın senatörümüzün 
buyurduğu gibi çocuk felci bir felâket halini 
almamıştır. Aksine, çocuk felci Türkiye'de 
bununla mücadele eden bir teşkilâtın öğündü-
ğü bir mesele halindedir, Öğündüğü bir müca
dele halindedir. Ve ben burada Yüce Senato
nun huzurunda «verem konusunda büyük bir 
mücadele verilmiş, zor, çetin bir mücadele 
verilmiştir» derken arkasından çocuk felci aşı
sında da büyük bir mücadele verilmiş, çetin 
bir mücadele verilmiştir demek istiyordum. 
Ama; değerli arkadaşım çocuk felci bir felâ
ket halini almıştır deyince bunu mutlaka dü
zeltmek ihtiyacım hissettim. Evvelâ çocuk fel
ci 1959 yılında memleketimiz için bir mesele 
halini almıştır. 832 hasta 13 ölüm kaydedilmiş, 
fakat bilhassa 19G2 yılında 1 193 vaka 45 ölüm 
kaydedilmiş ve 1963 yılında hemen Sağlık Ba
kanlığı aşılama kampanyasına girişmiştir. 1963 
yılı çalışmaları içerisinde 33 ilde il merkezi, il
ce merkezlerinde ve belediyesi olan bucak mer
kezlerinde aşılama kampanyasına başlanmıştır. 
Ve altı il de pilot bölge seçilmek suretiyle, altı 
ilde oturan bütün vatandaşların hassas yaş gru-
pıına dâhil çocukların aşılanmasına başlanmış
tır. Bilhassa 1904 yılı çalışması, çocuk felci 
aşısı bakımından övünülecek iyi bir seviyede
dir. 1964 yılında 67 ilin tamamında il merkez
lerinde, ilçe merkezlerinde ve belediyesi olan 
bucak ve köy merkezlerinde dört aylıktan yedi 
yaşma kadar olan bütün çocuklar aşılanmıştır. 
1964 yılı içinde Türkiye'de 5 milyon çocuk, ço
cuk felcine karşı çocuk felci aşısı ile aşılanmış
tır. Ekim aymın "15 inden itibaren de 30 ilde 
bütün köylerde oturan çocuklar dâhil aşılan
maya başlanmış ve 30 ildeki çocukların yüzde 
80 ine yakım bugüne kadar {ışılanmış bulun
maktadır. 1965 yılı içerisinde, Yüce Senato
nun huzurlarında cesaretle arz etmek isterim 
ki, 1965 yılı içerisinde Türkiye'de hassas yaş 
grupuna dâhil aşılanmamış çocuk, çocuk felci
ne karşı aşılanmamış çocuk bırakılmayacaktır. 
1964 yılı içerisinde 224 vaka görülmüş ve bun
lardan 10 u ölmüştür. 1962 yılında 1 193 vaka... 
45 ölüm, 224 vaka 10 ölüm. ' ' ' " ' ' : 
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Burada bir noktaya yine çok kusa bir 

şekilde temas etmeden geçemiyeceğim; çocuk 
felci aşısına büyük ölçüde önem veren Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1964 yılı çalışma
ları içerisinde bazan basında bu konuda tenkid-
lere mâruz kalmıştır. Büyük bir mesele mi var
dır Türkiye'de? 3 - 5 tane çocuk felci hastalığı 
karşısında bu ne telâş? Basında, hattâ ciddî 
bâzı dergilerde yer almış ve Bakanlıkta bunun 
için büyük gayret sarf eden ve feragatle bu 
hizmeti yerine getiren personeli zaman, zaman 
üzmüştür. Bir memlekette bin küsur çocuk 
felci olur ve bin küsur çocuğun % 90 mdan 
fazlası hayatının sonuna kadar sakat kalmaya 
mahkûm olur; 60 - 65 tanesi vefat eder; önün
deki yıllarda hangi istikamette gelişeceği meç
huldür, bir Bakanlık dişini tırnağına takar, 
köylük bölgelere kadar çocuk felci aşısmı yay
maya çalışır. Bunu en azından insafla mütalâa 
edince, en azından takdirle karşılanması ieab-
eder kanaatinde idim. Bunun başarılı bir so
nuca ulaştığım kabul ettiğim için, hu hususu 
bilhassa arz etmek isterim. 

Yataklı tedavi kurumlarına da kısaca temas 
etmek isterim: Millî Savunma Bakanlığı hariç. 
memleketimizde 58 140 hasta yatağı mevcuttur. 
Bunun 39 698 i Bakanlığımız bünyesiudedir. 
1965 yılında bir doğumevi, 8 Devlet hastanesi, 
bir verem hastanesi, 7 sağlık merkezi olmak 
üzere 17 kurum hizmete açılacaktır. Bunların 
yatak sayısı 1 500 dür. Dernekler eliyle yur
dun değişik bölgelerinde yapılan inşaatlar, sağ
lık merkezleri ve hastane tesisleri bunların dı
şındadır. 1965 yılınde 1 525 yataklı, 26 yatak
lı tesisin temelleri atılacaktır. 26 tesisin teme
li 1965 yılı bütçe çalışmaları içerisinde temeli 
atılacak olan müesseseler arasındadır. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı plân gereğince, 
her sene, mevcut yataklarına 1 200 yatak ilâve 
edecektir. Sağlık ve. Sosyal Yardım Bakanlığı 
bugüne kadar ki çalışmalariyle her sene plânda 
kendisi için derpiş edilmiş olan rakamları aş
maktadır. Böylece özel sektörün plânda belir
tilen ve özel sektör tarafından yerine getiril-
miyen yatak sayısı boşluğunu Sağlık Bakanlı
ğının kendisine verilmiş olan rakamları aşmak 
suretiyle kapatmaya gayret etmektedir. 

Sayın senatörler, konuşmalarında kanser 
hastanesinin geliştirilmesine ihtiyacolduğunu 
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belittiler ve Kanser Hastanesi için Sağ] de Ba
kanlığı bütçesinde para bulunmadığım belirtti
ler, doğrudur. Sağlık Bakanlığı bütçesinde 
hakikaten Kanser Savaş Derneği tarafından 
yapılan Ankara Kanser Hastanesi için bir pa
ra yoktur. Ama Maliye Bakanlığı bütçesine bi
dayette 200 bin lira konmuşken Karma Bütçe 
Konıisj^onuııda Maliye Bakanlığının da kabuliy-
İe bu miktar 500 bin liraya çıkarılmak suretiy
le 1965 yılı için 500 bin liralık bir ödenek kon
muştur1. Bakanlık, derneğin bit gayretlerini 
desteklemekte re Kanser Hastanesinin bulun
duğu yerde bir bölge kanser hastanesinin mey
dana getirilmesi için arzulu ve isteklidir. Der
nekle, Bakanlık arasındaki mukavele 1966 yı
lında bitmektedir. Şimdiden dernekle temasa 
geçmek suretiyle, eğer, karşılıklı bir noktada 
birleşmek imkânı olursa, mukavele müddetini 
uzatarak gayretlerimizi derneğin gayretlerinin 
yanına getirmek suretiyle kanser mücâdelesin
de daha faydalı bir hale ulaşmasını arzu etmek
teyiz. 

Hekimlerin eğitim hastanelerinde sırasiyle bir 
kursa tâbi olmaları Bakanlığımız tarafından da 
lüzumlu görülmektedir. Şimdi kısa bir süre son
ra Aııkav,a Yüksek İhtisas Hastanasinde bir prog
ram dâhilinde yurdun değişik bölgelerinden ge
len mütahnssıs arkadaşlarımız bu eğitime tabi 
tutulacaklardır. 

Yurt dışına giden işçilerin muayyeneleri için 
yabancı hekimler görevlendirilmiş değildir. As
lında yurt dışına giden işçilerin muayeneleri İşçi 
Sigortaları Kurumu tarafından yaptırılmaktadır. 
İşçi Sigortalarının Ankara'da bu muayeneleri 
yapmakta olan çeşitli dispanserleri vardır. Bu 
dispanserlerde Türk hekimleri vazife görüyorlar. 
Yabancı hekimlerin Türkiye'de hekimlik yapma
larını menedici hükümler vardır. Yabancı he
kimler Türkiye'de hekimlik yapmamaktadır, ya
bancılara Türkiye'de hekimlik yaptırılmamakta
dır. Yurt dışına gönderilen işçiler bu müessese
lerde muayene edildikten sonra kendilerine ra
por verilmektedir. Yalnız bâzı memleketler Tür
kiye'ye yurt dışına gönderilecekleri hekimlerin 
raporlarını tetkik etmek üzere doktor göndermiş
lerdir. Bu gelen doktorların yaptıkları şundan 
ibarettir. Sağlık Kurulu hangi hastalığı tesbit 
etmiştir, ona bakmaktadır ve bâzı hastalıklara 
muzaf olanların memleketlerine gitmelerine 
mâni olmaktadırlar. Bu hasta muayenesi şeklinde 
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değil, şu hastalığı bulunan bizim memleketimizde 
çalışamaz, ameliyatını yaptırıp öyle gelmesi lâ
zımdır gibi hükümler vazetmektedir. Bunun dı
şında bir müdahalede bulunmamaktadır. Bizim 
bilgilerimiz bundan ibarettir. 

özel te'şelblbüîJ desteklenmelidir... Sayın se
natörlerin 'bu noktada 'birleştikleri görülmek
tedir. Sağlık Bakanlığının görüşü de hudur r 

esasen plân da 'Sağlık Bakanlığına Ibu görevi 
'vermi'3.tiı\ Sağlık 'Bakanlığı halk sağlığı Ihiz-
metiııi görmek (bakımından sorumlu olan foiv 
Bakanlıktır. Ama, özel sektör, hastane hiz
metlerini, fhastanecilik çalışmalarını gelişti-
rirse, 'Bağlık Bakanlığına yardımcı okır, Ibu d s 
Sağlık Bakanlığına ancak: fayda sağlamış olur. 
Özel sektörün. Ibastanecilik teşebbüsünü des-r 
teklemek ibakımında.n itiraf <etmek gerekir 
ki, ıbuigüne kadar Bakanlık Ibu hususta çok 
'büyük 'bir şey yapmış değildir. Ancak, ibü-
tün özel teşebbüs için yatının indirimli &ağlı~ 
yan, Ibir kanun tasarısını Hükümet Millet 'Mec
lisine S'ovk etmiş Ibulunma'ktaclır. (Bununla, 
•'hastane inşaatları yatırımları için, dalıa fazla 
indirim sağlamak mümkün 'olaıcaktır. 

Gümrük muafiyeti; 'mevcut Oümrük Kanu
nu, 'Bakanlar Kuruluna h'âzı itihal 'maddele
rinde gümrük indirimli yapmak imkânını 'Ver
miştir. Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığı 
kendisi için sağaklığı imkânları, özel sektör için. 
do salğlama düşüncesindedir. Kredi hususun
da özel sektör yatırım bankası tasarısı da 
hazırlanmış. Meclise sevk edilmiş bulunmak-
tadı..'. Kanunlaştığı zaman yatırım ve işletm.1© 
kredisini özel teşebbüs ile alma imkânına &a-
îrübolaibilecektir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada, özel 
tcy&fclbüsü desteklemek fbakımından Ifoâzı tek
liflerde ibulundular. Devlet llıastanelerinde 
ımaınyene ücretleri, ameliyat ücretleri, tedavi 
ücretleri 'Çok düşüktür. Varlıklı vatandaş hiç 
değilse masrafların karşılığım vermelidir. 
Varlıksız olan esasen fakrühal ilmüHıalberi ala
rak Devlet 'hastanesine yatıp parasız tedavi 
olmaktadır, öyle ise 'hastanelerimizde gerek 
yatak, gerek tedavi ücretleri artırılmalıdır 
teklifinde 'bulundular. Bütçe Komisyonunda da 
arz ettiğim gibi Bakanlığımız hu husustaki 
çalışmalarım tamamlamış bulunmaktadır. Bir 
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kısım hastanelerimizin tedavi ücretlerinde de
ğişiklikler yapmak düşüncesindeyiz. 'Bunu 
«bütün 'hastanelirimize değil ama bir kısım 
hastanelerimize ibirinci kademede vermek su
retiyle, daha az varlıklı 'olan 'vatandaşları, eğer 
fakrülhal ilmühaberi alacak dununda değilse, 
dalha az para ödemek suretiyle tedavi 'olma 
İmkânına sahip kılmak, dalha varlıklı olan
ları da hiç değilse masrafların karşılıklarını 
vermek suretiyle tedavi 'olmak ile mükellef 
kılmak Bakanlığım izin da düşüneelerindendir. 
Bunun ilk tatbikatı olarak Yüksek İhtisas 
Hastanesinde yeni muayene ve yeni tedavi üc
retleri tatbik edilmeye haşlanmıştır. 

Bakanlığımızın bütçesinde ö'zel teşebbüs 
için .15 'milylon lira donmuş) 'olmasına rağmen, 
liramın sarf edildiği 'görülmemiştir, diye bir 
senatör arkadaşım belirtti. Bir yanlışlık ol
duğunu zannediyorum. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütçesinde özel sektör için 
sarf. edilmek üzere konmuş bir para yioktur. 

Sayın senatörlerden hir saat içinde ko
nuşmamı tamam lıyalbilmek İçin çok süratli 
''geçtiğimden ve 'böylece bazı konular arasında
ki irtibatı kuramı adan geçtiğimden özür di
lerim. Sosyal 'hizmetler konusunda arkadaş
larını hassasi'ye'tj gösterdiler. 'Türkiye'de 
ortalama 40 bin Ihimayeye muihtac çocuk var-
dıı*. Devlet 'himayesine muhtaç. çocuk sayı
sının ortalama 40 bin olduğunu kabul etmek
teyiz. Dernekler, birilikler ve Sağlık Bakan
lığı da dâhil bütün bakaulıklar bunun 28 900 
ünü himaye altına alabilmiştir. Sağlık Ba
kanlığı sıfır ile 6 yaş arasındaki himayeye mulh-
tasç. çocuklara bakmakla vazifeli kılınmıştır. 
Bulgun (himayeye muhtaç. kararı almış olup da 
yuvalarımıza alınmanıvş 'Türkiye'de çioeük 
yoktur. Sağlık Bakanlığı himayeye nıuilıtalç 
çocuk konusunda, kendisine düşen görevi ye
line getirmek imkânını bulmuştur. Yuvaları
mız yeter sayıdadır ve sayılanın artırmak için 
gayretimiz tamdır, ama mesele halledilmiş de
ğildir. Yeni ve bizim de katıldığımız görüşe 
göre yuvalara çocuk almak ve yuvalara onları 
yerleştirip, giydirip beslemekle himayeye; muh
taç çocuk problemini halletmiş değiliz. Hima
yeye muhtaç ç.ocuklai' şefkate, ana baba şefka
tine muhtaç çacılklardır. Onlara bunu da ver
mek lâzımdır, Yuvalarda bunu büyük ölçüde 

30 . 1 . 1965 O : 4 
verdiğimiz iddiasında değiliz. Ankara 1964 ça
lışmalarında pilot bölge olaı'ak seçilmişti. 1960 
te İzmir'i de pilot bölge seçtik. Himayeye muh
taç çocukları aileler yanına vermek ve bu aile
lere çocuk başına yıllık masrafı ödemek sure
tiyle ve bu sahada yetişmiş personelimizi e sık 
sık gidip çocukları yerinde görmek, aileleri bu 
konuda yetiştirmek yoluna başvurmuş bulun
maktayız. Henüz bu işin başlangıcındayız. Aile
lerin yanma, vermiş olduğumuz çocukların 
sayısı azdır. Ama meseleye bu yönden el atmak 
icabettiğini biliyoruz, bu bilgi ile de işe başla
mış bulunmaktayız, önümüzdeki yıl çalışma
larının daha verimli olacağı kanaatini de ta
şıyorum. 

19(15 yılında, inşaatı bitip hizmete açılacak 
olan 4 çocuk yuvamız vardır. Böylece Sağlık 
Bakanlığının elinde 18 çocuk yuvası olacaktır. 
Beş Yıllık. Plân ilk beş yılda yani 1967 yılma 
kadar Sağlık Bakanlığına 22 yuva yapma vazi
fesini vermiştir. Tedavi kurumları konusunda, 
hasta yatağı konusunda Sağlık. Bakanlığı plâ
nın öngördüğü rakamları aşmıştır. Bunu arz 
etmiştim. Burada da Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kendisine plânın öngördüğü yuva sa
yısını 1967 yılma kadar mutlaka aşacaktır, dü
şüncemi katmak isterim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Mali
ye Bakanlığının 12 milyon lira vermesi gerekir
ken bütçeye 8 milyon lira koymuştur, bundan 
dolayı hizmet aksamaktadır, kanaati belirtilmiş
tir. Arz etmek isterim, hakikaten 12 milyon 
lira konması icabeder, mevcut mevzuata göre. 
S milyon lira konmuştu geçen sene, 8 milyon 
lira konmuştur bu sene. Ama, demin de arz et
tiğim gibi, bu parayla dahi plânın öngördüğü 
rakamları, gayretlere gayretler katmak suretiy
le aşmak mümkün olmamaktadır. Böylece bu 
8 milyon ile hizmetlerin aksıyacağı endişesine 
katılmadığımı belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde en çok du
rulan mesele sağlık personeli meselesi idi. Ha
len Türkiye'de 10 bin civarında hekim mevcut
tur. Bunun :> 198 i Sağlık Bakanlığında, 1 479 u 
diğer' bakanlıklarda, 470 i belediye ve özel ida
relerde, 1 81öi iktisadi Devlet Teşekküllerin
de ve 2 619 u da serbest çalışan hekimlerdir. 
Kesinlikle resmî rakam ifade edememekle 'be
raber, tahminlerimiz odur ki, yurt dışında 2 f)00 
ilâ '•) 000 civarında hekim verdir Türkiye'de 
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"mevcut hekimlerin % 60 ı .mütehassıs. % 40 ı 
pratisyen 'hekimdir. Türkiye'de 14 730 yardımcı 
tıp personeli vardır. Sağlık Bakanlığımda 8 920, 
diğer 'bakanlıklarda 3 258, belediye ve özel ida
rede 831, İktisadi Devlet Teşekküllerinde 1 262, 
serbes çalışan 499 olmak üzere yardımcı personel 
mevcuttur. 

Mevcut personel ihtiyacını sayın senatörler 
belirttiler. Türkiye'de gerek hekim, gerekse yar
dımcı personel de, sayı bakımımdan en az bir ye
tersizlik vardır. Ama, Sağlık Bakanlığı olarak 
personel lrifayıetsizliğini, 'mevcut hekim ve sağlık 
personelinin az olmasından ziyade, dağılışmdaki 
dengesizlikte «örmekteyiz. Türkiye'de mevcut 10 
bin civarındaki hekimi eğer yurt sathında dengeli 
'bir surette dağıtıl albilirse, 3 hin vatandaşımıza 
bir hekim düşecek demektir. Halbuki, bugün 
meselâ, istanbul'da 550 vatandaşa bir hekim dü
şerken, Gümüşane'de 24.875 vatandaşımıza bir 
hekim düşmektedir. Hekim yetersizliğini sayıda 
da görmek ımümkündür. Ama, hizmeti görme foa-
kımıridan bilhassa dağılıştaki dengesizlikte ara
mak daha doğru olur kanaatindeyim. Türkiye'
de hic hekimi bulunmıyan 43 ilçe mevcuttur. 
Münhal kadroların, boş olan kadroların sayıları 
mevcut Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığının 
görev veren hekim sayısından fazladır. Ama hiç 
hekim bulunmıyan ilçelerin .mevcudiyeti dağılış
taki dengesizliğin hizmeti görme bakımından nasıl 
bir aksaklık yarattığını göstermeye yeter kanaa-
1 indeyim. 

Personel ihtiyacını karşılamak için .mevcut 
5 Tıp fakültesine ilâveten 3 Tıp fakültesi daha. 
açılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. Yardım
cı sağlık personeli bakımından, halen Türkiye'
de 49 yardıımeı sağlık personeli okulu vardır. 
1965 yılı çalışmalarında bunların sayılarını ar
tırmak, yenilerini açmaktan ziyade, mevcutları 
inkişaf ettirerek, kapasitelerini artırarak bölge 
(»kulları haline, getirerek daha randımanlı çalış
ına imkânını sağlamayı prensibolarak kabul et
miş bulunmaktadır, Sağlık Bakanlığı. Halen 
mevcut yardımcı sağlık personeli okullarımızda 
5 330 öğrenci tedrisata tabi bulunnnaktadir. Bu 
yıl kolejlerden 473, köy ebe okullarından 393, 
yüksek okullardan 97 olmak üzere 900 küsur var

larımızdan 1 000 sağlık memuru ve 1 000 hemşi
re ve ebe yetiştirmek istikametinde olmaktadır. 

Değişik bakanlıklar arasında değişik ücret 
farkları vardır. Grup adına yapılan konuşmalar
da sayın senatör bu hususa değinmiş bulun
maktadır. Bakanlığımızın çalışmalarını büyük öl
çüde güçlüklerle karşikarşıya bırakan en önem
li mesele Sağlık Bakanlığı personelinin değişik 
durumlarda değişik imkânlarla çalışmasından 
doğmaktadır. Bir kurumda iki üst derece, bir 
kurumda tazminat, böylece aynı yıl mezun olan 
veya. aynı hizmeti gören iki personel arasında 
büyük maddi farkların bulunması bilhassa Sağlık 
Bakanlığı açışımdan. hizmeti ziyadesiyle aksat
maktadır, 

Türkiye'de hekim ve yardımcı hekim per
sonelinin mevcudunun çok az olmamasına rağ
men, vazife alanlarının çok az oluşu ve dağılış
taki dengesizliği önleme bakımından ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir? Bu hususta.müta
lâalarım belirtmiş -olan sayın senatörlerin ko
nuşmalarındaki hususları da dikkat nazara ala
rak Bakanlığımızın görüşünü arz etmek istiyo
rum. Bir tazminat kanunu çıkarılmıştır. Tat
bik edilmeye başlanmıştır. Tazminat kanunu 
mahrumiyet yer* ve hizmetlerine tazminatı ön
gören bir kanun tasarısıdır. Bir yönetmelikle. 
nerelere verileceği tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Çıkarılmış oları yönetmelikte doktor göıı-
(lerilmiyen hizmet yerleri tercih edilmiştir. 
Hizmet yerleri ve hizmet bölgeleri tercih edil
miştir. ilk yönetmelikte, hemen itiraf etmek is
terini. bâzı hatalar olmuştur. Kanuna göre her 
sene yönetmelik çıkarılacaktır. 1965 yönetmeli
ğinde, 1964 yönetmeliğinde görülmüş olan ak
saklıklar önlenmeye çalışılacaktır. 

Bu arada merkez teşkilâtına tazminat veri
lememiş olması arkadaşlarımız tarafından ten-
kid edilmiştir. 1965 yönetmeliği hazırlanırken 
merkez teşkilâtına tazminat sağlayıcı gayreti
miz olacaktır. Baştabiplik tazminatı çıkmış ve 
böylece baştabipler çok cüzi bir tazminat al
maktan, öteye, hizmetleri karşılığında biraz 
daha iyi imkânlara sahip kılınmıştır. 

Sosyalizasyon tatbikatı ile bu tatbikatta va
zife veren hekimlere maddi bakımdan cldukça 
müsait imkânlar sağlanmıştır. Yeni mezun bir 

dınıcı sağlık personelinin mezun alacağı tahmin j hekim, bu tatbikatta 2 000 liranın üstünde net 
edilmektedir. Çalışma istikametimiz, her yıl okul- | para almakta ve ayrıca kendisine bir lojman 
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tahsis edilmektedir. 15 senelik hekim mütehas- I 
sis ise eline 4 000 liraya yakın para geçiyor. 
Sosyalizasyon tatbikatı yurt ölçüsünde geliş
tikçe bu tatbikatta vazife alacak olan hekim 
ve yardımcı hekim ve yardımcı sağlık persone
li daha iyi imkânlara sahip kılınmış olacaklar
dır. Bu arada personel kanununun Sağlık Ba
kanlığı teşkilâtında vazife alanlara bâ:a şey
ler getireceğini de belirtmek istiyorum. Perso
nel kanunu prensip itibariyle teknik personele 
yüksek ücret ödemektedir. Teknik personelin 
barem tabanı yüksek tutulmuştur. Hekimler de 
mezun olup da vazifeye başladıklarında yük
sek ücretle vazifeye başlama imkânına sahip 
olacaktır. Personel Kanunu fazla mesai ücreti
ni de getirmektedir. Mesai dışında gece nöbe
ti tutan, mesai dışında ilâveten hizmet gören 
ve bunun karşılığında, bugünkü imkânlarımıza 
göre hiçbir şey aîamıyan meslektaşlarımız ve 
yardımcı sağlık personeli personel kanunu ile 
tazminat alma imkânına salıibolacaktır. Perso
nel 'kanunu mahrumiyet bölgelerinde çalışan
lar için aldığı maaşın yüzde yüzüne varabile
cek miktarlarda tazminat 'koymaktadır, tazmi
nat verme imkânını «ağlamaktadır. Hekimler 
için ek görev müessesesi personel kanununun 
•bünyesinde devam etmektedir, bir istisna ola
rak. Sosyalleştirme tatbikatı personel kanu
nunda ayrı bir sınıf olarak kabul edilmiş ve 
böylece bu tatbikatta çalışacak -olanlar, diğer 
sahalarda çalışanlardan farklı durumlarla kar
sı karşıya tutulmuştur. Bir endişeyi burada 
açıklamak isterim. Personel kamımı, hekimle
rin muayenehane açma imkânlarım ortadan 
kaldırmaktadır. Personel kanunu ilgili bakan
lıklara kendi bünyelerinde çalışacak personelin 
hangi şartlarla çalışacağını tesbit edecek tü
zükler hazırlamasını âmir 'hükümler koymuş
tur. Sağlık Bakanlığı olarak elbette hazırlıya-
cağımız tüzükte, hekimlerin mesai saati dışın
da halk sağlığı hizmeti görmek üzere muayene
hanelerinde çalışmaları imkânlarını sağlıyaca-
ğız. 

Şimdi burada üzerinde enine boyuna, Bütçe 
Encümeninde geçen bâzı konuşmalar dolayı-
siyle, hassasiyetle durulan yurt dışına giden 
hekimler konusunda bakanlığımızın görüşünü 
arz etmek İsterim. Yurt dışında bugün 2 500 
ilâ 3 000 hekim vardır, Hakikaten bir hekim ! 

— 740 

30.1.1985 0 :4 
bu memlekete 900 bin ile 1 milyon liraya mal-
olmaktadır. Bir hekimin bu fakir millete bir 
milyon liraya raalolmus bir hekimin yurt dışın
da vazife vermesi arzu edilir birşey değildir ga
yet tabiî. Ancak, hekimlerin yurt dışına git
melerini, yurt dışında vazife veren hekimleri 
yalnız maddi sebeplerle yurt dışına gidiyor di
ye kabul etmek de hatalı bir görüş olur. Sayın 
arkadaşım belirtti, yurt dışına giden hekimler 
görgü ve bilgilerini artırmak için yurt dışına 
gitmekte ve büyük bir çoğunluğu bu sebepten 
yurt dışına gitmektedir. Benim bu kanaatim ye
ni değildir, değişmemiştir ve bu kanaatimin 
doğru olduğunu Sağlık Bakanlığındaki bir yıl
lık tatbikatımda bizzat müşahede etmiş bulun
maktayım. 

Gördüğümüz odur ki, yurt dışına giden he
kimler oradaki çalışmalarını bitirdikten sonra, 
ikmal ettikten sonra yurda, dönmektedirler. 
Yurt dışına gidenler devamlı orada 'kalmamak
tadırlar Bir kısmı bir sene, bir kısmı iki sene 
bir kısmı üç sene hastanelerde kurumlarda ça
lışıp bilgi ve görgüsünü artırdıktan sonra, hat
tâ bir kısmı da lisan Öğrendikten sonra, daha 
bilgili daha mücehhez olarak yurda dönmekte
dirler. Ve sizlere memnuniyetle bildiı'.rıek isti
yorum ki, bunlar döndükten sonra yurdumuz
da seve seve vazil'e almaktadırlar. Yurt dışında 
uzun sene çalışmış hekim arkadaşlarımızdan, 
mahrumiyet bölgelerinde vazife verenler var
dır, Muş'ta vazife verenler vardır, diğer «osya-
lizasyon bölgesinde vazife verenler vardır. Gi
dip, dış memleketlerde kalmamaktadırlar, tek
rar yurda dönmektedirler. 

Bir sirkülasyon başlamıştır. Ancak bun
dan iki, üç sene önce Almanya'da çok imkân
lar sağlandığı için bir hekim akını başlamıştı. 
O zaman bunun karşısında ürkmüştük. Ama 
şimdi sizin adınıza vazife gören bir sorumlu ar
kadaşınız olarak memnuniyetle arz etmek iste
rim, gidenler kadar dönenler vardır ve bunlar 
memleketimizde vazife almışlardır. Hekimleri 
yurt dışına gidiyor veya mahrumiyet bölgele
rinde vazife almıyor diye büyük ölçüde töhmet 
altında bırakmak haksızlık olur kanaatindeyim. 
Tümünü tam haklı bulmak da doğru değil bel
ki, ama bu ölçüde töhmet altında bırakmak da 
haklı bir tutum olmaz 'kanaatindeyim, 
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Hakikaten hekimler ağır şartlar içerisinde 

vazife gören vazifelilerdir. Günün her saatinde 
onu vazife bekler. Hattâ çok ağır şartlarda ge
celeri de onlar vazifelidirler. Bunun karşılığın
da - aslında mutlu bir azınlık hariç, - bütün 
bu feragatkâr çalışmaların karşılığında büyük 
bir hekim kütlesi çocuklarının istikbalini temin 
etmekten uzak durumdadır. GHinlÜk evinin ih
tiyacını karşılıyamıyan hekim sayısı, arkadaş
larımın çoğunlukla gördüğü büyük şehirlerde 
yılların gayretleri sonunda bâzı imkânlara sa-
hibolmuş hekimlerin yanında büyük çoğunluk
tadır. Şimdi, bu durumu bir tarafa itmek, bunu 
bir yana itmek ve tüm hekim kütlesini böyle
sine bir töhmet altında bırakmak doğru olmaz 
kanaatindeyim Ama, «bugün Türkiye'de artık 
.bir hekim 400 - 500 liraya çalışıyor» sözünün 
de gerçekle bir ilgisi kalmamıştır. Bir tarafı 
hangi ölçüde haklı bulmama'k mümkün ise 
öbür tarafı da aynı ölçüde haklı bulmamak müm
kündür. Bugün tazminat kanunu tatbik edil
mektedir. Ye bin lira tazminat verilen hizmet 
yerleri az değil, çoktur ve hâlâ birçoğu da he
kim beklemektedir. Bir sayın senatör arkada
şım, kendisine gelen bir mektuptan dolayı 
üzüldüğünü belirttiler. 

Ben kendilerine hemen arz etmek isterim, ka
tiyen üzülmesinler. •Kendilerine ve kendisi gibi 
diğer milletvekili ve senatör arkadaşlarımıza da 
aynı mektubu yazan bu hekim arkadaş Bakanlı
ğımızca malûdıır. Kendisi Bakanlığımız teşkilâ
tında vazifeli olduğu, oldukça eski bir müddet 
önce, hizmetlerinde görülen kusurdan dolayı bir 
başka göreve atanılmış, orasını beğenmediği için 
istifa etmiş, hususi hastane açmış, olmamış, An-
manya'ya gitmiş, olmamış, oradan benim görev 
devrem içinde münhal olan bir yere müracaat 
etmiş, Bakanlığımız kendisini oraya tâyin etme
miş, bir başkasını etmiş. Bundan dolayı hâlâ 
orada vazife görmektedir. Değil kendisine bin 
liralık hizmet vermek, o ve Türkiye'nin her ye
rinde veya yurt dışında, nerede olursa olsun bu
gün bulunup, sağlık hizmetlerinde vazife almak 
istiyen hekim arkadaşlarım, değerli meslekdaş-
larım, hizmetlerini takdir ettiğim feragatkâr 
çalışmalarını biraz önce övdüğüm değerli meslek-
daşlarım eğer vazife almak istiyorlarsa, sosya
lizasyon bölgesinde kendilerini bekliyen vazife
ler vardır, Yeni mezun olan hekime 2 bin lira-
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nın üstünde, 15 senelik hekime de, mütehassıs ise 
•i bin liraya kadar ücret veren bir tatbikat, he
kimlerimizi beklemektedir. Sosyalizasyon böl
gesi dışında da, mahrumiyet hizmetlerinde bin 
lira tazminat karşılığı, maaştan ayrı, vazife bul
mak imkânına meslekdaşlarmı sahiptirler. Bugün 
Türkiye'de 400 - 500 lira ücret ile hekim çalıştı
rılıyor, sözü bir gerçek olmaktan çıkmıştır. 

Burs yerine eskisi gibi yurtların açılması tek
lifini itiraf edeyim, ilk defa burada dinlendim. 
Bu fikre iştirak etmemek mümkün değil. Haki
katen yerinde bir görüştür. Fakat henüz şu an
da bu hususu hiç tetkik etmeden bir ifadede bu
lunursam, belki bu yerine getirilemiyecek bir 
konuşma olur. Meseleyi tetkik edeceğim. Ama 
ilk dinlediğim zaman da bende bıraktığı kanaat 
itibariyle faydalı bulduğumu değerli arkadaşıma 
arz etmek isterim. 

Köy sağlığı hizmetleri konusunda verem tara
maları, sıtma taramaları, trahom taramaları 
Polyo kampanyası ve sosyalizasyon tatbikatını 
arz etmek isterim. 

Halen Kars, Ağrı, Muş, Yan, Bitlis, Hakkâri, 
olmak üzere altı ilinizde sağlık hizmeti sosyalleş-
tirilmiştir. Altı ilimizde açılması icabeden 167 sağ
lık ocağından 159 u hizmete açılmıştır. 167 ocak
tan 145 tanesinin inşaatı bitmiştir. 1.0 tane
si, mevcut sağlık merkezleri sağlık ocağı haline 
çevrilerek kullanılmaktadır. 4 tanesi de kiralık 
bina olarak çalıştırılmaktadır. Böylece 167 ocak
tan 159 ocak bugün şu anda faal haldedir. Bu 
6 ilimizde 84 mütehassıs, 150 pratisyen hekim, 
11 diş tabibi olmak üzere 245 tabip, 4 eczacı, 
795 yardımcı sağlık personeli çalışmaktadır. İn
şaatı biten ve hizmete açılan sağlık ocaklarında 
gereken sağlık personelinin yüzde 80 inin tâyin
leri yapılmış bulunmaktadır. 6 ilde 152 araç 
vardır. 167 sağlık ocağından 159 tanesi hizmete 
açılmıştır. 6 ilde 153 aded de araç mevcuttur. 

Sayın senatörler sosyalizasyon tatbikatında 
en azından hekim dağılışmdaiki denge bakımın
dan ve hizmetin hangi seviyede halkın ayağına 
doğru, oturduğu bölge neresi olursa olsun yayıl
dığını belirtmek bakımından bir kaç misal ara 
etmek isterim. 

Sosyalizasyondan evvel altı ilde 66 hekim var 
ken bugün 245 hekim vardır. 276 yardımcı sağ
lık personeli varken bugün 787 yardımcı sağlık 
personeli vardır. Bu şuna tekabül etmektedir. 
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Sosyalizasyondan önce bu bölgede 20 000 vatan
daşa bir hekim düşenken, bugün 5 000 vatandaşı
mıza bir hekim düşmektcdr. Sosyalleştirmeden 
önce 8 000 vatandaşımıza bir yardımcı sağlık 
personeli düşüyordu. Bugün 2 700 vatandaşımı 
za bir yardımcı sağlık personeli düşmektedir. 
Böylece bugün altı ilimiz yalınız sağlık perso
neli bakmından Batıdaki Manisa, Aydın, Balıke
sir ve Bursa illeri seviyesine ulaşmış butunmak-
tadır. Doğudaki personelin, günün bütün saat
lerini sağlık -hizmetine hasretmesi ve doğudaki 
personelin dağılışıda köylük bölgelerde de vazi
fe almış olduğu nazarı dikkate alınırsa hizmefı 
götürdükleri seviye bakımından Manisa, Balı
kesir, Aydın ve Burmadan da ötede olduklarım 
veya en azından olabileceklerini kabul etmek ge
rekir. 

Sosyalleştirmedeki sağlık ordusu taarruz or
dusu olmalıdır, ricat ordusu olmamalıdır. Taar
ruz ordusu olmalıdır. Sayın senatörün bu düşün
cesine katılmamak mümkün değildir. Ama ben 
bir kısım noksanlarına, hattâ pekçidk noksanları
na rağmen arzu ettiğimiz, ulaşmasını istediğimiz 
seviyeye henüz ulaşılamamış bulunmasına rağ
men şimdi çalışmalardan bâzı örnekler arz edece
ğim, altı ilimizde sosyalleştirme tatbikatı ve bu 
tatbikatta görev alan personelin çalışmaları, bir 
ricat ordusunun hezimeti değil, bir hücum or
dusunun basanlarının işareti olacaktır. Bu kana
ati taşımaktayım, öyle zannediyoi'um ki, sayın 
senatör arkadaşlarım benim arz edeceğim çalış
malara ait bâzı örnekleri dinledikten sonra, endi
şeleri zail olacak ve benini bu temennilerime ka
tılma imkânını bulacaklardır. Sosyalizasyondan 
önce bütün Muş ilinde, bir yılda bütün sağlık te
sislerinde 13 bin muayene yapılmıştı. 13 bin mu
ayene bir yıl içinde sosyalizasyondan önce 
Muş'ta yapılmıştır. Sosyalizasyondan sonra bir 
yılda 123 982 muayene yapılmıştır. Sayın Sena
törler 123 982 rakamından 13 000 alınınca bü
yük bir çalışmanın ifadesi olduğu anlaşılır. Da
ha mühimi bu 123 binin 92 bini sağlık ocakları 
yapmaktadır. Sağlık ocakları köylerde kurulan 
sağlık müesseseleridir. Her yedi bin nüfusu bu
lunan yerde bir sağlık ocağı vardır., bir hekim, 
bir hemşire ve sağlık memuru var demektir. 123 
bin muayenenin 93 bininin sağlık ocaklarında 
yapılmış olması sosyalizasyon tatbikatında, hiz
metin, halkın ayağına hangi seviyede .götürülmüş 
olduğunun bir işareti olmak gerekir. 1963 Ağus-
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tosundan 1964 Ağustosuna kadar 12 aylık aşı tat
bikatına ait bâzı rakamlar arz ettiğim zaman bu 
çalışmayı değerlendirmek imkânını bulacağınızı 
umarım. Bıı 12 ay içerisinde Muş'ta 8 390 çiçek 
aşım, 51 631 boğmaca aşısı yapılmıştır. Sosyal
leştirmeden önce 6 500 boğmaca aşısı yapılmıştı 
Difteri; 59 474 aşı yapılmıştır. Sosyalleştirme
den önce 6 635 idi. 174 975 vatandaşımıza tifo 
aşısı yapılmıştı". Muş'ta, 12 ay zarfında. Sosyal
leştirmeden önce 31 000 idi. Sayın senatörlere 
Muş'un, nüfusunun 180 bin küsur olduğunu arz 
etmeli isterim. 

174 975 aded tifo asısı yapılmıştır. B. O. G. aşı
sı, ihtiyaç görülen, lüzum görülen 4 050 kişiye 
tatbik edilmiştir. Daha önce hiç yoktu. Çocuk 
felci aşısı, dört aylıktan yedi yaşma kadar olan 
çocuklara, 6 472 çocuğa çocuk felci aşısı yapıl
mıştır. Ondan bir yıl önce hiç yoktu. Muş'ta köy 
ebeleri eliyle bir yıl içinde 2 578 doğum yapıl
mıştır. Köy ebeleri eliyle 2 578 doğum... Tür
kiye'de ortalama doğum oranı yüzde beş olarak 
kabul etmekteyiz, tavan olarak yüzde beş. Muş'
un nüfusu dikkat nazara alınırsa, demekki, Muş 
ilinde doğan çocukların üçte birini Sağlık Ba
kanlığı sosyalizasyon tatbikatında çalışan genç 
ebeler yapmışlardır. Muş'ta ebenin köye bu tat
bikatla girdiği kabul edilirse ve oradaki vatan
daşlarımızın, Türk analarının, o güne kadar 
doğumu başka yollarla yaptığı ve başka yollar
dan yapıldığını gördüğü kabul edilirse, ilk tat
bikatta yaşları 15 - 20 arasında olan genç ebe 
kızlarımızın bu büyük başarısını takdir ile kar
şılamamak mümkün değildir. 

Çevre sağlığı eğitimi yapılmış ve bir kısım 
köylerimizde hiç bulunnııyan helalar yapılma
ya başlanmıştır. 

Ana çocuk sağlığı eğitimi, ananın ve çocu
ğun bakımı yönünden ana çocuk sağlığı eğiti
mi sağlık ocakları bünyesinde geliştirilmiştir. 
Sağlık ocaklarını yalnız halk sağlığı hizmetini 
gören kurumlar olarak, müesseseler olarak ka
bul etmek doğru değildir. Sağlık ocakları top
lum kalkınması görevini yerine getirecek kuru
luşlardır. Şimdi sağlık ocaklarının toplum kal
kınması ile ilgili bâzı çalışmalarına dair örnek
ler vermek isterim. Her ocak kendi bölgesin
deki yedi bin nüfusun kadastro usulü ile tesbi-
tini yapmaktadır. Vazifeleri meyanmdadır ve 
hepsi yapmıştır. Kaç ev, kaç aile, kaç çocuk 
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vardır, teker teker bütün ocaklarda kayıtlar 
mevcuttur. Yüce Komisyon huzurunda da arz 
etmiştim, Yüce Senato huzurunda da arz etmek 
isterim. Biz o inanışa sahibiz ki, sağlık hizmet
leri sosyalizasyonu yurt ölçüsünde tatbik edil
diği zaman, nüfus dairesinden daha sahih ra
kamlar Sağlık Bakanlığın elinde bulunacak ve 
sağlık ocaklarının, çevrede tesbit etmiş olduğu 
rakamların sıhhati diğer bu işle ilgili sorumlu 
dairelerden daha fazla olacaktır. Çünkü devam
lı o nüfusun içinde oturan yetişmiş personel 
bu görevi yerine getirmektedir. Kız personeli
miz ebe, hemşireler çevresindeki köylü vatan
daşlara biçki, dikiş öğretmektedirler. Oralar
dan gelen gazeteleri sayın senatörler okurlarsa, 
bâzı bölgelerde vatandaşlarımızın kendi arala
rında para topladıklarını, dikiş makinası satııı-
aldıklarmı ve sağlık ocaklarındaki ebe ve hem
şirelerimize bu makinaları vermek suretiyle çev
relerindeki halkı, kadınlarımızı, kızlarımızı eğit
meleri yoluna onları teşvik ettiklerini okuya
caklardır. Bâzı illerimizde demekler kurulmak
tadır. Aralarında para toplamak suretiyle sağ
lık ocakları personelimize dikiş makinası al
mak yoluna gitmektedirler. Bir kısım personeli
miz bunu kendiliğinden alıp yapmaktadır. Ka
dınlarımız ev ekonomisi konusunda eğitime tabi 
tutulmaktadır. Bir kısım hekimlerimiz ve yar
dımcı sağlık personeli o çevrede yemeğin hangi 
gıdalarla hangi şartlarla pişirilerek daha fay
dalı olacağını öğretmektedirler. Bir iki misal 
arz ederek isimlerini Yüce Senatonun zabıtla
rına geçirmek istiyorum. 

Van'da Edremit Ocağı vardır. Bir hanım 
doktorumuz vazife görür. Bu hanını doktoru
muz orada Millî Eğitim Bakanlığına müracaat 
edip müsaade almak suretiyle okul açmıştır. Bu 
hanım doktorumuz yanındaki personelden de fay
dalanmak suretiyle orada açtığı kurslarda okuma, 
yazma bilmiyen çevresinde yedibin nüfusa oku
ma - yazma öğretmekte çocukları bu kurstan ge
çirmektedir. Bu hanım doktorumuz orada yaban 
gülü kökünü reçel yapıp evvelâ kendi yiyip on
dan sonra çevresinde köylü vatandaşlarına yedir
mek suretiyle orada bugüne kadar hiç kullanılmı-
yan, vitamini çok zengin ve hiç, ne şekilde istifa
de edeceklerini bilmedikleri bu mebzul yetişen ne
battan çevresindeki köylüyü faydalandırmak im
kânına sahi]-) kılmıştır. Aşağı - yukarı bu bölgeye 
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giden arkdaşlarımız her evde bu gül kökü reçeli 
bulmak mümkündür demektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müddetiniz dol
muştur. Eğer devam edecekseniz bir karar al
mam gerekmektedir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMlR (Devamla) — On dakika mü

saade ederseniz bitireceğim efendim. 

Böylece, meselâ Muş'ta Tekyol ocağı vardır. 
Orada hekim arkadaşımız çevresinde hiç yapılmı-
yan bir şey yaptırmayı başarmış, sebze ektirmeye 
başlamıştır. Hiç sebze ekilmiyen bu köylerde 
sebze ekmeyi öğretmiş ve köylüler tarlalarına seb
ze ekmeye başlamışlardır. 

Kanaatimiz odur ki, Türkiye'de sağlık ocakla
rı, Sağlık Bakanlığının hizmet bünyesi içinde olan 
sağlık ocakları toplum kalkınmasının nüvesi ol
muşlardır ve nüvesi olmakta devam edecektir. 

Bütün bunlardan sonra şu hususu bilhassa be
lirtmek isterim. Her şeyi güllük, gülistanlık ka
bul ediyor değiliz. Sosyalizasyon tatbikatının ya
pıldığı bölgelerde hiç noksanımız yoktur, hata iş
lemedik iddiasında değiliz, pek çok hatalarımız 
vardır. Bunları, sık sık bu yerlere göndereceği
miz heyetle tesbit etmek suretiyle, bundan sonra
ki çalışmalarımızda yapmamaya gayret ediyoruz. 
Ama, hatamızın olduğunu peşinen kabul ediyoruz. 
Meselâ 1964 yılında malzeme gönderilmesi işi ge
cikmiştir. Ne Maliye Bakanlığının % 10 tasar
rufundan gecikmiştir ne de alınacak malzemeyi 
bulamadığımızdan gecikmiştir, doğrudan doğruya 
Sağlık Bakanlığı olarak bizim zamanında tedbir 
alamamamızdan gecikmiştir. Geç kalmışızdır. Alış
madığımız bir hizmet tarzı idi. Yıllarca başka 
tarzda bir hizmete alışmış bir Bakanlıktır, önü
ne yepyeni bir hizmet çıkmıştır. Ancak bir yıl 
Muş'ta tatbikatını vermiştir. Ama birden karşı
sına beş il çıkmıştır. Birden bire işin ağırlığına 
intibak edememiştir. Başta benim bulunduğum 
Bakanlık ve benim bulunduğum süre içinde. Ve 
malzeme alımında gecikme olmuştur. Bundan do
ğan hatayı, orada vazife gören arkadaşlarım, mes
lektaşlarım ve onların yardımcıları üstün gayret
leriyle telâfi etmek imkânını bulmuşlardır. Otu
racak masaları olmamıştır. Lâmbalarını koyacak 
masaları olmamıştır, ama kendi gayretleriyle iç
ten gelen heyeeanlarlyle kısa zamanda bunu telâ
fi etmek imkânını bulmuş ve böylece hizmeti ak-
satmamışlardır. Malzeme gecikmesi olmuştur. 
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Ama, bugün mevcut tıbbi malzemenin yüzde 82 si 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Ama, maalesef ancak 
son zamanlarda son aylarda sevk edilmiştir. Di
ğer donatımla ilgili malzemenin yüzde % 97,7 si 
ihale edilmiş, karara bağlanmış bir kısmı sevk 
edilmiş, bir kısmı gönderilmektedir, îlâç işi sağ
lanmıştır. Bölgelere para gönderilmek suretiyle 
ilâç. satınalma imkânlarına sahip kılınmışlardır. 
Mevcut ocakların hepsinde vardır. Bir kısım 
ocaklarımızın yolları hakikaten kışm işliyecek 
gibi değil. Yüzde 55 i yaz, kış işliyecek durum
dadır, yüzde 45 i kışın işliyecek durumda değil
dir. Binalar Muş'ta soğuğa mukavim olmamıştır, 
ama ondan sonra yapılan illerdeki binalar iklim 
şartlarına uygun yapılmıştır. Ve yeni binalarımız 
Muş'taki gibi tahribata mâruz kalmamışlardır. 
Bununla beraber ufak tefek hasarlar mahallen 
onarılmıştır ve Bakanlığımıza büyük onarım bu
güne kadar intikal etmemiştir. Tesisler tamam
lanmadan tatbikata geçilmiştir. Doğrudur. Tesis
ler tamamlanmadan tatbikata geçilmiştir. Çünkü 
tesislerin tamamlanmasını bekleseydik bu tatbikat 
en az bir yıl bekliyecekti. Biz bir an evvel tat
bikata geçmek suretiyle aksayan tarafları sık sık 
yerinde kontrol ederek gidermek suretiyle en az 
bir süre önce bu hizmeti oraya götürmekte fayda 
gördüğümüz için bu yolu tercih etmiştik ve bunu 
bilerek tercih etmişizdir. 

Doktorlar arasında elbette ki, yetersiz olanlar 
vardır ama yetersizlikleri tesbit edilenlerin 
süratle cezalandırıldıkları ve ağır şekilde ceza
landırıldıkları Yüce Senatonun malûmudur'. 

İstimlâk parası vermemek için binaların köy 
dışında yapıldığı doğru değildir. Köy dışında 
yapılan ocaklar vardır. Fakat bu yerleri Ba
kanlığımız tesbit etmemektedir. Mahallen tesbit 
edilmektedir. Vilâyetlerde vali, sağlık müdürü, 
nafıa müdürleri müştereken tesbit etmektedir
ler. Ve köyler, sağlık ocaklarının kendi köylerin
de yapılması için köyün en mutena yerlerini 
vermektedirler. Bâzı köylerde, köylerin dışına 
çıkılmışsa, o bölgede yeri seçen arkadaşlarımız 
hatalı seçmelerinden doğmaktadır, yoksa istim
lâk paralarından dolayı değildir. 

Muş'ta ebe okulu var doğum evi yoktur. Fa
kat Devlet Hastanesinde nisaiye servisi vardır. 
Ve ebe okulunun bulunduğu yerlerde doğum evi 
bulunması şart değildir. Nisaiye servislerinin 
iyi olduğu yerlerde ebe okulları açılmaktadır. 
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«Yardımcı personel çabuk yer değiştirmekte

dir.» Yardımcı personele Bakanlığımız yer de
ğiştirmemektedir. İller İdaresi Kanununun ken
disine verdiği salâhiyete binaen vilâyet, lüzum 
gördüğü takdirde bâzı personelin yerini değiştir
mektedir. Buna ihtiyaç da vardır. 

Sağlık evlerinden vaz geçilmiştir. Çünkü bun
lara 1964 çalışmalarında personel yetiştirmenin 
güçlüğü aşikârdır ve asimi belirtmek gerekirse, 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi tatbikatını 
bir plân dâhilinde yaparken memleketimizin 
gerçeklerini bir tarafa iterek, personel durumu
nu lıiç dikkat nazarına almadan, malî gücünü 
dikkat nazarına almadan mutlaka bu rakama 
ulaşacağını ve mutlaka bunu şu süre içinde şu 
sayıda ileri her yıl katarak yapacağım fikri sabi
tiyle hareket edildiği takdirde sosyalizasyon tat
bikatının istikbalinin tehlikeye düşeceği samimî 
kanaatini de başından itibaren taşımaktayım. 
Bu sebepledir ki gücümüz ve imkânlarımıza denk 
bir tatbikatın sahibi olmayı bu tatbikatın istik
bali bakımından yarın yerine getiremeyip, olmu
yormuş bu iş, yapılamıyacakmış bu hizmet de
memek için daha faydalı gördüğnü bilhassa arz 
etmek isterim. 

1965 yılında Erzurum, Erzincan, Siirt, Ur fa, 
Mardin, Diyarbakır'da 270 ocak 1965 yılında sos
yalleştirme tatbikatına tabi tutulacaktır. 1965 yı
lında Elâzığ, Tunceli, Malatya, Adıyaman, 
Bingöl'de 133 ocağın inşaatına başlanacaktır. 

İlâç konusunda memiektinıizde imâl edilen 
ilâçlar himaye edilmektedir. Memleketimizde 
imâl edilenlerin benzeri ilâçlar ithâl edilmemek
tedir. İthal kotaları ilmî bir organ tarafından 
yapılmaktadır. İthal kotalarına memlekette ben
zeri yapılan ilâçlar konulmamaktadır. Türkiye'
de benzeri yapılmadığı halde, hayati önem taşı-
mıyan ilâçlar da talebedilse dahi ithal kotasına 
konulmamaktadır. Ve komisyonların verilen ra
porlar aynen tatbik edilmektedir. İlâçların pa
halı olmaması için Bakanlık âzami titizliği gös
termektedir. İlâç hammaddelerinde en ufak bir 
değişiklik olduğu zaman yeni fiyat tesbit et
mek suretiyle Bakanlıkla ilâç sanayii arasında 
tanzim edilmiş olan protokol ve mevcut mev
zuat tatbik edilmektedir. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri, bana ayrıl
mış olan zamanı müsamahanızı suiistimal ede
rek biraz aşmak suretiyle imkân ölçüsünde sü-
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ratle mâruzâtımı arz etmeye çalıştım. Sözleri
mi tamamlamadan önce Bakanlığımızın 1964 yı
lı çalışmaları ve 1965 bütçesinin tatbiki hak
kında teşvik edici konuşmalar yapan, grup 
adına şahsı adına konuşmalar yapan, değerli 
senatörlere, bilhassa 1964 çalışmalarımız için, 
yüce komisyonda da arz ettiğim gibi, benim de 
mesai arkadaşlarımın da bir yıllık bütün yor
gunluklarını giderici, izale edici, güzel ve teş
vikkâr ifadelerde bulunan sayın senatörlere 
1965 çalışmaları için Bakanlığımız personeline 
büyük güç sağlıyaeağı için yeni bir enerji ile, 
hamle ile bu itimada lâyık olabilmenin gayreti 
içine girecekleri için, bu imkânı sağladığı için, 
huzurunuzda teşekkürlerimi ve saygılarımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) -
Bir sorum var efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) -

Sayın Bakan, sosyalizasyon bölgesinde kışa mu
kavim ol mı yan binalar bulunduğundan bahis 
buyurdunuz. Bu binalardan istifade edilmekte 
midir? İstifade edilmiyorsa bu binaları yaptı
ranlar hakkında bir tahkikat mevcut mudur? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) - Efendim, 1963 
yılında Muş pilot bölge kabul edildiği zaman 
sosyalizasyon tatbikatına oradan başlandı ve 
ilk tatbikat idi birinci yılı idi. Orada sağlık 
ocakları inşa edildi, ama tatbikat sırasında gö
rüldü ki bu binalar soğuğa mukavim değildir. 
İyi ısıtılamamakta ve personel kışın ağır iklim 
şartları içerisinde müşkülât çekmektedirler. 
1964 sosyalizasyon tatbikatında yapılan diğer 
beş ildeki sağlık ocakları inşaatında Muş'taki 
bu tatbikat da nazara alınarak soğuğa daha 
mukavim yapılmak suretiyle daha iyi hale ge
tirildi, böylece diğer beş ildeki sağlık ocakları 
Muş'a nazaran daha iyi durumda oldu. Muş 
sağlık ocakları inşaatında her hangi bir usul
süzlük yoktur. İnşaat normal şartlarla yapıl
mıştır. Ancak, Muş'un iklim şartlarına uyma
mıştır. İmkân nisbetinde, yakacağı fazla ve
rilmek suretiyle kışın ağır şartlarının önlenme
sine çalışılmaktadır. Başka bir tedbir düşü
nülmemiştir. 

MEBRURE AKSOLEY (sltanbul) - Sayın 
Bakan arkadaşım benim temennilerime tek bir J 
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cümle ile değinmediler. Tekrar kendilerine so
ruyorum. Sağlık Bakanlığı kadrolarında ebe 
ve hemşireleri uzun süre alıkoymak ve mesle
ki cazip hale getirmek için ne düşünülüyor. 
Çünkü Sağlık Bakanlığı personelinden bu mes
lek mensuplarının katlandıkları külfet çok ağır, 
nimeti de azdır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) - Bendeniz soru
lara teker teker cevaplar arz etmediğim için, 
öyle anlıyorum ki konuşmalarım arasında biraz 
da süratli geçtiği için görülemedi... Veyahut 
ben ifade etmedim. 

Ebe ve hemşirelerin daha iyi imkânlara sa
hip kılınması için Bakanlık ne düşünüyor, bu
nu arz ettim. Tekrarlıyayım: Ebe ve hemşire 
yani yardımcı sağlık personeli ile hekim aynı 
imkânlardan faydalanmaktadır. Bunlardan bir 
tanesi sosyalizasyon tatbikatıdır. Burada ebe 
ve hemşireler yüksek ücret almaktadırlar. Per
sonel Kanunu teknik personele yüksek tabanı 
olan imkânlar sağlamaktadır. Arz etmiştim. 
Buna yardımcı sağlık personeli de dâhildir. 
Onlar da teknik personel olarak bugünkü im
kânlardan çok daha iyi imkânlarla vazifeye 
başlıyacaklardır. Onlara da bu imkân tanın
mıştır. Yine fazla mesai ücretinden doğma taz
minattan ebe - hemşire yani yardımcı sağlık 
personeli de faydalanacaktır. Hekimler için 
Personel Kanununda hangi imkânlar sağlanmış
sa, ebe ve hemşireler için de aynı imkânlar 
sağlanmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Okurer. 

CAHİT OKURER (İzmir) - Sayın Bakan, 
Bakırköy'de bâzı tesisler vardır, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile istişareler olmuştur, geri zekalı 
çocuklara okul açılması hususunda Sağlık Ba
kanlığında bu binaların devri için müsaade 
edilmiş midir? 

İkinci sorum : Sosyalizasyonun tatbik edil
diği bölgelerin doktor ihtiyacı rahatlıkla kar
şılanabiliyor mu? Doktor artık hayatlarını da
hi zor kazanır bir duruma geldiklerine göre 
bunları temin etmeniz gerekmektedir. Acaba 
böyle mi? 

Üçüncü sorum : Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına verilen ödenekler bir yatırım öde
neği midir? Biz de o kanaatteyiz. 
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Sosyalizasyonun tatbik edildiği bölgelerde 

bu yatırım masraflarının rantabilitc hesapları 
düşünülmüş müdür? Böyle bir şey düşünür 
müsünüz ? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Devamla) - Bakırköy'deki 
tesisler Bakanlığımıza bağlı olan tesislerdir. 
Bitmiştir. Ve 1965 yılı içerisinde hizmete açı
lacaktır. Bu tesisler içerisinde geri zekâlı ço
cuklar içinde bir bölüm vardır. Tesisin tümü 
Sağlık Bakanlığı hizmetleriyle ilgilidir. Geri 
zekâlı çoraklar için de aynı şekildedir. Bu
nun için Millî Eğitime devri düşünülmemekte
dir. Ancak bugünden orada vazife gören arka
daşım şu anda dahi oraya tâyin edilmiş ve ora
da vazifeye başlamış olan arkadaşımız bir öğ
retmendir. Yani Millî Eğitim Bakanlığına 
devri düşünülmemektedir. Ama, Millî Eğitim 
ile ilgisini dikkat nazara alarak o Bakanlığın 
bünyesindeki personelden de faydalanmak su
retiyle asıl konu Sağlık Bakanlığını ilgilendir
diği için, Sağlık Bakanlığı bünyesinde müta
lâa edilecektir. Millî Eğitim Bakanlığına mu
ayyen bir kısmının devri düşünülmemektedir. 

Sosyalizasyon bölgesine yeteri kadar perso
nel tâyin edilmemiştir. Konuşmalarım arasın
da arz etmeye çalıştım, mevcut kadroların 
% 80 i doldurulmuş bulunmaktadır. Hekim 
kadrolarının % 80 i, yardımcı sağlık persone
linin, % 90 - 95 doldurulmuş bulunmaktadır. 
Önümüzdeki yıl çalışmalarında, diğer kadrola
rın da dolacağı kanaatindeyim. Bu % 80 e bir
den bire olmamıştır, % 50, % 60, % 70, mü
temadiyen boş kadrolara talip çıktıkça tâyin
ler yapılmaktadır. Hepsinin birden dolduru-
lamıyacağı tabiîdir. Ama biz bugün % 80 kad
royu doldurmuş durumdayız. Hizmete vazifeli 
bulmuş diye kabul etmek gerekir tarzında ifa
de etmek isterim. 

Sosyalizasyon tatbikatında, sosyalizasyon 
bölgesine yapılan harcamalar, yatırım harca
malarıdır. Biz de aynı kanaati taşıyoruz. Raıı-
tabilite hesapları yapılmış mıdır? Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetlerinin ranta
bilitc hesabı, diğer yatırımların rantabilitc he
sabından farklıdır. Eğer bir ilde 180 bin va
tandaş oturuyor ve o ilde yatırım faaliyetleri
nin neticesi 170 bin küsur vatandaş tek tek aşı-
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lama imkânına sahiboluyorsa, eğer bir ilde 
180 bin vatandaş oturuyor da bir senede 130 
bin kişinin muayenesi yapılıyorsa rantabilitc; 
hesapları çoktan aşılıyor demektir. Sağlık hiz
metlerinde rantabiliteyi başka türlü ölçmek 
mümkün değildir. Biz halk sağlığı hizmetini 
yüksetmekle sorumlu bir teşkilâtız. Hizmeti, 
ne kadar ondan az nasibini almış veya hiç na
siplenmemiş bölgeye yaymak imkânına sahib-
olabilirsek o zaman halkın sağlık seviyesini eşit 
ölçüde yükseltmek imkânına sahiboluruz ve o 
zaman işte rantabilitc rakamları yükselmiş olur. 
Bu tatbikattaki; rantabilitc hesaplarının diğer 
bütün yatırımlardan çok daha farklı ve yük
sek olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN - Sayın Kmay. 
ÖMER FARUK KTNAYTÜRK (Burdur) 

Sayın Bakanın kendi ifadelerinden öğrenmiş 
bulunduğum bir noktanın tavzihini istirham 
edeceğim. Buyurdular k i ; Avrupa'ya giden iş
çileri ecnebi doktorlar muayene etmemektedir
ler. Bu muayeneyi dispanserler yapmakta ve 
aldıkları raporları da bu dispanserden sonra 
Alman doktorları harice gider veya gitmez di
ye bir karar vermektedirler. Dispanser eğer ra
por vermişse ve benim Avrupa'ya gidecek işçini 
hakkında gider veya gitmez diye karar vermiş
se Alman doktoru veya ecnebi doktorun tekrar 
bu işçi gider veya gitmez demesi neyi ifade 
eder? Şu anlaşılıyor ki hekime itimadetmiyor. 
Veya karar yetkisi yine son olarak İşçi Sigorta
ları Kurumundan sonra nihai karar bizim Türk 
hekiminin kararı değildir, bu demektir ki, ec
nebi doktor veriyorsa gider. Sayın "Bakan da 
böyle buyurdular. Bizim hekimlerin raporları
na itimadetmiyorlar. Bu gayet kötü bir hare
kettir. Kararı Alman doktor veriyorsa o da 
hekimlik yapıyor, demektir. Hekimlik işi yal
nız tedavi etmek değil... 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, izahat vere
cek değilsiniz, soru soracaksınız. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) -
Sual :Alman doktorunun son olarak karar ve
rip, rapor verir hekimlik yapması. Bir. 

Bu mevzu Ankara'da böyle.. İstanbul'a ge
lince : Tamamen başkadır. Sayın Bakandan 
tetkikini rica edeceğim. İki lâboratuvar var. 
Birinci röntgen ve ikincisi de bakteriyoloji lâ-
boratuvarı. Bunlar yalnız filim çekiyor. So-
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nunda yine Alman doktora gidiyor. Kararı o 
verdiğine göre yine hekimlik yapmaktadır. Na
sıl tedavi yapılıyorsa o da hekimlik yapmak
tadır. 

İkincisi; konuşmamda istirham etmiştim. 
Sağlık Bakanlığı ve Atom Enerji Komisyonu, 
röntgen ışmlariyle ve atom enerjisinde çalışan
lar için hazırladığı kanun tasarısını Meclise 
sevk etmişler midir? 

Üçüncüsü; bu soru çok kısadır. Bugün 
Burdur'dan aldığım bir gazetede aynen şöyle 
yazılmaktadır. İkinci ay olduğu halde sağlık 
personeli henüz ödeneklerini almamışlardır. Bu 
durum karşısında milletvekillerimiziıı ve sena
törlerimizin Mecliste sözlü soru açmaları ve bu 
personelin durumlarının aydınlatılmasını rica 
edeceğim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) - ödenek mi, 
maaş mı? 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) -
Ödenek diyorlar. Yine bölgeme ait bir soru; 
bizim vilâyetimizin Ağlasun denilen bir kazası 
vardır. Bu kazamız hekimsizdir. Buraya bir 
tâyinin yapılması düşünülmekte midir? 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Devamla) - Efendim, Al
manya'ya giden işçilerimizin muayeneleri İşçi 
Sigortaları ile ilgilidir. İş ve İşçi Bulma Kuru
mu Almanya'ya işçi göndermeden evvel bun
ları muayeneye tabi tutmakta ve bu muayene
ler İstanbul'da, Ankara'da İşçi Sigortalarına 
bağlı dispanserlerde yapılmaktadır. Ancak bir 
noktayı ben belki de çok özet bir şekilde geç
tiğim için yanlış bir ifade oldu veya belki de 
iyice anlatamadım. Alman doktor rapor üze
rinde hüküm vermekte değildir. Sayınız ki, 
kendisi doktor da değildir, de bir fabrika bu
raya bir temsilcisini göndermiştir. Bu temsilci 
heyet dispanserlerde yapılan muayenelerde tes-
bit edilen hastalıklara bakıyor ve diyor ki; iki 
tane dişi noksansa, Almanya'ya gidemez, biz
de işçi olarak çalışamaz. Yapsın öyle gelsin. 
Apandisit şüphesi varsa, raporunda... öyleyse 
apandisit ameliyatı olacak, öyle gelecek diyor. 
Yani muayene sonunda dispanser fıtıktan şüp
heleniyor, fıtık var diyor ve dispanser bu şe
kilde bir rapor veriyorsa Alman hekim, sayı-
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mz ki, hekim de değildir, fabrikanın bir mü
messilidir. Fıtığı olanı kabul etmem diyor. 
.Ameliyat olsun, ondan sonra gelsin; müdaha
lesi bu tarzdadır, müdahalesi bu şekildedir. 
Rapor üzerinde mütalâa yürütmek de değildir. 
Bu raporda apandisit yok dediniz ama, var; fı
tık yok dediniz ama fıtık var diyor değildir. 
Fıtık var diyorsunuz, bunu kabul etmeyiz. Şu 
hastalığı var diyorsunuz bunu kabul etmeyiz 
şeklindedir. Bununla beraber böyle değil de, 
sayın senatör arkadaşın söylediği gibi ise, bu 
takdirde bu mevcut mevzuatımıza uymamakta
dır. Doğru değildir. Resmen bana intikal et
miş bu konuda her hangi bir şey yoktur. Ben 
ve Bakanlığım tatbikatın bu şekilde olduğunu 
biliyoruz ve böyle tatbik olunuyor. İstisnaları 
olabilir. Kanunlara rağmen o kanunların bu
lunduğu yerlerde suçların olduğu gibi eğer bu
nun dışında bir tatbikat oluyorsa değerli arka
daşımdan bunu hususi olarak bana iletmesini 
rica edeceğim; tahkik ve tetkik edip karar ve
rebilmek için. 

Kanun tasarısı hazırlanmıştır. Maliye Ba
kanı ile de mutabakata varılmıştır, Meclise 
sevk edilecek hale gelmiştir. 

Burdur'a ödenek gönderilmiştir. Ancak ar
kadaşlarımız henüz almamış olabilirler. Biz 
ödeneği çıkarıyoruz; Divandan geçiyor, bir mu- ~ 
amele geçiriyor, bizden çıkması ile mahalline 
ulaşması arasında bir süre geçiyor. Gecikme 
bundan olmuştur. Yazılan doğrudur. Ama, 
ödeneğin gönderildiğini sorumlu arkadaş bana 
gönderdiği not ile bildiriyor. 

Ağlasun'a hekim tâyini için kesinlikle şu 
anda bir şey söyliyememekle beraber, münhal 
durumlarını arz ettim, Hükümet doktoru bu-
lunmıyan 43 ilçemiz var. Biz münhal ilçeleri 
ilân ederiz, müracaat halinde tâyinleri yapı
lır. Yalnız Ağlasun'a bugünlerde bir hekim tâ
yini yapıldığını zannediyorum. Zat İşleri Genel 
Müdürü arkadaşım da beni doğruluyor. (Alkış
lar) 

BAŞKAN - Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bütçesinin görüşülmesi bitmiştir. Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Okutuyorum. 
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deki izahatının aşağıda arz edildiği veçhile de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

12 000 

12.000 Personel giderleri 343 274 979 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 221 145 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 32 842 402 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenlen... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 166 890 202 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenlen... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 081 002 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenlen... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina - teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 16 831 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenlen... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 3 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenlen,.. Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 4 351 160 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenlen... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 17 545 001 
BAŞKAN — Bir önerge var okutuyoruz. 

Senato Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1965 

malî yılı (A/3) (Sermaye teşkili ve transfer) 
bütçesinin 35.000 nci bölümünün 35.760 neı mad 
desi (5368 sayılı Verem Savaşı Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince yapılacak yardımlar) şeklin-

Cumhurbaşkanmea S. Ü. 
Ragıp Üner 

B. Lira 

35.000 35.760 Türkiye Ulusal ve mahallî ve
rem savaşı derneklerine yapıla
cak yardımlar 

BAŞKAN — Hükümet mutabık mıdır 1 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL OKYAY (Kars Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

35.000 Sosyal transferler 

Lira 

17 545 001 

BAŞKAN 
Etmivenler. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

22 500 36.000 Borç ödemeleri 

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

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (î/743) 
(S. S&ym : 502) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal 
Bakanlığı bütçesi bitmiştir. 

Yardım 

Şimdi Hudut ve Saihıiller sağlılk genel mü
dürlüğü bütçesinin maddelerine geçiyorum. 

Hudut ve Sahiller Sağ/ık Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı bütçe kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 1965 bütçe yılı cari harca
maları için 3 985 585 lira, yatırım harcamala
rı için 3 500 000 lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de 781 304 lira ki toplam 
olarak 8 266 889 lira ödenek verilmiştir. 
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BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/I) Cari Harcamalar 

12.ODO Personel giderleri : 
BAŞKAN -— Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilin iştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet Giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edihuiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
ÜAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
ÜAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiycnleı\.. Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

1 j i ra 

OSÎ) 6S2 

470 500 

130 002 

125 400 

170 001 

165 000 21.000 Etüt ve Proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Küııiycııler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, Tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 335 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Eüııiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer 
Harcamaları 

T - Sermaye teşkili 

B. Lira, 

32.000 Kamulaştırma ve Satmalma-
lar 500 000 

BAŞKAN — Bir takrir vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür

lüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısının Kar
ma Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasın
da 1 583 000 liralık bir ilâve yapılmış bulun
maktadır. Bu ilâvelerden sonra, 7126 sayılı 
Kanun gereğince Sivil Savunma fonu karşı
lığı olarak bindebir nisbetinde 34.610 neu 
maddeye 1583 liranın ilâvesi gerekmektedir. 

Bunu temineiı 32 100 ııcü arsa ve bina 
satmalına bedeli maddesinden 1583 lira düşü-
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lerek 34.610 neu 7126 sayılı Kanun gereğin
ce Sivil Savunma fonu karşılığı maddesine 
ilâvesini arz ve teklif ederini. 

İstanbul 
Rifat öztürkeine 

BAŞKAN — Bakanlığın mütalâası? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN [ 
KEMAL DEMİR (Bolu Millet Vekili) -
Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Kabul ediyorlar. 
Komisyon? 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYO
NU ADINA KEMAL OKYAY (Kars Millet 
Vekili) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor. 

önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümü tekrar okuyoruz. 

I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve Satınalma-
lar 498 417 lira 

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

I I - Transferler 

84.000 Malî transferler fi 678 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal Transferler 266 224 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul ed ilmi şiir. 

36.000 Borç ödemeleri 8 402 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edil'miştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madeyi eetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul . edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 8 266 889 
lira olarak tahmin edilmiştir, 
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BAŞKAN — Cetveli okuyoruz. 

B - Cetveli 

I i. Lira 

35.000 Diğer Devlet gelirleri 6 J10 000 
BAŞKAN -~ Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 .Genel Müdürlük malları ge
lirleri 41 168 
BAŞKAN — Kabul edenle!'.... 
Etmiyenlei'... Kabu I edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 25 000 
BAŞKAN — Kubul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

64.000 özel Gelirler 2 090 721 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilıniştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi Cetvel iyle birlikte 

oyunuza sunuyorum. 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenlei'... Kabul edihniştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Bağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1965 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden ılıer birinin dayandığı hü
kümle]-, bağlı (C) işaretti! cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1965 ıbütçe yılında ıda devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyli cetveli eriyle oyunu
za sıumyornım. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kamunun 19 ncu maddesine ıgöre hizmet
lileri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle oyunu-
m sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
13 . 5 . 1940 tarih ve 3820 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvellerde gösterilenler 1965 bütçe yı
lında Skullanılamiaiz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle yazılı oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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! MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad-
| desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 
i a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı 
i bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertiple-
; rinden bu maddeye, 
| b) .1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
İ Muhasebei Tbnumiye Kanununun 93 ncü madde-
! sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık-
! lan yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 
j yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay

lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
I ve (A/3) cetvellerine dâhil Ödeneklerden (Geçen 

yıllar borçları) maddesine, 
Maliye Bakanlığınca, aktarılacak «İdeneki en 

ödenir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
I mistir. 

I MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
i işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi-
j derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa

retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bö
lümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE f). — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE L0. — Bu kanunu Maliye ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum 
Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kanun tasarısı açık oyunuza arz edile
cektir. 

Bu suretle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür-

I lüğünün bütçesini tamamlamış oluyoruz. Bu büt 
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eenin menılekete hayırlı olmasını ve kıymetli | 
Bakan arkadaşımızla, değerli mesai arkadaşları-
ııın muvaffakiyete erişmelerini temenni eder (ken- I 
dilerine hoş geldiniz derim. (Alkışlar.) | 

Açık oylamaya aylarını vermeyen arka- | 
daş var mı?.. Oylama .muamelesi bitmiştir. | 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Gümrük ve j 
Telkel Bakanlığı bütçesittifin müzakeresine sıra 
gelm%tir. Fakat saat dörde geldiği için birle
şimi kapatacağım. j 
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Acık oy sonucunu arz ediyorum ; Hudut ve 

Sahiller 'Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe kanunu tasarısının oylamasına 124 sayın üye 
ikatılmış, 104 kabul, 17 Ket, 3 çekinser. Tasarı 
(kabul edilmiştir. 

Bugün saat 10,80 da toplannvak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 04,00 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiş ir.) 

TABII ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp ön al 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 

AftRI xxvjrxvj, 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLEOÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Snbri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 26 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 65 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

IZMIR 
izzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkeıim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NlĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Yusuf Denıirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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[Reddedenler] 

Hasan Aii Türker 
BURSA 

Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celal Ertuğ 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERÎ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpak! ıoğlu 

[Çekinserler] 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Eraanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgün eş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alisi roğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
tb rahim Saffet Om ay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 

ÇANAKKALE 
Nahit Altaıı 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
İhsan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! (î.) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
M. Cemâl Yıldırım 

İSTANBUL 

Şevket Akyürek 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. Vr.) 
Muammer Obıız 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.i 

MANİSA 
Orhan Sücrsan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
M nalla Akarca (I.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki At aşağım 
(I.) 

NİĞDE 
izzet O ener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

KÜTAHYA 
1. Eteni Erdinç 

MARDİN 
Abdurrahrnan Bayar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înei 

Fethi Tevetoğlu 
SİVAS 

Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali A Ilım taş (!.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
(D 
Neeati özdeni/ 
Ragıp Ün er 
Adil Ünlü 

[Oya hatılmvy anlar] 
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[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt çe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 113 
Kabul edenler : 78 

Reddedenler : 30 
Çekinserler : 5 

Oya katlimlyanlar : 69 
Açık üyelUder : 2 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlıı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özıkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AÛRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Sabit Koeabcyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESÎR 
Nejat Sarlıcah 

BÎLEOIK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 

BİTLİS 
Ziya Şeref hanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasaııoğlu 

BURDUR 
Ömer Kanık Kıuaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahil Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Krdoğan 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M; Tekin Arıburun 

O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa D in eki i 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıınay 

MANİSA 
Emin Açar 
Kor it Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkeriın Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

/Reddedenler] 

AMASYA 
Maeit Zeren 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 

Mehmet Güler 

Hasan Âli Türker 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Riza Isıtan 
Refet Rendeei 

SIÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemczoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coçkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Ata kan 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 

BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
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I Çekin serler] 
ANTALYA 

Akif Tekin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

MARAŞ 

Nedim Evliya 

34 30 .1 .1965 O : 4 
KASTAMONU 

Metbmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

RÎZE 
Osman Mecdi Agun 

in serler] 
MARAŞ 

Nedim Evliya 

ttlmıyanlar] 
İZMİR 

İzzet Birand 
KARS 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nıısret Tuna 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KONYA 

Muhittin KIIH; (Bsk. 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akra 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazı Ağırnaslı 
Osman Alişîroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Om ay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhang'il 
(Bşk. V.) 

O. Senatosu B :; 
GÜMUŞANE 

Hal it Zarbım 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

[Oya ka 
BALIKESİR 

Kııver Aka (Başkan) 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DİYARBAKIR 

İhsan Haınit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! (1.) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet İzmerı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muallâ. Akarca (t.) 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağını (I.) 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kurumlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

SAMSUN 

11. Enver Işıklar 

SAMSUN 
Fethi Tcvetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
CVmaL Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Malı mut Karakurl 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artoküiaç 

O. BAŞKANINCA BE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmdl Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutlııoğlu (I.) 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 

TABH ÜYELER 
İtelet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Eısü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O Kan 
Fahri Ozdilek 
Mehmet Ozgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim 11 a ne ıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı OÖ-UZ Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Matısur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

neticesi 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 17 

Çekinserler : 3 
Oya katdmıyanlar : 58 

Açık üyelik : 2 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Top^uoğlu 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç. 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Barıguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zar bun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

edenler] 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
tjevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat Ozememli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayrı Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurralıman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğla 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru I ıı 

SAKARYA 
Turhan Kapan 11 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SttRT 
Abdurralıman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çeketımglu 
Hulusi SöyleıiK'znğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

YOZGAT 
Sadık Arîııkmaç 

ZONGULDAK 
Tank Kemzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Muzaffer Alankuş 
Hasan A takan 
Hasan Kangal 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Mehmet (îüler 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

tZMÎR 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

StVAS 
Rifat öçten 

ERZURUM 
Osman Alihocaınl 

TABtî ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kapıan 
Suphi Karaman 
>»ami Küçük 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
İbrahim Saffet Omay 
IH.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Balkan) 

[ÇekinserlerJ 

MARAŞ 
Nedim Evliva 

I Oya kattlmıyanlarl 
BOLU 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
»il 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet. Kinin Durul 

DİYARBAKIR 
thsan I Ta mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim O i ray 

ERZURUM 
Sakıp TT a t un oğlu 
O. Edip Somunnğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer ITeuzal (î.) 

GİRESUN 
Mehmet Izrııen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMÎR 
izzet Rirand 
Cahit Okıırer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 

NEVŞEHİR 
î S. Atasağun 
(t) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bnladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkahn 
Âmil Artus 
Ömer förgün 
Sahir Kurutluoğlu 
(I.) 
Necati özdeniz 
Raerıp Üner 
Âdil Ünlü 
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/Açık üyelikleri 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

M.,..,, . t | » • • • 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

30 . 1 . 1965 Cumartesi 

Saat : 10,30 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜELCEK İŞLER 

X 1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/838, C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 493) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1965] 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

»&<i 



s 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1965 YILI 

Karayolları G. M. Bütçe 





Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanlımı ta 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 /746) 

2'. t. 
Başbakanlık 28 . 11 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/2360/1920 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca itazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bak«:nia 
2-1 . 11. . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 19fi5 yılı Büi.r 
rısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsme 

Baş 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 500) 
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Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar : 
5539, 6387, 107 
Merkez : 
Kanuni kadro 
(L) cetveli 

Fiilî kadro 
% 35 karşılığı 
iller : 
Kanuni kadro 
(L) cetveli 

Fiilî kadro 
% 35 karşılığı 

ve 108 sayılı kan 

2 902 800 
1 336 800 

6 710 400 
3 155 400 

GEREKÇE 

(A/l) Cari harca 

unlara göre, 

1 566 000 
348 000 

3 555 000 
844 000 

Kanuni kadro toplamı 6 313 000 

1-3 üst derece fazlalıklar tasarruftan sağlanacaktır. 
12.000 12.210 Hizmetliler ücreti : 

1964 (D) cetveli 
Merkez 404 aded 3 918 600 
iller 1 003 aded 8 667 000 

12 585 600 

% 35 1er karşılığı 4 104 400 

16 690 000 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : f>00) 
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Bölikn Madde 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Merkez : 

Aded Aylık 

Barem dışı 
Barem içi 
îller : 
Barem dışı 
Barem içi 

1 480 

Barem içi 

19 
11 

62 
31 

123 400 
800 X 

18 

20 250 
16 550 

56 200 
30 400 

123 400 
X 12 = 
% 35 = 

1 480 800 
518 280 

1 999 080 
335 999 

2 335 079 

12.000 12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tsfclif deilmiştîr. 

12.271 Devlet yollan baikım teknik personel ücreti : 
Trafik 
Yol bakımı 
Bitümlü kaplama bakımı 
Köprü bakımı 
Tesis bakımı 
Makina bakımı 

1 300 000 
5 200 000 
1 530 000 

200 000 
300 000 

3 060 000 
11 590 000 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500) 
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12.272 İl ve köy yolları bakım teknik presonel ücretleri : 
İl ve köy yollan bakımı teknik personel ücreti için 360 000 lira teklif edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
Bakım işlerinde çalışan 
Trafik 4 150 000 
Yol bakımı 74 703 400 
Bitümlü kaplama bakımı 6 750 000 
Tesis bakımı 1 300 000 
Köprü bakımı 700 000 
Makina bakımı 11 900 000 
İşçilerine ödenmek üzere 99 503 400 lira teklif edilmiştjir. 

12.310 Çocuk zammı : 
3656 sayılı Kanuna taibi olan merkez ve bölgeler teşkilâtında çalışan memurlara verilecek çocu 
edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
3656 sayılı Kanuna tabi olup merkez ve bölgeler teşkilâtında çalışan memurlardan çocuğu o 
miştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Merkez ve bölge teşkilâtında çalışan - 3656 sayılı Kanuna tabi - memurlara ölüm halinde yapı 
edilmiştir. 

12.340 Tedavi gideri : 
3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4 
tadil eden 7351 sayılı Kanun uyarınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 18 . 12 . 1962 tarih v 
konulan Tedavi Masraflan Yönetmeliğine göre yapılacak sosyal yardımlar karşılığı olarak tekl 

12.350 Yakacak zammı : 
1965 malî yılında 1 500 den yüksek rakımlı yerlerde vazife gören maaşlı memurlara verilecek 
teklif edilmiştir. 

Karayolları (T. M. Bütçesi ( S Sayış1. : 500 • 
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12.370 Emekli Sandığına prim karşılığı yapılan ödemeler : 

12.380 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 

îşçi Sigortaları prim karşılığı 
Teknik personel ücreti 
işçi ücreti 

6 313 000 
16 690 000 

23 003 000 X % 6,5 = 1 495 195, 145 225 lira noksa 
1 349 970 lira teklif edilmişt 

11 590 000 (Prim dâhil) 
99 503 400 (Prim dâhil) 

110 093 400 X % 12 
(E) cetveli için 

13 374 408 
125 997 

12.520 

12.610 

12.710 

12.811 

İ 2.813 

12.814 

12.815 

12.816 

13 500 405 lira teklif edilmişt 
Kasa tazminatı : 
7399 sayılı Kanuna göre, verilmekte olan kasa tazminatı ödemeleri için teklif edilmiştir. 
Yabancı dil ikramiyesi : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Temsil ödeneği : ^ 
5027 ve 7237 sayılı kanunlara göre Genel Müdürlük temsil ödeneğini karşılamak üzere tekl 
Sürekli görev yollukları : 
Senesi içinde yeniden ive naklen yapılacak tâyin ve yer değişmelerde ödenecek yolluklar i 
Geçici görev yollukları 
(Senesi içinde yapılacak idari inceleme ve denetleme geçici görevleri içâin teklif ediltmiştir. 
Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Yabancı uzmanlarla yardımcılarının yurt içi yolluk!arına karşılamak üzere teklif edilmiştir 
Sözleşmeli personel (geçici görev yolluğu : 
Maddeyi muhafaza içini 1 lira teklif edilmtiştir. 
Yolluik karşılığı verilen tazminat : 
Arazi üzerinde seyyar olarak çalışanı işçilere 6245 sayılı Harcırah. Kanununun 49 n.cıı ma 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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12.817' 

12.834 

12.841 

12.853 

12.871 

Ytol ve makin a bakımı geçici görev yolluğu : 
Devlet yolu 'bakım personeli ilemafeina Ibakım personeli ıgeçici görev yolluğu karşılığı olarak t 
Kurs yolluğu : 
Açılacak (kurslara iştirak edeceklere verilecek yolluklar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
Tedavi yolluğu : 
4598 sayılı Kanunun 9 ncaı maddesini değiştiren 7351 sayılı kanun 'gereğince çıkarılmış buluna 
hükümleri uyarınca verilecek tedavi yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yol konusu ile ilgili teknik gelişmeleri incelemek üzere dış memleketlere gönde rileceklerioı y 
Yurt d i p staj ve öğrenim yolluğu : 

öğrenci 
adedi 

Bir öğrencinin 
yol masrafı Yekûn 

Amerika'ya gidecekler 
Amerika'dam dönecekler 
Zaruri masraflar 
'Almanya'dan dönecekler 

1 
8 

9 0O6 
10 475 

5 050 

9 006 
'83 800 

819 
5 050 

12.872 

13.110 

13.120 

13.130 

13.140 

98 675 lira teklif edilmiştir. 
Yurt dışı kongre ve konferans yoltoğu : 
1965 malî yılı program gereğince iştirak edilecek kx>nıgre ve konferanslarla bu konıgre v 
yollukları karşılığı teklif edilmiştir. 
Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Genel müdürlük ve bölgeler ile ikmal grup şeflikleri kırtasiye alımlarını sağlamak üzere t 
(Basılı kâğıt ve defter alımları ve .giderleri : 
Oenel müdürlük, bölgeler ve gruıp şeflikleri basılı ''kâğıt ve defter alımlarını karşıLamak üzere 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Genel müdürlük, bölgeler ve grup şeffliklerinin 1965 malî yılı döşeme ve demirbaş ihtiyaçları 
Yayın alımları ve giderleri : 
Genel müdürlük, bölgeler ve grup şeflikleri yayın' alımlarını fearşılamak üzere teklif edilmiş 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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13.150 Yakacak alıaııiarı r e giderleri : 
Genel müdürlük ile bölgeler ve grmp şeflikleri yakacak ihtiyacını karşılamak üzere teklif e 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Giyim eşyası verilecek personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
13.110 - 1'3.180 maddeleri dışında kalan genel yönetimle ilgili giderleri karşılamak üzere tekl 

13.210 iSu giderleri : 
Teşkilâtın içme ve şelhir suları ihtiyacı için teklif edilmiştir. 

13.220 Temıizîik giderleri : 
Teşkilâtın temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Genel müdürlük, bölgeler ve makina ikmal grup şeflikleri aydınlatma ihtiyacı karşılığı ola 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.280 maddeleri dışında kalan1 diğer giderleri karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Merkez ve teşkilâtın posta ve te%raf giderleri karşılığı teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Genel müdürlük, "bölgeler, makina ve ikmal grup şeflikleri telefon giderlerini karşılamak üzere 

13.610 Kira bedeli : 
Genel müdürlükte ve bölgelerde kira ile tutulan binaların sözleşmeleri gereğince yapılacak öd 
mAştir. 

14.000 14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Genel Müdürlüğümüz adın?, ve aleyhine açılan dâvaların, hakem, ilâm ücreti delil tesbiti, bil 
mahkeme masrafları ve vekâlet ücreti masraflarının ve mahkeme harelerini karşılamak üzere 53 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ne'i maddesinin gerektirdiği giderler : 
Madde açılmak üzere bir lira teklif eilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dnyanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Madde açılmak üzere bir lira teklif eilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
1965 malî yılında merkez ve bölgeler teşkilâtında açılacak kurslar giderleri karşılığı olarak tek 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500) 
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14.520 Burs giderleri : 
1964 yılından devreden 15 burslu öğrenci vardır. Ayrıca 1965 malî yılında 20 öğrenciye dah 
rılacaktır. Bu suretle öğrenci adedi 35 e yükselecektir. 
Bir öğrenciye ayda 250 lira burs ve yılda 50 lira tedavi ve öğrenim masrafı verildiğine göre; 
250X12=3 000 ?. 0 0 0 - 5 0 = 3 050 lira bir öğrencinin yıllık masrarrlır. 
35 öğrenci için : 
3 050X35=106 750 liraya ihtiyaç varsa da 750 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri : 
1965 yılında dış ülkelere yeniden öğrenci gönderilmiyecektir. Bakanlar Kurulunun 9 . 5 . 1964 
tahsisatının miktarı artırılmıştır. 

Amerika için • 1. Öğrenim tahsisatı 1 407,40 lira (bir yılık) 
2. İhtisas öğrenim tahsisatı 1 688,88 » » » 

Almanya için : 1. Öğrenim tahsisatı 1 044,20 » » » 
Amerikada öğrenim yapan 8, ihtisas öğrenimi yapan 5, Almanyada öğrenim yapan 8 talebe vard 

Amerika'da öğrenim için : 1 407,40X12 ay = 1 6 888,80 
tki defa verilen ek ödenek için : 480,20 X 2 = 960,40 
Öğrenim masrafı 6 712,80 
Sömestr ücreti 4 160,— 

Yekûn 28 722,— 

İhtisas öğrenimi için kezs Amerika'da 1 688,80X12=20 265,60 
İki defa verilen ek ödenek 480,20 X 2 = 960,40 
Öğrenim masrafı 6 712,80 
Sömestr ücreti 4 160,00 

32 098,80 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Almanya'da öğrenim yapanlar için 
Ek ödenek 
Sömestr ücreti 
öğrenim masrafı 

1 044,20X12 
336,11 X 2 

12 530,40 
672,22 

5 120,22 
4 519,22 

22 842,06 

14.550 

16.000 16.370 

16.410 

16.710 

16.842 

Amerika'da öğrenim yapan 8 öğrenci için 28 722,00X8=229 776,00 
Amerika'da ihtisas öğ. yapan 5 öğrenci için 32 090,80X5=160 494,00 
Almanya'da öğrenim yapnn 8 öğrenci için 22 842,06X8=182 736,00 

Yekûn 573 006,— liraya 
ihtiyaç vardır. G-eçeıı seneye göre 157 546,— lira noksanı ile 573 004,— lira teklif edilmiş 
Staj ve öğrenim giderleri • 
4489 sayılı Kanuna göre Amerika 'da ve Almanya'daki talebe ödenekleri karşılığı olarak teklif 
İç fuar ve sergiler giderleri : 
1965 yılında idarece iştirak edilecek fuarlar karşılığı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 
Uluslararası yurt içi toplantılar giderleri : 
Uluslararası Rilem Lâboratuvarlar Birliğinin 1965 yılı toplantısının 1965 yılında memleket 
sebeple toplantının gerektirdiği personel, yönetim, yayın, temsil tanırına, vasıta ücretleri v 
Merkezi ile temas zarureti karşısında ihtiyar edileeek yolluklar karşılığı olarak teklif edilm 
Temsil giderleri : 
Genel Müdürlüğün ağırlama masrafı ile kurum ve derneklere yapılacak yardımlar karşılığı ol 
Bakım malzeme giderleri • 

2 200 000 
5 600 000 
500 000 

2 200 000 
76 000 

Trafik giderleri 
Yol bakımı 
Köprü bakımı 
Bitümlü kaplama 
Yol boyu tesisleri bakım 

10 576 000 lira teklif edilmiştir. 
Karayolları O. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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16.843 Yönetim giderleri : 
Köprü bakım 
Trafik hizmetleri 
Yol bakımı 
Bitümlü kaplama 
Merkez fen heyetleri ve 
bölgeler merkez bakım 
hizmetleri giderleri karşılığı olarak 2 790 000 lira teklif edilmiştir. 

16.844 Sel ve heyelan >glîbi fevkalâde hallerde meydana gelecek yol ve köprü arızalarının giderilmesi 
Sel vo heyelandan vukua gelecek arızaların giderilmesinde kullanılmak üzere teklif edilmiştir. 

16.845 Çeşitli giderleri : 
Trafik 10 000 
Yol bakımı 724 000 
Köprü bakımı 75 000 
Bitümlü kaplama 100 000 

909 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
16.851 Makina ve teçhizat rnarımı ve satmalımı : 

Maddeyi muhafaza içJn 1 lira teklif edilmiştir. 
16.852 Makina ve teçhizat yedek parça ikmali : 

Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 
16.853 Bakım malzeme giderleri • 

Atelye, tamirhane ve tesislerin işletme giderleri karşılığı olarak 2 650 000 lira teklif edilmiştir. 
16.854 Yönetim giderleri : 

Makina bakımın gerektirdiği yönetim giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
16.855 Çeşitli giderler : 

Bakım işlerinde çalışan vagon ve tankerler için gerekli giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
16.861 Bakım ve idame giderleri : (ti yolları) Karayolları eli ile sarf edilecektir. 

İl yolları bakım ve idame giderleri ihtiyacı olarak 16 000 000 lira teklif edilrıiştir. 
16.862 Bakım ve idame giderleri : (Köy yolları) (Dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit edilir.) 

Köy yolları bakım ve idame giderleri karşılığı için teklif edilmiştir 
Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500) 
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21.000 21.541 

21.542 

Etüt ve proje gider] 

Araştırma 
Keşif şartname 
Plânlama 
Yol etüt proje 
Köprü etüt proje 
Maliyet 
Elektronik hesap 
makinalan 

lerî : 
Malzcmo 

695 000 
2 000 

110 000 
625 000 
10 COO 
15 000 

799 000 

2 256 000 + 

Teknik personel ücretleri : 

Araştırma 
Keşif şartname 
Plânlama 
Yol etüt proje 
Köprü etüt proje 
Elektronik hesap 
makinalan 
Maliyet 

Lira 

2 830 000 
250 000 
800 000 

3 100 000 
900 000 

338 000 
226 000 

8 444 000 

İşçilik 

2 275 000 
42 000 

395 000 
3 870 000 

210 000 
14 000 

613 000 

7 419 000 + 

Yönetim 

50 000 
1 000 
5 000 

80 000 
5 000 

10 000 

25 000 

176 000 + 

Çeşitli ö . 

1 000 

1 290 000 
10 000 

— 

20 000 

1 321 000 = : 1 

Katrayolan G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500) 
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Teknik personel geçici görev yollukları : 
Devlet yolu etüt ve proje hizmetleri geçici görev yolluğu için teklif edilmiştiı. 
ÎMit vo proje giderleri : 

İl yollan etüt proje giderleri işçiliğine sarf edilmek üzere teklif edilmiştir. 
Teknik personel ücretleri : 
İl yollarında çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
Teknik personel geçici görev yollukları : 
Karayolları Gene! Müdürlümü tarafından yapılan il yolları etüt ve proje hizmetleri geçici gör 
miştir. 
Rtüt ve proje giderleri : 

Lira 

Malzeme giderleri 70 000 
İsçi ücretleri 1 700 000 

1 770 000 
Teknik personel ücretleri : 
Köy yollarında çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
Teknik personel geçici görev yollukları : 
Köy yolları etüt ve proje hizmetleri geçici görev yolluğu karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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22.000 22.541 Yol, köprü te.sis yapımı ve büyük onarım giderleri : 
İşçilik ve 

22.542 

Yapı giderleri 

İdare binaları 1 850 000 
Tamirhane, depo, 
ambar, atelyeler 100 000 
Yol yapımı 78 000 000 
Geçit yolları 2 110 000 
Köprü yapımı 17 850 000 
Bitümlü yol kaplama — 
Köprü onanım 2 820 000 
Yol onarımı 20 489 000 
Bitümlü kaplama 
onarımı 1 400 000 

124 619 000 + 
Teknik personel ücretleri : 

İdare binaları 

malzeme 

3 900 000 

500 000 
50 150 000 
10 840 000 
8 750 000 
2 600 000 
4 030 000 

24 382 000 

14 300 000 

119 452 000 + 

Lira 

1 150 000 
Tamirhane, depo, ambar ve atelyeler 90 000 
Yol yapımı 
Geçit yolları 
Köprü yapımı 
Bitümlü kaplama yapımı 
Yol onarımı 
Bitümlü kaplama onarımı 
Köprü onarımı 

9 000 000 
633 000 

4 000 000 
250 000 

2 230 000 
1 750 000 

300 000 

Kira 

— 
100 000 

29 000 
— 

50 000 
50 000 
17 000 

100 000 

346 000 + 

Müşavirlik 

500 000 

50 000 
8 20^ 000 

800 000 
— 
— 

130 000 
1 309 000 

100 000 

11 089 000 

19 403 000 
Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 

Yöne 

1 20 
14 
12 
5 

17 
60 
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22.543 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Devlet yolları yapım ve onarım işlerinde çalışan teknik personelin geçici görev yollukları için te 

22.561 Yol, köprü, tesis yapma ve büyük onarım giderleri : 

İşçilik ve 
malzeme 

Yapı 
giderleri Kira Müşavirlik Yönetim. 

Yol yapımı 
Yol onarımı 
Bitümlü kaplama yapımı 
Köprü yapımı 
Köprü onarımı 

11 800 000 
10 881 000 

10 000 000 
800 000 

5 250 000 
4 345 000 
2 600 000 
500 000 

3 610 000 

12 000 
11 000 
50 000 

30 000 

419 000 
420 000 

100 000 

134 000 
101 000 
50 000 

120 000 

22.562 Teknik personel ücretleri 

Yol yaprnı 
Yol onarımı 
Bitümlü kaplatma yapımı 
Köprü onarımı 

33 481 000+16 305 000+ 103 000+ 939 000+ 405 000 

Lira 

400 000 
1 000 000 
250 000 
200 000 

1 850 000 
22.563 Teıknik personel geçici görev yollukları : 

İ l yolları yapı ve onarım hizmetleri geçici görev yolluğu karşılığı olarak te&lif edilmiştir. 
22.564 İl yolları yapımı (Valilikler eliyle) 

Bakanın onayı ile iMiyaca göre dağntılmak üzere teklif edilmiştir. 

Eaırayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500) 
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22.571 Yol, köprü, tesU yapımı ve büyük onarım giderleri : 
Lira 

Malzeme 4 650 000 
İşçilik 3 800 000 
Çeşitli giderler 50 000 

8 500 000 
Teknik personel ücretleri : 
Köy yollarında çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılamak üzero teklif edilmiştir. 
Teknik personel geçici görev yollukları : 
Köy yolları yapım ve onarım işlerinde çalışan personelin geçici görev yolluklarını karşılamak 
Köy yalları yapımı (Dnğıtım şekli Bakanlıkça tesbit edilir) : 
Köy yolları yapımına Bakanın onayı ile dağıtılmak üzere teklif edilmiştir. 

Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar : 
Lira 

37 500 000 

55 000 000 
56 100 000 

150 000 

148 750 000 

Bu miktardan 42 000 000 liralık kısmı Proje Kredisi ile temin edilecek makina ve teçhiza 
Nakden harcanamaz 

23.543 Teknik personel ücretleri : 
Makina servisi teknik personelinin ücretleri karşılığı teklif edilmiştir. 

Makina ve teçhizat alımları ve 
büyük onarımları 
Atelye, tesisat, teçhizat ve işçi
lik giderleri 
Yedek parça giderleri 
Çeşitli giderler 

Karayolları G-. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 500 ) 
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23.544 Teknik personel geçici görev" yollukları : 
Makina hizmetleri teknik personel geçici görev yolluğunu kamlamak ü/ete teklif edilmiştir 

23.561 Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarımları . 
Makina ve teçhizat alımlar.) ve 
büyük onarımları 4 500 000 
Atelye, tesisat, teçhizat ve işçi
lik giderleri 4 000 000 
Yedek parça giderleri 5 200 000 
Çeşitli eriderler 50 000 

13 750 000 
23.563 Teknik personel ücretleri : 

İl yolları hizmetlerinde eabşan teknik personelin yevmiyeleri karşılığı ola.1 ak teküf edilmi 
23.564 Teknik personel geçici görev yollukları. 

î l yolları makina hizmetleri geçici görev yolluğu olarak teklif edilmiştir. 
28.571 Makina. teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

Yedek parça alımı 21 800 000 
Takım, tezgâh, avadanlık 3 000 000 
işçilik giderleri 200 000 

25 004) 000 
23.573 Teknik personel ücreti : 

Köy yollan makina hizmetlerinde çalışan teknik personelin yevmiyeleri karşılığı olarak tek 
23.574 Teknik personel geçici gi^rev yollukları : 

Köy yolları makina hizmetlerinde çalışan personelin geçiei görev yollukların.» karşılamak üze 

Karayolları G-. M. Bütçesi - ( S.. Sayısı : 500 ) 
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(A 3) Sermaye teşkili ve transferler 
Bolüm Macidt 

32.000 

34.000 

32 100 Kamulaştırma : 
Devlet ve il yolları, kam/ulaştırması için 40 000 000 lira Teklif edilmiştir. 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Beynelmilel Köprü ve Şoseler Birliği 
Amerika İnşaat Mühendisleri Birliği 
RÎLEM - Beynemilel Lâboratu varlar Birliği 
Highway Reserareh Board' 
Higfrvvay Reserareh Board 
Türkiye Köprü İnşaat Cemiyeti Beynelmilel Yollar Kongresi Daimi Birliği 
Avrupa Beton Komitesi 
Amerikan Beton Enstitüsü 
Milletlerarası Jeolojik Bilimler Birliği 
İngiliz Kıraliyet Kırtasiye Bürosu 
Muhtelif - muhtemel ödemeler 

35.000 35.210 % 1 ek karşılıklar 
Aylıklar 
Hizmetliler iiereti 

16 690 000 
6 313 000 

75 
40 
84 
100 
100 
250 
400 
65 
150 
4 

s 
$ 
s 
$ 
$ 
N 
s 
$ 
» 
» 

2.3 003 000 
X % 1 — 230 030 lira. teklif. edilmiştir. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
1965 yılında 25 yıl ve daha fala hizmet sürelerini doldurmuş bulunan personelin emekli is 
335 000 lira teklif edilmiştir. 

Karayolları (x. M. Bütçesi ( S. SayvsB : 500 ) 
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Sandık yönetim giderleri : 
Sandık yönetim giderleri olarak geçen seneler sarfiyat ve 1964 yılı için Emekli Sandığınca isten 
lerindeki artış nazarı itibara alınarak 55 000 lira teklif edilmiştir. 
Diğer ödemeler : 
55 ten eksik yaş karşılıkları için 30 000 lira teklif edilmiştir. 
Sigortaya ödenecek genel yönetim primi : 
Yönetim primi için madde açılmak üzere 1 lira teklif edilmiştir. 
Mahdut Mesuliyetli Karayolları Kredi ve İstihlâk Kooperatifi (Memur ve hizmetlilerin öğle ye 
Merkez teşkilâtına dâhil memur ve müstahdemlerin mevcudunun % 60 sına ve bir memurat gü 
teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
Geçen ve eski yıllar borçları karşılığı olarak 305 000 lira teklif edilmiştir. 

36.400 İlâma bağlı borçlar : 
Fiyat değişimi istimlâk ve tazminat dâvaları ile, sözleşme ihtilâflarının mahkemelere intikali, ö 
borcun karşılık tertibinin bulunmaması halleri karşısında borcun bu maddeden ödenmesi zar 

•36.600 Geliverilecek paralar : 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ve 74 ncü maddelerine g$re gcriverilecek ç $ ç c t o 

36.700 Mütaahhit bono borçları : 
9 418 595 lirası dış mütebakisi iç bono olmak üzere 100 000 000 lira teklif edilmiştir, 

36.900 Amerikan teknik yardımları karşılığı geçici hesabı : 
1 390 289 lira teklif edilmiştir. 

36.912 5582 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar karşılığı : 
Madde ihtiyacı için Müiyc Bakanlığının isteği üzerine teklif olunmuştur, 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 500) 
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GELİR GEREKÇESİ 

1. Karayolları Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarından temin edeceği gelir karşılığı olarak 62.110 nc 
desine 12 000 lira, 62.140 ncı «Kiralar ve taşınır değerler gelirleri» maddesine 1 250 000 lira, 62.330 ncu « 
4 000 000 lira, 63.240 aıcı «Mütaahhitlerdan alınacak gecikme cezaları» maddesine 750 000 lira, 63. 
sine 5 000 000 lira, 63.400 ncü «Bağışlar» maddesine (1) lira, 63.500 ncü «Gelir kaydolunacak teminat a 
miştir. 

2. 64.100 ncü «Hazine yardımı» maddesine 617 212 416 lira, 64.130 ncu «Proje ıkredisi karşılıkları» m 
«5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden alınacak paralar» maddesine 300 000 000 lira 
nakit» maddesine 5 000 000 ldra teklif edilmiştir. 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 5 0 0 ) 
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R A P O R 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ulaştırma sektörü içinde gitgide daha fazla yer ve Önem kazanan karayolu sisteminin yapını ve bakımı i 
Genel Müdürlüğünün 1964 malî yılı Bütçesiyle yaptığı ve 1965 malî yılı bütçe tasarısına göre yapacağı işlerin 

BÎRÎNCİ KISIM 

Karayolları Genel Müdürlüğiinün kuruluş, teşkilat ve görevleri : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1 . 3 . 1950 tarihinde yürürlüğe konan 5539 sayılı Kanunla -kurulmuştur. 
Teşkilât : 
Merkez teşkilâtı : Genel Müdür, Genel Müdür Muavini, Genel Müdürlüğe bağlı Hukuk Müşavirliği, Mu 

rcını, müşavirler ile 6 daire başkanlığı, Genel Müdürlük ve daire başkanlıklarına bağlı 18 Fen Heyeti Müd 
ve ayrıca bir merkez atelyesinden ibarettir. 

İller teşkilâtı : 13 bölge müdürlüğü, bölge müdürlüklerine bağlı 87 şube ve 2 makina ve ikmal grup şe 
onarım ve bakım işlerinde çalışan taşıt, makina ve teçhizatın bakım ve tamiri için bölgelerin ve bakım işler 
cut bulunmaktadır. 

5539 sayılı Kanuna göre Karayolları Devlet, il ve köy yolu olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan; 
Devlet yolları : önemli bölge ve il merkezlerini, demir, deniz ve hava istasyon, iskele, liman ve alanlar 

cede anayollardır. 
î l yolları : Şehir, kasaba, ilçe ve bucak merkezlerini biribirine ve il merkezine ve komşu ildeki yaknı i 

yakın demiryolu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere b 
Köy yolları : Devlet ve il yolları ağlarına girmiyen diğer bütün yollar köy yolu sayılır. 

Esas grevler : 
A) Devlet yollarında : 
a) Yol şebekelerinin ekonomik ve teknik etütlerini yapmak, yol şebekelerini tesbit etmek, mıeelik sırala 
b) Yol ve köprüleri inşa ve ıslâh etmek, onarmak ve devamlı bakım altında bulundurmak, 
c) Yol şebekelerinin yapımı, ıslâh, onanım, bakım ve diğer hususlarda teknik şart ve vasıflarını tesbit et 
d) Yol şe^kelerinan etüt ve projelerini yapmak, 
e) Yolların emniyetle kullanılması ve korunmasına ait. esas ve kaideleri tesbit etmek, yürütmek ve tra 
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Tî) İl ve köy yollarında : 
a) İlleree hazırlanan 11 ve 'köy yollarının yapını. ıslah ve bakım programlarını inceliyerek Bayındırlık 

lemek. 
b) İllerce yapılan yol ve köprü proje ve keşiflerini incelemek ve tasdik etmek, 
1964 yılında mevcut Teşkilât Kanununun günün ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek şekilde tadili içi 

makta olmasına rağmen, henüz bu çalışmalar neticelenmiş değildir. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
A.) Devlet yollun : 
Karayolu ağının, esasım teşkil eden Devlet yolları. Bakanlar Kurulunun 12 . S . 1963 gün ve «J/2104 .sa 

edilmiştir 
1964 takvim yılı sonu itibariyle, Devlet yolu ağının ancak 25 405 Km. si her türlü hava şartlarında g 

larında geçit veren Devlet yollarının senelere göre durumu Taplo 1 de gösterilmiştir. 
Beş Yıllık Plân hedeflerinde de belirtildiği üzere, karayolları ekonomik şartlara, turizme, trafik haemın 

lecek geometrik ve fizikî standartlara göre yapılmakta ve onarılmaktadır. 
Devlet yollarının yol standartlarına göre durumu ve geometrik standart 'bakımından tasnifleri ile ibüy 

4 No. lu tablolarda gösterilmiş bulunmaktadır. 
B) İl yolları: 
Karayolu ulaştırma sisteminin ana damarlarını teşkil eden Devlet yollarının il yollariyle ve il yollar 

fvti vardır. 
tilerin mütalâaları da alınarak yapılan Beş Yıllık plânın 1963 yılında tatbikine başlanimıştıı-. 
12 . S . 1963 günve •6/2104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet yolu ağının 35 038 fom. olarak tasd 

olarak tesıHt edilmiş bulunmaktadır. 
4951 sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş olan Köy İşleri Bakanlığına bağlanan kuruluş ve üniteler ha 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesine göre köy yollan kuruluşu adı geçen hakanlığa de 
23 907 km. lik il yolu ağının 1965 yılında 16 879 km. si üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü, 

kanlığı çalışma yapacaklardır. Bu husus iki idare arasında yapılan bir anlaşma ile tesbit edilmiştir. 
Karayolları Genel MMürMiğün/ün bakacağı 16 870 km. lik ağ ilçe ve ibucafcları birbirine veya en 

Geri kalan 7 028 km. I k ağ ise daha ziyade köyleri birleştiren bir ağ karakterândedir. 
Ayrıca köy yollarına ayrılan bakım ve yatırım tahsisatı ile vilâyetlerde îkalan ekipmanın beslenmemıesi 

buna harcanmak üzere 27 500 000 liralık tahsisatın Köy İşleri Bakanlığına devri lüzumu ortaya çılâmıştır. B 
tahsisatı 60 000 000 dan 87 500 000 TL. na yükselmiş olmaktadır. 
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10 metreden büyük köprülerin yapımı eski ilen olduğu •glibi teknik zaruretler dolayısiyle yine Karayolla 
pılacaktii*. 

C) Köy yoUan : 
Yukarıda bahsi geçen 16 . 7 . 1964 gün ve 6/3349 sayılı Kararname ile Köy İşleri Bakanlığına devred 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yatırımlar 
1935 yılı için ayrılmış olan 616 mtilyon TL. lıkyatırım esas itibariyle aşağıdaki üç bölüme ayrılmıştır. 
Devlet yolları yatırımı 456 milyon TL. 
İl yo'lları yatımımı 100 nüilyon TL. 
Köy yollan yatırımı 60 milyon TL. 

Toplam 616 milyon TL. 
15 Orhan Karayolları 

1964 yılı tatbikatı ve 1965 bütçe tasarısı : 
İl ve köy yollarına ayrılan ödenekler Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi içinde mütalâa edilmektedir. 
Genel Müdürlüğün kuruluş yılında bu yıla kadar aldığı bütçe tahsisatı her iki kısım için ayrı ayrı olar 
Karayolları bütçesinin genel bütçeye oranları 6 No. lu tabloda gösterilmiştir. 
Görüldüğü gibi, 1965 yılı için bu oran, geçen yıllar ortalamasının altındadır. Ayrıca, miliî gelirdeki ulaştı 

7 No. lu tabloda verilmiştir. 
1964 yılı sarfiyat durumu 8 No. lu tabloda ve yapılan işlerin özeti 9 No. lu tabloda gösterilmiştir. 
1965 yılı yatırımlarının bütçeye göre, dağıtım şekli 10 No. lu ve işlerin cinsine göre dağıtım şekli 11 No. 
Bunların tetkikinden anlaşılacağı üzere, 1965 yılında yeni işlerin ele alınmasına imkân olmamakta, ancak 

vamının sağlanabileceği görülmektedir. 
1965 yılında yapılacak işlerin özeti 12 No. lu tabloda gösterilmiş bulunmakttadır. 
Bir fikir vermek üzere karayolu ulaştırması ile ilgili olarak taşıt miktarı, taşımalar ve karayolu durumun 

13, 14, 15, 16 ve 17 sayılı tablolarda verilmiştir. 

DEVLET YOLLARI 
İstimlâk ve satınalmalar : 
1964 malî yılında istimlâk ve satınalmalar için ayrılmış olan 40 milyon TL. ndan toplu sörleşme sebebi ile 

(ek ödenek verilmediğinden) karşılanması için 10 675 000 TL. kanuni aktarma teklifi yapılmış bulunmakta 
1965 yılında yeni yol yapımı bulunmadığından bu miktar ödenek yeterli görülmektedir. 
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Etüt ve proje : 
Bu yıl, Etüt ve projee işleri için geçen yıldan 611 000 T.L. noksan olarak 20 000 000 T.L. ayrılmış bulu 

•olarak yapılması, yatırımların, ekonomik olarak, zamanında ve değişikliklere ihtiyaç göstermeden gerçekleşt 
«tüt ve proje giderlerinin artırılması faydalıdır. 

Selçuk - Denizli - Konya - Silifke hattının sınırladığı Güney - Batı Anadolu'da yolların ekonomik fizibilite 
sağlanmıştır. 

Bu etüd için 807 300 T.L. da ödenmesi gerekmektedir. Bunun takriben 430 000 T.L. 1964 bütçesinden, g 
cektir. 

Etüd bir Amerikan firmasına ihale edilmiş olup çalışmalar başlamıştır. 
Yol yapımı : 
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol ve yolla ilgili hizmetlerin bir kısmını emanet usuliyle, bir kısmını ise ih 
Emanet çalışmalar konusunda aşağıda cayılmış olan başlıca prensiplerden hareket edilmektedir : 
1. Sosyal, ekonomik, turistik ve askerî sebeplerden dolayı acele hizmete arzı düşünülen yapım faaliyetler 
2. Sadece geçit sağlanması gayesi güden çalışmalar, 
3. Metrajı yapılamıyan ve keşfi tanzim edilemiyen ıslah ve onarım faaliyetleri, 
4. Tabiî âfetler ve heyelan sebepleriyle sollarda meydana gelen hasarların giderilmesi, 
5. Mütaahhit bulunmıyan mahrumiyet bölgelerindeki çalışmalar, 
6. Makineli mütaahhit cezbetmiyen küçük, perakende işler, 
7. Mütaahhit nam ve hesabına yaptırılacak işlerde 2 nci bir mütaahhit bulunamadığı haller, 
8. Sathi kaplama icabeden asfalt, yapım ve yenileme işleri, 
9. Normal bakım ve kar mücadelesi faaliyetleri. 
Bu özellikteki işlerin dışındaki yapım vf onarım çalışmaları ihale suretiyle yürütülmektedir. 
Burada emanet ve ihale usullerinin tartışmasına girmeden konuya kısaca bir göz atmak faydalı olur. 
Genel olarak işlerin hepsini emanet veya. hepsini ihale suretiyle yürütmek kabil değildir. Her projenin h 

ihale suretiyle yapılması memleket için daha faydalı olmaktadır. Emanet işlerde maliyetin ana unsur olmadı 
yapılmasının veya sıhhatli bir keşif tanzim edilemiyen, yahut da mütaahhit cezbetmiyen işlerin bu usulle y 

Yol çalışmaları çok çeşitli makina parkına ihtiyaç göstermektedir. Buna paralel olarak büyük ölçüde iş 
masrafları da büyümektedir. Geçici arızaların giderilmesi, yedek parça ve diğer malzemenin sa'-malmmasm 
işçilerin 4-5 aymm pek az değerlendirilebilmesi dolayısiylo daimi kadroda ibulunan bu işçi topluluğuna yapılan ö 
selten bir unsur olarak yer almaktadır. 

İhale usulünde ise, işi yürüten mütaahhitlerin kazanç müesseseleri olması selbebiyle maliyetin anaunsur 
Böylece, mütaahhit eliyle yürütülen işlerin maliyetinin genellikle ucuz olduğunu söyliyebiliriz. Ancak, bu 

güvenilir müesseseler kasdedilmektedir. 
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Plânlı kalkınma devresinde, gerek Karay olları Genel Müdürlüğü gerekse benzeri müesseseler, büyük ça 
ve zamanında yapılabilecek. müteahhitliği meslek edinmiş, gerek makina gerekse teknik kadro ile teçhiz ed 
duymaktadırlar. Bu itibarla, müteahhitleri sicillerine göre gözden geçirmek ve iyi sicilli olanlara imkânlar 
hit sicillerinin bir bakanlıkta, tereihan Bayındırlık Bakanlığında toplanması ve tek yerden değerlendirilme 
yiz. .< 

Mütaahlıitlerin ellerinde bulunan maki nala r noksan ve mevcutları da eski durumdadır. Bir isin süresi z 
sit bedelinin % 60 - 70 değerindeki makina parkının tesisine vabestedir. 

Çeşitli sebepler mütaahlıitlerin gerekli parkla teçhizine imkân vermemektedir. Buna ilâve olarak, bug 
1 an hakiki maliyetin altındadır. Bu ıiyatlann gerçeğe uygun olarak yeniden süratle' düzenlenmesi gerekm 
bölgesel karakterleri göz önüne alınarak her bölge için ayrı fiyatlar uygulanmalıdır. 

Mütaahlıitlerin noksan ınakinalarını ikmal edemedikleri gibi, ekonomik ömrünü tamamlamış maki nal;;rmı da 
yatlarını keşfin yapıldığı tarihteki makina rayicine göıv teshit etmek gerekirken her nedense geçmiş yulardaki 
pılmaktadır. 

Büyük teçhizatı olan ve bunu beslemek kaygısında olan mütaalıhitler, işsiz kalmaları imlinde fiyatlara 
neticede makinalannın amortismanını geçmiş yıllarda tamamlamış olanlardan gayrisi taahhütlerini ikmal 
rüncemede kalmasına sebebiyet vermektedirler. 

Özet olarak. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarda, emanet ve ihaleli islere yukarıdak 
lerine göre yer verilmesi gerektiği görülmekledir. 

Bu sebeplerle, teşkilâtın dengeli bir ekipman ve personel ile teçhizi ieabetmekte. buna paralel olarak teş 
lik müessesesinin yaşatılması da gerekmektedir. 

a) İhaleli isler : 
1964 yılında 85 593 000 TL. nakit ve 17 750 000 TL. bono olmak üzere ceman 103 343 000 TL. harcanmış olac 
1964 malî yılı sonunda 172 kın yolun alt yapıcı ve 215 km yolun temeli tamamlanmış bulunacaktır. Yıl 

lan işler de ikmal edilerek 232 Km. yol trafiğe açılacaktır. 
1S'65 bütçesinde, devam eden yol yapımı için 85 500 000 TL. nakit ve 1 800 000 TL. bono olmak üzere S7 
Bu tahsisatla devam eden işler üzerinde faaliyet gösterilebilecektir. 
b) Emanet işler : 
1964 malî yılında malzeme ve işçilik bedeli olarak 70 173 000 TL. nakit ve 22 905 000 TL. bono olmak üzere 

caktır. 
Genel Müdürlüğe ait makiııalarm amortisman değerinden kaybedilen 41 000 000 TL. nakit ve makina ona 

nazarı itibara alındığı takdirde, emanet çalışmalara 140 173 000 TL. nakit, 22 905 000 TL. bono olmak üzere ce 
lunmaktadır. 1964 yılı sonunda 404 Km. yolun alt yapısı. 569 km yolun temeli tamamlanmış olacak ve yıl 
t ı ı . 
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1965 yılında ayrılan ödenek 61 500 000 TL. dır. Makina onananına ayrı bir bölümde sarfiyat yapılacaktır. 

altında bir faaliyet gösterilmesi mümkün olac ak ve devam eden işler bitirilecektir. 
Yol onarımı : 
Emanet olarak ele alınan yol onarımına 1964 yılında 54 257 000 TL. nakit, 8 525 000 bono olmak üzere 

yolun alt yapısı, alt temel ve temeli iyileştirilmiş olacaktır. 
1965 yılı için devam eden ve yeni işlere 49 400 000 TL. ayrılmıştır. 
Bu ödenekle takriben 567 (km yolun alt yapısının ve 1 436 km yolun alt temel ve temelinin iyileştirilmes 
Geçit yollan : 
1964 malî yılında geçit yollarına 12 560 000 TL. nakit ve 1 670 000 TL. bono olmak üezere 14 230 000 
Bu ödenekle 310 Km. geçit yolunda çalışılmış ve 222 Km. si trafiğe açılmış bulunmaktadır. 
1965"malî yılında geçit yolları için 14'700 000 TL. harcanacaktır. 
Başlanmış işlere devam olunacaktır. 
Bitümlü kaplama yapımı: 
İhaleli işler : 
1964 yılmda bitümlü kaplama işi için sadece tas ihzarı olarak 350 000 TL. sarf edilmiştir. 
Emanet işler : 
Bitümlü kaplama yapımına 1964 malî yılında 24 453 000 TL. nakit ve 10 000 000 TL. bono olmak üzene 
94 Km. asfalt betonu, 67 Km. rodmiks ve 1 084 Em. sathi kaplama yapılmış bulunmaktadır. 
1965 yılında devam eden bitümlü kaplama isleri için sadece 3 000 000 TL. nakit ve 4 000 000 TL. bono 

• mistir. 
1965 yılında bitümlü kaplama yapımı çok az olacaktır. Bunun asgari 1964 yılı miktarları kaklar ol 

TL. na ihtiyaç vardır. 
Bitümlü kaplama onarımı : 
1964 Yılı — 
a) ihaleli işler : 1 500 000 TL. nakit ve 1 700 000 TL. bono olmak üzere 3 200 000 TL. lık asfalt ve 
b) Emanet işler : 16 757 000 TL. nakit ve 9 300 000 TL. bono olmalk üzere toplam 26 057 000 TL. s 

rodmiks ve 408 Km. sathi kaplama iyileştirilmiştir. 
1965 Yılı — 
a) İhaleli işler : 1 400 000 TL. nakit ve 1 000 000 TL. bono olmak üzere toplanı 2 400 000 TL. aarfı ile 

ma iyileştirilecektir. 
b) Emanet işler : 16 600 000 TL. nakit ve 5 000 000 TL. bono olmak üzere toplam 21 000 000 TL. ay 

betonu. 109 Km. rodmiks kaplama ve 406 Km. sathi kaplama yapılacaktır. 
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Köprü yaptmt: 
a) ihaleli köprü yapımı için 1964 malî yılı sonunda 13 500 000 TL. harcanmış olacaktır. Bu yıl içinde to 

tamamlanmış bulunmaktadır. 
• Emanet köprü yapımına 1964 yılı sonunda 20 135 000 TL. harcanmış olacaktır. Bu yıl içinde emanet clar 

olup toplam boyu 967 m. dir. 
İhale ve emanet toplamı olarak 33 635 000 TL. harcanmış olacak, 2 015 m. uzunluğunda 58 aded köprün 

miş olacaktır. 
b) 1965 yılında ihaleli devam eden köprü yapımı için 17 500 000 TL. ve yeni işler için 2 000 000 TL. olm 

olup takribi boyu 1 100 m. olan 30 aded yeni köprünün ele alınması mümkün olacaktır. 
1965 yılında emanet devam eden işlere 6 250 000 TL. ayrılmıştır. Yeni emanet işler için ayrılan 5 250 00 

ğunda 30 aded köprünün yapımı kabil olacaktır. 
ihale ve emanet toplamı olarak 31 000 000 TL. harcanacak ve 21 000 m. uzunluğunda 60 aded köprü yapıl 
Köprü onarımı : 
1964 yılında köprü onarımına 4 000 000 TL. harcanmıştır. 1965 yılında bu hizmetin daha iyi görülebilmesi 

pılabilmesi için 7 710 000 TL. ayrılmıştır. 
Bu ödenekle sel baskınları ve diğer sebeplerle yıkılan köprü yerlerinde süratle geçit verilebilmesi için ge 

rülerin temellerinde, beton ve demir aksamında meydana gelen hasarların giderilmesine, köprü civarında de 
alınmasının önlenmesine, su taşkınlarına karşı yapılan tahkimatların yeterli bir duruma getirilmesine çalışı 
üzerinde titizlikle durulacaktır. 

Tesis yapımı ve onarımı : 
11 823 000 TL. harcanarak 1964 yılı programında bulunan bütün işler tamamlanmış olacaktır. 
1965 yılında ayrılan 8 190 000 TL. ile 1964 yılında ihale edilmiş olan genel müdürlük binası, genel müd 

mali, istanbul bölge ambarları, izmir bölge müdürlüğü binası tevsii ve Kayseri bölge atelye kalorifer tesisat 
Makina ve teçhizat: 
1964 malî yılında makina ve teçhizatın onarım, yedek parça, teknik personel ve diğer çeşitli giderlerine 1 
1965 malî yılı için ayrılan ödenek ise 157 000 000 TL. dır. 
Genel Müdürlüğün elinde 1 . 12 . 1964 tarihi nde yenileme değeri 68 439 400 $ olan makina ve teçhizat bul 

ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmaktadır. 1959 yılından beri makina ve teçhizat yenilemesi yapılmamıştır. 
Bu yıl AID Teşkilâtı ile 18,1 milyon dolarlık bakım makina ve teçhizatı alınmasında kullanılmak üzere b 
Lüzumlu makinalar için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Sözleşmeye göre üç Amerikalı uzman da bu 

oldukça yavaş inkişaf gösteren bu projenin yüksek kademelerce hızlandırılması gereklidir. 
Makina ve teçhizata ait 148 750 000 TL. lık tahsisat için : 
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«42 OÖO 000 TL. hk kısmı proje kredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın mahsubu için kabu 
kaydı bütçe tasarısının 11 nci sayfasında konulmuştur. 

Halbuki, krediye karşılık olarak 1965 yılında getirtilebilecek makina ve teçhizatın Gümrük Resmi 
16 000 000 TL. navlun ücreti 9 000 000 TL. ve getirtilecek makina ve teçhizatın Türkiye'de yapılacak 
17 000 000 TL. tutmaktadır. 

«42 000 000 TL. nakden harcanamaz» kaydiyle 18,1 miyon dolârm bir kısmına karşılık olarak tutulmak 
Proje andlaşmasma göre, kredi % 0,75 faizli ve 40 sene müddetlidir, ilk 9,5 sene taksit ödenmiyecek 

yapılacaktır. Bu müsait şartlardan bütçe durumu kifayetsiz olan, uzun zamandır makina yenilemesi yap 
fade etmesi gereklidir. 

Yine aynı andlaşmaya göre, Maliye Bakanlığı borç verene, bu projenin yürütülmesi için her türlü T 
dürlüğü bütçesine derpiş edildiğine dair taahhütname vermiştir. 

Taksitler 9,5 sene sonra ödeneceğinden ve bütçe durumu da müsaidolmadığmdan bu yıl 18,1 milyon 
sis tefrik edilmemiştir. 

42 000 000 TL. lık kısım, evvelki paragrafta izah edildiği şekilde sarf edilmek üzere düzenlenmiştir 
Gümrük için olan 16 000 000 TL. nın bu kayda göre sarfı, Gümrük ve Tekel Bakanlığının kabulü 

Bakanlığınca garanti edilmesi halinde kabildir. Diğer taraftan Devlet Su işlerine tanınan gümrük mu 
kısım tenzil edilebilir. Geriye kalan navlun, yerli imalât ve montaj için gerekli olan 26 000 000 TL. nd 
gerekmektedir. 

İL YOLLARI 
Etüt ve proje : 
1965 malî yılında Genel Müdürlükçe ele alınacak olan il yollarının etüt ve proje işleri için 4 000 000 T 

olduğu görülmektedir. 

Yol yapımı : 
16 . 7 . 1964 gün ve 6/3349 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile köy yollarına ait kuruluş Köy işleri Bakan 
Mevcut 23 907 km. lik il yolu ağının 16 789 km. kısmı üzerinde Genel Müdürlükçe çalışma yapılacaktır. 
Geriye kalan 7 028 km. lik kısmı üzerinde ise, Köy işleri Bakanlığına anlaşma gerekince verilecek ödemek 

yılında 810 Km. il yolu üzerinde çalışma yapılmıştır. 1965 yılında takriben 800 Km. yol üzerinde ça'ışılacaktır. 
Bu yolların geometrik ve fizikî durumlarının düşük evsaflı olması, gerek eldeki makina ve teçhizatın kifay 

ayrılan ödeneklerin azlığı sebebiyle, ele alınacak il yollarında tatmin edici bir sonuç alınamıyacağı aşikârdır 
Yol onarımı : 
1964 yılında 672 Km. yol üzerinde onarım çalışmaları yapılmıştır. 1965 yılında takriben 700 Km. yol üze 
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Bitümlif kaplama yapım t : 
Ele alınan il yollarının kaplamaya nıüsaidolması ve ödenek azlığı sebeplerinden bitümlü kaplama yapım 

mıştır. Bilhassa turistik önemi olan il yollan kaplanaeaktır. 

Köprü yapımı : 
Toplam boyu 10 metreden büyük olan köprüler teknik zaruretler dolayısiyle Genel Müdürlük taralından ya 
1964 malî yılında ihaleli il yolu köprülerine 9 830 000 TL. harcanmış olacaktır. 
Yıl içinde 886 m. toplam boyda 24 köprü tamamlanmıştır. 
Emanet olarak ele alınmış olan köprülere ise 3 170 000 TL. harcanmış olacaktır. 
Tamamlanan emanet köprülerin adedi 8 ve toplam boyu 204 m. dir. Toplam 13 000 000 TL. ile 1 01*0 m. u 

olacaktır. 
1965 yılında devam eden ihaleli işler için 10 000 000 TL. ve•devam < den emanet işler içinde 500 000 TL. ayr 
İl yollan için 2 500 000 TL. fazla tahsisat verilebildiği takdirde illeree teklifleri yapıları köprülerden 1 2 

rinde ihale ve emanet olarak çalışmaya başlanabilecektir. 

Köprü onarımı : 
İl yolu köprüleri onarımı için geçen yıllardan fazla olarak 5 000 000 T,L. ayrılmış bulunmaktadır. 
Makina ve teçhizat : 
1965 yılında Genel Müdürlükçe ele alınacak 16 879 Em. uzunluğundaki il yollarımda kull«nılmak üzere, 1 

greyderi ve 30 traktör (buldozer bıçaklı) İl Bayındırlık Müdürlüklerinden Genel Müdürlüğe verilecektir. 
İl yollarının yapım ve onarım işlerinde çalıştırılacak makina ve teçhizatın bütün giderleri için 15 000 000 

KÖY YOLLARİ 
Köprü yapımı ; 
Köy yolları üzerindeki toplam boyu 10 m. den büyük köprüler de Genel Müdürlükçe yapılmaktadır. 
1964 malî yılında ihaleli işlere 5 200 000 T.L. harcanmış olacaktır. 
Tamamlanan 4 adet köprünün toplam boyu 207 m. dir. 
Emanet köprü yapımına ise 1 800 000 T L . harcanmış ve 266 m. toplam boyda 10 aded köprü tamamlanm 
1965 yılı için teklif edilen 8 500 000 T.L. tahsisat, ile devam eden köprü yapımında çalışılacaktır. 
Köy yolları için 4 500 000 T.L. fazla tahsisat verilebildiği takdirde illeree teklifleri yapılan köprülerden 

rü üzerinde ihale ve emanet olarak çalışmaya başlanabilecektir. Köy yollan için bu tahsisatın verilmesi halinde 
bedelinin verilmesi suretiyle Karayaolları eliyle yürütülecektir. 
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CARİ HARCAMALAR 

1965 yılı tasarısında cari harcamalar için 200 393 472 T.L. ayrılmıştır. Bu değerin 35 700 000 T.L. hakik 
ücretleri ve diğer idari giderlerdir. Geriye kalan miktar ise yol. köprü, tesis, bitümlü kaplama bakımları ile 
şan makine ve teçhizatın giderleridir. 

Milyarlar değerindeki karayolu yatırımlarının muhafazasının ne kadar önemli ve gerekli olduğu meydan 
Yatırımlarla yakından ilgili olan bakım hizmetlerinin, yatırımla ilgisi olmıyan diğer kuruluşların sadec 

raflarıyla aynı işleme tabi tutulması yanlış bir yol olarak mütalâa edilmiştir. 
Sadece idari masrafları olan kuruluşların cari masraflarına konulan kayıtların, yatırımların hacmi, d 

gereken bakım hizmetlerine tatbiki bu hizmetlerin büyük mikyasta aksamasına, .sebebolmaktadır. 
Bu sebeplerden, bakım hizmetlerine ait ödeneklerin bütçenin cari masraflar bölümünden çıkarılıp ayrı b 

giderleri» başlığı altında toplanmasını zaruri gö inekteyiz. 
Devlet i/oil'arı : 
Toplu sözleşme sebepleriyle bakını hizmetlerinde çalışan işçilere ya.pılan zamların yüklediği kiüi'rt ta 

ka akar yakıl fiyatlarının artması da ayrıca bir külfet yüklemiştir. 
Bu açıkların bir kısmının cari bütçe tahsisat lavı içinde karşılanması kabil olmuş, fakat diğer kısmı kab 

ödenek talebinde bulunulmuştur. 
1965 yılma aynı şekilde aksedecek bu açıklara ilâveten. Sosyal Sigortalar Kanununun yürürlüğe gir 

2 000 000 TL. bütçeye ilâve edilmiştir. 
İl ve köy yollarının bakımı için ayrılan Ki 000 000 TL. nuı dışında 1965 malî yılı Bütçesinde Devlet yollar 

tahsisat ayrılmıştır. Bu tahsisatın, 19G4 yılı tahsisatı ile > son olarak yapılan bölümler ve m addeier ara 
ği esasına göredir) karşılaştırılmasını gösteren cetvel aşağıdadır-.. 
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1964 bütçesi, son 

12.271 
12.280 
12.380 
12.849 
16.842 
10.843 
16.844 
16.845 
16853 
16.854 
16.855 

Maddeler 

Teknik personel, 
işçi ücretleri, 
Sigorta primleri, 
(Yeni 12.817) geçici görev yolluğu, 
Malzeme giderleri, 
Yönetim giderleri, 
Sel ve heyelan giderleri, 
Çeşitli giderler, 
Malzeme giderleri, (Makina) 
Yönetim giderleri, (Makina) 
Çeşitli giderler (Makina) 

Teklif durumuna göre 

11 243 440 
77 670 132 

8 972 982 
763 000 

31 748 525 
4 807 444 
1 451 454 

909 000 
2 650 000 

670 000 
80 000 

1965 ta 

11 590 
99 503 
13 500 

763 
10 576 
2 790 

250 
909 

2 650 
670 
80 

Bu cetvelde de görüldüğü üzere, Toplu İş Sözleşmesinin getirdiği büyük artış ve sigorta primleri artışı na 
bütçesinde 31 748 525 TL. olan malzeme giderleri 1965 bütçesinde belirli bir toplam içinde kalmak zorunluluğu 
tür. Bu miktar içinde akar yakıt gideri yoktur. 

Genel müdürlüğün, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ile yaptığı anlaşma gereğince, alman akar yakıt ve 
c/c 40 ı bono verilerek ödenmektedir. 1965 yılı bakım akar yakıt giderlerinin (yeni alman il yolları üe) 40 000 
miştir. Bu değerin % 60 ı olan 24 000 000 TL. nm malzeme gideri olarak bütçeye ilâvesi gerekir. 

Yönetim giderlerinde hracamanm büyük yüzdesini giyim eşyaları ile yakacak teşkil etmekteİL\ 
Sel ve heyelan için 1964 yılı durumu 1 451 454 e baliğ olmuştur. 1965 yılı tahsisatının da en az 1 500 000 o 
12.871 yurt dışı staj ve öğrenim yolluğunun karşılığı olarak yalnız öğrenim yolluğu için 98 675 lira konduğ 

konulmadığı görülmüştür. 
1.965 malî yılında staja gönderilecek ve stajdan avdet edeceklerin mutlak ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
12.872 yurt dışı kongre ve konferans yolluğunun 100 000 TL. na indirilmesi ve buradan alınacak 44 000 T 

tertibin 142 675 (yüz kırkiki bin altıyüz yetmişbeş) TL. na çıkarılması teklif olunur. 

Trafik : 
1964 yılı trafik tahsisatı 8 945 000 TL. iken 1965 yılı tasarısında 8 614 000 TL. dır. Mevcut trafik hizm 

lu kıldığı hizmetler yönünden artırılması gerekir. Ayrıca, mevcut işaretlerimiz Amerikan standartlarına g 
rupa camiasında bağlı olmamız, gerekse turizm gayeleri, süratle Avrupa standardı işaretleme sistemine 
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sen bu lmsus beynelmilel toplantılarda da ilgili devletler tarafından ısrarla belirtilmiş ve Hükümetimizce de 
ci derecede önemi haiz Devlet yolları ile turistik yollarda bu değişimin yapılması için 1 200 000 lira ek tah 

Ayrıca, ağır tonajlı vasıtaların istiap hac m ından fazla yüklemeleri, yollarda çok önemli tahribata seb 
gayrinizami yüklemeler sebebiyle batmakta, neticede yeniden büyük onarım harcamalarına ve bakım masraf 

Yük nakliyatını nizam altına almak, dolayısiyle yolları korumak gayesiyle mevcut 6 aded ağırlık kontrol 
mıştır. Bunlar 1965 yılı başında hizmete girecektir. Ancak 1 100 000 lira ek tahsisata ihtiyaç vardır. Bu 

Bitümlü kaplama bakımı : 
1964 yılında ayrılan 19 558 000 TL. nakit ve 7 000 000 TL. bono olarak toplam 26 558 000 TL. ile 1 484 K 

tır. 
1965 yılı tasarısında ayrına 11 574 000 TL. n akit ev 10 000 000 TL. bono olarak toplam 21 544 000 TL. ile 

nilemesi yapılabilecektir. 
Makina ve teçhizat : 
Genel müdürlük makina parkının takriben 2 9 milyon dolarlık yenileme değerinde olan kısmı bakım h 

işletilebilmesi için yedek parça ikmali yapılması zaruridir. Bunu temin için 23 milyon TL. na ihtiyaç vardır. 
tır. 1964 mali yılı içinde durum aynı olmuştur. 

Bu sebepten yedek parça ihtiyacının ortalama olarak % 50 si temin edilebilmektedir. Bun mm aksi bi 
kü. senelik yapılan siparişler mütaakıp sene içinde kullanılacak şekilde programlanmıştır. 1965 malî yılı için 
1966 yılında makina parkının randımanı çok düşecektir. Bu durumda makinalara yapılmış yatırımdan isti 
ye varılmış olacaktır. 

Sonuç olarak, bakım ve idame giderleri bütçesin:» : 
24 000 000 Akar yakıt karşılığı malzeme giderlerinin, 

2 000 000 Yönetim giderlerinin, 
1 250 000 Sel ve heyelan karşılığı giderlerin, 
2 300 000 Trafik için lüzumlu giderlerin, 

29 550 000 
Toplam olarak 29 550 000 TL. giderin ilâvesi gerekir. 
Buna ilâveten, makina bakımları için gerek en 23 000 000 TL. ilâvesi de zaruridir. 
İl yolları : 
Genel müdürlükçe ele alınacak 16 879 Km. lik il yolunun bakımı için 16 000 000 TL. ayrılmış b ulunmaktad 

beher Km. başına 2 000 TL. hesabiyle, takriben 34 000 000 TL. ayrılması gerekir. Kaldı ki, düşük evsaflı olan b 
daha ağır olacağına göre, ayrılan tahsisat ile istenilen hizmetin % 50 sinin dahi karşılanabilmesi müşküldür 
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Dördüncü ktsvm (geçen yıl bütçe tatbikat t) : 
1984 yılı bütçesinin muhtelif tertiplerinde m e w ut tahsisatın kullanıl masında tasarruf zihniye ' ;yle hareket 
Kadrolarda 1982 ve mütaakıp yıllar bütçe ta^arılariyle yapılan tekliflerde her hangi bir de ıT siklik yapı 
Her ne kadar, zamanla hizmet artışı olması ve elemanların kıdemlerinin yükselmesi dolayı siyle terfi is 

artırılmasını ve bâzılarının derecelerinin yükseltilmesini zorunlu kılmış ise de. hâkim olan vr- ny uulfman tasa 
bir değişiklik teklifi öngörülmemiştir. 

Kadrolarda hizmeti aksatacak münhal i er yoktu*. 
Devlet yollarının bakım hizmetlerinin 1964 yılı bütçesindeki ödenekle yapılamıyacağı anlaşıldığından 11 

de bulunulmuştur. Ayrıca, il ve köy yollarının yapım ve bakımında kullanılmak üzere, Bakanlıklararası iktisa 
tarih ve 86 sayılı kararı ile İsveç'ten 400 aded VOLVO boşaltma tertibatlı kamyon, Amerika'dan 160 aded AL 
dan 100 aded FtAT yükleyici ve gene İtalya'dan 130 aded ALLIS CHALMERS traktörü ithal edilerek gümrü 
dolayısiyle gümrük bedelleri tecil edilmiştir. Tecil edilen bu gümrük bedeli ve faizlerinin ödenmesi. Hümrük 
mektedir. 

Birkaç defa tecil edilen bu borcun, yemden tecil ettirilmesinde müşkülâtla karşılaşılmaktadır. Takribi t 
bu gümrük borcu için ek ödenek verileceği hususunda Maliye Bakanlığı ile mutabakata varılmıştır. 

Beşinci kısım (Yeni hütçe teklifleriyle ilgili tetkikler) : 
Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlara göre. 1964 yılı bütçesindeki her 

tam olarak yer aldığı 11 numaralı tabloda görülmektedir. 
1965 yılı yatırım ödeneği ve plân ve proje esasına dayanması lüzumu tam olarak yerine getirilmiş bulunma 
(L) cetvelinden «Tihere.j» edilecek kadro bulunmamaktadır. 
Geçici hizmetliler 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygundur. 
1965 bütçesinden ödenek ayrılmış ecnebi mütahassıs mevcut değildir. 

Mefruşat ve demirbaş tahsisatlarının sureti sarfında israfa kaçılmadığı, ihtiyaçların teshilini mütaakıp 
tine gidildiği ve viO lüzumlu ihtiyarların fsatın-alindiği görülmüş, yeni sene için talebolunan ödeneklerin de 
tine varılmıştır. 

Daire hizmetlerine ait ödeneklerin âzami ver in verecek şekilde sarf -edildiği, tehir edilen hizmetlerin bulu 
de bahis konusu olmadığı neticesine varılmıştır. 

Yayın masrafları, abonman, kitap mubayaası gibi tertiplerdeki tahsisatların cari sene içerisindeki sureti sar 
gun görülmüştür. 
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(") Z E T 
1. Yatırım programlarındaki aksaklıklar : 
Bütçeye konulan ödeneklerin yıl sonuna, doğru bloke edilmesi, yıl başındaki ödeneklere göre programın 

müşkül duruma (lüşürmiiştür. Bütçe ile verilen ödenekler yıl sonuna doğru kesil memeli, kesilmesine kati z 
rilerek yatırımlara başlanın aması sağlanmalıdır. 

Başlanan işlerin yarıda bırakılması, gerek ihaleli ve gerekse emanet işlerde bir çok aksaklıklar meyda 
lışın al a r yapsın asın a sehebolımaktadı r. 

2. Bakını ödeneklerinin cari masraflar bölümünden ayrı olarak mütalâası: 
Yatırımların korunmasına önem verilerek bakım Ödeneklerinin behemahal cari masrai'bır bölümünden çık 

metlerine öncelik •verilmeli ve bloke edilecek' ("(deneklerin, cari masraflar, transfer harcamaları, yatıranlar v 
pılması uygun ve zaruri görülmektedir. 

.'-'. Mf'kina ve teçhizat ödeneğinden «nakden luırcana-maz» kaydının kaldırılması : 
Ali) kredisi anlaşması ile getirilecek olan bakım makin a ve teçhizatının gümrük ve navlun ücreti ile Tür 

yoıı masraflarmuı karşılanabilmesi için konulmuş 'bulunan 42 000 000 TL. hakkında bütçe tasarısının 11 n 
şarttır. 

Genel Müdürlüğün 1984 bütçe yılındaki faaliyetlerini takdirle yâdederken, raporumuzu teklif olunan ilâ 
tasviplerine saygılarımızla sunarız. 

Trabzon Milletvekili Adana Milletvelkili 
A. R. Vzunıer K. ftanıbrahimoğlu 
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TABLO ; 1 
Devlet yolları ağı ve her türlü hava şartlarında trafiğe açık olan yolların uzunlu 

Her türlü lıava şartlarında 
Y 11 Yol a Sı trafiğe acık olan voUar 

1948 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 
1963 

1964 

22 
24 
24 
24 
26 
26 
26 
26 
35 
34 

826 
306 
431 
624 
711 
695 
530 
530 
038 (*) 
873 

9 093 
14 747 
18 09^ 
20 7);!2 
23 337 
23 9f,9 
23 610 
23 143 

— 
25 40^ 

(*) Bakanlar Kurulunun 12 
6/2104 say üt Kararma göre 

Q . 19C4 gün vf. 

Y ı l 

TABLO : 2 
Satıh cinslerine güre Devlet yolları uzunluğu (Km.) 

Bitümlü Stabilize Makadam 
kaplama Beton Parke çakıl iyi bozuk Toplan 

1948 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

805 
1 288 
1. 777 
4 119 
6 2'38 
7 239 
7 947 
8 650 

10 709 

114 
126 
115 
134 
104 
101 
117 
119 
119 
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11 
11 

430 
5 673 

7 733 
7 649 

11 195 5 000 1 
15 698 777 
17 083 124 
16 499 125 
15 920 5 
14 369 — 
18 596 — 
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8b8 
043 
400' 
534 
148 
97 
73 
99 

14 96 
17 790 
19 495 
21 26 
23 70 
24 066 
24 064 
23 17 
29 12 
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TABLO : 3 
Gerekli geometrik standartta olan Devlet yolları uzunluğu (Km.) 

Bitümlü Stabilize 
kaplama ve çakıl ve 

Y ı l Parke makadam Toplam 

1954 
1956 
195S 
1960 
1961 
1962 

974 
2 146 
3 177 
4 245 
5 165 
5 904 

3 234 
3 107 
3 257 
3 870 
3 670 
3 485 

4 208 
5 253 
6 434 
8 11.5 
8 835 
9 389 

1963 6 390 3 483 9 873 
1964 6 515 3 512 10 027 

TABLO : 4 
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmış olan köprüler (Toplam boyu 10 

Dövle't yollarında il ve köy yollarında 

Yıl 

1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Aded 

35 
121 
70 
74 
102 
89 
61 
58 

Boy (M.) 

2 412 
3 521 
2 525 
2 747 
3 666 
3 667 
2 341 
2 015 

Aded 

10 
42 
49 
58 
T5 
41 
38 
46 

Boy (M.) 

426 
1 69l3 
1 554 
2 203 
3 032 
1 G87 
1 389 
1 563 
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TABLO : 5 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe ödenekleri 

Aktarmalardan ti ve köy yollarına Greniel M 
sonraki toplanı ayrılan kısım kalan 

Yi* ödenek T.L. Miktar T.L. % Miktar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Onlbeş y 
1965(b) 

71 680 999 
101 075 355 
188 599 024 
212 675 680 
196 667 398 
325 368 964 
374 945 257 
516 127 440 
533 055 318 
794 385 413 
810 403 964 
874 492 215 
806 820 672 
914 884 288 
892 863 059 

ıillik ortalama. 
075 224 418 

(a) 7 000 O00 
(a) 13 000 000 

51 389 281 
61 400 000 
52 840 807 
75' 0O0 000 
83 000 000 

126 600 OOO 
81 260 O00 
152 775 173 
188 844 160 
152 986 155 
85 000 000 

135 000 000 
126 133 000 

160 360 000 

9.8 
12.9 
27.2 
•28.9 
26.9 
23.1 
22.1 
24.5 
1(5.2 
19.2 
23.3 
17.5 
10.5 
14.7 
14.1 
19.3 
16.4 

64 680 
88 075 

137 209 
151 275 
143 ı826 
250 368 
291 945 
389 527 
451 795 
641 610 
621 559 
721 506 
721 820 
779 884 
766 730 

814 864 

(a) 1950 ve 1951 il ve köy yollarına yardım faslı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine 
yeknasaklik bakımından burada gösterilmiştir. 

(b) Bütçe teklifi. 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500) 
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TABLO: 6 
Karayoîlan Genel Müdürlüğü harcamalarının Devlet bütçesi harcamasındak 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1.95:* 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
196! 
1962 
1963 
1964 (c.) 
nbes yıllık 
1965 (c\) 

Devlet bütçesi harcaması 
T.L. 

1 928 078 420 
2 024 306 011 
2 586 553 358 
2 512 092 806 
2 658 366 051 
3 370 756 727 
3 644 433 836 
4 281 970 939 
5 136 266 928 
6 865 580 897 
7 582 000 931 
9 036 394 758 
9 362 611 744 
11 997 836 734 
13 986 427 030 

ortalama 
15 351 000 000 

Karayolları Genel 
MI. harcımas-
'j! ve köy voli 
yardın dahil> 

68 927 878 
97 113 407 
185 002 682 
209 640 436 
191 213 828 
315 188 840 
366 860 745 
503 920 743 
522 479 283 
781 296 903 
797 817 438 
861 098 450 
788 951 325 
911 479 510 
892 863 059 

975 224 418 

ı fa) 
arma 
T.L. 

(b) 
(b) 

Karayollar 
Md. harcam 

Devlet bütçe 
masındaki p 

3.6 
4.8 
7.2 
8.4 
7.2 
9.4 
10.1 
11.8 
10.2 
11.4 
10.5 
9.5 
8.4 
7.6 
6.4 
8.4 
6.4 

Not : 

(a) 3010 say ıh Kanunla verilen avanslar dâhil, eski yıllara ait avans mahsubatı 
(b) 1950 de 7 000 000 ve 1951 de 11 848 030 Ura tutarındaki il ve köy yolların 

Bayındırlık Bal; a rıh m bütçesine dâhil ise de yeknesaklık bakımından burada gösterilm 
(c) ödenek 
(d) Bütçe teklifi 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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TABLO: 7 

Millî gelir ve millî gelirde ulaştırma, karayolları ve ulaştırma gelirinde karayol 

Ulaştırma Millî gelir 
Millî gelirde gelirinde karayolla 

Millî gelir ulaştırma payı karayolu payı payı 
Yıl 
1948 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 
1963 (*) 

(1000T.L.) 

8 814 700 
10 693 800 
14 785 000 
26 623 200 
44 358 700 
46 546 200 
52 095 100 
59 099 400 

(1000T.L.) 

406 300 
559 500 

1 030 900 
1 774 500 
3 028 900 
3 375 600 
3 837 000 
4 375 100 

% 

4.6 
5.2 
7.0 
6.7 
6.8 
7.3 
7.4 
7.4 

(1000T.L.) 

1 
2 
2 
3 

227 112 
292 300 
597 152 
782 069 
751 111 
278 945 
675 000 
070 500 

% 

55.9 
52.2 
57.9 
44.1 
57.8 
67.5 
69.7 
70.2 

(*) Muvakkat. 

Karayolları ö . M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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TABLO : 8 
Karayolları G-enel Müdürlüğü 1964 Bütçesi ödenek ve harcama durum 

(30 . 1 1 . 1964 gününe göre) 
Program ödeneği ILı rca.:na Geri 'kalan 

Bölüm Madde T. L. T. L. T. L. 

21.000 
21.000 
21.000 
22.000 
(22.000 
22.000 
23.000 
23.000 
23.000 

let yol'laırı 

21.000 
21.000 
21.000 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
23.000 
23.000 
23.000 

İl yolları 

541 
542 
543 
541 
542 
543 
541 
543 
544 

toplamı 

861 
562 
563 
561 
662 
563 
564 
561 
563 
564 

toplamı 

Devlet 
11 193 OOO. 

8 946 500 
471 000 

296 106 000 
19 065 000 

882 000' 
94 280 000 

5 720 000 
440 000 

43;6 103 500 

yolları 
7 985 229 
5! 547 995 

227 
11 

74 
4 

268 934 
661 378 
295 131 
290 '043 
219 564 
971 757 
145 967 

332 385 998 

îl yollan 

1 243 500 
606 500 
25 OOO 

17 455 000 
1 050 000 

33 000 
84 900 OOO 
26 875 000 

800 000 
44 000 

83 032 OOO 

11 

33 
17 

65 

980 524 
443 015 
19 467 

284 646 
633 332 
15 998 

849 097 
823 491 
453 975 

9 292 

512 837 

3 207 771 
3 398 505 

67 
7 

20 

103 

6 

1 

202 066 
444 622 
769 869 
591 957 
060 436 
748 243 
294 033 

717 502 

262 976 
163 485 

5 5,33 
170 354 
416 668 

17 002 
050 903 

9 061 509 

17 

346 025 
(34 708 

619 163 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 '. 
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Programı ödeneği Harcama Geri kalan. 
Bölüm Madde T. L. T. L. T. L. 

Köy yolları 

21.000 
21.000 
21.000 
22.000 
22.000 
22.000 
33.000 
23.000 
23.000 

571 
572 
573 
571 
572 
573 
571 
573 
574 

943 500 
606 500 

9 000 
9 045 000 

350 000 
11 000 

8 Ö25 000 
200 000 

11 000 

708 004 
447 044 

— 
•fi 036 590 

120 421 
388 

6 326 905 
100 ı538 

2 538 

235 496 
159 456 

9 000 
3 008 410 

229 579 
10 612 

2 598 095 
99 462 

8 464 

Köy yollan toplamı 20 101 000 13 742 426 6 358 574 

Yatırımlar toplamı 539 236 500 411 641 261 127 595 239 
A / l 200 393 472 137 036 969 63 356 503 
A/3 (*) 153 232 »87 HM 765 886 48 476 701 

Toplam 892 863 559 653 434 116 239 428 443 
Bono 102 000 000 m 015 301 41 984 699 

(*) A/3 harcaması Ekim sonu itibariyledir. 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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TABLO : 9 
1964 yılında tamamlanan ve tamamlanacak olan işler 

Devlet yollan (Km.) 

Yeni inşaat iyileşti 

Üst yapı Ü 

İhaleli yol yapımı 
Emanet yol yapımı 
Geçit j^olları 
Bitümlü kaplıaımıaüar : 

a) Asfalt betamı 
Ib) Kıodmdıks 
c) Sathi kaplama 

Yk>l onarımı 

Alt 
yapı 

172 
404,5 
302 

Temel 
ali temel 

215 
569 
128 

Bitümlü 
kaplama 

94 
67 

ı (m 

Alt 
yapı 

80,2 

Temel 
alt teme 

1 311 

İhaleli köprü yapımı 
Emanet köprü yapıoıı 

TOPLAM 

Köprüler 

Devlet yolları ti yollan 
Sayı Boy m. Sayı Boy m. 

Köy yolları 
Say* Boy m. 

30 
28 

58 

1 048 
967 

2 015 

24 
8 

32 

886 
204 

1 090 

4 
10 

14 

207 
266 

473 

Karayolları G. M. Bütçesi {S. Sayısı : 500) 
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TOBLO : 9 (Devam) 

1964 yılında tamamlanan yollar 

İhaleli yol yapımı : 

Alt yapı 
Yolun adı Km. 

Malkara - Keşan 
Arifiye - Hendek 
Edirne - Kapıkule 
Yalova - Ulaşlı 
Kula - Güre I. kısım 
Kula - Güre II. kısım 
Çine - Yatağan II. kısım 
Salihli - Kula 
Güre - Uşak - Banaz I. kısım 
Güre - Uşak - Banaz II. kısım 
Güre - Uşak - Banaz III. kısım 
Aydm - Çine 
Afyon K. - Emirdağ 
Susuz - Afyon K. - Sincanlı 
Kırıkkale - Keskin 
Akçaıkoca - Alaplı 
Ereğli - Alaplı 
Sarız ayrımı - Göksün 
Turnasuyu - Bulancak - Küçüklü 
Çerikli - Sungurlu 
Çorum - Sungurlu 
Erzincan - Refahiye I. kısım 
Erzincan - Refahiye II. kısım. 

— 
3 
5 
2 

11 
14 

6 
— 

6 
5 
9 

18 
— 

• — 
3 
5 
1 
3 

11 
9 

13 
10 

9 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 500) 



Yolun adı 

Erzincan - Refahiye III. kısım 
Maden - Kalender 
Bingöl - Solhan - Mü§ hd. 
Çoruh su kavşumu - Berta köprüsü 
Ordu - Giresun 
Vakfıkebir - Görele 
Trabzon içi geçişi 
Tirebolu - Görele 
Şivelân - Bajırge 

— 45 

TOPLAM 

Karayolları G. M. Bütçesi 

Alt yapı 
Km. 

7 
5 

— 
5 

12 
4 
2 
1 

Üst 
K 

_ 
— 
4 

1 
— 

— 

172 21 

( S. Sayısı : 500 ) 
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TABLO : 9 (Devam) 
1984 yılında tamamlanan yollar 

Devam eden emanet yol yapımı : 

Alt yapı Üst y 
Yolun adı Km. Km 

Teldrdağ geçişi ve Tekirdağ - Şarköy ayrımı 
Keşan - İpsala 
Edirne - Havsa - Lüleburgaz 
Sirkeci - Florya 
Salihli - Kula 
Bergama ayrımı - Ayvalık - Edremit 
izmir - Turgutlu 
Karşıyaka ayrımı - Turan 
Afyon K. - Emirdağ 
Konya - Aksaray 
Eğridir geçişi 
Afyon K. geçişi ve devamı 
Ankara çevre yolları bağ. ve Amerikan site yollan 
Silifke - Anamur 
Yeşiloba - Adana - Masis - Ceyfean 
Anamur - Kaîedran 
Mucur - Himmçtöede - Tekgöz 
Sarız ayr. - Gö-ksun 
Pınarbaşı - Göksün 
Yozgat geçişi 
Samsun geçişi 
Çorum - Sungurlu 
Samsun - Havza, - Çonmr 
Elâzığ - Maden 

27 
28 
27 
— 
—. 
17 
10 
— 
—• 
—. 

2 
7 
5 

53 
35 
— 
—. 
23 
11 

4,5 
3 

— 
13 

7 

27 
28 
27 
— 

2, 
17 
4 

-_-. 
81 
20 

2 
10 

5 
107 

5 
—. 
—_ 
—. 
11 

4, 
3 

27 
13 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 



Yolun adı 

- 47 

Bingöl - Muş Hd. 
TJrfa - Birecik 
Diyarbakır - Silvan 
Trabzon - Sürmene 
Akçaabat - Vakfıkebir 
Derepazarı sahil tahkimatı 
Ha işit - Espiye 
Rize sahil tahkimatı 
Şive]ân - Bajirge 
Tuğ - Gevaş 
Van - Erciş 
Horasan - Karakurt 
Karakurt - Zaraphane 
Tercan bağlantıları 
Antalya - Alanya - Kaledraıı 
Alanya - Gazipaşa - Derbent ve Aydap sahil 
tahkimatı 
Denizli - Pamuikkale 

TOPLAM 

Kara yollan G. M. Bütçesi 

Alt yapı Üst, 
iv in. K 

— 1 
— 5 
16 2 

16 16 

20 
10 
10 

5 — 
2 2 

52 52 

404,5 569 

( S. Sayısı : 500 ) 
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TABLO : 9 -.Dt-vanı) 

1984 yılında tamamlanan yollar 
Geeit yollar .-

Alt yapı 
Yolun adı Km. 

Dinar - Çivril 
Amasra - Kurucaşile - Cide 
Kozan - Feke - Saimbeyli - Mağara - Yalafcköy 
Develi - Bakırdağ - Saimbeyli Hd. 
Kangal - Divriği 
Tunceli - Ovacık 
Arapkir - Divriği 
Cizre - Şırnak - Uludere 
Cizre - Silopi - Iralk Hd. 
Siirt - Dergalip - Eruh - Şırnak 
Giresun - Dereli - Ş. Karahisar 
Ardeşen - Hopa (Sümle - Peronit) 
Hakkâri Ayr. - Çukurca 
Çukurca ayr. - Beytüşşebab - Uludere 
Mescitli - Karayazı 
Kumluca - Kaş - Fethiye - Dalanıançayı 
Manavgat ayr. - G-ündoğmuş ayr. - Beyşehir Hd. 

(X) 29 
28 
10 
15 
28 
10 
— 
12 
2 

89 
5 
4 

16 
8 

30 
40 
28 

TOPLAM 302 

(X) Değişik kesimlerde drenaj ve sanat yapılan yapümnhr. 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı 
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TABLO : 9 (Devam) 

1964 yılında tamamlanan yollar 
Yol onarımı 

Yolun adı 

Pınarhisar - Lüleburgaz 
Bursa - İnegöl - Karaköy 
Bursa - Yalova 
Haydarpaşa - Adapazarı 
Silivri - Tekirdağ 
Bilecik geçişi 
Bozüyük - 4. Bl. Hd. 
Adapazarı - Hendek 
Bursa - Uludağ 
Yassı viran - Saray 
Emeklisubay evleri 
Edirne - Yunan Hd. 
Topikapı - Silivri 
Karacabey - Bandırma 
Çeşme ayr. - Karaburun 
Marmaris - Datça 
Balıkesir - Çanakkale 
Manisa - Akhisar - Sındırgı 
Ayvacık - Behramkale 
Tavşanlı - Gökçedağ 
Afyon K. - Dinar 
Kütahya - Tavşanlı 

(X) 
(X) 
(X) 

(XXX) 
(X) 

(X) 

(X) 

Alt yapı 
Km. 

6 
8 

55 
40 

1 
1 

2 

— 
1 
o 

1 
— 

19 

— 
— 
15 
17 
15 

(XX) 

(XX) 

üst 
K 

— 
— 
— 
— 
— 

1 

1 
2 

— 

1 

— 
— 
1 

Karayolları. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 



Yolun adı 

Afyon K. - Kütahya 
İsparta - Ağlasun 
Dazkırı geçişi 
Hadım - Taşkent 
Çay - Emirdağ 
Dımılupınar Anıtı 
Ankara - Ayaş 
Ankara 1. Bl. Hd. 
Gerede - Karabük - Bartın 
Ankara - Esenboğa 
Ankara - Gerildi 
Ankara - Konya Hd. •&. Koehi&ar 
Ankara - Polatlı 
Mersin - Silifke 
Tarsus - Pozantı - Ulukışla 
Maraş - Göksün 
Gaziantep - Oğuzeli 
4. Bl. Hd. - Aksaray - Ulukışla 



Yolun adı 

Gaziantep - Araban 
Aksaray bağlantısı 
Gaziantep - Kömürler 
Ürgüp - Damsa - Yeşilhisar 
Nevşehir - Alksaray 
Pnarbaşa - Darende 
Nevşehir - Ürgüp 
Pınarbaşı - Kayseri 
Alaçam - Gerze - Sinop 
Ordu - Mesudiye - Koyulhisar 
Türkeli - Çatalzeyfcm 
Amasya - Turhal 
Tunceli - Pülümür 
Doğanşehir - Haydar!ı 
Elâzığ - Malatya 
Gölbaşı - Kâhta 
Malatya - Doğanşehir 
Karakocan - Kığı 
Besni - Gaziantep Hd. 
Malatya - Darende 
Batman - H. Keyf - Gercüş - Midyat 
Diyarbakır - Siverek 
Kurtalan - Siirt 
Şehvelet - Viranşehir 
Bingöl Hd. - Sivan ayr. 
Madyart - Cizre 
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Şavşat 

Yolun adı 

Viranşehir Ceylanpmar 
Silvan - Malabadi - Batman ayr, 
Rize - ispir Hd. 
Artvin - Erzurum Hd. 
Borçka - Artvin - Sirya 
Espiye - Keşan 
Borçka - Murgul 
(Artvin - Ardahan) ayr 
Bendimahi - Çaldıran 
Muş - Başhan ayr. 
8. Bl. Hd. - Murat köprüsü 
Abdurrahmanpaşa - Bulanık -
Kağızman - İğdır 
Oltu - Göle 
Antalya - Burdur - Baladız 
Ağlasun - Çeltikçi - Bucak ayr 
Serik - Akseki ayr. 
Aydın Hd. - Denizli - Dinar 

Patnos 

(X) 
(X) 
(X) 

(X) 
(X) 

Alt yapı 
Km. 

29 
— 
6 
4 
8 

— • 

11 
40 
30 
— 
— 
— 
4 
12 
20 
5 
43 
— • 

üst y 
Km 

6 
25 
6 
2 
30 
15 
— 
—. 
30 
32 
20 
25 
— 
10 
20 
—. 
31 
29 

TOPLAM 802 1 311 

(X) Değişik kesimlerde drenaj v-e sanat yapüart yapılmıştır. 
(XX) Malzeme ihzar edilmiştir 

(XXX) Tahkimat işlerinde çalışılmıştır. 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 500 ) 
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TABLO : 10 

Karayolları Gtenel Müdürlüğü 1%5 yılı Bütçe tasarısı yatırımlar (1 000 T. L. 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
1965 yılı 

Madde 

11 17*2 
8 444 

384 

258 724 
19 403 

873 

ı 148 750 
8 000 

250 

teklifi 
Bölü 

20 

279 

157 

Devlet yolları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 

21.541 Etüt ve proje giderleri 
21.542 Teknik personel ücretleri 
21.543 Teknik personel geçici görev yollukları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.541 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım Gid. 
22.642 Teknik personel ücretleri 
22.543 Teknik personel (geçici görev yollukları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları 
23.541 Makina, tedhizat alımları ve büjnik 'onarımları 
23.543 Teknik personel ücretleri 
23.544 Teknik personel geçici görev yollukları 

Devlet yolları toplamı 

îl yolları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 4 

21.561 Etüt ve proje giderleri 2 300 
21.562 Teknik personel ücretleri 1 660 
21.563 Teknik personel geçici görev yollukları 40 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 81 
22.561 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım Gid. 51 474 
22.562 Teknik personel ücretleri İ 850 
22.563 Teknik personel geçici görev yollukları 176 
22.564 îl yolları yapımı (Dağıtım şekli Bakanlıkça tes-

bit edilir) 27 500 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S . Sayısı ••: 500 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
1965 yılı 

Madde 

13 750 
1 200 

50 

teklifi 
Bölüm 

15 000 23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları 
23.561 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
23.563 Teknik personel ücretleri 
23.564 Teknik personel geçici görev yollukları 

ti yolları toplamı 

Köy yolları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 4 635 

21.571 Etüt ve proje giderleri 1 770 
21.572 Teknik personel ücretleri 2 800 
21.573 Teknik personel geçici görev yollukları 65 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 26 415 
22.571 Yol, köprü tesis yapımı ve büyük onarım gi

derleri (Karayolları eliyle) S 500 
22.572 Teknik personel ücretleri 3 000 
22.573 Teknik personel geçici görev yollukları 115 
22.574 Köy yolları yapımı (dağıtım şekli Bakanlıkça 

tesbit edilir) 14 800 
23.000 Mikana, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları 28 950 

23.571 Makina; teçhizat alımları ve büyük oııarımlan 
23.573 Teknik personel ücretleri 
23.574 Teknik personel geçici görev yollukları 

Köy yolları toplamı 
21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve büyük 

onarımlar 

Yatırım harcamaları toplam 

Karayolları G-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 

25 000 
3 900 

50 

28 635 
386 415 

200 950 
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TABLO . 11 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 malî yılı bütçe tasarısı (1 000 T L. olarak) (Is 

Transfer 
Cinsi Yatırım Yatının Bakım Top 

Karayolları Genel Müıdüriiiğrüinee 
hareanacalk Devlet yolları : 
(A/3) Seranajyte teşkili ve transferler: 
Kamulaştırma ve satmalmalar 40 000 40 
(A/2) yatırımlar : 
Btült ve proje 20 000 20 
Yapı, tesis yapım ve onarımı : 
Yol yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 

Geçit yolu yapımı : 
Devam eden emanet işler 
Bitümlü kaplama yapımı : 
Devam eden işler 
Köprü yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Yeni ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 

Tesis yapımı : 
Devam eden işler 

85 500 
61 500 

17 500 
2 000 
6 250 
5 250 

147 000 

14 700 

3 000 

31 000 

8 1»0 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Cinsi Yatırım 

Transfer 

Yol onarımı : 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 

Bitümlü kaplama onarımı : 
Devam eden işler 
Yeni işler 

Köprü onarımı : 
Devam eden işler 
Yeni iğler 

Yapı, tesis yapımı ve onarımı toplamı 
Makina teçhizat alımı ve onarımı : 
Makina teçhizat alımı ve onarımı 
Atelye, tesisat, teçhizat işçilik giderleri 
Yedek parça 
Teknik personel giderleri 

(A/ l ) Cari harcamalar : 
Yol bakımı 
Bitümlü kaplama bakımı 
Köprü bakımı 
Tesis bakımı 

Yatırım Bakım Toplam 

30 100 
19 300 

49 400 

2 000 
16 000 

18 000 

' 2 450 
5 260 

7 710 

37 500 
55 000 
56 250 

8 250 

157 000 157 00 

96 266 
11 632 

1 710 
1 796 

Earayollan G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Cinsi Yatınm 

Transfer 

Trafik hizmetleri 
Makina ve teçhizat 
Yönetim giderleri 

İdarî giderler 

Devlet yolları toplamı : 
îl yollan 
(A/2) Yatıranlar 
Etüt ve proje 

Yapı, tesis yapımı ve onarımı 
Yol yapımı 
Bitümlü kaplama yapımı 
Köprü yapımı 
Yol onanmı 
Köprü onarımı 

Makina teçhizat alımı ve onanmı 
Makina teçhizat alımı ve onanmı • 
Atelye, tesisat teçhizat işçilik giderleri 
Yedek parça 
Teknik personel 

Yatınm Bakım Topla 

18 125 
3 000 
10 500 
16 875 
5 000 

4 500 
4 000 
5 250 
1 250 

8 614 
20 305 
2 790 

143 113 
35 921 

4 000 

179 

4 

53 500 53 

35 000 15 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Transfer 

Cinsi Yatırımı Yatırım Bakım Toplam 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bakım 16 060 16 OfiO 

İl yollan toplamı 
Köy yolları : 
(A/2) Yatırımlar : 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı : 
10 m. den büyük köy yolu köprüleri 
yapımı S 500 

Karayolları Genel Müdürlüğünce harcanacak toplamı 

16 . 7 . 1964 @ün ve 6/3349 sayılı Kararname ile Köy İşleri Bakanlığına devrokınan 
harcanacak 

(A/2) Yatırımlar : 
İl yolları 27 500 27 500 
Köy yollan : 
(A/2) Yatırımları : 
Etüt ve proje 4 635 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı 17 915 
Makina ve teçhizat alımı ve onarımı 28 950 
(A/l ) Cari harcamalar 5 860 
Toplam 
(A/3) 
Malî transfer 
Sosyal ransferler 
Borç ödemeleri 

Genel toplam 

Karayolları G. M. Bütçesi ( .S. .Sayısı : 500 ) 

4 635 
17 915 
28 950 
5 360 

6 
710 

118 114 
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TABLO : 12 

1965 yılında yapılacak işler 
Devlet yollan (Km.) 

İhaleli yol yapma 
Ema.net yol yapımı 
•Geçit yo la r ı 
Bitümlü kaplama : 

a) Asfalt betonu 
b) Rodmifcs 
c) Satiri kaplama 
d ) Bitümlü teme! 

Y-oî onarama 

Ah 
yapı 

149 
172 
•32ft 

Yeni imişaat-

Üst yapı 

Temel 
alt temel 

287 
390 

\m 

Bitümlü 
'kaplama 

&İ 

51 
520 

Alt 
yapı 

567 

İyileşt 

Ü 

Teme! 
alt tem 

100 
1 436 

İhaleli köprü yapımı 
a) Devam eden 
fb) Yeni 

Emanet köprü yapmıı 
a) Davam eden 
b̂> Yani 

Köprüler 

Devlet yolları İl yolları 
Sayı Boy m. Sayı Boy m.. 

Köy yolları 
Sayı Boy m. 

.100 
30 

25 
m 

3 .-GÖÇ) 
1 100 

1 250 
1 000 

80 
— 

6 
— 

3 200 
__ 

300 
— 

50 
— 

2 
—. 

2 150 
— 

75 
— 

iKa.ravolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Devlet ve il yollarında yıllık taşıt x km. 

Yıl 

Devlet yolları 
1950 İl yolları 

Toplam 

Devlet yolları 
1951 il yolları 

Toplam 

Devlet yolları 
1954 îl yollan 

Toplam 

Devlet yolları 
1957 il yolları 

Toplam 

Devlet yolları 
1960 il yolları 

Toplam 

Devlet yolları 
1961 il yolları 

Toplam 

Devlet yolları 
1962 il yolları 

Toplam 

Devlet yolları 
1963 il yolları 

Toplam 

3 : 14 

Ton x km. ve yolcu x km. (1 000 

Taşıt x km. Ton x km. Y 

529 615 
27 770 
557 385 
581 445 
59 075 
640 520 
030 286 
104 554 
134 840 
049 974 
105 000 
154 974 
420 558 
142 000 
562 558 
742 691 
174 269 
916 960 
091 229 
209 123 
300 352 
404 756 
240 476 
645 232 

907 025 
50 034 
957 059 

1 103 760 
63 341 

1 167 101 
2 008 413 
200 843 

2 209 256 
2 031 117 
203 112 

2 234 229 
3 344 031 

334 000 
3 678 031 
4 013 740 
401 374 

4 415 114 
4 816 488 
481 649 

5 298 137 
5 834 425 
583 442 

6 417 867 
Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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TABLO : 15 
Muhtelif ulaştırma sistemlerinde eşya nakliyatı ve her sistemin genel ulaştırmadaki nispî du 

Havayolları 

Yıl 

1950 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
196i? 
1963 

KarayüHiarı (a) 

Ton x inm. 

957 059 
1 167 101 
2 209 256 
2 234 229 
3 678 031 
4 415 114 
5 298 137 
6 417 867 

22.3 
25.4 
33.1 
28.3 
43.4 
51.4 
57.0 
60.2 

'DemJkyolları 

Ton x km. 

3 078 266 
3 146 784 
4 165 640 
5 371 065 
4 631 971 
4 048 067 
3 856 176 
4 111 366 

71.6 
68.6 
62.4 
68.0 
54.7 
47.1 
41,6 
38.5 

Denizyollar 

Ton x km. 

261 921 
673 459 
303 319 
291 005 
163 811 
131 616 
124 786 
135 339 

I 

% 

6.1 
6.0 
4.5 
3.7 
1.9 
1.5 
1.4 
1.3 

Ton x km. 

712 
1 706 0 
1 555 0 
1 268 0 
1 423 

TABLO : 16 
Ulaştırma sistemlerinde yolcu nakliyatı ve her sistemin genel ulaştırmadaki nispî du 

Karayolları (ıa) Demiryolları Denizyolları (b) Havayolları 

Yıl 

1950 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 
1963 

(a) 
fb) 

Ton x km. 

2 597 311 
4 670 084 
9 082 458 
8 905 097 

10 879 934 
14 130 995 
16 956 713 
19 368 565 

Karayolları Genel 

% 

47.2 
60.4 
68.0 
61.7 
69.3 
77.2 
80.7 
83.0 

Ton x km. 

2 515 511 
2 668 021 
3 892 846 
5 040 604 
4 395 928 
3 810 012 
3 719 824 
3 630 867 

Müdürlüğünce kabul 
Yalnız Denizcilik Bankasının muntazam 

45.7 
34.5 
29.1 
34.9 
28.0 
20.8 
17.7 
15.6 

edikn 
posta i 

Ton x km. 

388 977 
390 952 
384 136 
377 054 
304 354 
264 980 
228 976 
214 754 

esaslara göre 

% 

7.1 
5.1 
2.9 
2,6 
2.0 
1.4 
1.1 
0.9 

Ton x km, 

117 659 
114 563 
109 895 
107 137 
124 240 

hesaplanmıştır. 
neferlerine aittir. 

Karayolları G-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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TABLO : 17 

Bâzı Avrupa memleketleriyle komşu memleketlerde 
nüfus, karayolu, yüz ölçümü münasebetleri 

Yol 100 K ı r ye 1 Km. yola 10 000 ııüüıısa. 
Memlekotiıı uzunluğu düşen yol düşen nüfus düşen yol 

adı (Km.) (Km.) (Kişi) (KraJ 

Not : 

Türkiye 
1962 (**) 

Batı - Almanya 
1960 

Belçika 
1958 

Danimarka 
1962 

Finlandiya 
1960 

İngiltere 
1960 

İvlânda 
1961 

59 611 
41 782 

368 658 
118 951 
23 364 
23 355 
55 600 
40 220 
69 704 

2 449 
228 805 

j _ 

.81 443 
46 224 

7,6 
5,4 

148,7 
48,0 
76,6 
76,6 

129,2 
93,4 
20,7 

0,7 
99,5 

+ 
115,9 

65,8 

493 
704 
145 
449 
387 
387 

84 
116 

64 
1 819 

223 
--!-
35 
61 

20r3 
14,2 
69,1 
22.3 
25,8 
25,8 

119.5 
86,4 

156,4 
5,5 

44,9 
J* 

289,3 
164,2 

1. Karayolu uzunluklarında ilk rakamlar genel olarak şehir içi yollar hariç bütün 
mıdır. Alt sıradaki rakamlar bunların ıslah edilmiş kısımlarını gösterir. 

o (%*) Türkiye yol uzunluklarında ilk rakam Devlet ve il yolları toplamım, alt s 
lar da bunların her mevsimde geçit veren kısımlarını gösterir. 

i. Memleket isimleri altındaki yıl rakamları, bilgilerin hangi yıla aidoldvğunu g 
5. (r) Bilgi s a ğl anamı yem hedleri gösterir. 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı ': 500 ) 
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Yol 100 Km2 ye 1 Km. yola 10 000 nüfusa 

Memleketin uzunluğu düşen yol düşen nüfus düşen yol 
adı 

İsveç 
1961 

Lüksemburg 
1957 

Macaristan 
1962 

Norveç 
1962 

Romanya 
1962 

Yunanistan 
1958 

Fransa 
1961 

İtalya 
1962 

Avusturya 
1961 

İspanya 
1961 

(Km.) 

149 448 
27 
3 

29 
10 
53 

11 
6 
32 
6 

1470 

201 
78 
33 
8 
80 
39 

159 
914 
+ 
180 
337 
224 
+ 
398 
088 
365 
568 
800 
+ 
500 
362 
425 
435 
366 
643 

(Km.) 

33,2 
6,0 

151,3 
+ 

31,4 
11,1 
16,4 
+ 
4,8 
2,6 
24,4 
4,9 

266,8 
+ 

66,9 
26,0 
39,9 
10,0 
16,0 
7,9 

(Kişi) 

50 
28 
81 
+ 
345 
973 
68 
+ 

1 639 
3 068 
252 

1 244 
31 
+ 
249 
640 
212 
839 
380 
771 

(Km.) 

198,7 
36,1 
123,9 

-4-
29;0 
10,3 
146,3 

-f 
61 
3.3 
39,6 
8,0 

318,6 
+ 

40,2 
15,6 
47,3 
11,9 
26,3 
13;0 

Not : 

1. Karayolu uzunluklarında ilk rakamlar genel olarak şehir içi yollar hariç bütün 
mıdır. Alt sıradaki rakamlar bunların ıslah edilmiş kısımlarını gösterir. 

4. Memleket isimleri altındaki yıl rakamları, bilgilerin hangi yıla aidolduğunu gö 
5. (+) Bilgi sağlanamıyan halleri gösterir. 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Not 

Memleketin 
adı 

Yugoslavya 
1961 

îran 
+ 

Irak 
+ 

Suriye 
+ 

Bulgaristan 
1961 

Yol 
uzunluğu 

(Km.) 

83 280 
7 745 

25 500 
+ 

6 400 
2 200 

10 868 
4-

27 705 
+ 

100 Km2 ye 
düşen yol 

(Km.) 

32,6 
3,0 
W 
+ 

1,4 
0,5 
5,9 
+ 

25,0 
+ 

1 Km. yola 
düşen nüfus 

(Kişi) 

223 
2 402 

771 
+ 

1 030 
2 995 

418 
-j-

287 
-f 

10 000 nüfusa 
düşen yol 

(Km.") 

44r8 
4,2 

13;0 
-f 

9,7 
3,3 

23,9 
-t-

34,9 
- İ . . . 

1. Karayolu uzunluklarında ilk rakamlar genel olarak şehir içi yollar hariç bütün 
mıdır. Alt sıradaki rakamlar bunların ıslah edilmiş kısımlarını gösterir. 

4. Memleket isimleri altındaki yıl rakamları, bilgilerin hangi yıla aidolduğunu g 
3. tro.n, Irak ve Suriye'ye ait bilgiler «The Europa Year Book, 1960, Volume II» d 

hark} diğerleri «Annuel Bulletin of Transport Statistics for Europe, 1962» den alınmı 
5. (-{-) Bilgi sağlanamıyan halleri gösterir. 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500) 
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1965 MALÎ YILI KÖY YOLLAltl DAİRESİ BÜTÇE TEKLİFİ 

Kalkınmamızda çok önemli yeri ve fonksiyonu olan köy yollan hizmetlerini sağlı yan Köy Y~ olları Da 
çerçevesinde faaliyetleri aşağıda metin ve rakamlar halinde sunulmuştur. 

BİRLNCÎ KISIM : 

Köy İşleri Dairesinin Kuruluş Teşkilât ve Görevleri : 

Köy İşleri Dairesi 1953 yılında 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 13 ııc 
Yolları Dairesi Başkanlığı olarak kurulmuş ve 4951 sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş bulunan Köy 
ve üniteler hakkındaki 16 . 7 . 1964 tarih ve 6-3309 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Köy Yrollar 
kanlığa doğrudan doğruya bağlanmıştır. 

Teşkilât : 

Merkez Teşkilâtı : Daire Başkanı, 3 Fen Heyeti Müdürlüğü ve İrtibat Memurluğundan ibarettiı*. 
Taşra Teşkilâtı : Köy Yolları Dairesine bağlı taşra teşkilâtı 2 grupa ayrılmıştır. 
1. —• Karayolları Bölge Müdürlüklerine bağlı protokolle Köy İsleri Başkanlığına devredilen 13 adet 
2. —• İl Bayındırlık Müdürlüklerine bağlı iken protokolle Köy Yollan Daire Başkanlığına bağlanan 6 

ibarettir. Ancak bu şefMklerdeki bâzı pozisyonların tâyini protdkol iie doğrudan doğruya Köy İsleri Baka 
nin tahsisatları, Köy Yolları Dairesi Büteesindengörıderilmekle birlikte tâyin yetkisi illere bırakılmış!ir. İller 
fına girenlerdir. 

Esas Görevler : 

Köy Yollan Dairesi İller eliyle yapılan köy yollarının yapımı, hakim ve onarım hizmetleri ile bu hizm 
atelye işletme ve ikmal görevlerini ifa eden bir koordinasyon ve kontrol dairesidir. 

Bu görevler başlıca şu hususları kapsamakta dip. 
Köy Yollarına ait uzun vadeli plânların hazırlanması, 
Yıllık tatbikat programları ve bütçeleme işleri tesbiti. 
Yol standartlarının tâyin ve tesbiti. 
Tatbikatın kontrolü ile bunlardan netice <j karılması, 
Etüt. eğitim ve neşriyat işlerinin bir esasa bağlanması, 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Te^ilâtlandırıma : 
Malzeme ve makina ikmal ile bunların transfer gümrükleme, ita/mir ve işletme Meni 
Makina satmakomasmda şartnamelerin tanzimi memlekette yapılacaklarının projelerimin tanzimi 
MaMnalarm oevk plânlaması 
Makina parkuiin en ekonomik şekilde çalışmasını temin edecek tedbirlerim alınması, 
İlgili fen 'heyetlerinin de mütalâası alınarak makina tip standardizıasyonuna gidilmesi. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Köy yolları ağı : 

Bakanlar 'KuroJhınun 16 .7 .1964 tarih ve 6-3349 sayılı Karamamesi ile, 23 907 km. uzunluğundaki il 
lüğüne devredilmiş olmakla beraber, bu umum nradürlük 1965 yılında anıcak 16 879 Km. sini alabilmiş, 
sine bırakmıştır, 1965 yılında bu yollar üzerindeki her türlü çalışmalar iller tarafından yapılacak ve bu 
Genel Müdürlüğünden Köy işleri Bakanlığına devredilecektir. 

Yurt ulaştırmasının ana damarını teşkil eden Devlet ve il yollarımı besleyici mahiyette olan. ki\y yollar 
hallî idareler gerek kendi imkânları ve gerekse 'bakanlık yardımı ve köylü yardımı ile bugüne kadar 40 
sa da ancak bu miktarın 13 000 Km. ye yakın kısmının üst yapısı yapılmış, geri kalan kısmı ise ancak 
ibarettir. 

Bu durum muvacehesinde köy yolları üzerinde uzun vadeli bir plân dâhilinde çalışılmasının gerekli old 
vilâyetlerin de mütalâaları alınarak uzum vadeli (10 yıllık) köy yolları yapım plânlan hazırlan muş olup 19 
bikine (başlanmıştır. 

Bu plânlara göre köy yollarmıı<zın, yapımı iki kademede düşünülmüş olup birinci kademede nüfusu 50 
mıştır. Hazırlanmış olan uzun vadeli köy yolları yapım plânları, vilâyetlerden ve bölgelerden alman 'bil 
bir envanter ve iktisadi etütlere dayanmadığından, şimdilik köy yolları üzerinden envanter ve iktisadi et 
yılı içinde alınacak sonuçlara göre bu uzun vadeli köy yolları plânımın revizyonu yapılarak buna .göre tatbi 

Hazırlanmış olan ve halen! tatbikine çalışılan 10 yıllık köy yolları plânlarında, 35 859 köyden 3 700 
Geri kalan 32 159 köyden nüfusu 500 ve daha yukarı olan 10 120 köy ile bu köylerin yolları üzerinde 

köyle birlikte -ceman 13 120 köy yola kavuşmuş olacaktır. 
Bu plân taihakkuk ettiği takdirde 10 yılda 56 000 km. köy yolu yapılmış olacak ve böylece köylerde 

yola kavuşmuş olacaktır. 
Bakanlar Kurulunun 13 . 3 .1962 »gün ve 6/279 sayılı Kararı ile kabul edilerek meriyete giren köy yoll 

gereğince köy yollan yapımında köylünün güc ve nakit iştiraki şarttır. 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Uzun vadeli plânlara göre tatbikat programlarında köylünün iştiraki nıaraaitt itibara almanakta ise de şi 
«nektara ulaşılamamaktadır. 

Bugüne kadar intikal eden bilgilere göre köylü yardımu /bedenî ve naJdt olarak şöylediT : 

Yuh iGuç karşılığı Nakit Toplam 

1962 1 724 534 1 281 766 3 006 300 
1963 1 995 629 2 966 391 4 962 020 
1964 (Ekim sonu) 1 425 720. 2 846 826 4 272 546 

Yukardaki rakamların analizinden anlaşılacağı veçhile : Gerek köylü yardımının istenilen miktara ulaşa 
ları plânlaması gereğince vilâyetlere yapılması icabeden bakanlık yardımının tam olarak temin edilememesi n 
kuk edememekte ve bu netice bir yılda yapılması gereken yolların mühim bir kısmı senelere intikal ettirilm 

Köylü yardımının, her mıntakada istenildiği miktarda olmamakla, sahil mıntakalarında ve nisbeten z 
istenilen nisbete yakın, fakir ve bu işe alâkasız bölgelerde çok azalmakta veya hiç olmamaktadır. Köyl 
yet ve ihtiyacı anlatılmış olsa dahi vatandaşlarımızın fakirliği ve kısa olan inşaat mevsiminde ancak ke 
ve bedenen köy yollarına iştirak edemiyecekti:*. Bu durum Devlet Plânlama Teşkilâtının 24 Doğu ilin 
belirtilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yatırımlar : 

a) Genel durum : 
Köylerde yaşıyan 20 milyon vatandaşımızı biran evvel yola kavuşturmak maksadiyle hali hazır köy 

hızlandırmak zorunluğu ile karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. 

Köy yolları yapım ve bakımı için Hükümetimizin yaptığı yatırımlar yanında ilâveten vilâyet özel id 
bir miktarda katılması icabetmekte ise de, 5 Yıllık Plânda da işaret edildiği veçhile bu idareler gelirlerinin 
etkili bir seviyeye ulaştıramamaktadır. 1964 yılında illerin bütün çabalarına rağmen köy yollarına yapab 
nu itibariyle 15 054 911 liradan ibaret kalmıştır. Bu yardımın büyük bir kısmının büyük 2 -3 ilimize ai 
miktarda iştirak edebildikleri bir gerçektir. 
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(A/2) YATIEIM HARCAMALARI 
İl yolları: 

Mevcut 23 907 Km. lik il yolu ağının 16 879 Km. lik kısmı üzerind-3 Karayolları Genel Müdürlüğünce çalışm 
lik kısmı üzerinde ise Köy İşleri Bakanlığına anlaşma gereğince verilecek 27,5 milyon lira ödenekle vilâ 
lar bozuk ve ham yollar olup ağır onarım, bakım ve yapmı icabettiren yollardır. 

Bu duruma göre gerak eldeki makina ve teçhizatın kifayetsiz bulunması ve gerekse bu işlere ayrılan 
cak bu il yollarında tatmin edici bir sonuç alınamayacağı aşikârdır. 1965 yılında bu ödenekle ve mevcut 

İl yolu yapımı : 200 Km. 
İl yolu onarımı : 310 Km. 
Atelye tesisi, ambar, sundurma, 
Yağlama ve yıkama binası . . : 40 Aded 
Tamamlanabilecektir. 

Köy yollan : 

1. 1964 yılında Devlet bütçesinden il ve köy yolları yatırım hizmetlerine yatırım olarak 103 milyon 
Köy İşleri Bakanlığının kurulması ile il yolları Karayolları Genel Müdürülğü bünyesinde kalacak buna mu 
lışan personelin tamamı ve makina parkının ise % 80 miktarı Köy İşleri Bakanlığına intikal etmiş olacak 

Bu durum muvacehesinde 1964 yatırım hizmetleri giderleri için ayrılmış olan 103 milyonun % 80 m 
yolları yapım hizmetlerinin 1964 yılındaki tempo ile yürütülebilmesi için tahsisi zaruri görülmektedir. 

2. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünce işçi sendikaları ile yapılan ve buna muvazi olarak vilâyetle 
toplu sözleşmelere göre verilecek munzam ücıet ve fiyat artışlarını karşılamak için de bu miktar ödeneğe k 

3. Normal programlara bütçe imkânsızlığı dolayrsiyle almmıyan ve yapılması öngörülen : 
— Sıtma entegrasyonuna ait yollar, 
— Turistik yollar, 
—• Kömür ocakları yolları, sağlık ocakları yolları için de ayrıca munzam bir ödeneğe ihtiyaç görülmekt 
4. Köy yolu hizmetlerinde çalıştırılacak makina parkının 70 milyon değerindeki bir kısmı teknik ve 

da olduğundan fayda sağlanamamakta ve bu miktar makinanın hizmet dışı bırakılması icabetmektedir. 
makina parkında bu miktar makinanın düşülmesi köy yolları çalışmalarını aksatacağı, hiç olmazsa hizmet 
ile karşılanmaları ve yedek parça tezgâh ve avadanlıklarının ihtiyaçları için bir miktar munzam ödeneğe i 
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Etüt ve proje giderleri : 

1965 Malî yılında Köy îşleri Bakanlığınca ele alınacak köy yollarının etüt ve proje işleri için 4 635 000 T 
olduğu görülmektedir. 

Yol yapım ve onarım : 

1965 Malî yılında ele alınacak köy yollarının yol, köprü, tesis ve büyük onarım giderleri için 26 415 000 T 
miz sebepler dolayısiyle bu miktarın yeterli olamıyacağı görülmektedir. 

1964 yılında üzerinde çalışılan 3 296 Km. köy yolu yapımı ile 1100 Km. köy yolu onarımının aynen devam 
pım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve bilhassa toplu sözleşme ile doğacak munzam talebin ödenebilmesi için 13 
ihtiyaç vardır. (Tablo : 1) 

Köprü yapımı : 

Toplam boyu 10 M. den büyük olan köprüler teknik zaruretler dolayısiyle Karayolları Genel Müdürlüğü t 
da 266 M. toplam boyda 10 adet köprü tamamlanmış bulunmaktadır. 1965 yılı için tahsis edilen 8,5 milyon T 
pımında çalışılabileceğinden yeni köprü yapımına başlamak mümkün olamıyacaktır. 10 M. den küçük köprüle 
mütalâa edildiğinden yol yapım ve onarım kısmında munzam ödenek olarak talebedilen 13.9 milyon TL. 

Köprü onarımı : 

1964 yılında 184 M. köprü onarımı üzerinde çalışılmış olup 1965 yılında aynı miktar köy yolu köprü onarı 
13.9 milyon ek ödenek verilmesi ile mümkün olabilecektir. (Yapım ve onarım kısmında istenen ̂  

Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar: 

1964 malî yılında il ve köy yolları için makina. teçhizat, yedek parça, teknik personel ve diğer çeşitli gider 
miş bulunmakta idi. 1965 yılında köy yollarında çalışacak makina parkının ihtiyacı için tahsis edilen 28 950 
ber umumi bütçe muvazenesi içersinde bu miktarla yetinilmeye çalışılmış ve ek bir ödenek talep edilmemiştir. 

Cari harcamalar : 

Köy îşleri Bakanlığı yeni bir kuruluş olduğundan evvelce Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden kar 
münhasıran il yollarında çalıştırıldıklarından ötürü oradan para almış, fakat bakanlık kuruluşu ile tamamı Köy 
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kim personeli giderleri ile bakım, idame işlerinde çalışan işçi ücretleri ve makina bakım masraflarının 1965 y 
ası gerekmektedir. 1964 yılı bütçesinde il ve köy yolları bakım ve idame giderleri için 21 360 000 T.L. tahs 

Bu miktar ile 14 318 Km. il yolu, 13 011 Km. köy yolu bakımı üzerinde çalışılmıştır. 

1965 yılında köy yolları bakım ve idame giderleri için 5 milyon T.L. sı, il ve köy yolları bakım teknik p 
edilmiş bulunmaktadır. Halen bakım altında bulunan ve ekseriyeti takviyeli ağır bakıma ihtiyaç gösteren 
Km. için ortalama 1 000 T.L. smdan 13 milyon T L. sına ihtiyaç vardır. 

Köy Yolları Dairesi Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış olduğundan yurt içi yollukları yönetim giderleri k 
derleri, kira bedelleri, döşeme ve demirbaş giderleri gibi zaruri ihtiyaçlar da bu 13 milyon T ,L. sı içerisinde b 

Bu duruma göre 1965 malî yılı bütçe tasarısı ile tahsis edilen ve 360 bin lirası il ve köy yollarının teknik 
olan 5 360 000 T L. lık (A/ l ) cari giderlerinin ^kâfi gelmiyeceği gerekçesi ile bu miktarın 7 640 000 T.L. 
(Tablo : 1) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Düşünce ve istekler : 

özel İdarenin, köy yolları yapımına iştirakinin artırılması : 
Bu günkü mevzuat köy yolları yapım, onarım ve bakımlarını vilâyetlerin vazifeleri arasında bulundurmak 

hususunda Hükümetimizin yaptığı yardımlar yanında vilâyet özel idare imkânlarının da bu işe verimli bir mi 
lerlerinin % 20 - 30 miktarı 223 sayılı Kanunla millî eğitim hizmetlerine ayrılmakta olduğu halde k 
ma olarak % 2 nisbetini ancak bulmaktadır. 1964 yılında 15 milyon lirayı bulabilen özel idare yardımı ihtiya 
ma göre özel idarelerin köy yolları yapımına malî bakımdan iştiraklerinin millî eğitimde olduğu gibi kanun 
lüzumlu görülmektedir. 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm 

21.000 

22.000 

23.000 

Maddo 

21.571 
21.572 
21.573 

22.571 
22.572 
22.573 
22.574 

23.571 
23.573 
23.574 

Öde neğm cinsi 

Etüt proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Tek. Per. Geçici görev yolluğu 

Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri (Karayolları eliyle) 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit edilir) 

Makina teçhizat alımları ve büyük onarımlar 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

12.000 12.272 
16.000 16.862 

(A/ l ) CARI HARCAMALARI 
Bakım teknik personel ücretleri (il - köy yolu) 
Bakım ve idame giderleri (Dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit edilir.) 

1 

Bölüm toplam 

Bölüm toplam 

Bölüm toplam 

:^ (A/2) toplam 

(A/ l ) toplam 

(A/ l ) - (A/2) Genel toplam 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/746 
Karar No : 17 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 25 .11.1964 tarihinde kararlaştır 
ve 71 - 2360/4920 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunutasarısı» k 
Bayındırlık Bakanı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelend 

Göçen yıla nazaran 82 361 359 lira fazla olarak teklif edilmiş bulunan Genel Müdürlük 1965 yılı bü 
200 393 472 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 616 000 000 lira sermaye teşkili ve transfer 'harcamaları 
975 224 418 lira olarak tesbit edilmiştir. 

G-enel Müdürlüğün bütçesini komisyonumuz namıma tetkik eden raportörlerimizin raporu okunduktan so 
ğün faaliyeti ile ilgili konular üzerinde durdular, tenkid ve temennilerde bulundular, sorular sordular. 

Bakan ve ilgililer tarafından gerekli izahat verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddelerin m 
(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tetkiki sırasında raportörlerimizin yaptığı incelemelerin 

sinde, köy yolları bakım ve onarımları için konulmuş bulunan ödeneğin kâfi gelmiyeceği, halen kış yaz geç 
cudoliduğu cihetle bu yolların onarımı ve malzeme 'ikmali ı:çin dahi bu paranın yetmiyeceği aşikâr olduğund 
(köy yolları) maddesine 7 640 000 liranın ilâvesi kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan bu yıl inşa edilecek olan yol köprü ve tesisler için konulmuş bulunan ödeneğin de 
topııl sözleşmeler dolayısiyle artan işçi ücretleri ve gerekse normal program haricinde genel müdürlüğe ta 
tesisler dolayısiyle bütçe mülâhazalarında dikkate alınarak köy yolları 22.571 nci yol köprü, tesis yapı v 
2 500 000 lira, 22.574 ncü köy yolları yapımı maddesine de 11 400 000 lira ki, ceman 13 900 000 lira eklen 

Bu değişiklikler neticesi olarak da (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 208 033 472 lira, (A/2) «işaretli cetvel y 
retli cetvel yekûnu da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelin tetkiki sırasında tahmin edilen gelirlerin yer 
şılmış, yalnız gider bütçesine yapılmış bulunan 21 540 000 liranın karşılığı Hazine yardımına eklenerek de 

Bu değişikliğin neticesi »larak t a s annu 1 nci ve 7 nei maddeleri değiştirilerek diğer maddeleri ise ay 
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Karayolları Genel Müdürülğü 1965 yjh Bütçe kanunu tasarısı ekli 
Başkanlığa sunulur. 

cctvelleriylc birlikte Genel Kurulun t 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 
Ankara 
M. Ete 

Artvin • 
Söz hakkım mahfuz 

8. 0. Avc% 
Diyarbakır 

H. Güldoğan 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İstanbul 
E. E. Özden 

Kayseri 
M. Sağlam 

İmzada bulunamadı 
Konya 

Söz hakkım saklı 
R. Özal 

Tabiî Üye 
5. Küçük 

Başkanvekili 
Denizli 

C. Akyar 
Ankara 

Söz hakkım saklıdır 
İV. Ağırnaslı 

Bilecik 
Söz hakkım mahfuz 

Ş. Binay 
Erzurum 
N. Diler 

İstanbul 
M. E. Adalı 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

Söz hakkım mahfuz 
/ . Gür san 
Kırşehir 
A. Bilgin 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
Kars 

C. Okyaıj 
Aydın 

ö. Apaydın 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 
A. Şenyurt 

İstanbul 
0. Z. Gümüşoğlu 

İzmir 
Söz hakkım mahfuz 

N. Kürşad 
Konya 

M. Dinekli 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

N. Bayar 
Trabzon 

A. R. Uzuner 

Kâti 
Yozg 

(;. Su 
Ayd 

Söz hakkı 
1. Se 

Çanak 
Ş. İ 

Gires 
Söz hakkım 

I. E. K 
İstan 

Söz hakkım 
M. G 

Kay 
H. Dik 

Ko 
,1 . On 

Sam 
R. I 

Tun 
Söz hakkım 

M. A. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE l. — Karayolları Genel Müdürlüğünün cari harcamalar 
için 200 393 472 lira, yatırım harcamaları için 616 000 000 lira, serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de 158 830 946 lira ki, toplam 
olarak 975 224 418 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 975 224 418 lira olarak tatmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 1965 Bütçe yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline. 1965 Bütçe yüında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarih
li ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri Ibağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl büt
çe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluşu hak
kındaki 11 . 2 . 1950 tarih ve 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 
bütçe yılında kullan ilanı az. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde ; 

KAEMA BÜTÇE KOM 

Karayolları Genel Müdürlüğ 

MADDE 1. — Karayolları G 
için 208 033 472 lira, yatırım har 
teşkili ve transfer harcamaları iç 
rak 996 764 418 lira ödenek veri 

MADDE 2. — Karayolları G 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 n 

MADDE 4. — Tasarının 4 n 

MADDE 5. — Tasarının 5 n 

MADDE 6. —• Tasarının 6 n 
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Hükümetin Teklifi 

a) Jt 964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b; 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ürcetler kesimleri hariç) (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçla
r ı ' maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa- , 
re'Ji cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yap- j 
imaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Karayolları Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 5889 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 5539 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesinin birinci fıkrasına göre 1525 sayılı Ka
nunun esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar Karayolları Ge
ni 1 Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir holüme gelir, diğer taraftan (Yatırım harcamaları) cetvelinin 
ilgili maddelerine ödenek kaydolunur. 

MADDE 11. — Devlet daire ve müesseseleriyle kamu tüzel kişileri, 
dernekler ve diğer kurumlar tarafından veya dış yardımlardan yol, 
köprü ve benzeri işler yaptırılması maksadiyle Karayolları Genel Mü-

Karayolları G. M. Bütçesi 

Karma Bütçe Komisy 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci 

( S. Sayısı : 500 ) 



Hükümetin Teklifi 

dürlüğüne yatırılacak paralar, (B) işaretli oetvelde açılacak özel mad- [ 
deve gelir., diğer taraftan (A/2) işaretli (Yatırım harcamaları) cetve- < 
liııdc açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 
Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısmı, ertesi yıla birinci fık
ra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürü
tür. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakam 
F. Islimyeli 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 

Devlet Bakanı 
İV. Yetkin 

İçişleri Bakanı 
O. Özirak 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . Öktem 

Devlet Bakanı 
/ . S. Omay 

Adalet Bakanı 
S. Çumrah 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağlık ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
K. Demir M. Yüceler 

Çalışma Bakanı V. 
A. L 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
H. Oral A. .t. Göğüs 

İmar ve İskân Bakanı 
C. üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Karayolları G. M. Bütçesi 

Karma Bütçe Kom 

MADDE 12. — Tasarının 12 

MADDE 13. — Tasarının 13 

( S. Sayısı : 500 ) 



Bölüm. 

12.000 

Madde 

12.110 

12.210 
12.230 
12.260 

12.271 

12.272 

12.280" 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
Aylıklar 

Ücretler Kesim, toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
Devlet yolları bakımı teknik personel üc
reti 
İl ve köy yolları bakımı teknik personel 
ücreti 
(Teknik personel ücreti toplamı : 
11 950 000) 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk Mllffll 
Degum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 

— 78 — 

(Â/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

(i 313 000 

99 168 623 

16 G90 000 
2 335 079 

1 

12 628 800 

360 000 

67 154 748 

10 834 422 

45 000 
7 000 
7 000 

45 000 
2 000 

121 145 897 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

6 313 000 

130 478 480 

16 690 000 
2 335 079 

1 

11 590 000 

360 000 

99 503 400 

14 956 375 

45 000 
7 000 
7 000 

45 000 
2 000 

156 5 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500) 



— 79 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve pi

rim karşılıkları 
TAZMİNATLAR 

12.520 Kasa tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 

Yolluklar Kesim toplama 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Oeçici görev yollukları 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 
12.817 Yol ve makina bakımı geçici görev yollu

ğu 
ÖĞRETİM YOLUIKLAR1 

12.834 Kurs yolluğu 
DÎCTER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 4 422 971; 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1. 340 970 

9 378 452 

45 000 

4 200 

4 780 646 

150 000 
236 000 

30 000 
1 

3 173 970 

763 000 

80 000 

5 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

1 349 970 

13 500 405 

60 000 

1 

4 200 
4 765 646 

150 000 
236 000 

15 000 
1 

3 173 970 

763 000 

80 000 

5 000 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 342 G75) 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderle

ri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

100 000 100 000 

98 C75 
144 000 

98 675 
144 000 

3 298 500 3 5 

1 200 000 

175 000 

150 000 
420 000 
40 000 
360 000 
5 000 
50 000 

475 500 

50 000 
50 000 
350 000 
25 500 

1 200 000 

175 000 

150 000 
420 000 
40 000 
360 000 
5 000 
50 000 

475 500 

50 000 
50 000 
350 000 
25 500 

Karayolları O. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 5Ö0 ) 



— 81 — 

Bölüm Madde 

13.410 
13.420 

13.610 

14.000 

14.130 

ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

Posta-telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
KÎRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE iLGlLl HİZMET 
GİDERLERİ 
Mahkeme harçları ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

728 000 

227 000 
501 000 

895 000 

539 500 

1 424 072 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

728 000 

227 000 
501 000 

1 108 740 

539 500 

2 

1 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

884 572 

20 000 
106 000 

730 550 
28 022 

1 

727 026 

20 000 
106 000 

573 004 
28 022 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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1964 ödeneği 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞÎTLİ GÎDEELEE 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 iç fuar ve sergiler giderleri 
ULUSLARARASI İLÎŞKÎLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gl 
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Balam ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

YOL VE KÖPRÜ BAKIMI VE İDAME 
GİDERLERİ 

16.842 Bakım malzeme giderleri 
16.843 Yönetim giderleri 
16.844 Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde mey

dana gelecek yol ve köprü arızalarının gi
derilmesi 

16.845 Çeşitli giderler 
(Bakım ve idame giderleri toplamı : 
14 525 000) 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

74 525 003 

15 001 

12 000 

74 498 002 

46 149 000 
2 790 000 

250 000 
909 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira 

39 

15 000 

85 000 

12 000 

38 925 002 

10 576 000 
2 790 000 

250 000 
909 000 

Karayolları G-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Bölüm Madde 

16.851 
16.852 
16.853 
16.854 
16.855 

ödeneğin çeşidi 

MAKİNA BAKIM VE İDAME GİDER
LERİ 
Makina ve teçhizat onanmı ve satmalımı 
Makina ve teçhizat yedek parça ikmali 
Bakım malzeme giderleri 
Yönetim giderleri 
Çeşitli giderler 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
1 

2 650 000 
670 000 
80 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

1 
1 

2 650 000 
670 000 
80 000 

(Makina ve bakım giderleri toplamı .-
3 400 002) 

16.861 Bakım ve idame giderleri (il yolları) Ka
rayolları Genel Müdürlüğü eliyle sarf edi
lecektir. 

16.862 Bakım idame giderleri (köy yollan) dağı
tım şekli Bakanlıkça tesbit edilir. 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ bölümü topla

mı 

13.000 YÖNETİM GÎDERLPJRÎ 'bölümü toplamı 

14.000 HÎZMET GİDERLERİ bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

21 000 000 16 000 000 

5 000 000 

121 145 897 
3 298 500 
1 424 072 
74 525 003 

200 393 472 

156 5 
3 5 
1 2 
39 0 

200 3 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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(A/2) YATIEIM HARCAMALARI 

Bölüm 

21.000 

22.000 

Madde 

21.541 
21.542 
21.543 

21.561 
21.562 
21.563 

21.571 
21.572 
21.573 

22.541 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 

KARAYOLLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
îl yolları : (Karayolları eliyle sarf edile
cektir) 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

KÖY YOLLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gî 
DERLERİ 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 

KARAYOLLARI 
Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 
giderleri 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira 

24 045 000 

4 118 000 
15 882 000 

611 000 

1 243 500 
606 500 

25 000 

943 500 
606 500 

9 000 

377 897 000 

283 374 000 

Lira 

24 045 000 

377 897 000 

Hükümetçe j iste 
Madde Bölüm 

Lira 

28 635 000 

1.1 172 000 
8 444 000 

384 000 

2 300 000 
1 660 000 

40 000 

1 770 000 
2 800 000 

65 000 

386 415 000 

258 724 000 

L 

28 

386 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 500 ) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde 

23.000 

22.542 
22.543 

22.561 

22.562 
22.563 
22.564 

22.571 

22.572 
22.573 
22.574 

23.541 

Ödeneğin çeşidi 

Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
il yolları : (Karayolları eliyle sarf edile
cektir) 
Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 
giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
İl yolları yapımı (Dağıtım şekli Bakanlık
ça tesbit edilir.) 
KÖY YOLLARI 
Yol. köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 
giderleri (Karayolları eliyle) 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli Bakan
lıkça tesbit edilir) 
MAKÎNA, TEÇHÎZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 

Ulaştırma sektörü 

KARAYOLLARI 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları (42 000 000 liralık kısmı proje 
kredisi ile temin edilecek makina ve teç
hizatın mahsubu için kabul edilmiştir. 
Nakden hareanamaz.) 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

30 626 000 
1 053 000 

17 
1 

34 

9 

455 000 
050 000 
33 000 

900 000 

045 000 
350 000 
11 000 

Kesim toplamı 137 295 000 

137 295 000 

Hükümetçe i 
Madde Böl 

Lira 

19 403 000 
873 000 

51 474 000 
1 850 000 
176 000 

27 500 000 

8 500 000 
3 000 000 
115 000 

14 800 000 

200 950 000 

20 

94 280 000 148 750 000 

Karayolları G. M. Bütçjesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Bölüm 

21.000 

22.000 

23.000 

Madde 

23.543 
23.544 

23.561 

23.563 
23.564 

23.571 

23.573 
23.574 

Ödeneğin çeşidi 

Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
İl yolları : (Karayolları eliyle) 
Makina teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
KÖY YOLLARI 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ bölümü 
toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE BÜYÜK ONARIMLARI bölüm 
toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

5 720 000 
440 000 

26 875 000 
800 000 
44 000 

8 925 000 
200 000 

11 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

24 045 000 

377 897 000 

137 295 000 

539 237 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira 

8 000 000 
250 000 

13 750 000 
1 200 000 

50 000 

25 000 000 
3 900 000 

50 000 

Lira 

. 28 635 

386 415 

200 950 

616 000 

Karayolları 0. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

ITülrümetçe i 
Madde Bölü 

Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma bedeli 42 000 000 

42 000 000 

40 000 000 

34.000 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emeldi Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DÎĞER BEN
ZERÎ ÖDEMELER 

35.310 Sigortaya ödenecek genel yönetim pirimi 

6 500 

650 030 

230 
350 

030 
000 

40 000 
30 000 

6 500 

710 030 
6 500 

650 031 

230 
335 
55 

030 
000 
000 

30 000 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500) 
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Bölüm Madde 

36.000 

ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM KURULUŞ. 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 Mahdut mesuliyetti (Karayolları Kredi ve 
İstihlâk Kooperatifine) memur ve hizmttli-
lerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere 
BORÇ ÖDEMELERİ 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

60 000 
110 516 057 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

60 000 
118 11 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

36.300 Geçen yıllar borçlan 
36.400 İlâma 'bağlı borçlar 
36.500 İstikraz ödemeleri (Konsolide borç) 
36.600 Geri verilecek paralar 
36.700 Müteahhit bono borçları 

DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ 
36.910 Amerikan teknik yardımları karşılığı ge

çici hesabı 
36.920 5582 sayılı kanun gereğince yapılacak 

yardımlar karşılığı 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER bölümü topla
mı 
BORÇ ÖDEMELERİ bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

305 000 
700 000 

6 000 000 
10 000 

102 000 000 

1 501 057 

305 000 
700 000 

15 000 000 
10 000 

100 000 000 

1 390 289 

709 126 

42 000 000 
6 500 

710 030 
110 516 057 

153 232 587 

40 00 

71 
118 11 

158 83 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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B - CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1964 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe tahm 
Madde Bölü 
Lira 

B/2 - Vergi dışı gelirler 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ 

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARDAN 
ALINAN GELİRLER 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.140 Kiralar ve taşınır değerler gelirleri 
62.330 Taşınır mallar satış bedeli 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

CEZALAR 
63.240 Mütaahhitlerden alınacak gecikme ceza

ları 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
Ö3.400 Bağışlar 
63.500 Gelir kaydolunacak teminat akçeleri 

64.000 ÖZEL GELİRLER 

64.100 Hazine yardımı 
64.130 Proje kredisi karşılıkları 
64.200 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ge

reğince Hazineden alınacak paralar 
64.300 Geçen yıldan devreden nakit 

1 
1 250 000 
4 000 000 

750 000 
5 000 000 

1 
1 

626 863 056 

250 000 000 
5 000 000 

5 250 001 

5 750 002 

881 863 056 

12 000 
1 250 000 
4 000 000 

750 000 
5 000 000 

1 
1 

617 212 416 
42 000 000 

300 000 000 
5 000 000 

96 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Bölüm Madde Geliıin çeşidi 

62.000 

63.000 

64.000 

GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GELİ
Rİ bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR bö
lümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER bölümü toplamı 

19 
1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edi 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

5 250 001 

5 750 002 
881 863 056 

5 262 

5 750 
964 212 

GENEL TOPLAM 892 363 059 975 224 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 



Kanun No. 

5539 

Tarihi 
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C - CETVELİ 

11/2/1950 Karayolkrı Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâtına dair Kanunun 19 n 

Kanun No. 

5539 

Tarihi 
G - CETVELİ 

11/2/1950 Karayolları Genel Müdürlüğü Kanununun gelecek yıllara geçici yüklenme 

E - CETVELİ 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12 000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 500 ) 
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Cinsi 

1.3.1964 tarihinden sonra servis harici edilen makinalar listesi 
Sat 

Adedi t Markası Modeli 

Arazi Binek 
Kaptıkaçtı Arazi 
Pikap 1/2 Ton (4X2) 
Arazi Pikap 

» 
» 

Fiat Canıpangaola 
Willys 
Dodge 

» 
» 
» 

AB—55 
452—FA2 
B4B—108 
B3PW—126 
C3—PW6—126 
T—245 

2 
1 
4 
2 
1 
1 

Cinsi 

1.3.1964 tarihinden sonra servise giren maldnalar 
Sa 

Markası Modeli Adedi t 

Kam. Sa.b. Kar. <6X6) Reo M—45 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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R - CETVELİ 

1965 yılı Genel Bütçe Kanununa "bağlı (B) işaretli cetveldeki 
harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

Bölüm Madde 

12.000 Personel1 giderleri 
12.520 Kasa tazminatı 

7399 sayılı Kamunla Karayolları Genel Müdürlüğü 
(teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar yardımcısı ve 
kıymıet muhafızı vazifelerini gören muhasebe müdür 
fve muavinleriyl'e mesul muhasiplerini kasa tazminatları 
fbu ıtertipten ödenir. 

12.846 Yolluk Ikarşılığı verilen tazminat. 
6245 sayılı Kanunun 49 nıcu maddesi gereğince verile
cek tazminat. 
iAraizi üzerinde seyyar olarak vazife 'gören işçilere 
'6245 sayılı Kanunum 49 ncu maddesi ıgereğince verile
cek tazminat da bu tertipten ödenir. 

rX]ATIEIMIiAE 

Ayrıca : 
1. Bayındırlık Bakanihğının tabi bulunduğu hükümler, 
2. Yol ve yol ile iljgili Iher türlü yapım ve onarum giderleri, 

3. İl özel idarelerine bağlı yo 
için makina, yedek parça alıma ve 
kontrolünü yapacak karayollan 
etüt ve proje giderleriyle teknik 
rayolları Genel Müdürlüğü taraf 
köprülerin yapımının (gerektirdiğ 
vibiyle ilgili yatırım bölümlerinde 

TRANS 
Bölüm Madde 

32.000 Kamulaştırma ve 
32.100 Kamulaştırma 

Yol, köprü ve te 
retleri dolayısiyle 
mevzuata göre t 
tazminat. 
Karayollan Gene 
dırlık Bakanlığın 
pımı ve baikum d 
'bedelleri 

Karayolları G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 500 ) 
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Görevin adı 

Pansumancı 
Müvezzi 

B A R E M ÎÇÎ 
Avuıkat 

DoMoır 

Müterc im 

Aded 

4 
1 
1 

Kadro 
ücreti 

450 
500 
500 

Müddet 

12 
12 
12 

6a 

1 
3 
2 
12 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
8 
4 
3 

1 750 
1 750 
1 500 
1 500 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 

1 750 

12 
10 
12 
10 
7 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

47 

109 

Karayolları €k M. Bütçesi 

Aylık Yılhk 
tutan tutan 

1 800 21 600 
500 6 000 
500 6 000 

634 800 

1 750 
5 250 
3 000 
18 000 
6 000 
1 250 
3 750 
1 100 
2 850 
1 600 
5 600 
2 400 
5 250 

21 000 
52 500 
?6 000 
W 000 
4* 000 
15 000 
45 000 
13 200 
34 200 
19 200 
67 200 
2<? 800 
(X 000 

617 100 

1 251 900 

2 , 

2 
1 

. 5 . 1964 — 

. 5 . 1964 — 

. 8 . 1964 — 

( S. Sayısı : 500 ) 





Dönem : 1 
Toplanü : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1 9 6 5 YILI 
Devlet Su İşleri G. M. Büt 





Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu t 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ( î 741) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı :71 - 2349/i 921 28 . 
Konu 

Millet Meclisi Ba§kaalığma 

Maliye Bakanlığınca hazurlanan ve Türkiye .Büyük Millet Meciiisiııe arzı Bakanl 
2Tt . İt . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri <;îeııei Müdürlüğü 1965 
kanunu tasarısı,» y-e gerekçesi ü'e eki eetve'ller i'lİKİk olarak surmılmnştur. 

Tr.1 recinin yapılmasını rica ederim. 
İsm 

B 

Devlet 8ıı İsleri G-. M. Bütçesi t S. Sayısı : 501 ) 
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G E R E K Ç E 

DSÎ Genel Müdürlüğünün 1965 yıh (A/ l ) işaretli cari harcamalar için 50 330 203 lira (A/2) işaretli yatı 
lira ve (A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 163 407 054 lira olmak üzere cem'an 1 
tır. Mezkûr harcamalar için teklif edilmiş bulunan ödeneklerin mucip sebepleri aşağıda arz edilmiştir. 

Gerekçesi Bölüm 

12.000 

Madde 

12.110 
12.210 
12.230 
12.250 

12.260 
12.270 

ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri : 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı Uzmanlarla Yardımcı
ları ücreti 
Sözleşmeli Personel ücreti 
Teknik Personel ücretleri 

Lira 

4 560 000 
14 500 000 

1 070 000 

920 000 
280 000 

,4 400 000 

12.280 tşçi ücretleri 9 000 000 

Mevcut kardolara göre hesabedilerek teklif olu 
(D) cetveli kadrolarının karşılığı olarak teklif 
Mevcut kadrolara göre hesabedilerek teklif ed 

Yabancı uzman ve yardımcılarının kadrolarına 
Sözleşmeli avukatların ücretleri karşılığı olara 
4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma bağlı 
metlerde çalıştırılan yevmiyeli personel talimatn 
kararnamenin yerine konulacak mevzuat esas 
sonel ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
îşçi ücretleri karşılığı olarak 1964 yılı bütçesin 
lık ödenek kâfi gelmemiştir. Hakiki ihtiyacı ka 
lasiyle 9 000 000 lira teklif olunmuştur. 

Sosyal yardımlar i 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

50 000] 
7 000| 
5 000 ( Geçen yıl bu maddelerdeki tahsisat 1 

23 000 f ile 1 325 400 lira teklif edilmiştir. 
1 500| 

238 900J 

536 495 

DevÜıeJt Su işleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Gerekçesi 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları 
kesenek ve prim karşılıkları 

Tazminatlar : 
12.520 Kasa tazminatı 

İkramiyeler ve mükâfatlar : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ödenekler : 
12.710 Temsil ödeneği 

Yönetim yolluklan : 
12.811 Sürekli görev yolluğu 
12.813 Yönetim geçici görev yolluğu 

12.814 Yabancı uzman ve yardımcıları 
geçici görev yolluğu 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev 
yolluğu 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

öğretim yolluklan : 
12.834 Kurs yolluğu 

Diğer yolluklar : 
12.841 Tedavi yolluğu 

2 507 500 Teknik personel ile işçilerin ve geçici hizmet 
prim karşılığı olup 506 sayılı Sosyal Sigort 
teklif edilmiştir. 

82 000 7398 sayılı Kanun gereğince kasa tazminatı a 
rek teklif edilmiştir. 

1 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

4 200 5027 ve 7244 sayılı Kanunlarla ödenen Genel 
çen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

70 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
125 000 İnşa edilmekte bulunan barajlarda yeniden 

Bu sebeple geçen yıl bütçeye konulan 50 000 
nakale suretiyle 100 000 lira ilâve edilmiştir. 
12 846 ncı maddeden tenzil edilen miktarla bu 

20 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

120 000 Halen mukavele ile istihdam edilen Avukatla 
olarak teklif edilmiştir. 

1 700 000 Yurt içi yolluklan tertiplerindeki toplam ta 
sime dâhil olan diğer maddelere ilâvesi zarur 
için bu maddeden 300 000 lira tenzil edilere 

345 450 Eleman yetiştirmek için açılan kurslara eelbed 
mak üzere 345 450 lira ödenek teklif edilmişti 

7 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Dev&et Su işleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 



Boiikn Madde Ödeneğin çeşidi 

Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları 

12.853' Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabaneı uzmanlar ve yardımcı

ları yurt dışı sürekli görev yol
luğu 

12.871 Yurt: dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.^72 Yurt dışı kongre ve konferans 

yolluğu 

13.000 Yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ügiîi alımlar 

13.110 Kırtasiye alımları, ve giderleri 
13.120 Basılı kâğı1 ve defter alım ve 

giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alınılan ve 

giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve gi

derleri 

13.190 Diğer alımlar ve giderler 
Genel .yönetimle ilgili giderler : 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri: 
13.410 Posta, telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

Lira Geıvkceai 

:>fı O0.0 Gecen vıbn (»deneği avnen teklif edilmiştir. 

2tı OOo Bu maddedeki ödenek o-e«;en yıla nazaran 5 0 
320 0001 

l Geeen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
160 OOO 

•-0 000 Geçen yılın ödeneği 10 000 lira eksiği ile tekli 

7 500 G^çen yılın Tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

150 000 Geçen yılın tahsisatı 106 000 lira noksanı ile 1 
17 000 Gecen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

200 000 Geeen yılın tahsisatı 76 000 lira noksanı ile 2 

35 000 3656 sayılı Kanunun 19 neu maddesine giren 
derlerini karşılamak üzere geçen yıhıı ödeneğ 

2 000 Geeen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

50 000] 
50 000 [ Genel yönetimle ilgili giderler maddelerindeki 

200 000 [ lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
2 000] 

120 000 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
300 000 Gecen yılın ödeneği 30 000 lira noksanı ile 

•rv'hei, Şu İsleri. G. M. Bütçesi ( S. Svavrsı : 501 ) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Kira giderleri: 
13.610 Taşınmaz malların kira bedeli 
13.620 ÎBM makinalanmn kira bedeli 

14.000 Hizmet giderleri : 
Genel yönetimle ilgili hizmet 
giderleri: 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
Güvenlik giderleri: 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinin gerektirdiği gider
ler 

14.342 7126 sayılı Kanuna müsteniden 
çıkarılan Tüzüğün 119 nen 
maddesinin 
Eğitim ve araştırma giderleri : 

14.510 Kurs giderleri 

14.520 Burs giderleri 
34.530 Dış ülkelerde okutulan öğren

ciler giderleri 

— 7 — 

Lîr<; Gerekçesi 

2 000 000 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
575 000 Mevcut tBM makinalanna yeniden ilâve olu 

mak üzere geçen yılın tahsisatı 105 000 lir 
muştur. 

150 000 Gecen yılın ödeneği 100 000 lira noksanı ile 

1 

L Bu iki maddeye ilk defa olarak bu yıl birer l 

I 
i 

!J 
422 400 DSÎ ve Makina eğitim merkezlerinde açılan 

lerden 153 olmak üzere cem'an 176 personel e 
ta ve haftada 48 saat ders görmektedir. Her 
neceğine göre : 

Eğitim Bir Saat 
Kursiyer müddeti haftada başına 

adedi hafta saat ücret 

176 X 10 X 48 X 5 = 
228 750 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir 

537 000 Geçen yılın ödeneği 641 lira noksanı ile tek 

Devlet Su İsleri G. M. Bütçesi (' S. Sayısı : 501 ^ 
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BöKkn Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

15.000 

16.000 

Kurum giderleri: 
İşletmeler giderleri : 

15.910 İşletme giderleri 

Çeşitli giderler : 
Propaganda ve tanıtma gider
leri 

16.370 îç fuar ve sergiler giderleri 
16.390 Diğer propaganda ve tanıtma 

giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören gi
derleri : 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

Bakım ve idame giderleri: 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

Gerekçesi 

900 000 Geçen yılm tahsisatı 100 000 lira noksanı ile 

80 000"| 
J. Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

10 000J 

12 000] 
30 000 i Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
85 000j 

2 400 000 Geçen yılm tahsisatı 100 000 lira noksanı ile 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
(Tarım sektörü) 

21.111 Etüt ve proje giderleri 

21.112 Teknik personel ücretleri 

21.113 Geçici görev yolluğu 

(A/2 Yatırım harcamaları) gerekçesi 

132 925 000 1965 programında derpiş edilen tarım sektörü 
masrafları karşılamak üzere bu maddeye (132 

27 215 000 Madde 21.111 de zikredilen etüt ve proje işl 
ücretlerini karşılamak üzere bu maddeye (27 

1 135 000 Madde 21.111 de zikredilen etüt ve proje işler 
geçici görev yolluklarını karşılamak üzere bu 
miştir. 

Devlet Su işleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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Babam Madde ödeneğin çeşidi Lira Gerekçesi 

22.000 

21.114 Tanzim edilmiş suni ve tabiî göl
lerde balık üretilmesi için etüt 
giderleri 

21.411 Etüt ve proje giderleri 
(Enerji Sektörü) 

21.412 Teknik personel ücretleri 

21.413 Teknik personel geçici görev yol
luğu 

21.611 Etüt ve proje giderleri 

21.612 Teknik personel ücretleri 

21.613 Teknik personel geçici görev 
yolluğu 

Yapı, Tesis ve büyük onarım 
giderleri : 

(Tarım Sektörü) 
22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım gi

derleri 

22.112 Teknik personel ücretleri 

225 000 Tanzkn edilımriş tabiî ve suni göllerde ibahfe etü 
Fakültesi Hidrobiyoloji Enstitüsüne yaptırıla 
maddeye 225 000 lira teklif edilmiştir. 

15 069 000 1965 programında derpiş edilen enerji sektörü 
masrafları karşılamak üzere bu maddeye 15 06 

640 000 Madde 21.411 de zikredilen işlerde çalıştırılac 
üzere bu maddeye 640 000 lira konmuştui'. 

310 000 Madde 21.411 de zikredilen işi evde çalıştırılacak 
larını karşılamak üzere bu (maddeye 310 00 

8 500 000 1965 programında mevcut hizn.etler sektörü e 
rafları karşılamak üzere bu madde için 8 500 0 

2 000 000 Madde 21.611 deld işlerde çalıştırılacak teknik 
bu madide için 2 000 000 lira hesap, .tefrik ve 

600 000 Madde 21.612 deki işlerde çalıştırılacak teknik 
şılığı olarak bu madde için 600 000 lira hesap, 

549 529 000 1965 programında mevcut, Tar^m Sektörü, ya 
rektirdiği masrafları karşılamak üzere bu mad 

27 530 000 Madde 22.111 de zikredilen işlerde çalıştırılaca 
olarak bu maddeye 27 530 000 lira teklif edilm 

Devfl-et Sıı îşlesrâ G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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S'öiüan Madde (Meneğin »-esidi Lira Gerekçesi 

23.000 

22.11 o Teknik personel geçici görev 
yolluğu 

22.411 Yapı. Tesis ve büyük onarım gi
derleri 

22.412 Teknik personel ücretler: 

22.413 Teknik personel geçici, görev 
yolluğu 

22.611 Yapı. te^is ve büyük onarını gi
derleri 

22.612 Teknik personel ücreti 

22.613 Teknik personel, u^ç.iel görev 
yolluğu 

Malana, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları : 

(Tamın "sektörü) 
23.111 Makina, teçhizat alımları ve bii-

vitk onarımları 

23.112 T asit alımları 

5(0 000 ALiüle 22.111 de zikredilen islerde çalıştırılaca 
luklarını kaı-şılaınak üzere bu maddeye 570 00 

250 200 000 1965 programında mevcut enerji sektörü yap 
tirdiği masrafları karşılamak üzere bu maddey 

2 375 000 Madde 22.411 de zikredilen işlerde çalıştırılac 
olarak bu maddeye 2 375 000 lira teklif edilm 

105 000 Madde 22.411 de zikredilen işlerde çalıştırılaca 
larını karşılamak üzere bu maddeye 105 000 

71 335 000 1.965 programında lıizınetleı - yt.pi, tesis ve on 
karşılamaş üzere bu maddeye 71 335 000 lira t 

5 000 000 Madde 22.611 de zikredilen islerde çalıştırılac 
olarak bu madde için 5 000 000 l ira hesap, te 

300 000 Madde 22.611 de zikredilen işlerde çalıştırılaca 
ları karşılığı olarak bu madde için 300 000 lir 

133 270 000 1965 programındaki Tarnn sektörü ile ilgili iş 
yük onarımların gerektirdiği masrafları karşıl 
lira teküf edilmiştir. 

S 155 000 1965 yatırım programının gerçekleşebilmesi iç 
alımları ve büyük onarımları tahsisatından t 
tahsisat hesap, tefrik ve teklif edilmiştir. 

i devlet -Sn îşleri G. M. Bütçesi (' S. Sayısı : 501 ) 

http://yt.pi
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Balamı Madde Ödeneğin çeşidi Liva Gerekçesi 

23.113 Teknik personel ücretleri 

23.114 Teknik personel geçici görev 
yolluğu 

23.411 Makkıa, teçhizat alım ve onarım
ları (Enerji sektörü) 

23.412 Teknik personel ücretleri 

23.414 Teknik personel geçici görev 
yolluğu 

23.611. Makina teçhizat alımları ve 
onarımları 

23.612 Taşıt alımları 

23.613 Teknik personel ücreti 

23.614 Teknik personel geçici görev 
yolluğu 

7 385 000 Madde 23.111 ve 23.112 de zikredilen işlerde 
rini karşılamak üzere bu maddeye 7 385 000 

305 000 Madde 23.111 ve 23.112 deki işlerde çalıştırıla 
lukları karşılığı olarak bu maddeye 305 000 

3 770 000 1965 programında, enerji sektörü ile ilgili iş 
larının gerektirdiği masrafları {karşılamak üz 
edilmiştir. 

1 075 000 Madde 23.411 de zikredilen işlerde çalıştırıla 
olarak bu maddeye 1 075 000 lira (teklif edil 

15 000 Madde 23.411 de zikredilen işlerde çalıştırıla 
luğu karşılığı olarak bu maddeye 15 000 lir 

(i 000 000 1965 programmda hizmetler sektörü ile ilgil 
onarımlarının gerektirdiği masrafları karşıla 
teklif edilmiştir. 

2 000 000 1965 yatırım programının gerçekleşebilmesi i 
zat alım ve onarımları tahsisatından, taşıt s 
teklif edilmiştir. 

250 000 Madde 23.611 ve 23.612 de zikredilen işlerde 
karşılığı olarak bu maddeve 250 000 lira te 

15 000 Madde 23.611 ve 23.612 de zikredilen işlerde 
görev yolluğu karşılığı olarak bu maddeye 1 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 Kurumlar hasılatı ve paylar: 
61.170 İşletme müesseselerinden alı

nacak gelir 

61.174 Devredilen tesislerden ve ortak
lıklardan alınacak bedeller 

61.175 Hidroelektrik tesislerinden el
de edilecek gelirler 

61.176 İşletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri 

62.000 DSÎ Genel Müdürlüğü malları 
gelirleri : 

62.100 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.140 Kiralar 

62.330 Taşınır mallar satış bedeli 
63.000 Çeşitfli gelirler ve cezalar : 

63.240 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme cezaları 

63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe üc
retleri 

63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

— 12 — 
GELÎR BÜTÇESI GEREKÇESI 

Lirr, Gerekçesi 

600 000 Halen faaliyette bulunan 5 işletme vardır. 1 Ç 
ra, 5 Makina Eğitim Merkezidir. Bu müessesel 
nı olarak tahmin ve teklif edilmiştir. 

K0 000 Seyhan Hidroelektrik Santralinden üretilen ener 
min ve teklif olunmuştur. 

70 000 000 Geçen yıllara ait bütçelerimizde tahmin edilen g 
sil edilememiş ise de; bu yıl mezkûr bankayla mu 
bu tertibe 24 500 000 lira fazlasiyle 70 000 000 l 

15 000 000 Geçen yılın geliri aynen tahmin ve teklif edilmi 

1 Bir lira teklif edilmiştir. 
3 500 000 DSÎ tarafından emaneten yaptırılan işlerin artm 

rı kiraya verebilecek imkânda bir değişiklik olma 
teklif edilmiştir. 

1 000 000 Geçen yılın geliri aynen tahmin ve teklif edilmi 

1 450 000 Geçen yılın geliri 450 000 lira fazlasiyle 1 450 
mistir. 

750 000] 
2 250 000 J- Geçen yılın gelirleri aynen tahmin ve teklif edil 

Devfet Su işleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Gerekçesi 

64.000 özel gelirler : 
64.100 Hazine yardımı 1 254 710 255 

64.130 Proje kredisi karşılıkları 

(A/l) cari harcamalar için 50 330 203 lira, 
1 257 803 000 lira ve (A/3) sermaye teşkili 
163 407 054 lira olmak üzere gider bütçesi 
Buna mukabil DSÎ gelirleri (B) cetvelinde 
miktar 1 471 540 257 liradan tenzil edildikt 
lira teklif edilmesi gerekiyor ise de Amerikan 
lar için bütçeye intikal eden 119 730 000 lira 
rak 1 254 710 255 lira teklif edilmiştir. 

119 730 000 Amerikan yardımından mubayaa edilecek m 
kal eden. 

64.300 Geçen yıllardan devreden nakit 2 500 000 Geçen yıllardan devreden nakit 2 500 000 li 

(Â/3) SERMÂYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI GEREKÇ 

Bölüm Madde 

31.000 

ödeneğin çeşidi 

Kurumlara katılma payı ve 
sermaye teşkilleri: 

31.310 Mukavelenin feshi münasebe
tiyle Ege Elektrik Türk Ano
nim Şirketine ödenmek üzere 

31.410 6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletme döner sermayesi 

Lira Gerekçesi 

1 Henüz feshi tahakkuk etmemiş bulunan Ege 
lığına ödenmek üzere (Aktarma suretiyle tah 
lif edilmiştir. 

1 Geçen yılın tahsisatı aynen 1 lira olarak tekl 
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Bölüm Madde Ödeneğin çe§Mi 

31.420 Makin a "Eğitim Merkezine yar 
dini 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmaJar: 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma be

delleri 
34,000 Malî transferler : 

34.310 î l özel idarelerine, transfer 
(Köy içmesuları için nakdî ve 
aynî yardım miktarı Bakanlık
ça tesbit olunur.) 

34.320 Muğla vilâyetine (Patlayıcı 
maddeler deposu inşaatına yar
dım. ) 

34.710 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

34.730 Beynelmilel Büyük Barajlar 
Dünya Enerji Konferansı Türk 
Millî Komitesine 

— 14 — 

Lira < rerakçesi 

1 000 000 18 Mayı» 1960 tarihinde Amerikalılarla karşılık 
sisine karar verilip döner sermayeli bir isletme 
Eğitim Merkezinin bir kısım masrafları (AID) k 
rikan yardımı ile karşılanmakta idi. 1 . 3 . 19 
sileceği Maliye Bakanlığı Dış Yardımlar Muhas 
gün ve 54/824 - 366/31724 sayılı yazılariyle bil 
mezkûr Eğitim Merkezinin masraflarını karşıla 
miştir. 

45 000 000 (ieceıı vılm ödeııcsi avncn teklif edilmiştir 

35 000 000 Geçen yılın ödeneği 10 000 000 lira fazlasivle 

15 000 Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları ve Muğla V 
ve DSİ Genel Müdürlüğünün patlayıcı maddele 
masraflarına iştirak payı olarak teklif edilmişti 

41 500 Geçen yıla nazaran fazla teklif edilmiş bulunan 
Beynelnıil Sulama ve Drenaj Komisyonu için Y 
tı masraflarına iştirak için teklif edilmiştir. 

200 000 196.' yılında Türkiye'de toplanacak Beynelmil 
lık çalışma masraflarını karşılamak üzere. 

I>evi.et Su İsleri G. M. Bütçesi ı S. Savısı : 501 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 Sosyal transferler : 
35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer giderler 
35.710 DSÎ Genel Müdürlüğünün me

mur ve müstahdemleriniıı Bi
riktirme Sandığına (Memur 
v»1 müstahdemlerin öğle ye
meklerinde kullanılmak üzere) 

36.000 Borç ödemeleri ; 
36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 tlâma bağlı borçlar 
36.510 6200 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 istikrazı, faiz. 
itfa karşılıkları 

36.530 5977 sayılı Kanunla tasdik olu
nan anlaşma gereğince temin 
olunan 25 200 000 dolarlık kre
dinin faiz. itfa ve genel gider-
1 eri 

36.540 Konsolide borçlar 
36.400 Geliverilecek paralar 
36.710 1965 vadeli dıs bonolar 

Lir; Gerekçesi 

190 600] 
25 000 [ 

126 367f 
4 000J 

Kadrolara göre hesabedilerek teklif edilm 

60 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

55 000 Geçen yılın ödeneği 100 000 lira noksanı il 
250 000 Gecen vılm ödeneği avnen teklif edilmiştir. 

2 367 500 Ödeme plânına göre hesabedilerek teklif edi 

17 257 525 Ödeme plânına göre hesabedilerek teklif edi 
45 879 560 T. C. Merkez Bankasının vâki talebi üzerin 

10 000 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir 
15 655 000 1965 vadeli dış bonoların ödenmesi için tek 
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B A P O E 

I. KISIM 
1. — Hizmetin mahiyeti ve şümulü : 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, 1954 yılında 6200 sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığına bağlı katma 
yeniden organize edilmek suretiyle kurulmuş ve bilâhara 1963 yılında kurulan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan 
lüktür. 

Mrekezde, Genel Müdürlük ve daire başkanlıklarından kurulu bir merkez teşkilâtiyle, 15 tane bölge ve 5 tane d 
lerinden kurulu taşra teşkilâtına sahip büyük bir kuruluş olarak vazife görmektedir. 

Görevleri, 6200 sayılı Kanunla kendisine verilen ve aşağıda mahiyeti açıklanmış bulunan görevlerdir. (Köy, 
sayılı Kararname ile Köy İşleri Bakanlığına devredilmiş olduğundan kanunun ayrıca mütalâasına da yardımı olac 
kiklerimiz bir ek rapor halinde sunulmuştur.) 

6200 sayılı Kanunla verilen görevler, su kaynaklarının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden f 
lir. Aynı kanunun 2 nci maddesinde bu görev; sulama taşkın önleme, bataklık kurutma ve bunlarla ilgili enerji 
tadadedilmıiş olup, yine aynı madde içinde bu -vazifelerin yerine getirilmesine matuf her türlü etüt, proje, inşaat 
ğı belirtilmiştir. 

DSl ye verilen vazifeler meyanmda bulunan, mümkün olan nehirlerin nakliyata elverişli bir hale getirilmesi 
mesi, konuları, henüz geniş bir ihtiyaç ve tatbikat sahası bulamamış olmakla beraber, yapılan etüdlerde bu kon 
diğer tatbikatın bu imkânları zedelenmesi ihtimallerinin önüne geçilmektedir. 

Baraj inşaatlariyle birlikte, ağaçlandırma ve mesire ihtiyacının karşılanması cihetine gidilmektedir. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yukarıda belirtilen vazifeleri, 5 Yıllık Kalkınma Plânına paralel olarak »h 

vadeli programa istinaden hazırlanmış ve Devlet Plânlama Teşkilâtınca tetkik ve kabul edilmiç yıllık program 
Bu suretle DSl nin meşgul olduğu konulardaki memleket ihtiyaçları plân hedeflerine ve memleketin malî imk 

2. — Mevcut mevzuatın yeterlik derecesi : 

6200 sayılı Kanun DSÎ ye, su kaynaklarının geliştirilmesi ve işletilmesi konusunda bidayeten gereken yetkile 
iş hacminin büyük ölçüde artması ve buna paralel olarak teşkilâtın büyümesi se'bebiyle bugünkü ihtiyaca tam ol 
çıkan bir kısım mevzuat ile de intibak halinde bulunmamaktadır. 

Bu cümleden olarak DSl nin 6200 sayılı Kanuna göre takibetmesi lâzımgelen program hazırlama usulü ile son 
lâtı kanunu ile gelen yeni programlama usulü arasındaki farkı zikredebiliriz. 

Devlet Su îşteri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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6200 sayılı Kanunun 21 nci maddesi, memleketteki su konularının verimlilik ve ele alınmasındaki zaruretl 
lıklar arası bir komisyon eliyle bir sıralamaya tabi tutulmasını ve bu sıralama cetvelinin Bakanlar Kurulunca 
dır. 

Aynı kanunun 22 nci maddesi de yukarıda belirtilen işlerin her bütçe yılı başında üç yıllık bir programın 
ve tatbikini icabettirmektedir. 

Halbuki Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulmasiyle programların tesbiti usulü yeni esaslara bağlanmış bulu 
Bu itibarla DSÎ nin programla ilgili mevzuatının buna paralel hale getirilmesi lüzumu aşikârdır. 
Bundan ayrı olarak, 1963 yılında merkezi Hükümet teşkilâtı reorganizasyonu ile ilgili raporun Hükümete 

ham alınarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kurulması sebebiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğ 
ve henüz bu bakanlığın teşkilât kanununun çıkarılmamış bulunması bugün için DSÎ nin işlerinin yürütülmes 
durumun, su politikasının en iyi bir şekilde yürütülerek, vazife tedahüllerinin ve bir kısım işlerin sahipsiz ka 
yi de içine alan yeni mevzuat getirilmesi tabiî olduğundan bugünkü halde, DSÎ nin uzun vadeli işlere el at 
tadır. Bu sebeple bu bakanlığa ait teşkilât kanununun bir an önce çıkarılmasını temenni etmekteyiz. 

Temenniye şayan diğer bir husus da memlekette mevcut su kaynaklarının en iyi şekilde geliştirilmesini 
ve engellerin bertaraf edilmesini hedef tutan su haklan kanununun bir an önce çıkarılmasıdır. 

Bu suretle : 
Su kaynaklarının perakende ve kısır kullanmalara terkedilmesi önlenecek; 
Su kaynakları ile ilgili teknik ve ekonomik inkişafların getirdiği yeni değerlerin ve tesirlerin himayesi 

cak ve; 
Su kaynaklan ile ilgilenen idare ve kurumlarm su kaynaklan potansiyelini optimum şekilde değerlendirecek 
Su kaynaklarının belirsiz olan hukukî durumlannı önliyecek su sicili tutulması, 
Su kaynakları ile ilgili bütün gayretlerin Devletten beklenilmesi yerine halkın kuracağı su birlikleri vası 
Yurdumuzdaki su kaynakları ile ilgili anlaşmazlık ve dâvalann normal bir sürede çözümlenmesi sağlanaca 
Bütün bunlarla birlikte, 5 Yıllık Plânda Devlet Su İşlerinin payına düşen hizmetlerin 1964 yılında sad 

bulması, 1965 yılında 1 257 803 000 liraya çıkması ve daha ileriki yıllarda daha hızlı bir tempo ıie yükselmes 
bu işleri gerçekleştirecek kadroya sah'ibolması aynı derecede bir zaruret olarak ortaya çıkmakl atadır. Yatı 
biyle teşkilâtın da buna mütenazır olarak geni^liyebilmesi için gerekli elestikiyeti temin edecek mevzuat ve h 
tadır. 

6200 sayılı Kanun sert hükümleri ihtiva etmektedir, idarecilere gerekli ve yeter bir kadroyu temin imkân 
her yıl artmakta olduğu gibi memleketin sulama, taşkın önleme, enerji istihsali gibi azametli dâvalannı halle 
lara verilen ücretler her nekadar Devlet dairelerinde diğer personele verilen ücret veya maaşlardan umumiyet 
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ket ihtiyacından eok az olusu ve dış ülkelerde de talip bulması hasebiyle şimdiki kadro ve ücretlerle yeteri kakl 
değildir, mümkün olamamaktadır. Yapılan tahminlere göre memleketin personel ihtiyacı takriben 40 000 civaı-mda 
12 000 civarında mühendis bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu çıplak realite karşısında kendisine çok büyük ve ha 
dürlüğü mevzuat ve bütçe imkânları yüzünden görevini süratle ve gereği kadar vüs'atli şekilde yapamamaktad 
rın temin ettiği çeşitli faydalar üzerinde yapılan hesaplara göre bu salıada yapılan yatırımlar 2 - 3 sene gibi kı 
mektedir. Bu sahada yapılacak yatırımlarla elde edilecek enerji sayesinde Türkiye'nin geri bir tarım ülkesi olma 
haline gelmesi mümkün olacağı gibi yapılacak sulama sayesinde teksifi ziraat mümkün hale gelecek başta pamuk 
bağ, bahçe ziraat i sür'atle ve tahminlerin üzerinde inkişaf edecektir. 

Bu suretle verim, kalite ve ihraç imkânları artacak, Türkiye malî çıkmazdan kurtulmanın imkânına kavuşacak 
daki meknuz kuvvetleri harekete geçirecek, milyarları Türk lıafena ve bütçesine süratle nakledecek son derece 
karşısında bulunmaktayız. Bu itibarla DSİ teşkilâtı her türlü kayıtlardan kurtarılarak istediği yerli veya yabanc 
ve maaşla ve istediği sayıda çalıştırma imkânına, kavuşturmalıdır. Bu suretle ileriki sahifeleroV de açıklandığ 
nin önlenmesi, hayırlı ve faydalı tesislerin zamanında hizmete acdması mümkün olacaktır. 

Kısaca dokunduğumuz sebepler dolayısiyle DSİ nin mevzuat ve bütçeye taallûk eden bilcümle problemlerinin b 
rak Hükümetçe sür'atle ek- alınıp olumlu bir şekilde halledilmesini temenni ediyoruz. 

Memleketteki elektrik kaynaklarının işletilmesi konusunun tek bir elden idaresini hedef tutan Türkiye Elektrik 
noktalarda Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılmasını derpiş ettiğinden bu kanunun uygun şekil 
zın geliştirilmesi projelerinin tespitinde mevcut bâzı tereddüleri bertaraf ederek müstekar bir politika getireceğind 

Netice olarak, Bakanlık teşkilât kanunu, 6200 sayılı Kanunun gerekli maddelerinin ve bu meyanda programla il 
yaçlara uygun şekilde tadili, su hakları, kanunu ve TEK kanunu taşanlarının bir an önce kanunlaştırılmaları ile 
da çok- maksatlı projeler halinde ve optimum faydayı sağlıyacak şekilde, mevcut imkânlar israf ve ziyan edilm 
si mümkün olacaktır. 

Tl. KISIM 
1. — Hizmetlilerin inkişaf seyri, istatistikî bilgiler : 
Su işleri faaliyetlerimizin düzenli bir şekle kavuşması 1937 yılma raslamaktadır. 1937 yılında 2 401 087 TL 

yılında 927 108 000 liraya yükselmiş olup 1965 yılı içinde 1 257 803 000 TL. lık bir bütçe teklif edilmiş bulunma 
zarfında su işleri yatırım bütçesinin, 1937 yılmdakine kıyasla 1965 yılında 52 misline çıkmış olduğu görülmekte 

1965 bütçesi de 1964 yılı bütçesine nazaran % 36 nisbetinde artmış bulunmaktadır. 
Bu artış nisbeti şayanı şükran bulunmakla beraber kâfi değildir. Raporun I nci kısmında belirtilen hususla 

misli olması temenni edilir. 
Şimdiye kadar su işlerine harcanan para takriben 6,5 milyar liradır. 

Devltet Su îşleri G. M. Bütçesi f S. Sayısı : 501 ) 
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Bu para ile saklana;: Çayda «la yine yaklaşık olarak :. 

•Sulama : 30f> 759 )!.; 
Kurutma 01 200 Ha. 
Taşkın korun.a : 301 9,51 Ha. 
Kner.ji : 327 000 Kw. dır. 

2. — Gelecek yıllara ait program ve tasavvurlar : 

Bilindiği üzere •") Yıllık Kalkınma Plânı, gelecek yıllara ait ya.linmiu.riH program ve tasavvurların ö yıl 
Bu plâna göre ."> yıllık devre için. büyük kısmı DSÎ yi ilgilendiren yatırımlar şöyledir : 

Tarım sektöründe : fi 040 000 000 TL. 
Unerji sektöründe : 4 058 000 000 TL. 

Toplam îf 00a 000 000 TL. 

DSİ bu miktarın takriben 7 milyarlık kısma... tahakkuk ettirmekle görevli bulunmaktadır. 
Mezkûr Genel Müdürlük, bu görevini yerine getirebilmek için. uzun vadeli 5 yıllık program Hazırlamış ol 

mını yıllık icraat programı olarak revize etmekte ve Devlet Planlama. Teşkilâtiyle mutabakata vardıktan son 
yıl bütçesine mesnet teşkil etmektedir. 

Devlet Su İşleri yapacağı bu yatırımlar için. lüzumlu etüt ve projeleri kendi elemanları marifetiyle hazırl 
artan iş hacmi karşısında mevcut kadronun buna yetişmemekte olduğu görüldüğünden yerli mühendislik firm 
ve katı proje 'işleri ihale edilmiş buluıi'maktadır. 

Aynı şekilde, yabancı müşavir ve mühendislik firmalarının teknik güçlerinden de faydalanılmaktadır. Bu 
kadro imkânları sağlandığı takdirde DSİ bu sahadaki işlerini kendi kendine yapabilecek hale gelecektir. 

Yapılan tahmin ve hesaplara göre DSİ uin faaliyet sahasına giren işlerin Türkiye, çapında tamamlanabilm 
yatırıma ihtiyaç olduğu tahmin edilmektedir. 

(Şimdiki programlara göre, 1966 ortalarında bu miktarın % 30 u fizibilite raporlarına bağlanmış olacak 
Birinci beş yıllık plânda verilen 7 milyar Türk lirası, mütebaki ihtiyaca riisbet edildiği takdirde işlerin ikm 

bulunduğu görülecektir. 
Türkiye'nin bu kadar beklemeye tahammülü olmadığı izahtan varestedir. 
Yapılan etüt ve plânlamalar beynelmilel standartlara tamamen uygun bir şekilde hazırlanmış ve hazırlan 

temininde bu plân ve fizibilite raporları, kuvvetli birer mesnet teşkil etmektedir. 

'IVv<L«t Su İsteri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 
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Amerikan yardımından temin edilen 2 089 912dolâr ile yabancı mühendislik firmalanna bâzı proje ve müdafa 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bunlar Ceyhan, Berdan - Asi, Çarşamba ve Bafra ovalan, Aşağı Susurluk (Karacabey, Manyas ovalan) Aş 
porlandır. Ayrıca istanbul ve İzmit şehirlerinin içme ve sanayi suyu probleminin halli imkânlannı gösteren bir 

Bu bahsedilen işlere ait çalışmalar için 2 089 912 dolar ve ayrıca 9 942 047 Türk lirası sarf edilecektir. 
3 206 743 TL. lık iş yapılmıştır. 

Bu projelere konu teşkil eden yatınmlarm tahakkuku için takriben 8 milyar lira harcanması icabedeeektir 
tesisleri ve yılda 4 milyar (Kwh.) enerji üretecek tesisler yapılmış olacaktır. 

Bu projelerde derpiş edilen işlerin takriben % 10 u ilk 5 Yıllık Plân devresinde tahakkuk edebilecektir. 

III. KISIM 
1964 malî yılı yatırımlarının durumu ve sağlanan faydalar : 
1963 malî yılından devreden işlerle, 1964 yılında yeni iş olarak ele alman yatırımlann 1964 malî yılı sonuna 

sımlarının tahakkuku ile aşağıda belirtilen yatırımlar yapılmış ve faydalar sağlanmış olacaktır. 
Halen işler program gereğince yürümektedir. 
Buna göre 1964 malî yılı sonu itibariyle yatırımlann durumu ve sağlanması beklenen faydalar aşağıda takd 

1. — Tarım sektörü ile ilgili yatırımlar ve sağlanan faydalar : 
A) Sulama ve drenaj : 
1964 yılında toplam olarak 1 017 024 000 lira keşif bedelli sulama ve drenaj konulan üzerinde çalışarak mal 

yatırımın yapılması, bu yatınmlarla toplam olarak 55 859 Ha. lık yeni sulama kapasitesi elde edilmesi beklenm 

B) Taşkından koruma : 
Bu konuda 1964 yılında 69 919 000 lira keşif bedelli iş üzerinde çalışılarak 1964 malî yılı sonuna kadar takri 

36 951 Ha. lık saha, 26 meskûn yer taşkından korunacaktır. 

O) Kurutma : 
3 339 000 T. L. keşif bedelli işten 1964 te 1 837 000 T. L. lık kısmı bitecek ve (1200) Ha. arazi kuruyacaktır. 

2. Enerji : 
1964 yılında üzerinde çalışılan enerji tesislerinin keşif bedelleri toplamı 463 938 000 T. L. olup, 1964 malî yı 

lira harcanacak ve yine yıl sonuna kadar takribeTi 4 600 Kw. lık yeni kapasite elde edilecektir. 

DeVîet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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IV. KISIM 

Programla uygulama arasındaki farklar ve sebepleri : 
Bilindiği üzere, program ne kadar mükemmel yapılmış olursa olsun, tatbikattaki şartlar, düşünülen şart 

ler de bundan az çok müteessir olmaktadır. 
Bu itibarla 1964 programının uygulanmasında bâzı farklar zuhur etmiş ve etmektedir. 
işlerin seyrine tesir eden başlıca sebepleri şöylece özetlemek mümkündür. 

a) Teknik personel ve vasıta sıkıntısı: 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bütün gavretlerine rağmen henüz etüt ve proje işlerini inşaat faaliye 

tir. Bu sebepten işlerin ihalesi için gerekli katî projelerin temininde güçlük çekilmektedir. 
Bu halin sebebi, teşkilât ve mevzuat yetersizlikleri ve özellikle yeteri kadar kaliteli teknik personele ve 

tır. 
DSt Genel Müdürlüğü, bu durumun telâfisi için yerli ve yabancı özel sektörün teknik iş gücünden imkân 

men halen bu güçlük izale edilememiş bulunmaktadır. 

b) İstimlâk tahsisatının yetersizliği: 
1964 yılında 80 milyon liralık istimlâk tahsisatı ihtiyacına mukabil bütçeye ancak 45 000 000 konulabil 

tırım içinde mütalâa edilmemesi sebebiyle Devlet Plânlama Teşkilâtınca yatırımla birlikte dengelenmemesi ve 
sarruf zaruretleri esbabı mucibesi karşısında kâfi gelmemesidir. 

Nitekim 1965 yılında yapılması gereken istimlâklerin hakikî karşılığı 95 milyon lira iken Maliye Bakanlığınc 
üst tarafının diğer kısımlardan yapılacak tasarruflar ve aktarma tedbirleriyle karşılanması lâzımgeldiği müta 
nulmamış olduğu, yine 45 000 000 lirada kalındığı anlaşılmıştır. Halbuki tasarruf miktarlan ancak tatbikatta 
leri de düşünülen süratte yürümemektedir. 

Bu durumu düzeltmek için istimlâk anlamının yatırım kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın ve yatırı 
durularak istimlâk ödeneğinin transfer bütçesinden çıkarılarak, yatmra bütçesi içine ayrı bir kalem halinde k 
yatırımla dengeli şekilde istimlâk tahsisatı aynlmasma imkân verilmesi lâzımdır. 1965 programının 45 milyo 
tülemiyeceği aşikârdır. Binaenaleyh kamulaştırma tahsisatının ihtiyaca uygun hadde çıkanlmasmı temenni ed 

c) Nakit teminindeki güçlükler : 
DSÎ nin 1964 gelir bütçesinin takriben % 92 si Hazine yardımı olup, yatıranların zamanında yapılması, 

mümkün olacağından, Hazinenin ihtiyaca paralel olarak nakit ihtiyacını karşılaması lâzımdır. 
Halbuki tatbikatta umumiyetle nakit darlığı ile karşılaşılmakta, istihkaklar zamanında ödenememekte, toplu 

defada ve gecikerek tediye mecburiyetinde kalınmaktadır. 

Devlet Su işleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 
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Bunun psikolojik tehirleri aşikâr olup mütaahhidi ihtiyatlı harekete sevk etmektedir. Bu da hittabiî işlerin yav 
Buna mahal kalmaması için DSÎ ee Hazineye bildirilen nakit ihtiyaç programına behemaha! uyulması ve Hazi 

ması lâzımdır. 

d) Döviz teminindeki gecikme : 
Yatırım hizmetlerinin gerektirdiği dövizin çok def a zamanında temin edilememesi işlerin ijvri kalmasına sebebo 
Bn gecikmeyi tevlideden başlıca sebepler şöyledir; 
"1. .Maliye Bakanlığının döviz tahsis edebilmesi için Sanayi Bakanlığınca o malın yari i<;inde imal edilmediğ 
Sanayi Bakanlığı ise bu "hususun tesbiti işini Ticaret ve Sanayi Odalarının mütabl asını ,-hnak suretiyle yapm 

goeiktirmektedir. 
2. Mütaahhitlerin ithal zorunda bulundukları mallar için Maliye Bakanlığınca, elinde bıılnnan yatının kotas 
Tamamen o taahhüdün ifasında kullanılmak üzere ve yapılacak tesisin bir parçası olarak ithal zarureti doğduğ 

yapılması halinde tahsisi mümkün olan yatırım kotasmdaki dövizden idarenin aracılığı ile döviz tahsis edilmesi f 

e) Malzeme teminindeki güçlükler : 
Memleketimizde cari satış usulleri, çimento, demir v. s. gibi inşaat malzemesi satmalarak iş yapmak mecburiy 

durumlarda bırakmaktadır. 
İhtiyacın zamanında karşılanabilmesi için siparişlerin toptan yapılması, paranın peşin ödenmesi ve malın da 

betmektedir. Ancak malını satmakta müşkülât çeken bâzı çimento fabrikaları da evvelâ sipariş bedelinin % 10 unu 
çekerken de bedelini peşin istemektedir. Bu yüzden müteahhidin sermayesi çimentoya bağlanmakta, dolayısiyle işçisi 
lâta uğramakta, işler de ister istemez yavaşlamaktadır. Bu güçlüğün hafifletilmesi için % 10 emtinatın banka mektub 

Durum demir temininde, bundan da ağırdır. Keza diğer malzemeler için de aşağı yukarı aynı durum mevcuttur. 
Devlet Su İşleri Teşkilâtınca bu duruma her hangi bir çare bulunması mümkün görünmemekte, bunun belki 

inektedir. 

V. KISIM 
Teklif ve temenniler : 
Yukarıdaki temennilerinize ilâve olarak aşağıdaki bir hususun da teklifi uygun görülmüştür. 
ŞöyleM : 
DSt nin muhtelif işlerinde çalıştırılmak üzere teknik yardım anlaşmaları çerçevesinde, çeşitli milletlere ait ya 

Devlet <Sn İsteri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 
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Bu uzmanlarla ilgili olup, anlaşmaların gerektirdiği bir kısım masrafların cari olan bütçe formülleri için 
Bu itibarla yatırımlarla ilgili (R) cetveline aşağıdaki formüllerin eklenmesini teklif ediyoruz 

Teklif : 

«(Jeşitli yardım anlaşmalarından yararlanarak memlekete getirilmiş bulunan ecnebi uzmanların bu anlatma 
cümle masrafları, istihdam edildikleri işe göre bütçenin 21.000 veya 22.000 tertibinden ödenir.» 

Bütçe Raportörleri 

Adana Trabzon 
Kema1 Sarıibrahimoğlu Ali Rıza Uzu-ner 

Devlet Su İşleri Cr. M. Bütçesi ( S. Sayısı : SOI) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyoiu 
Esas No. : 1/741 
Karar No.: 18 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Msclise arzı Bakanlar Kurulunca 25 . 11 . 1964 tarihinde kararlaş 
tarih ve 71-2349/4921 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanu 
edilımiş olmakla, Bayındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar balkanları, Devlet Su İşleri Genci Müdürü ve Maliye B 
halde incelendi ve görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün 1965 yılı bütçesi, (A/ l ) -cari harcamaları için 50 330 203 lira, (A/2) yatırım harcam 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 163 407 054 lira olmak üzere 1 471 540 257 lira olarak Hükü 
nazaran 383 684 832 lira fazlalık göstermektedir. 

Gider bütçesiyle denkleştirilmiş olan, genel müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu d 
metçe tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Genel müdürlük bütçesini Komisyonumuz namına tetkik eden raportörlerimizin raporu okunduktan sonr 
ilgili konular üzerinde tenkid ve temennilerde bulunulmuş, sorular sorulmuştur. 

Bakan ve ilgililer tarafından .gerekli izahat verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddelerin m 
( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tetkiki sırasında; raportörlerimizin yapmış oldukları inceleme 

genel müdürlüğün 1965 yılı yatırım programının tahakkuku için gerekli kamulaştırmanın yapılmasını temin 
nan ödeneğin kâfi gelmediği anlaşıldığından, hizmeti aksatmadan tasarrufu mümkün görülen 50 000 000 lir 
törü 22.111 nci yapı tesis ve büyük onarım giderleri maddesinden, 11 milyon lirasının da ene.-ji sektörü 22 
giderleri maddesinden düşülerek 32.100 ncü kamulaştırma ve satmalmalar maddesine ilâvesi kabul edilmişti 

Diğer taraftan köy içme suları işlerine ayrılan ödenek geçen yıllarda ele alman işlerin ikmaline ancak kâ 
susuz bulunan köylerimizin bir an evvel suya kavuşturulmalarını temin maksadiyle 34.310 cu .'1 özel idarele 
nakdî ve aynî yardım miktarı bakanlıkça tesbit olunur) maddesine 15 000 000 liranın ilâvesi uygun görülm 

Bu değişiklikler neticesi olarak da, cari harcamaları gösteren (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu aynen, yatırım 
retli cetvel yekûnu 1 207 803 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamalarını gösteren (A/3) işaretli cetv 
rak Komisyonumuzca teöbit edilmiştir. 

Devüst Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelin tetkiki neticesinde de gelirlerin normal ol 

köy içme suları için yapılan 15 000 000 liranın karşılığı 64.100 ncü Hazine yardımı maddesine eklenerek d 
yekûnu da Komisyonumuzca 1 486 540 257 lira olarak tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Bu değişiklikler neticesi olarak da tasarının İve 2 nci maddeleri değiştirilerek diğer maddeleri ise ayne 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı ekli eetvelleriyle birlikte Genel Kuru 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

İstanbul 
0. Z. Gümüşoğlu 

Kayseri 
M. Sağlam 

İmzada bulunamadı 
Sakarya 

Söz hakkım mahfuz. 
N. Bayar 

Başkanvekili 
Denizli 

C. Akyar 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur. 

î. Sezgin 
Erzurum 
N. Diler 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuz. 

M. Güven 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Samsun 
B. Isıtan 

Sözcü 
Kars 

K. Okyay 

Artvin 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 

Bilecik 
Söz hakkım mahfuzdur. Sözüm mahfuz. 

8. 0. Avcı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

İstanbul 
H. E. Özden 

Konya 
M. Dinekli 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

Ş. Binay 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz. 

î. E. Ktlıçoğlu 
İzmir 

Söz hakkım mahfuzdur. 
/. Gürsan 

Konya 
A. Onar 

Trabzon 
^i. Şener 

A 
M 

B 
N. Y 

İmzada 

C. T. 

Söz hak 
N. 

K 
Söz h 

R 
T 

A. R 

Dövl<et Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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HÜKÜMET TEKLİFİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, cari harcama
ları için 50 330 203 lira, yatırım harcamaları için 1 257 803 000 lira. 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 163 407 054 lira İd top
lam olarak 1 471 540 257 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1965 bütçe yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1965 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 30 . 6 . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri. 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler. 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, kuruluşu hak
kındaki 18 . 12 . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 
bütçe yılında kullanılamaz. 

KARMA BÜTÇE KOMİSY 

Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri G 
lan için 50 330 203 lira, yatırım h 
sermaye teşkili ve transfer harcamal 
lam olarak 1 486 540 257 lira ödene 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri G 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzer 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 neü 

MA DDK 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 ııei m 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı m 

ütçesi f S. Sayısı : 501 ) 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları} maddesindeki Ödeneği?! yet
memesi halinde : 

De\4et Su İşleri G. M. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 471 540 257 lira olarak tah
min edilmiştir. 
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Hükümetin T^MLfî 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
olduklan hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 neü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık-
l an yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin ilgili hiz
met tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Gecen yıllar borçları) 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (\rapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara ı 
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, 
dernekler ve diğer kurumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yar
dımlardan 6200 sayılı Kanunun şümulüne giren yeraltı ve yerüstü su
lan, etüt, proje ve inşaat yaptmlması maksadiyle Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açı
lacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (A/2) (Yatının harcama-
lan) cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar- ertesi yıla 1 ııci 
fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

De-vM Sı, İşleri G. M. 

Karnımı Bütçe Koe 

MADDE 7. — Tasannın 7 nc 

MADDE 8. — Tasannın 8 nc 

MADDE 9. — Tasannın 9 nc 

MADDE 10. — Tasannın 10 
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Hükümetin TekMfi 

MADDE 11. Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğünce girişilecek sari 
taahhüt işlerinde kullanılmak üzere buno ihracına yetki verilmesi hak
kındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fıkrası hükümleri 1965 bütçe 
yılında uygulanmaz. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — 
Bakanları yürütür. 

Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Sânayi Bakanı 
M. Erten 
imar ve iskân Bakanı 

C. üzer 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

N. Yetkin 
İçişleri Bakanı 

O. öztrak 
Millî Eğitim Bakanı 

/ . öktem 
Sağlık ve Sos. Y. Bakanı 

K. Demir 
Ulaştırma Bakanı 

F. Alpiskender 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

H. Oral 

Devlet Bakanı 
/ . S. Omay 

Adalet Bakanı 
S. Çumralı 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Bayındırlık Bakam 
A. H. Onat 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Çalışma Bakanı V. 
A. t. Göğüs 

Turizm ve Ta. Bakanı 
A. ./. 

Köy işleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Karma Bütçe Komisy 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü 

DevLat Su işleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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Bölüm Madde 

12.000 

12.110 

12.210 
12.230 
12.250 
12.260 
12.270 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
32.340 
12.350 
12.370 
12.380 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücretleri 
Teknik personel ücretleri 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kes 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumları 

sim toplamı 

kesenek ve 

( A / l ) CARİ HARCAMALAR 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 054 000 

27 506 000 

16 229 000 
1 075 000 

922 000 
280 000 

4 500 000 
4 500 000 

2 686 495 

51 000 
7 600 
5 000 

23 000 
1 500 

1 448 395 
1 150 000 

39 532 696 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

4 560 000 

30 170 000 

14 500 000 
1 070 000 

920 000 
280 000 

4 400 000 
9 000 000 

3 832 900 

50 000 
7 000 
5 000 

23 000 
1 500 

1 238 900 
2 507 500 

41 

12.520 

prim karşılıkları 
TAZMİNATLAR 
Kasa tazminatı 50 000 82 000 

Devûıet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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Bölüm Maddt Jdeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
.12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Tenısil ödeneai 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ Yurt içi yoMuki/yr/ 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yolluğu 
İ 2.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzman ve yardımcılan geçici gö

rev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

Ö Ğ R E T İ M Y O L L U K L A R I 
12.834 K u r s yolluğu 

D İ Ğ E R Y O L L U K L A R 
12.841 Tedavi yolluğu 

( Yıu1 içi yollukları toplam] : 2 387 4-^0 • 

4 :2i M» 

232 000 

<0 
50 

• 20 
80 

2 000 

050 

I 

000 
000 

000 
000 
ooo 
00<.) 

ooo 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

1 

4 200 

3 037 450 

70 000 
125 000 

20 000 
120 000 
700 000 

:?45 450 

7 000 

II - Yurt dm yolluklan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlar ve yardımcı]an yurt 

dışı geçici görev voli mm 

r>o ı *oo 

25 00O 

r-o ooo 

2«. 000 

Doriapft Su İs.le-ri G. M'. Bütçesi ' S. Savısı : 501 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
1.2.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 650 000) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler. 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

320 000 
.160 000 

683 500 

90 000 
7 500 

256 000 
17 000 

276 000 
35 000 

2 000 

3 954 500 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

320 000 
160 000 

491 500 

80 000 
7 500 

150 000 
17 000 

200 000 
35 000 

2 000 

3 

Genel yönetimle ilgili şiderler 
Kesim toplamı 

13.410 Posta, telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

351 000 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

8u giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

50 000 
50 000 

249 000 
2,000 

450 000 

120 000 
330 000 

30? 000 

50 
50 

200 
2 

000 
000 
000 
000 

420 000 

120 
300 

000 
000 

Devişeft Su İsleri 0î. M. Küteesi ( S. Sayısı : 501 ) 
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Bölüm. 

14.000 

Madde 

13.610 
13.620 

13.130 

ödeneğin çeşidi 

Kira giderleri Kesim toplamı 

Taşınmaz malların kira bedeli 
İBM. makinalarmın kira bedeli 
HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGİLİ HİZ
MET GİDERLERİ 
Mahkeme harçları ve giderleri 
Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 470 000 

2 000 000 
470 000 

250 000 

1 341 391 

Hükümetçe isten 
Madde Bolüm 

Lira Li 

2 575 000 

2 000 000 
575 000 

150 000 
2 

t 

1 3 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektiği giderler — 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna müsteniden çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler — 1 
Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 1 091 391 1 188 150 

14.510 Kurs giderleri 325 000 422 400 
14.520 Burs giderleri 228 750 228 750 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 537 641 537 000 
15.000 KURUM GİDERLERİ 1 000 000 9 

İŞLETMELER GİDERLERİ 
15.910 İşletme giderleri 1 000 000 900 000 

Devlett Su İşleri G. M. Bütçesi ( & Sayısı : 501) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Propaganda ve tanıtma giderleri 
Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
.16.300 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri 

Temsil ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
.16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ Bölümü Top
lamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü Top
lamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü Toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü Toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü Toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMİ 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

2 717 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

2 

90 000 

80 000 
10 000 

127 000 

90 000 

80 000 
10 000 

127 000 

12 000 
30 000 
85 000 

2 500 000 

30 532 696 

3 954 500 
1 341 391 
1 000 000 
2 717 000 

48 545 587 

12 
30 
85 

2 400 

000 
000 
000 

000 

41 

3 
1 

2 

50 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

126 655 000 

110 322 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

188 6 

161 500 000 

21.111 Etüt ve proje giderleri (6 750 000) liralık 
kısmı proje kredisiyle temin edilen imkâ
nın mahsubu için olup nakden harcana 
maz) 97 122 000 

21.112 Teknik personel ücretleri 12 000 000 
21.113 Teknik personel geçici görev yolluğu 1 000 000 
21.114 Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık 

üretilmesi için etüt giderleri 200 000 
(İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hid
robiyoloji Enstitüsüne ödenmek üzere) 
Enerji sektörü Kesim toplamı 11 500 000 

21.411 Etüt ve proje giderleri 6 750 000 
21.412 Teknik personel ücretleri 4 250 000 
21.413 Teknik personel geçici görev yolluğu 500 000 

Hizmetler sektörü (Köy içme suyu) 
Kesim toplamı 4 833 000 

21.611 Etüt ve proje giderleri 2 458 000 
21.612 Teknik personel ücretleri 2 000 000 
21.613 Teknik personel geçici görev yolluğu 375 000 

132 925 000 
27 215 000 
1 135 000 

225 000 

16 019 000 

15 069 000 
640 000 
310 000 

11 100 000 

8 500 000 
2 000 000 

600 000 

DevÜjöt Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

697 360 000 

430 026 000 

414 526 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira 

906 

577 629 000 

549 529 000 
(33 340 000 liralık kısmı proje kredisiyle 
temin edilecek malzemenin mahsubu için 
olup nakden harcanamaz) 

22.112 Teknik personel ücretleri 15 000 000 
22.113 Teknik personel geçici görev yolluğu 500 000 

Enerji sektörü Kesim toplamı 207 500 000 

22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 202 300 000 
(30 640 000 liralık kısmı proje kredisiyle 
temin edilecek malzemenin mahsubu için 
olup nakden harcanamaz) 

22.412 Teknik personel ücretleri 5 000 000 
22.413 Teknik personel geçici görev yolluğu 200 000 

Hizmetler sektörü (Köy içme suyu) 
Kesim toplamı 59 834 000 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 58 009 000 
22.612 Teknik personel ücretleri 1 650 000 
22.613 Teknik personel geçici görev yolluğu 175 000 

27 530 000 
570 000 

252 680 000 

250 200 000 

2 375 000 
105 000 

76 635 000 

71 335 000 
5 000 000 
300 000 

Devlet Su îşleri G. M. Bütçesi < S. Sayısı : 501 ) 



Bölüm Madde 

23.000 

23.111 

ödeneğin çeşidi 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
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1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

103 093 000 

91 760 000 

73 660 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

162 

149 115 000 

133 270 000 

23.112 
23.113 
23.114 

23.411 

23.412 
23.414 

(49 000 000 liralık kısmı proje kredisiyle 
temin edilecek makina ve teçhizatın mah
subu için kabul edilmiş olup nakden harca-
namaz) 
Taşıt alımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

Enerji sektörü Kesim toplamı 

23.611 

23.612 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona-
rımlan 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

Hizmetler sektörü (Köy içme suyu) 
Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımlan ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 

10 800 000 
T C00 000 

300 000 

3 000 000 

2 850 000 
3 000 000 

150 000 

333 000 

3 230 000 
2 000 000 

8 155 
7 385 

305 

000 
000 
000 

4 860 000 

3 770 
1 075 

15 

000 
000 
000 

8 265 000 

6 000 000 
2 000 000 

Deviljöt Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayıısı : 501 ) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

23.G13 Teknik personel ücretleri 
23.614 Teknik personel geçici görev yolluğu 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ bölümü 
toplamı 
YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI bölümü top
lamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMİ 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

100 000 
3 000 

126 655 000 

697 360 000 

103 093 000 

927 108 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 
Lira 

250 000 
15 000 

188 

906 

16 

1 257 

DeVlıet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Lira 
Madde 

Lira 
Bölüm toplamı 

Hükümetçe isten 
Lira Bölüm t 

Madde Lir 

/ - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ ORTAKLIK
LARA ÖDEMELER 

32.310 Mukavelenin feshi münasebetiyle Ege 
Elektrik Türk Anonim Şirketine ödenmek 
üzere 

Döner sermayelere ödemeler 
Kesim toplamı 

31.410 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gere
ğince ayrılacak işletme döner sermayesi 

31.420 Makina eğitim merkezine yardım 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalmalar 

45 000 000 

45 000 000 

1 000 001 

1 000 000 

45 000 000 

1 0 

45 0 

34.000 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 25 008 000 35 2 

Devlet Su işleri O. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde 

35.000 

ödeneğin çeşidi 

özel idarelere yardımlar ve ödemeler 
Kesim toplamı 

34.310 ti özel idarelerine transfer (Köy içme su
ları için nakdî ve aynî yardım miktarı Ba
kanlıkça tesbit olunur.) 

34.320 Muğla vilâyetine (Patlayıcı maddeler de
posu inşaatına iştirak payı.) 

Uluslararası teseküllere ödemeler 
Kesim toplamı 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 
34.730 Beynelmilel büyük barajlar dünya enerji 

konferansı hazırlıkları için Türk Millî Ko
mitesine ödenmek üzere 

SOSYAL TRANSFERLER 

Emeldi Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

25 000 000 

25 000 000 

000 

8 000 

402 463 

222 
25 
150 
4 

830 
000 
633 
000 

462 463 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira 

35 015 000 

35 000 000 

15 000 

241 500 

41 500 

200 000 

345 967 

190 600 
25 000 
126 367 
4 000 

Devtet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde 

.710 

36.000 

ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIM 
DSİ Genel Müdürlüğü Memur ve Müstah
demlerinin biriktirme sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeklerinde kulla
nılmak üzere) 
BORG ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

İstikraz ödemeleri Kesim toplamı 

36.510 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gere
ğince çıkarılan % 5 faizli istikrazı, faiz, 
itfa karşılıkları ve genel giderleri 

0 1950 ilâ 1960 yılları arasında Amerikan 
yardımından temin olunan malzeme ve gön
derilen uzmanlar için AID kanali ile öde
nen 204 186 09 doların karşılığı olup (T. C. 
Merkez Bankasındaki AID karşılıkları mu
vakkat hesabına ödenmek üzere) 

36.530 5977 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma 
gereğince temin olunan 25 200 000 dolarlık 
kredinin faiz, itfa ve genel giderleri 

36.540 Konselide borçlar 
(İstikraz ödemeleri toplamı : 65 774 585) 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

60 000 

155 000 
250 000 

28 502 950 

2 377 000 

41 731 374 

575 950 

17 550 000 
8 000 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

60 000 

55 000 
250 000 

65 774 585 

2 367 500 

81 7 

17 527 525 
45 879 560 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 
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1964 ödeneği 
Ilükümetçe ist 

_,..... ,,. , , « , „. . , . Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Bolum Madde Ödeneğin çeşidi L i r a L i r a L i r a L 

_ ^ „ ~ -Z.& 
36.600 Geri verilecek paralar 10 000 10 000 

Bono borçları Kesim toplamı 12 813 424 15 655 000 

36.710 1965 vadeli dış bonolar 8 813 424 15 655 000 
0 Müteahhit bono borçları 4 000 000 — 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYI YE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ bölümü top
lamı 1 1 

32.000 KAMULAŞTIRMA YE SATINALMA-
LAR bülmü toplamı 45 000 000 45 

34.000 MALÎ TRANSFERLER bölümü toplamı 25 008 000 35 
35.000 SOSYAL TRANSERLER bölümü top

lamı 462 463 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ bölümü toplamı 41 731 374 81 

Devlet Su işleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 
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B - CETVELİ 

Bölüm Madde Geliıin çeşidi 

1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira Li 

B/2 - Vergi dışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 70 450 000 85 6 

61.170 işletme müesseselerinden alınacak gelir 600 000 600 000 
TESİS VE ORTAKLIK GELİRLERİ 

61.174 Devredilen tesislerden ve ortaklardan alı
nacak bedeller 2 850 000 50 000 

61.175 Hidro - elektrik tesislerinden elde edilecek 
gelirler 45 500 000 70 000 000 
(Tesis ve ortaklık gelirleri toplamı : 
70 650 000) 

61.176 İşletmelerde mükelleflerden tahsil oluna
cak amortisman ve işletme ücretleri 15 000 000 15 000 000 
PAYLAR 

0 Devredilen tesislerden ve ortaklardan alı
nacak paylar 6 500 000 •— 

62.000 DSİ GEİNTEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI 
GELİRLERİ 4 500 001 4 9 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN GE
LİRLER 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 1 1 
62.140 Kiralar 3 500 000 3 500 000 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 



— 43 — 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 
62.330 Taşınır mallar satış bedeli 

63.000 ÇEŞÎTLÎ GELİRLER VE CEZALAR 
CEZALAR 

63.240 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

64.000 ÖZEL GELİRLER 

64.100 Hazine yardımı 
64.130 Proje kredisi karşılıkları 
64.300 Geçen yıldan devreden nakit 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 
bölümü toplamı 

62.000 DSÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI 
GELİRLERİ bölümü toplamı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR bö
lümü toplamı 

54.000 ÖZEL GELİRLER bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1964 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 000 000 

4 000 001 

1 000 000 
750 000 

2 250 000 
1 

1 008 905 423 

1 000 905 423 
— 

•S 000 000 

70 450 000 

4 500 001 

4 000 001 
1 C08 905 423 

1 087 855 245 

Hükümetçe tahmi 
Madde Bölü 
Lira 

1 450 000 

1 000 000 
750 000 

2 250 000 
1 

1 254 710 255 
119 730 000 
2 500 000 

4 

L 376 

8 

1 37 

147 

Devfet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 
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C - CETVELİ 
Yergilerin, resimlerini ve başka p i r l e r i n 

dayanakları 

Cesidi Tarihi Numarası 

Kanun 25/12/1953 6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 

G - CETVELİ 

Kanun No. 

6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilm 
7478"] 
5977 | 

297 l Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanunlar, 
178! 

Devtet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 
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Memuriyetin ııev'i 

Da.ğıtK-ı 
» 

Ozalitçi 
•Başadacı 

Aded 

4 
4 
2 
4 
1 

Ücret 

450 
400 
450 
400 
300 

Memuriyetin 

Odacı 
» 
» 

Bekçi 
Avukat 

ııev'i Aded 

30 
1 
3 

22 
4 

Ücret 

300 
250 
200 
300 

1' 250 

Mem 

Avukat 
» 

Dosya ve E 
Memur 

» 

Bölüm Madde 

E - CETVELÎ 

ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Devilıeît Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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Memuriyetim ııeıv'i 

Yük. Müh. Müh. veya Fen Me. 
(İh. Mv.) 
Yük. Mülh. Mıü/h. veya Fen Me. 

» » » 
» » 3> 

» » » 
Meram* 

Mütercim 
Sulbe Başmühendisi (Yük. Müh.) 
(îh. Mv.) 
Yük. Müh. Müih.. veya Fen Me. 

Ressıam 
» 

Memur 
Mesul Muhasip 

Aded Aykk 

1 
2 
5 
9 

10 
2 
1 
1 

10 
7 

24 
19 
15 
2 
1 
3 
9, 

950 
800 
700 
600 
50ü 
400 
350 
800 

1' 100 
700 
600 
500 
450 
400 
500 
400 
400 
600 

L - CETVELİ 

Memuriyetini nev'i 

Mesul Muhasip 
Veznedar 

» 
Sulatma Mütehassısı (Yük; Müh. 
Ziraat) 

T> » » 

» » •» 
Hukuk Müşaviri 
Tarımı Müşaviri '(Yük. Zir. Müh.) 
(İh. Mv.) 
İktisat Müşaviri (İh. Mv.) 
Fen. He. Md. (Yük. Müh.) (Ih. 
Mıv.) 
Ma.k. Ş.b. Md. (Yülk Müh. veya 
Mülh.) (fiı. Mv.) 
Yük. Müh. Müh. veya Fen Me. 
(îh. Mv.) 
Şb. Md. 
Yük. Mülh. Mülh. veya Fen. Me. 
(fiı. Mv.) 

» » 2> 

Aded 

4 
3 
5 

1 
2 
2 
1 

1 
1 

7 

1 

2 
2 

9 
10 

Aylık 

500 
500 
450 

050 
800 
700 

1 100 

1 250 
1 250 

1 250 

1 250 

950 
950 

800 
700 

Me 

Ressam 
Bölge Md 
Bölge Md 
(İh. Mv.) 
Şube Başm 
(fiı. Mv.) 

» 
İşletme M 
Müh.) (İh 
Yüık. Müh 
(fiı. Mv.) 

» 
Yüık. Müh 
Ressam ( 

Sulama 
Müh. 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 



— 48 — 

T - CETVELİ 

237 sayılı Kanun gereğince 1965 malî yılı Bütçesinden satnalınacak olan taşı 

Aded 
Cinsi miktarı Nerede kullanıla 

Kamyon tanı yüklü ağırlığı en az (9 OOO Kg.) 60 Tarım sektörü için 
Arazi Pick-Up 4X4 60 » » » 
Arazi binek 4X4 115 » » » 
Otobüs 20 » » » 
Kaptıkaçtı (ŞeHıir dışı hizmetler için) 4X4 45 » » » 
Motosiklet 15 » » » 
Bisiklet 75 » » » 
Arazi binek 4X4 30 Köy içme suyu için 
Arazi pikap 4X2 20 » » » 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 
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R - CETVELİ 

1965 yılı Genel Bütçe Kanununa ibağJı (R) işaretli cetveldeki 
harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

Bölüm Madde 

12.000 

21.000 

Personel' 'giderleri 
12.5i20 Kasa tazminatı 

7398 sayılı1 Kanunla DSÎ teşkilâtında çalışan vezne
dar, veznedar yardımcısı ve kıymet muhafızı vazifele
rini gören mulhaselbe müdür ve muavinleri ile mesul 
muhasiplerinin kasa tazminatı (12.520) nci maddeden 
üdenir 

YATIRIM HABGAMALAItf 
Etüt ve proje giderleri 

21.114 Tanzim edilmiş talbiî ve suni göllerde balık ünetiknesi 
içim etüt ıgiderleri 

(Bölüm Madde 

Tanzim edilmiş ta 
için yaptırılacak 
ler • (21.1114) ncü m 

23.000 Makima, teçJhizıat 
213.111 Makina, teçhizat 
23.112 Taşıt alımları 
23.612 Taşıt alımları. 

Çeşitli yardım anlaşmalarından 
için yuırda 'getirilmiş bulunan yab 
ğince yapılacak ödemeler 21.000 ve 
tertiplerinden 'karşılanır. 

(1) Trafik kazaları ile ilgüi tazminatlar da bu tertipten ödenir. 

Devlet Su îşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 50J ) 
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1.3.1964 ten sonra servise giren taşıtlar 

^dedi 

65 
80 
8 

Cinsi 

Arazi binek 
Arazi Piok - Up 
Piok - Up 

(4X4) 
(4X4) 
(4X2) 

Markası 

Land Rover 
Chevrolet 

Satmalıma 
tarihi 

1964 
1964 
1964 

Adedi 

1 
3 
3 
9. 

1.3.1964 ten sonra servis harici edilen taşıtlar 

Cinsi Markası 

Arazi tünek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi kaptıkaçtı 
Pick - Up 

Arazi Pick - Up 
Arazi Pick - Up 
Sab. Kar. Kam. 
Sab. Kar. Kam. 

(CJ-2A) 
(CJ-3B) 
(CJ-3A) 

(1951) 
(4-63) 
(F-l) 

(F-100) 
(475-4WD) 
(473-4WD) 

(KB-6) 
(6403) 

Willys 
» 
» 

Land Rover 
Willys 
Ford 

> 
Willys 

» 
întermational 
Chevrolet 

Satmalıma 
tarihi 

1954 
1954 
1953 
1951 
1947 
1946 
1953 
1954 
1951 
1954 
1955 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 
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Bölüm Madde 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler 

Görevin >adı Aded 

E - CETVELİ 

Hiamet 
süresi 

Ücret Ay 
Aylık 
tutarı 

Senelik 
tutarı 

Teknisyen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kalıkülâtöı 

(Maliyet) 
(Maliyet) 
(Hesap) 
Yardımcısı 

» (Maliyet) 
» (Hesap) 
» 

» Yardımcısı 
Teslim Alma ve Gönderme Memuru 
öğretmen 
Müvezzi 

2 
1 
9 
7 
5 
4 
11 
21 
9 
17 
2 
1 

89 

1 250 
1 100 
950 
800 
800 
700 
700 
600 
500 
500 
600 
400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 500 
1 100 
8 550 
5 600 
4 000 
2 800 
7 700 
12 600 
4 500 
8 500 
1 200 
400 

59 450 

30 000 
13 200 
102 600 
67 200 
48 000 
33 600 
92 400 
151 200 
54 000 
102 000 
14 400 
4 800 

713 400 
214 020 

927 420 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı ı„501) 
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Görevin adı Aded 

Hizmet 
süresi Aylık Senelik 

Ücret Ay tutan tutarı 

Doktor (Barem içi) 
» » 

Bölüm Madde 

Barem içi kadroları 

3 
12 

15 

700 
600 

12 
12 

2 100 
7 200 

9 300 

25 200 
86 400 

111 600 
33 480 

12.000 12.250 Ecnebi uzman ve yardımcı personel 

145 080 

Ecnebi uzmanlar ve bunlara yardımcı personel 

Ecnebi Uzman 
» > 

1 
1 
1 
1 

11 000 
10 000 
7 500 
6 000 

12 
12 
12 
12 

11 000 
10 000 
7 500 
6 000 

132 000 
120 000 
90 000 
72 000 

34 500 414 000 

(*) 263 ve 5 sayılı kanunlara göre yapılacak % 35 zam (E) cetvelinde çahşanlar'm intibaklarına 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501 ) 



*_56-~ 
Hizmet 
süresi Aylık Senelik 

Görevin adı Aded Ücret Ay tutarı tutarı 

Ecnebi uzman yardımcı personel 

Teıknisyen (Maliyet) 
İktisatçı 
Teknisven Yardımcısı 
Organizatör 
Teknisyen (Hesapçı 

» Yardımcısı (Hesapçı) 
Teslim Alma ve Gönderme Memuru 
Kalkülâtör 
Mutemet 
Kart ot ete Memuru 

9 
1 
3 
2 
3 
4 
4 
8 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

250 
250 
100 
100 
950 
800 
700 
600 
450 
400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

11 250 
1 250 
3 300 
2 200 
2 850 
3 200 
2 800 
4 800 

450 
400 

135 000 
15 000 
39 600 
26 400 
34 200 
38 400 
33 600 
57 600 

5 400 
4 800 

36 32 500 390 000 
117 000 

507 000 

(*) 263 ve 5 sayılı kanunlara göre yapılacak % 35 zam (E) cetvelinde çalışanların intibaklarına 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 501) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 

Hudu 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 5 

1965 YILI 

ve Sahiller Sağlık G 
Bütçesi 





Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 7 

T. C. 
Başbakanlık 28 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-2350/4922 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyüik Millet Meclisine arzı Bakan 
25 . 11 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsm 

Ba 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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MASRAF BÜTÇSSt MUCÎP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1965 yılı (A/ l ) işaretli cari harcamaları 1964 yılına naza 
lira olarak tes'bit edilmiştir. Bu fazlalık haddi zadında 124 410 lira-ise de fgeçen yıkın tahsisatına nazaran te 
hakiki fazlalık 30 360 liradan ibarettir. Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat ve alâkalı tert 

Lira FAZLALAR : 

32 000 12.210 ncu Hizmetliler ücreti maddesindedir. 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi şümulüne g 
yılında yapılan ücret zamları hak edişleri karşılığıdır. Her iş hacmi ve .geliri artan idaremizin ' 
törlere giden yetişmiş personelin ayrılmasını önlemek ve randımanı artırmak amacıyla bir kısım 

2 400 12.290 ncı Gece pratika ücreti madde simdedir. 1965 yılında servise girecek 1 aded deniz tmotorb 
mının gece pratika ücretidir. 

2 109 12.370 nci Emekli keseneği karşılıkları maddesindedir. Yeni ihidas ve (L) cetvelinden alınan kadrolar 
senekleri karşılığıdır. 

25 000 12.590 ncı özel kanunları gereğince verilen diğer tazminatlar mıaddesiındedir. 472 sayılı Kanun g 
tın ödenmesini temin maksadiyle konulmoıştur. 

10 9"99 ,12.853 ncü Yurt dışı geçici göırev yollu ğu maddesindtşdir, Genel Md. üe ilgililerinin: yurt dışında 
konulmuştur. 

4 000 13.150 nci Yakacak alımları ve giderleri nraddesindedir. Yeni tesislerimiz için konulmuştur, 
2" 500 13.210 ncu Su giderleri maddesindedir. Yeni tesislerimiz için konulmuştur. 
1 500 13.410 ncu Posta, telgraf giderleri maddesindedir. Yeni tesislerimiz ihtiyacı için artırılmıştır. 
1 500 13.420 nci Telefon giderleri maddesindedir. Yeni tesislerimiz ihtiyacı için artırılmıştır. 

10 000 135 nci Hizmet taşıtları ve onarma giderleri maddesindedir. Genel MüdürKiğiimüzün hizmet taşıtl 
nek! masrafları yetmediğinden Ibu miktar aıtınknıştır. 

15 000 13.610 ncu Bina ve kira (bedeli maddesindedir. Kira ile tutulması icalbeden idare ve merkezilerimi 
1 14.341 nci 3325 sayılı Kanun«n 3 ncü maddesinin gerektirdiği ıgiderler maddesindedir. Tertip a 
1 14.342 inci 7126 sayılı Kanuna dayan il arsak çıkarılan! tüzüğüm 19 ncu mıaddesinin ıgerektirdiği g 

«jçılmasındaindır. 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. .Bütçesi (S. Sayısı : 502.) 
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Lira 

10 000 15.1613 <ncü Taşıt işletme ve onarma giderleri maddesindedir. Cari yıl bütçe tatbikatı iyi sonu 
fazla tahmin olunan 15.616 nıcı Malzeme alını ve giderleri maddesinden düşülerek bu maddeye 

4 400 15.672 nci Ulaştırma giderleri maddesindedir. (Bu madde yeni açılmıştır. 15.676 ncı Malzeme a 
lira tenzil edilerek yeni açılan bu maddeye aktarılmıştır. 

3 ÖOO 15.679 ncu Diğer alım ve giderleri ma d d esindedir. 15.676 ncı Mûl'zeme alım ve giderleri madde 
edilmnşitir. 

1124 410 Yekûn 

NOKSANLAR : 
4 000 12.340 nıeı Tedavi giderleri maddesindedir. Bütçe tatbikat seyrine ıgöre bu miktar indirilmiştir. 
2 550 12.5-20 nci Kasa tazminatı maddesinde dir. Veznedar ve yardımcılarına verilmekte olan tazminat 

konulmuş! tur. 
2 000 13.110 ncu Kırtasiye alımları ve giderleri maddesindedir. Plânlama emirleri gereğince .1>u mikta 

14 000 13.130 ncu Döşeme, dem iribaş alımları ve giderleri nnaddeısindedir. Plânlama emirleri gereğince 
6 000 13.220 nci Temizlik giderleri maddesindedir. Tasarruf gayesiyle bu miktar noksan 'konulmuştur 
2 500 13.440 ncı Taşıma giderleri maddesindedir. ödeneğin bakiye irae etmesinden noksan konulmıuş 

11 000 14.440 ncı Vergi, resim ve .harclaır maddesindedir. öeçen sene müterakim vengi resim ve harçla 
san konulmuştur. 

25 000 14.796 ncı Malzeme alım ve giderleri maddesindedir. Tasarruf gayesiyle noksan konulmuştur. 
14 600 15.616 ncı Malzeme alım ve giderleri maddesindedir. Bu maddeden ahnan miktar taşıt işletme 
¥2 400 15.676 ncı Malzeme alım ve giderleri maddesindedir. Bu maddeden alınan miktar, diğer alım v 

derleri maddesine verilmiştir. Bu suretle maddeler aırasında ahenk sağlanmıştır. 

94 050 Yekûn 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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YATIRIM HARCAMALARI MUCİP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1965 yılı yatırım harcamaları .1964 yılma nazaran 
de 4 038 000 lira noksaniylo 2 000 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Noksanlığın mucip sebepler 
ğıda gösterilmiştir. 

FAZLALAR 
Lira 

20 000 21.912 nci teknik personel ücretleri maddesindedir. Bu miktar geçen seneye nazaran iş hacminin 
lama Teşkilâtı Dairesince kabul edilmiştir. 

9 000 21.913 ncü teknik personel geçici görev yollukları maddesindedir. Bu miktar senesi içinde geçici 
muştur. 

5 000 22.912 nci teknik personel ücretleri maddesindedir. Senesi içinde teknik personel hizmetinin a 

34 000 Yekûn 

NOKSANLAR 
Lira 

60 000 21.911 nci etüt ve proje giderleri maddesindedir. Etüt ve proje hizmetinin gpçen seneye nazara 
de yapı tesis ve büyük onarımlarımızın vüsati ile mütenasibolarak hesaplanmış bulunmaktadır 

3 340 000 22.711 nci yapı tesis ve büyük onarım giderleri maddesindedir, Yatırım programımız bu sene içi 
mış ve geçen seneye nazaran noksanlık husule gelmiştir. 

10 000 22.712 nci teknik personel ücretleri maddesindedir. 22.711 nci maddeye muvazi olarak bu miktar 
2 000 22.713 ncü teknik personel geçici görev yolluğu maddesindedir. 22.711 nci maddeye muvazi o 

406 000 22.911 nci yapı tesisi ve büyük onarım giderleri maddesindedir. Hizmet geçen seneye nazaran he 
ve dezenfeksiyon binalarımız iein konulmuş olduğundan noksanlık bundan husule gelmiştir. 

200 000 23.912 nci taşıt alımları maddesindedir. 1964 malî yılma kadar idarenin taşıt idlerine ait program 
alınmıştır. 

20 000 23.913 ncü teknik personel ücretleri maddesindedir. 23.912 nci maddedeki mütalâa gereğince bu 

4 038 000 Yekûn 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI MUCÎP SEBEPL 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1965 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait (A/ 
lira olarak tesbit edilmiştir. 1964 yılı ödeneği 893 602 liradır. Bu vaziyette mezkûr yıla nazaran 1 794 lira 
sanı 114 092 liradır. Noksandan fazlası düşüldüğünde cari yıl bütçesine göre 112 298 lira noksan teklif yapıl 

Fazlalar 
Lira 

1 794 35.210 ncu % 1 ek karşılıkları maddesindedir. Bilhesap konulmasından ileri gelmiş kanuni bir f 

1 794 Yekûn 

Noksanlar 
Lira 

100 000 32.100 neü arsa ve bina satmalma bedeli maddesindedir. Yapılan hesap neticesinde satmalma iş 
lerde uygulanacaktır. 

4 092 34.610 ncu 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savunma fonu karşılığı maddesindedir. Kanuni bir 
miktar noksan konulmuştur. 

10 000 36.400 neü ilâma bağlı borçlar maddesindedir. Bu miktar noksan konulmuştur. 

114 092 Yekûn 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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VARİDAT BÜTÇESİ MUCİP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağık Genel Müdürlüğünün 1965 yılı varidatı 1964 yılma nazaran 4 185 938 lira noksan 
edilmiştir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat ve alâkalı tertipleri aşağıda gösterilmiştir. 
Fazlalar 

Lira 

100 000 53.170 nci Sıhhiye Resmi maddesindedir. 500 sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanununa müsteniden tahsi 
her sene inkişaf vardır. Tahminî olarak 100 000 lira konulmuştur. 

100 000 Yekûn 
Noksanlar 

Lira 

10 000 53.190 ncı Bulaşık Resmi maddesi nedir, Geçen seneler tatbikatı tahminî tutmadığından bu miktar 
4 175 938 64.300 ncü geçen yıldan devreden nakit maddesinde olup hesabı carisinde tüm olarak her malî yıl 

narak 1964 yılı bütçesine yatırım gilerlerini karşılamak üzere bu miktar fazla konulmuş ve fakat 
tarı kapsamadığından bizzarure noks mlık husule gelmiştir. 

4 185 938 Yekûn 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Büfesi (S. Sayısı : 502) 
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R A P O R 

Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe raporu 

1. Hudut ve Sahiller Sağlıik Genel Müdürlüğü milletlerarası trafik ve ticaret sebepleri ile geçen »beşerî 
dutlar, sahiller ve hava alanlarını korumakla gö revlidh*. 

Teşkilât görevin icabı olarak bellibaşlı limanla, rınıız ile hava alanlarımızda kurulmuştur. Fakat son yıllar 
kişaf .karşısında sınırlarımızdaki giriş kapılarında, da sağlık denetleme merkezlerinin kurulması ele alınmı 
mızda s'ağılık tesislerinin kurulmasına geçilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât Kanununa dâhil ve bakanlığa bağlı katma bütçeli genel 
plânla öngörülmüş liman, hava alanı ve sınırlarımızın giriş kapılarındaki görev alanının gelişmesine paralel 
yacak bir seviyeye ulaştırılması zaruridir. Bu suretle teşkilâtta kadrosuzluk yüzünden terfi edememiş mem 
mesi de mümkün olacalktır. 

2. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden hizmetin inkişafına ait çeşitli istatistikler aşağıda 
a) Milletlerarası Sağlık Nizamnamesi uyarınca milletlerarası seyahat edenlere uygulanan aşı faaliyetle 
b) Gemilerin, periyodik teftişleri ile deratizasyon işlemleri, Ek : 2 
c) Yeşilköy - istanbul, Esanboğa - Ankara Adana Hava alanlarına yaîbancı memleketlerden gelen uçaklar 

troluna tabi tutulan yolcu ve mürettebat, Ek : 3 
d) İstanbul ve İzmir liman ve şehir Bakteriyoloji müesseselerimin faaliyetleri, Ek :4 
e) Limanlarımızda iş gören ve boğazlardan transit geçen gemiler ile tahsil olunan resim, E k : 5 
Görüldüğü gibi genel müdürlüğün limanlar ve hava alanlarındaki çeşitli sağlık hizmetlerinde artış kayde 
3. Plânda yer alan yatırımların seyri Ek : 6 da görülmektedir. 
a) Esenboğa Hava Alanı Tecrit ve Dezenfoksiyon İstasyonu kati projesinin yaptırılması işi 1964 Kas 

bütçe yılı zarfında ancak kati projeler elde edilecektir. Genel müdürlüğün inşaat yatırımları için geniş b 
Bayındırlık Bakanlığının da proje ihzarım üzerine almayışı bu aksaklığı doğurmuştur. 

b) Cilvegöz sınır kapısında da durum aynıdır. Bu mahalde su bulunmaması programı aksatmaktadır. 
c) 1963 yılında ihalesi yapılan-Doğu sınır illerindeki 6 aded doiktor lojmanından 4 ünün 1964 yılı için 

müşahede olunmuştur. 
d) Ancak, 1964 programına dâhil Doğu sınır illerindeki doktor lojmanları inşaatı programı;Doğuda in 

rına talip zuhur etmemesi dolayısiyle alksamıştır. Bu sebeple 1964 yılı konut inşaatı programı süresinde (bit 
Yukarıda bildirilen aksaklıklar dışında yatırım harcamaları tamamiyle Beş Yıllık Kalkınma Plânına 

Hudut ve Sa. Sağlıik G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 5Û2) 
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Koruyucu hekimlik anlayışı içinde kurulmuş genel müdürlüğün mevcut tesislerinin idamesi, hizmetin sü 
yönünden öngörülmüş, yatırımlar genel olarak ihtiyacı karşılıyacak seviyededir. 

4. Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
a) Yapılan incelemede 1964 yılında cari harcamalar için verilmiş 3 872 225 lira genel müdürlüğün tam b 

ğini göstermektedir. Esasen bu dar çerçeve içinde bir israf da Ibahis konusu olamaz. 
b) Bugüne kadar cari harcamalardan 3 milyon lira, yatırım harcamalarından da 1 510 000 lira sarf edilmi 

387 000 lira mevkuf tutulmuştur. 
Bu suretle cari harcamalardan 872 000 lira kalmıştır. 
c) Koruyucu hizmet ifa eden genel müdürlüğün münhal memur kadroları imkân nisbetinde doldurulmak 

nında münhaldir. Hizmetin aksamaması için 472 sayılı Tazminat Kanunundan faydalanması cihetine gidilmiş an 
den sonra çıktığı için bütçede karşılığı olamdığından fevkalâde tahsisat talebinde bulunulmuş ise de bu yıl 
memektedii'. 

d) Yıl içinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulmadığı gibi % 10 tasarruf da sağlanmıştır. Çok zaruri hallerde 
ne gidilmiştir. 

5. Yeni bütçe teklifleri ile ilgili tetkikler : 
a) Genel müdürlüğün 1965 Bütçesi tüm olarak 6 683 889 liradır. Bu ödeneğin 3 902 585 lirası cari ha 

781 304 lirası da sermaye teşkili - transfer harcamalarıdır. 
1965 bütçesi geçen yıl bütçesine nazaran 4 085 938 liralık bir eksiklik göstermektedir ki, bu noksanın 

sı sermaye teşkili ve transfer harcamalarından olup. cari harcamalardaki 30 360 lira fazlalık düşüLdüğünde 
görünmektedir. 

b) Plânlama tarafından genel müdürlüğün 19o5 yılı yatırım bütçesinin tavanı 2 milyon l ira olarak te 
nır illerinde inşasına başlanmış doktor lojmanlarının 1964 malî yılı sonuna kadar bitirilemi yeceği anla 
1964 yılında ikmal edilemiyen inşaatlar için yatırım bütçesinde bir marj tanınmamıştır. Bu bakımdan başl 
ve bu suretle sınır illerindeki sağlık tesislerinin faaliyete geçirilmesi için 22.711 nci (Yapı ve büyük onarım 
nın ilâvesi zaruridir. Bu para genel müdürlüğün geçen yıldan devreden naktinden karşılanabile cektiı*. 

1965 yılı yatırım programı plânlamanın kabul ettiği limit dâhilinde en önemlileri ele alınmak suretiyle d 
e) Genel müdürlüğün muhtelif teşkilât ka nunlariyle alman kadrolarında 242 sayılı Kanun ile kabul 

kine rağmen sıkıntı çekildiği tesbit olunmuştur. Bu meyanda koruyucu hekimlik görevini yapan teşkilâtın h 
nında münhal vardır. Bu durum ise hizmeti aksatmaktadır. Her şeyden evvel bu kadroların cazip bir sevi 
ber âcil bir tedbir olarak 472 sayılı Kanun gereğince hizmetin özelliği de göz önünde tutularak hekimlere t 

Bu maksatla 1965 bütçesi ile genel müdürlük en önemli kadrolar için 108 000 liralık bir tahsisat teklifin 
lı cari giderlerinde artış kabul edilemiyeceği prensibine dayanarak teklif 25 000 liraya indirilmiştir. Genel 

Hudut ve Sa. Sağbk G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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rektiği fikrine iştirak edildiğinden 12.590 ncı (özel kanunlar gereğince verilen diğer tazminatlar) maddes 
nın geçen yıldan devreden naktinden karşılanması zarureti vardır. 

d) Hizmeti aksatmıyacak şekilde bütçe teklifleri yapılmış olduğundan bir indirme mevzuu bahis değild 
e) Genel müdürlük, sınır kapılarındaki sağlık kontrolü görevini yapmak üzere teşkilâtını genişletmek 

yacını (L) cetvelinden serbest bırakılan 6 aded 350 ve 5 aded 300 liralık memur kadroları ile karşılama y 
İhtiyaç tamamen yerindedir. 
f) (D) cetveli hizmetli kadrolarında 1965 senesi için hizmetin inkişafı göz önünde tutularak 6 aded yen 

mış, umumi kadro yekûnunda geçen seneye nazaran 6 fazlalığa karşılık 32 000 liralık bir tahsisat fazlalığı gö 
g) Geçici hizmetli kadrosu mevcut değildir. 
h) Mefruşat ve demirbaş tahsisatlarının 196 5 yılı için geçen sene tahsisatının plânlama tarafından prog 

fakat 1965 yılı için konulmuş 10 000 liralık tahsisatla sınır kapılarında hizmete girecek sağlık denetleme 
karşılanabilmesi mümkün görülememektedir. 

i) Genel müdürlüğün görevinin özelliği dolayısiyle elinde kara araçlarından çok deniz aracı (Motorbot) 
1964 bütçesi ile yaptırılmakta olan bir aded motorbot ile birlikte 10 aded motorbotun boğazlarda ve lima 

araçların bakımlarının özelliği dolayısiyle hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri maddesine konulmuş 
niz faaliyeti karşısında ihtiyacı karşılıyamıyacağı müşahede edilmiştir. 

Ayrıca 5 aded kara nakil vasıtasından 2 si Yeşilköy ve Esenboğa Hava Alanları Sağlık Denetleme merkez 
İstanbul'da diğeri genel müdürlük merkezi emrinde görev yapmaktadır. 

6. Temenniler ve genel mütalâalar : 
Yukarıdaki mâruzâtımızdan anlaşılacağı üzer e Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü büt çesinin bâ 

yetersiz görüldüğünden bu maddelerle ilgili hizmetlerin aksaması muhtemeldir. 
Yatırım bütçesinde, yeni bütçe teklifleri ile ilgili bölümün (b) fıkrasında izah olunan konut program 

Cari harcamalar bütçesinde; yarısı oranında münhal bulunan hekim kadrolarının ikmali ile ihtiycem gide 
şılamak üzere 83 bin liranın ilgili maddelerine ilâ vesi suretiyle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü dürlüğü büt 
ile kabul edilmesini temenni ederiz. 

Ecz. Ahmet Bilgin Dr. Celâl Sungur 
Kırşehir Milletvekili Yozgat Milletvekili 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/743 
Karar No. : 19 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 25 . 11 . 19H1 tarihinde karar 
tatrüılâ ve 71 - 2350/4922 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Hudut ve SaMier Sağlik Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütç 
havale edilmiş olmakla Sağlit ve Sosyal Yardım Bakanı, Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlük temsilcileri 
görüşüldü. 

Geneli Müdürlüğüm 1965 yılı Bütçesi gecen yıla nazaran 4 085 938 lira noksaniyle 6 683 889 lira olarak 
mamiyle kendi gelirlerinden karşılanmaktadır. 

Genel Müdürlüğün 1966 yılı Bütçesüni komisyonumuz namına tetkik eden raportörlerimizi!; raporu ofeum 
mennilere ilgililer tarafından gerekli cevaplar verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddelerin mü 

( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tetkiki sırasında; Genel Müdürlük teşkilâtında mevcut 26 h 
«ftduğu »bu yüzden İbİEmetıin de aksadığı anlaşıldığından boş kadrolann doldurulması ve mevcutların muha 
gereğince verilecek diğer tazminat maddcsir«e 83 000 liranın, 

1964 yılında Güney sınırlarında inşası programlanmış bulunan hekim ve sınır kapılan personeli lojmanl 
22.111 nci yapı tesis ve büyük onanm giderleri maddesine 1 500 000 liranın ilâvesi kabul edilmiştir. 

Bu ilâvefar neticesi olarak (A/ l ) işaretM cetvel yefeûnu 3 995 585 lira, (A/|2) işaretli cetvel yekûnu 3 50 
cetvel yekûnu ise komisyonumuzca aynen fcalml edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün geliıCerini gösteren (B) öşaretli cetvelin tetkikinde, gelirlerin normal olarak tahmin ed 
ve gider bütçesine yapılmış olan 1 583 000 liralık ilâve 64 300 ncü geçen yıllardan devreden nakit maddesi 

Bu değişiklikler neticesi olarak tasannm 1 ve 2 nci maddeal tadiLen diğer maddeleri ise aynen Ikaıbul edü'L 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ekli ce*twel£.er&yle birlikte G 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanveküi Sözcü Kâtip 
Trabzon Denizli Kars Yozgat Ank 

A. Ş. Ağanoğlu C. Akyar K. Okyay C. Sungur N. Ağ 

Hudut ve Sa. Sağtak G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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H. Dikeçligil 

Konya 
R. Özal 

Siirt 
Söz hakkım mahfuz 

A. Yaşa 

Tunceli 
A. Demir 

Erz 
İV. 

K 
T. F 

Mar 
$. 

Tra 
A. 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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HÜKÜMET TEKLİFİ KARMA BÜTÇE KOMİSY 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
bütçe kanun tasarısı 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 1965 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1965 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ku
ruluşu hakkındaki 13 . 5 . 1940 tarih ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1965 bütçe yılında kullanılamaz 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhıasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin ilgili hiz-

Hudut ve Sahiller Sağlık G 
bütçe kanu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahille 
bütçe yılı cari harcamaları için 3 98 
3 500 000 lira, sermaye teşkili ve tr 
lira ki toplam olarak 8 266 889 lira 

MADDE 2. — Hudut ve Sahille 
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gö 
rak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1965 büt
çe yılı cari harcamaları için 3 902 585 lira, yatırım harcamaları için ; 
2 000 000 lira, sermaye teşkili transfer harcamaları için de 781 304 j 
lira ki, toplam olarak 6 683 889 lira ödenek verilmiştir. ! 

ı 
MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6 683 889 lira olarak j 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre 
hizmetlileri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

Hudut ve Sa, Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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Hükümetin Teklifi 

met tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) madde
sine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanları yürütür. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Başb. Yardımcısı Devlet Bakanı 

İsmet înönü K. Satır 1. 8. Omay 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

M. Yolaç N. Yetkin 8. Çumralı 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

/. Sâncar O. öztrak F. C. Erkin 
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

F. Melen 1. Öktem A. H. Onat 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. 

Karma Bütçe Kom 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Tasarının 10 n 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 
İmar ve îskân Bakanı 

C. Iher 

Sağlık ve Sos 
K. D 

Ulaştırma 
F. Alpi 

En. ve Ta. K 
H. 

d (S. Sayısı : 502) 
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Bölüm Madde 

12.000 

12.110 

12.210 
12.280 
12.290 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

12.520 
12.590 

1 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIÎvLAR 
Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
îsci ücretleri 
Gtece pratika ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
özel kanunları gereğince verilecek diğer 
tazminat 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 453 400 

1 221 880 

968 000 
20 000 

233 880 

214 892 

25 500 
4 000 

14 000 
14 000 

157 391 

1 

15 550 

15 550 

— 

2 940 724 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 453 400 

1 258 280 

1 000 000 
20 000 

236 280 

213 001 

25 500 
4 000 

14 000 
10 000 

159 500 

1 

38 000 

13 000 

25 000 

3 

Hudut ve 'Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.000 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yollukları 

(Yurt içi yollukların toplamı : 32 000) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt, defter alımları giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 

— 17 — 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

3 000 

32 001 

8 000 
23 000 

1 000 

140 500 

8 000 
30 000 
24 000 

460 500 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 000 

11 000 

128 500 

3 000 
30 000 
10 000 

3 000 

43 000 

8 000 
23 000 

Hudut v« Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 19 ncu maddesinin gerektirdiği gi
derler 
MALÎ HİZMETLERLE ÎLGlLÎ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 
SAĞLIK HİZMETLERİ GÎDERLERÎ 

14.796 Malzeme alım ve giderleri 
KURUM GİDERLERİ 

Sağlık ocakları ve diğer sağlık kurumları 
giderleri Kesim toplamı 

SAĞLIK OCAKLARI GÎDERLERÎ 
15.611 Büro giderleri 
15.612 Ulaştırma giderleri 
15.613 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.615 Giyim - kuşam, alım ve giderleri 

35 000 

30 000 
5 000 

35 000 

30 000 
5 000 

31 000 

100 000 

135 000 

4 000 
1 000 

10 000 
10 400 

135 000 

20 000 

75 000 

125 400 

4 000 
1 000 

20 000 
10 400 

125 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde 

16.000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

15.616 
15.619 

15.671 
15.672 
15.675 
15.676 
15.679 

16.810 
16.820 

ödeneğin çeşidi 

Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Sağlık ocakları giderleri toplamı : 77 400) 
BAKTERİYOLOJİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam, alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Bakteriyoloji kurumları giderleri top
lamı : 48 000) 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ bölümü top
lamı 
YÖNETİM GİDERLERİ bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Lira 

49 600 
7 000 

3 000 

4 600 
42 400 
3 000 

35 000 
7 000 

3 000 
4 400 
4 600 

30 000 
6 000 

170 001 

170 001 

170 000 
1 

2 940 724 
460 500 
166 000 
135 000 
170 001 

3 872 225 

170 001 

170 000 
1 

Hudut ve Sa, Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Solüm 

21.000 

22.000 

Madde 

21.911 
21.912 
21.913 

22.711 
22.712 
22.713 

22.911 
22.912 
22.913 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Sağlık sektörü Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Konut sektörü Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Sağlık sektörü Kesim toplamı 

Yapı. tesisi ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

196 000 

160 000 
30 000 

6 000 

3 927 000 

3 900 000 
20 000 

7 000 

1 661 000 

1 646 000 
10 000 
5 000 

196 000 

5 588 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

165 000 

100 000 
50 000 
15 000 

575 000 

560 000 
10 000 
5 000 

1 260 000 

1 240 000 
15 000 
5 000 

165 

1 835 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükünıel 
Madde 

Lira 

23.000 

21.000 

22.000 

23.000 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Sağlık sektörü Kesim toplamı 

O Taşıt alımları 
O Teknik personel ücretleri 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ bölümü 
toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI bölümü top
lamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

220 000 

220 000 

220 000 

200 000 
20 000 

196 000 

5 588 000 

6 004 000 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Büteesi (S. Sayısı : 502K> 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Arsa ve bina satmalına bedeli 600 000 

600 000 

500 000 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
34.610 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savunma 

fonu karşılığı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli sandığına ödemeler Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER 
BENZERÎ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

10 770 

109 680 

22 740 
50 000 
12 000 
24 940 

141 750 

10 770 

264 430 
6 678 

111 474 

24 534 
50 000 
12 000 
24 940 

141 750 

Hudut ve <Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : '502) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde 

36.000 

35.710 

36.300 
0 

36.600 
32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 
Memur ve müstahdemlere öğle yemekleri 
için yardım 

BORÇ ÖDEMELERİ 

Geçen yıllar borçları 
İlâma bağlı borçlar 
Geri verilecek paralar 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER bölümü top
lamı 
BORÇ ÖDEMELERİ bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

13 000 

18 402 

2 402 
10 000 
6 000 

600 000 
10 770 

264 430 
18 402 

893 602 

13 000 

2 402 

6 000 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 
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B - CETVELÎ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Lir 

53.000 

53.170 
53.180. 
53.190 

B/l - Vergi gelirleri 

DtĞER DEVLET GELİRLERİ 

Resimler Kesim toplamı 

Sıhhiye Resmi 
Kaplı patente 
Bulaşık Resmi 

6 020 000 

6 000 000 
5 000 

15 000 

6 020 000 

6 110 000 

6 100 000 
5 000 
5 000 

6 11 

62.000 

B/2 - Vergi dışı gelirler 

GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ 41 168 4 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN 
GELİRLER 

62.140 Kiralar 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 
62.330 Taşınır mallar satış bedeli 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.210 Para cezaları 
63.390 Çeşitli gelirler 

36 168 

5 000 

5 000 
20 000 

25 000 

36 168 

5 000 

5 000 
20 000 

2 

Hudut ve Sa. Sağbk G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 5012) 
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Bölüm Madde Gelirin cesidi 

64.000 ÖZEL GELİRLER 

64.300 Gecen yıldan devreden nakit 
53.000 

62.000 

63.000 
64.000 

DİĞER DEVLET GELİRLERİ bölümü 
toplamı 
GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmi 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

4 683 659 

4 683 659 

6 020 000 

41 168 
25 000 

4 683 659 

10 769 827 

507 721 

" 

6 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. BiUcesa (S. Sayısı : 502) 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tarihi 

21/ 4/1340 
13/12/1935 
31/ 7/1936 
31/ 7/1936 
18/ 6/1947 
10/ 6/1949 
30/ 6/1954 

Numarası 

500 
2864 
3057 
3058 
5115 
5435 
6426 

- 2 7 -

C - CETVELİ 

(G-elir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler) 

ö Z E T I 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının affına ve bâzılarının in 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanunun 1 nci maddesine fıkra 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanuna ek Kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilm 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
Türkiye ile Amerika Birleşik Deıvletleri arasındaki Vergi Muafiyetleri Anl 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 502) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

9 
10 
7 
6 
7 
8 

10 
7 
8 

10 
12 
11 
11 

9 
10 
11 
8 
3 
9 
7 
6 

8 
5 
7 
8 
9 
9 

Daktilo 
» 
» 

Memur 
Daktilo 

» 
» 

Daire Müdürü 
iBaşihademe 

» 
Hademe 
Kapıcı 
İşçi 
Gece Bekçisi 

» » 
» » 

Dağıtıcı 
Başmakinist 
'Kaloriferci 
Usta 
Şoför-

lAmibar Memuru Yardımcısı 
Tühaffuah-ane Ibaştekııisyeui 
Teknisyen 

» 
» 
» 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

23 
1 
1 
1 
ı2 
1 
2 

400 
350 
500 
600 
500 
450 
350 
500 
450 
350 
250 
300 
300 
400 
350 
300 
450 
950 
400 
500 
600 

450 
700 
500 
450 
400 
400 

D. 

11 
11 

9 
8 
7 
8 

11 
11 
12 
11 
12 

9 
10 
10 
10 
11 
;9 

12 
9 
8 

7 
11 
12 
11 
11 
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Memuriyetin nev'i 

Teknisyen 
» 

Şoför 
» 
» 
» 

İŞiÇİ 
» 

Hademe 
» 

Hasta'baki'CJ 
Laborant 
Usta 
Kaloriferci 
Ta'toaıffu^ha ne Kapıcısı 
Gece Bekçisi 
Talhaffudhaııe Başbaöıçıiıvaııı 

» 
» 

Altocu 

Baöıçııvanı 
Kalorifercisi 

Koruyucular 

Başkoruyucu 
Koruyucu 

» 
> 
» 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 

39 

1 
21 
33 

2 
2 

Ücret 

300 
300 
400 
450 
600 
450 
250 
300 
250 
300 
250 
400 
350 
350 
350 
300 
400 
250 
400 
450 

500 
300 
250 
300 
300 

D. 

12 
12 

4 
5 
>6 
7 
.8 
7 
6 
5 
9 
8 

10 
11 
10 
8 

11 

-8 

Koru 
Tran 

tBaşk 
Kapt 

» 
» 
» 

Gem 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Itlâf 

Hudut ve 8a. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 602;) 
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1965 yılı Genel Bütçe Kanununa fbağih (B) işaretli cetveldeki 
harcama formülleri bu bütçe için de uygnlamr. 

Rö'l'üm (Madde 

13.000 Yönetim giderleri i 
13.160 Giyim, Ikuşam alımları ve giderleri j 

Pratika ve niaMK vasıtaları ile tahaffuihasneller ve | 
bakteriyoloji personeline verilecek lâstik çizme, yağ- | 
murluk, yün fanila, ıgocuk, başlık, eldiven, ıkar göz- i 
lüğü, tabip ve teplhdirci iş gömleği, j 

14.000 Hizmet giderleri j 
Sağlık (hizmetleri giderleri. ! 

Bölüm <Ma,dde 

14.79(6 (Malzeme alım 
Talhajffiızhan 
lamn iaşe igM 
naze defin p 
Gemilerin 'm 
Ibiplere veril 
taları ücreti 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 602) 


