
D Ö N E M C İ L T : 32 TOPLANTI : 5 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

<•» 

42 nci Birleşim 

5 . 2 . 1966 Cumartesi 
t>€Ki 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 504 
2. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 505 
1. — İstanbul Üniversitesi 1966 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi! 1/Î3; 
Cumhuriyet Senatosu 1/627) (S. Sayısı : 
721) 505,647:648 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1966 yık Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/14; Cumhuriyet Senatosu 1/624) 
(S. Sayısı : 722) 505,645:646 

3. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/6; 
Cumhuriyet Senatosu 1/623) (S. Sayısı : 
719) 505,640:641 

4. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/11; Cum
huriyet Senatosu 1/626) (S. Sayısı : 720) 505, 

642:644 
2. — Görüşülen işler 505,537,580 
1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/5, Cumhuriyet Senatosu 
1/639) (S. Sayısı : 716) 505,537,580 

I — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 505: 
537,537 :556 

Sayfa 
(Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy İşleri) 505 

.1 — Ticaret Bakanlığı Bütçesi 561:579, 
580:604 

K — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Bütçesi 604:634 

2. — Karay olları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/15 ; 
Cumhuriyet Senatosu 1/629) (S. Savısı : 
724) 505,556:559,649:650 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/9; Cumhuriyet Senatosu 1/628) 
(S. Sayısı: 723) 505,559:561.651:652 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık (îonol 
Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/12; Cumhuriyet Sena
tosu 1/621) (S. Sayısı : 725) 634:636 

4. — Sorular ve cevaplar 

B 

637 

637 Yazılı sorular ve cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 

Üyesi Niyazi Ağırnaslı'nın; Zonguldak 
olaylarına dair sözlü soru önergesi ve Baş
bakan Süleyman Derairel'in yazılı cevabı 

(7/245) 637:639 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde üç, oturum yapan Genel Ku
rulda : 1966 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gö
rüşülmesine devam olunarak : 

içişleri Bakanlığı; 
Emniyet Genel Müdürlüğü; 
Jandarma Genel' Komutanlığı; 
Çallşma Bakanlığı; 
Millî Eğitim Bakanlığı; 
İstanbul Üniversitesi; 
İstanbul Teknik Üniversitesi; 
Ege Üniversitesi; 
Ankara Üniversitesi bütçeleri1 kobul olundu. 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Tekir

dağ Üyesi Ahmet' Naci Ari'nin, Millî Eğitini 

Bakanlığı ve üniversiteler bütçelerinin kabulü 
münasebetiyle Cumhuriyet •Senatosunun selâm 
ve sevgilerinin fedakâr ve feragatli Maarif or
dusuna iletilmesine dair önergesi okundu ve 
Başkanlıkça gereğinin yapılması kabul edildi. 

5 Şubat 1966 Cumartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime, aynı gün saat 3,45 
te, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

Fikret Turhangil Kudret Baykan 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci An 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeiçligil'in, Batı Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair sözlü soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/359) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair sözlü 

som önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/360) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçlİgiPin, bâzı köylerdeki koyun hır
sızlığına dair sözlü sora önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/361) 
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B İ R Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Eaşkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 
• m> • 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ! 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra- . 
poru (Millet Meclisi 1/13; Cumhuriyet Senato
su 1/627) (S, Sayısı : 721) | 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/14; Cumhuriyet 
Senatosu 1/624) (S. Sayısı : 722) 

3. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu j 

3, — GÖRÜŞÜ 3, _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi i/5, 
Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 716) 
(V 

I — BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

(Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/15; Cumhuriyet 
Senatosu 1/629) (S. Sayısı : 724) (2) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/9; Cumhuri
yet Senatosu 1/628) (S. Sayısı : 723) (3) 

(1) 716 S. Sayılı basmayazı 1.2.1966 ta
rihli 38 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

(2) 724 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 723 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

raporu (Millet Meclisi 1/6; Cumhuriyet Sena
tosu 1/623) (S. Sayısı : 719) 

4. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/11; Cumhuriyet Senato
su 1/626) (S. Sayısı : 720) 

BAŞKAN — Görüşülmesi dün gece bitirilen 
ve oylaması bugüne bırakılan dört üniversite
nin bütçe kanun tasarıları açık oylarınıza su
nulmuştur. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı ve buna 
bağlı genel müdürlükler bütçelerinin görüşül
mesinle geçiyoruz. 

Tümü üzerinde C. H. P. Grupu adına Sayın 
Sakıp Hatunoğru. 

Buyurun efendim. 

C. H. P. ADINA SAKIP HATUNOĞLU (Er
zurum) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri, sayın Hükümet Erkanı, 

Hizmetlerinin önemi ve çeşitli istikâmetler-
deki dağılışı hepimizin malûmu bulunan Ba
yındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı te
şekküllerin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına bağlı D.S.I. Genel Müdürlüğü ile Köy 
İşleri Bakanlığına bağlı Yol Su Elektrik Genel 
Müdürlüğü 1966 yılı bütçeleri hakkında C.H.P. 
Senato Grupu adına görüş ve düşüncelerimizi 
arz etmek üzere Yüksek Huzurunuzda söz al
mış bulunuyorum. 

Sözlerine başlarken Yüce Senatonun sayın 
üyelerini saygiyle selâmlar ve başta Sayın Ba
kanları olmak üzere, bu bakanlıkların feda
kar mensupları hakkında takdir ve teşekkür 
hislerimi ifade etmeyi pek zevkli bir vazife sa
yarım. 

• — 505 — 



C. Senatosu B : 42 5 . 2 . 1966 O : 1 

Bayındırlık hizmetleri, bû* memleketin sos
yal, ekonomik, kültürel endüstriyel ve tarımsal 
faaliyetleriyle aynı paralelde mütalâa edilme
leri gereken hizmetlerdir. Demek oluyor ki, bu 
hizmetlerle, saydığımız faaliyetler yekdiğerini 
tamamlayıcı karakter taşırlar. 

1965 bütçesi vesilesiyle bu kürsüden yaptı
ğımız konuşmada temas ve tebarüz ettirdiğimiz 
gibi, Bayındırlık Bakanlığı bütün hizmet kol
larında plânlı devre çalışma sistemine dâhil ol
muştur. Gerçekten bu Bakanlığın Yapı işleri Ka
rayolları Limanlar ve Demiryolları Hava mey
danları ve akar yakıt tesislerinde teşekkül 
eden hizmet kolları, inşat ve ulaştırma gibi iki 
ağır branşı bünyesinde meczetmiştir. 

Bu ağır ve o nisbette önemli hizmetlerin ran-
tabl ve rasyonel ölçüler içinde görülebilmesi, 
3611 sayılı Bakanlık: Teşkilât kanunu tasarısının 
süratle kanunlaştırılması için gereken çalışmala
rın yapılmasını temenni etmekteyiz. 27 sene ev
vel tedvin edilmiş olan 3611 sayılı Kanunun, 
günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermekten çok 
uzak bulunduğu bir gerçektir. Diğer taraftan 
kanunun Bakanlık bünyesine uygulanması da, 
bugünkü teşkilât dolayısiyle imkânsızdır. Zira, 
o tarihte Bayındırlık Bakanlığına bağlı olan, 
Karayolları Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel 
Müdürlüğü, bugün ayrı birer tüzel kişiliklerdir. 
Bunun gibi İmar hizmetleri sonradan kurulan 
İmar ve İskân Bakanlığına devredilmiş, buna 
karşılık 5367 sayılı Kanunla sivil hava mey
danları inşaatı ile 6095 sayılı Kanuna istinaden 
tedvin edilen bir kararname ile NATO Hava 
meydanları ve akar - yakıt tesisleri inşaatı bu 
Bakanlığa verilmiştir. 

Sistemin tümü üzerindeki bu değişmelerin 
hizmetlerin yürümesinde ve beklenen faydalı 
neticeleri doğurmasında ciddî güçlüklere yol 
açtığı bir vakıadır, plânlı kalkınmanın ic ab et
tirdiği sistemleri ve melodik çalışmaların, an
cak hizmetlerin Teşkilât Kanununda yer alma
ları ve gayelerine uygun yönlere tevcih -edil
meleri ile mümkün olacağına ve böylece bek
lenen faydalı neticelerin alınabileceğine dair 
olan inancımızı, bir kere daha tekrarlamak is
teriz. 

Bayındırlık Bakanlığı hizmetlerini gerekli 
sürat ve seyyaliyetle yürütülmesinde çok bü
yük etkisi olan 4290 sayılı Artırma - Eksiltme 

ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunun bugünkü ihtiyaçlara cevap 
verecek şekilde hâlâ tadil edilmiş olmamalarını 
üzüntü ile ifade etmek isteriz. 

Hizmetlerinin büyük bir kısmını ihale su
retiyle mütaahhide yaptıran Bakanlığın, idare -
mütaahhit münasebetlerinden olumlu sonuçlar 
alamadığı bilinen bir gerçektir. Bu itibarla, 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile birim 
fiyat tesbiten esas teşkil eden fiyat analizleri
nin günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
değiştirilmesi idare - mütaahhit münasebetle
rinin objektif esaslara bağlanması ve böylece ih
tisaslaşmış bilimsel metotlarla çalışan bir mü
taahhit meslek grubununun yaratılmasına çalı
şılması temellilerimiz arasında yer alan önemli 
konulardandır. 

Kalkınma Plânının ve bütçe uygulanması 
nm kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmelinde 
başlıca âmil olduğu muhakkak bulunan yetiş
miş teknik personelin mevcudiyeti finansman 
kadar önemli bir unsurdur. 

Geçen sene bu kürsüden 4/10195 sayılı Ka
rarnamenin, teknik personelin nef'ine ve günün 
icaplarına uygun olarak değiştirilmesini temen
ni etmişken bu kere yürürlüğe giren 657 sayılı 
Devlet Personel Kanunu muvacehesinde çok 
karışık ve teknik personel aleyhine durumlar 
meydana getireceğini öğrenmiş bulunuyoruz. 
En fazla teknik personeli bünyesinde bulun
duran Bayındırlık Bakanlığının, bu konuda bü
tün teknik personeli kapsıyacak şekilde bir 
Hükümet tedbirine tevessül etmesi lüzumuna 
hususi bir önemle işaret etmek isteriz. 

Genel hatları içinde görüşlerimizi böylece 
belirttikten sonra, müsaadenizle şimdide Bayın
dırlık Bakanlığının faaliyet kollarına birer 
birer temas etmek istiyorum. 

Limanlar ve demiryolları : 
Kalkınma plânında ulaştırma sektörüne da

hil liman, barınak ve iskele inşaatında olup 
geçen yıllarda ihale edilmiş bulunan Hopa, 
Bandırma, Antalya limanları inşaatı ile İsken
derun liman tevsiatı, Trabzon limanı küçük ta
şıt iskeleleri, Alsancak limanı antreposu tesis
leri işlerine 1966 yılında devam edilecektir. 

Mühendislik hizmetleri ikmal edilen 34 li
man ve barınaktan tarım sektörü içinde müta
lâa edilen 11 balıkçı barınağı inşasına 1966 yı
lı içinde devam edilecektir. 
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1965 yılı bütçe tatbikatı gereğince ulaştır
ma sektörüne ayrılan cem'an 60 594 000 liralık 
ödenekten Aralık ayı itibariyle 1,5 milyon lira 
bakiyenin bütçe yılı sonuna kadar kâfi gelmi-
yeceği düşüncesiyle demiryolları inşaat tahsi
satından tasarruf olunan 9 675 000 liranın yu
karında sözü edilen hizmete aktarmaya teves
sül edilişi, bütçede tesbit edilen limitlerin üs
tünde bir hizmetin yapıldığını ifade eder. 
1966 yılında yapım ve onarım giderleri için 
85 050 000, makina, teçhizat ve taşıt alımları 
için 12 milyon, etüt ve proje giderleri için 
1 950 000 olmak üzere cem'an 99 000 000 TL. sı 
ayrılmış bulunmaktadır ki, bu miktarın geçen 
yıl bütçe tatbikatından, varılan neticeye göre 
1966 bütçe yılı içinde tamamen sarf edilebile
ceği kanaatine varmış bulunmaktayız. 

Demiryolu inşaatı bakımından Beş Yıllık 
Plânda bâzı çift hatlar haricinde önemli bir in
şaata yer verilmediğinden, geçen yıl'ki bütçe 
müzakerelerinde yakmmıştık. Mamafih 1965 
yılı son yıllara nazaran demiryolu yapımı yö
nünde merhale yılı olarak kabul edilebilir. 

Devam eden işlerden Gebze - Arifiye çift 
hattı inşaatının birinci kısım alt yapısı ikmal 
edilerek üst yapı hazırlığına geçilmiş olup 
82 Km. Tik hattın Arifiye 'ye kadar olan kısmı 
da 1965 yılında ihale edilerek 1967 yılına ka
dar alt yapısı, 1968 yılında da üst yapısı ikmal 
edilerek hizmete açılacaktır. 

Van - İran hattının, 1964 yılında temin edi
len dış finansmanla 1965 yılı içinde bu hattın 
ikinci parçası olan 118 Km. İlk Tatvan - Van -
İran hududu demiryolu ile feribot iskeleleri 
taahhüde bağlanmıştır. 1966 ve 1967 yılların
da bu inşaatlara devam olunarak 1968 sonun
da hizmete girmesi sağlanacaktır. 

Yeni ele alınacak işler meyanmda Cebeci -
Kavas çift hattının 1966 yılı içinde ihale edile
ceğini, Keban ve Kartalkaya barajları inşaat1 

dolayısiyle yapılacak demiryolu variyantlar1 

yine 1966 yılı içinde ihale edilerek 1969 yılın
da hizmete girecektir: 

1965 yılı bütçesine konulan ödenekten, bâ
zı ihalelerin sene ortasında yapılmış olması 
ve Pehlivanköy - Edirne hattı inşaatının prog
ramdan çıkarılmış bulunması dolayısiyle, ancak 
% 75 oranında bir gerçekleştirme olabilmiştir 

1966 yılı bütçesinde etüt ve proje giderleri 

için: 2 100 000; yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri için: 172 500 000; makina, tesisat ve 
taşıt alımları ve onarımları için: 5 400 000 ol
mak üzere cem'an: 180 000 000 liranın prog
ram gereğince tahakkuk ettirilebilmesi için ge
çen yıllardaki aksaklıklar göz önüne alınarak 
şimdiden gerekli hazırlıkların yapılmasını tav
siyeye şayan buluruz. 

Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri in
şaatı : 

NATO hava meydanları ve akar yakıt te
sislerin enfrastürüktür inşaatı ile sivil hava 
meydanları ve tesislerini yapmakla görevli bu 
dairenin büyük hacımdaki hizmetleri NATO 
hava meydanları ve akar yakıt tesisleri inşaa
tına hasredilmektedir. Yurdumuz için yeni ha
va meydanlarına ihtiyacolmadığı kalkınma plâ
nında belirtilmiş olmasına rağmen, bilhassa 
Yeşilköy hava alanı ve terminal binasının tev
sii son yıllarda yapılan istatistiklere göre mil
letlerarası 'hava trafiğinin komşu memleketle
re kayması muvacehesinde kaçınılması müm
kün olmıyan bir zarurettir. Malî portesi 156 
milyon lira olan bu işin asgari 4 - 5 senede ger
çekleştirilebileceği düşünülürse en geç 1966 yı
lında 'başlanmasını ehemmiyetle arzu ederdik. 
Üzüntü ile ifade ederiz ki, 1966 yılında hiçbir 
ödenek tefrik edilmemiştir. 

NATO hava meydanları ve akar yakıt te
sisleri inşaatı için 1965 senesinde 85 milyon li
radan 1966 yılında 110 milyon liraya yüksel
miş bulunmasına rağmen sivil hava meydan
lar] ve tessileri için 1965 yılında 19 640 000, 
1966 yılında ise 18 905 000 Tl. sı gibi bir raka
mın bu hizmetlerin kifayetsizliğine delil sayı
labileceğini ifade etmek isteriz. 

Yapı ve imar işleri : 
Devlet yapılarını yürütmekle görevli olan 

bu dairenin, bilhassa plânlı devreye girildiğin
den beri ortalama 3,5 misli artan iş hacminin 
bu dairenin işlerinin kesafet ve önemi hakkın
da bilgi vermeye kâfidir. Sağlık, tarım ve eği
tim sektörünün bu daireye tahmil ettiği hiz
metlerin ağırlık ve çeşitliliğine ve daire imkân
larının, Bakanlık Teşkilât kanunu çıkartılmak 
suretiyle hâlâ istenilen seviyeye eriştirilmemiş 
olmasına rağmen, bu daire faaliyetlerinin 
memnuniyet verici olduğuna işaret etmek ka
dirşinaslık olur. 
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Teşkilât Kanununun değiştirilmemiş olma- I 
sından dolayı hizmetlerin aksamasına, hu dai
reye hizmetlerini gördüren diğer Devlet dai
releriyle, özel idareler ve belediyeler tarafın
dan tanzim edilen proje ve keşif tasdikleri ve 
•murakabe görevlerinin zamanında bu daireye 
intikâl ettirilmemesi gibi sebepler bu daire 
işlerinin daha çok aksamasına vesile teşkil et
mektedir. 

Bu dairenin 1965 yılı tatbikat porgrammda 
sağlık sektöründe 326 aded işyerinde çalışıl
mış ve bu işler için tefrik edilmiş bulunan 
93 milyon lira ödeneğin tamamı gerçekleştiril
miştir. Eğitim, sektöründe Erzurum Atatürk 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
yatılı bölge okulları, İstanbul Opera binası in
şaatı, Ankara Üniversitesi Tıp klinikleri, lise
ler, ortaokullar, kolejler, öğretmen okulları, 
eğitim, enstitüleri gibi önemli inşaatlar dâhil 
cem'an 506 işyerinde çalışılmış, bu işler için 
tefrik edilen 293 140 000 liralık ödeneğin, ta
mamı gerçekleştirilmiştir. Tarım sektöründe 
bölge lâboratuvarları, suni ve tabiî tohumlama 
lâboratu varları, tohum üretme merkezleri, 
Topıaksu ve çiftlik işletme binaları gibi ödeme 
li tesisler dâhil cem'an 206 işyerinde çalı
şılmış ve bu işler için tefrik edilen 47 000 000 
liralık ödeneğin tamamı da gerçekleştirilmiştir. 
Bu inşaatlarda eksik kalan kısımların ele alı
narak biran evvel hizmete girmeleri için ge
reken gayretin sarf edileceğini ümidederiz. 

Yine 1965 tatbikat programından olmak 
üzere 222 sayılı Kanunun kapsamına giren ilk
okul inşaatı için genel bütçeden tefrik edilen 
192 750 000 ve özel idare ve belediyelerin tak
riben 70 000 000 liralık yardımı ile cem'an 
262 000 000 liralık ödenekle 1 770 köy tipi, 240 
aded şehir tipi okul yapımı ele alınmış olup 
tamamı gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile ilk
okul yapım ve donatımında, gerek mer'i ka
nunun ve gerekse bu kanunun tatbikatını gös
terir Bayındırlık ve Millî Eğitim Bakanlıkları 
arasındaki protokolün mâna ve ruhuna uygun 
bir tatbikat yapılmadığını tebarüz ettirmek is
teriz, Bu itibarla protokolün, kanunun öngör
düğü şekilde gerekli rezivyona tabi tutulması
nı ve tatbikatın buna uygun bir şekle sokul
masını temenni ederiz. I 

J Genel bütçe ve özel kanunlarla yapımı Ba
yındırlık Bakanlığına tevdi olunan ve 1966 yı
lında ikmal edilecek olan, yeniden ele alınma 
ve sâri mukavelelerle taahhüde bağlanacak 
olan işlere karşılık olarak cem'an 210 942 000 
liralık bir ödenek tefrik edilmiştir. Diğer Ba
kanlıklar bütçelerinde olmakla beraber, bilâ-
hara Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarı
lacak 357 336 000 lira gibi bir ödeneğin kendi 
bakanlık yatırım programından daha fazla bir 
hizmet yüklendiğini gösterir. Bu vaziyet kar
şısında Bayındırlık Bakanlığına hizmet yükli-
yen diğer bakanlıkların 'kendilerine düşen gö
revleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine ge
tirmeleri ve benzerlik arz eden inşaatların bir 
grupta toplanması ve diğer daireler ihtiyaçları
nın zamanında bu daireye bilgi verilmesi, faa
liyet programlarmnı maksada elverişli şekilde 
gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak başlıca mü

essir tebdirler arasında yer alır. 

Değinilmesi lâzımgelen önemli noktalardan 
biri de, sâri mukaveleler için mukavele icabı, 
cari yıl bütçelerine konulması gereken, öde
neğin, noksan konulması ve böylece mütaah-
hit - idare münasebetlerinde ihtilâflar doğması 
ve yatırım programlarının zamanında gerçek
leştirilmelerinde engeller husule gelmesidir. 
Bu sebeple mukavelelerin gerektirdiği ödene
ğin o yıl bütçesine konulması önemine işaret 
etmek isteriz. 

Bayındırlık Bakanlığı ve hizmetlerini bu 
bakanlığa gördüren diğer bakanlıkların yatı
rım programlarının daha rasyonel, ekonomik 
ve maksada elverişli şekilde tatbik edilmeleri, 
bunların yurt ölçüsündeki değişik şartları 
göz önüne alınarak, 'mühendislik hizmetleriyle 
aynı paralelde yürütülmeleri gerektiğini orta
ya, koyar. Bunun gerçekleştirilmesi için tip 
projeler yerine, genel ve mahallî şartların ve 
inşaatın tahsis edildiği hizmetin gerekli kıldığı 
ölçülere uygun şekilde projelendirilmesini ve 
tatbikatın bu esaslar dâhilinde yapılmasını za
ruri bulmaktayız. Bu sebeple gerek Bakanlı
ğın kendi bütçesindeki etüt proje ile ilgili fa
sıl maddesine yeterli ödenek tefrikini ve ge
rekse diğer bakanlıklar bütçelerinin yatırımla
rından bu yatırım hizmetlerinin gerçekleştiril
mesine matuf yeteri kadar etüt ve proje gider-

I lerinin Bayındırlık Bakanlığı bütçesindeki 
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etüt - proje giderleri faslına aktarılmasını uy
gun mütalâa etmekteyiz. 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı köy yollan 
ve köy içme sularının Köy İşleri Bakanlığı 
bünyesine dahil edilmeleri hasebiyle Bayındır
lık müdürlükleri elinde bulunan vasıtaların bir 
kısmı Köy işleri Bakanlığına devredilmiş oldu
ğundan 38 bayındırlık müdürlüğü vasıtasız 
kalmıştır. Bu müdürlüklere vasıta temini 
maksadivle, ilgili fasıl maddelerden gerekli 
tenkisler yapılarak yapı imar işleri taşıt alma 
maddesine aktarma edilmesini zaruri görmek- j 
teyiz. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 
1 Mart 1950 tarihinde 5539 sayılı Kanunla 

kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü tüzel
kişiliği haiz, katma bütçeli bir kuruluş olup 
Bayındırlık Bakanlığına bağlıdır. Teşkilât Ka
nununun bugünün icaplarına cevap verecek ni
telikte olmamasına ve tadilen hazırlanmış olan 
Teşkilât Kanununun henüz çıkmamış bulun
masına rağmen Bakanlığa bağlı kuruluşlar için
de en rantabl çalışan bir teşkilât olan Kara
yolları Genel Müdürlüğü konusunda biraz faz
la durmayı faydalı saymaktayız. Bu Genel Mü
dürlük kuruluşundan beri memleketin her ta
rafında iftihar edilebilecek eserler yaratmış ve 
ulaştırma poltikasmda kendisine düşen vazifeyi 
yerine getirmek hususunda hiçbir fedakârlığı 
esirgememiştir. Kara, deniz, hava ve demiryolu 
gibi ulaştırma sistemleri arasında, motorlu ta
şıt sanayiinin kaydettiği hızlı gelişme sebe
biyle gerek tesis ve gerekse işletme bakımından j 
karayollarının memleketimizin sosyal ve eko- I 
nomik icaplarına en uygun bir sistem olduğu
nu ve bu yönden faydalı hizmetler ifa ettiğini 
söyliyebiliriz. 

Memleketimizdeki karayolu şebekesi üç ka- , 
tegoride mütalâa edilmektedir. Devlet yolları, j 
karayolları şebekesinin esasını teşkil eden Dev- < 
let yolları 35 bin kilometre olarak tesbit edil- j 
mistir. Bu tulün 27 bin kilometresi her türlü i 
hava şartları altında geçide elverişli olup 6 bin 
kilometresi mevsimlere göre geçit veren, 2 bin 
kilometresi hiç geçit vermiyen yol şebekesi-
dir. 35 bin kilometrelik Devlet yolundan 16.715 
kilometresi çekirdek şebeke denilen anaistika-
metler olup ekonomik, sosyal ve turistik ba
kımından önemli kesimleri ihtiva eder. 

Çekirdek şebekenin gerekli standartlara if
rağı için lüzumlu para takriben 6 milyar 230 
milyon ve çekirdek şebeke dışında kalan 18 bin 
kilometrelik yol için de, 6,5 milyar cem'an 12 
milyar 730 milyon lira finansmana ihtiyacol-
duğu yapılan hesaplardan anlaşılmış bulunmak
tadır. 1966 yılı bütçesindeki ödeneği kıstas ola
rak ele aldığımız takdirde Devlet yolu ihtiya
cının gerçekleştirilmesi ancak 40 senede müm
kün olabilecektir. Bu işin planlanmada ön
görülen 20 senelik süre içinde bitirilmesi için 
yılda 250 milyan dış kredi ve büyük köprü ya
pımı da dâhil olmak üzere 425 milyon iç ödene
ğe ihtiyaç vardır. 

ikinci kategoride mütalâa edilen ve Devlet 
yolu şebekesini besliyen gerekli il yolu ağı 
takriben 24 bin kilometre olarak tesbit edilmiş 
olup, bu tulün tamamı Karayolları Genel Mü
dürlüğü çalışmalarına dâhil edilmiştir. 

Bu şebekenin her mevsimde geçit veren du
ruma ifrağı ve bunun 20 senelik bir zaman bö
lümü içinde gerçekleştirilmesi 4 milyar 843 mil
yon liraya ihtiyaç göstermektedir. Bu meblâ
ğın 924 bin lirası dış finansman olduğuna göre 
il yollarına her sene yapılması gereken yatı
rımın toplamı ortalama olarak 242 milyon lira 
olması gereklidir. Buna mukabil 1966 yılı büt
çesinde tefrik edilen ödenek 90 milyon liradır 
ki, bu ölçüyle devam edildiği takdirde 24 bin 
kilometrelik il yolu şebekesinin 54 yılda bitiril
mesi mümkün olabilecektir. Bu durumun mem
leketimizin gerçekleri ve âcil ihtiyacı ile kabili 
telif olmadığı izahtan varestedir. 

Üçüncü kategoride mütalâa edilen ve gerekli 
ihtiyacımız 150 bin kilometre olarak hesapla
nan köy yolları konusuna ilerde değineceğiz. 
Malûm olduğu üzere geometrik ve fizikî stan
dartlar yol maliyetine tesir eden en önemli 
faktördür. Standartlar yol üzerinde seyreden 
araçların kesafet ve vasıflarına göre tesbit edi
lir. Bir yolun normal standartların gerektir
diği ölçüler fevkinde inşa ve ihyası büyük mas
rafları gerektirir. Bunun gibi, yolların taşı
ma kapasitelerini lüzumundan fazla zorlıyacak 
şekilde ağır yük araçlarının geçişlerini tanzim 
etmemekte, milyonlar sarfı suretiyle vücuda ge
tirilen şebekenin bozulmasını kabul etmek de
mek olur. 

Kalkınmamızın ve plân hedeflerine ulaşma
mızın başlıca şartlarından biri de yollarımızı 
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trafik düzensizliğinden kurtarmak emniyet, sü
rat ve ucuzluk unsuru haline getirmemizdir. 
Ulaştırma sistemlerimiz arasındaki emniyet ve 
rekabeti düzenliyecek olan Karayolu Taşıma 
Kanununun biran evvel çıkarılmasının teminini 
önemle rica ederiz. 

Yolun ağır ve uzun vadeli finansman yükü
nün nesilden ııesile intikali göz önüne alına
rak, düşük faizli uzun zaman perioduna da
ğılmış dış kredi ve iç kaynaklarla yol şebekesi 
tanziminin metot ittimaz edilmesinin memleke
timizin ekonomik ve sosyal gerçeklerine uygun 
düşeceği kanaatindeyiz. 

Yukarda arz ve izahına çalıştığımız büyük 
vasattaki yol ihtiyaçlarımızın gerçekleştirilme
sinde âtıl insan gücünün değerlendirilmesini ve 
yoldan istifade edenlerin âdil ölçüler içinde yol 
maliyetlerine iştirak ettirilmesini tavsiyeye şa
yan buluruz. 

Fiziki standartları yüksek kaplamaları ik
mal edilmiş bir yol şebekesini tavsiyeye şayan 
buluruz. 

Fiziki standartları yüksek kaplamaları ik
mal edilmiş bir yol şebekesinde bakım masraf
ları asgariye inebileceği gibi, millî ekonomi ve 
turistik trafik yönünden de sayısız faydalar 
sağlar. 

1966 yılı Devlet yatırım programında tefrik 
edilen nakden harcanmaz kaydiyle yer alan pro
je kredi karşılığı 80 milyon dâhil, 567 079 000 
lira geçen yıl ödeneğinden daha azdır. Geçen yıl 
bütçesinde ayrılan ödeneğin genel bütçeye ora
nı yüzde 7,1 olmasına rağmen 1966 yılında bu 
nisbetin yüzde 6,6 ya düşmüş olmasını üzüntü 
ile karşılamaktayız. Üstelik 24 bin kilometre
lik il yolu şebekesinin karayollarının sorumlu
luğuna devredilmesi ve bu yönden ihdas edi
len yeni üç bölgenin tesis ve işletme masrafla
rının karşılanması için geçen yıla nazaran za
ruri bir artışın olması gerekirdi. Geçen yıl Ba 
ymdırlık Bakanlığı bütçesinde A. P. sözcülüğü
nü yapan ve iktidarda bulunan hükümetlerin 
yol dâvasına önem vermediğinden yakman Sa
yın Erdinç'in bu sene aynı Bakanlığın bakanlık 
mevkiinde bulunan şahıs sıfatiyle, getirdiği büt 
çesinin geçen yıla nazaran daha düşük olması 
keyfiyeti geçen yıl da ifade ettiğimiz veçhile 
bu konunun her türlü politik düşüncenin fev
kinde memleket gerçeklerine dayanan objektif 

ölçüler tahtında ele alınması gerektiğini isbat 
etmektedir. 

Sayın Erdinç'i yermek için değil ve fakat 
teknik bar Bakanlığın bütçesi etrafında ileri 
sürülen görüşlerin objektif, yapıcı ve yararlı 
istikametlere yöneltici mahiyette olması lüzu
muna ve gerek iktidarda, gerekse muhalefette 
olsun, bu ölçülerden ayrılmamak lâzımgeldiği 
ne ve böylece Sayın Erdinç'in geçen seneki gö 
nişlerimize katıldığına işaret etmek için bu 
noktaya temas etmiş bulunuyorum. 

1966 yılı programındaki işlerin tahakkuku 
için ayrılan ödeneklerin kifayetli olmadığını 
bütçe raportörleri arkadaşların ifade ettikleri 
veçhile Devlet yolları için 120, il yolları için 
32 ve cari harcamalar için de 56 milyon olmak 
üzere cem'an 208 milyon ilâve edilmesi gere
kirdi. Bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle bu mik
tarın karşılanmasına imkân bulunmadığından 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe raporunda 
raportörlerin teklifleri bölümündeki üç madde
lik teklifin programın gerçekleştirilmesinde 
yardımcı hal çareleri olması sebebiyle aynen 
iştirak etmekteyiz. 

Bu meyanda ayrılan tahsisat karşılığı nak
din çimento, yuvarlak ve profil demir ihtiyacı
nın ve lüzumlu makina ve parçaların getirtile-
bilmesi için döviz taleplerinin zamanında kar
şılanmaması yatırım programlarının tahakku
kunda aksamalara sebebiyet veren faktörler 
olarak ağırlıklarını muhafaza etmektedirler. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
DSİ Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığına bağlı olmakla beraber, 
bu Bakanlık teşkilât kanununun henüz çıkarıl
mamış olması dolayısiyle, 1966 yılı Bütçesi es
kiden bağlı olduğu Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesiyle birlikte görüşülecektir. 6200 sayılı Ka
nunla kurulan DSİ Genel Müdürlüğü, yeraltı 
ve yerüstü su kaynaklarını develope ederek 
bunlardan çeşitli yönlerde faydalanılmasını 
sağlıyan her nevi sulama, kurutma, taşkınları 
önleme ve enerji tesisleri vücuda getirmek su 
retiylc yurt kalkınmasında Önemli hizmetler ifa 
eden, modern bir teşekküldür. Plânlı devreye 
girildiğinden beri, DSİ nin ödeneği yıldan yıla, 
ifa ettiği hizmetlere paralel olarak artışlar kay
dederek 1966 yılında köy içme suları dâhil 
1 532 584 000 liraya yükselmiştir. Bu rakam 
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DSİ nin yurt çapında yaptığı hizmetin önem 
ve vüsati hakkında fikir verecek niteliktedir. 

Su isleri için bugüne kadar yapılan yatırım 
miktarı, 7,5 milyar olup bunun karşılığında 
382 bin hektar sulama, 91 bin hektar kurutma, 
335 bin hektar taşkından koruma ve 330 
kilovat saatlik hidroelektrik enerji sağlanmış
tır. 

Yapılan etüt ve çalışmalar, DSİ nin Türkiye 
çapındaki hizmetleri için 90 milyar liralık 
astronomik bir finansmana ihtiyaç olduğunu 
göstermiştir. Memleketimizin yer üstü ve 
yeraltı su kaynakları tam randımanla ça
lıştırıldığı takdirde ihtiyacımıza yeter ve hat
tâ artar miktarda arazinin kabili istifade hale 
konulabileceği anlaşılmakla beraber, bugün 
memlekette su sıkıntısı çekilmekte olmasının 
başlıca sebebi, su ihtiyacının zaman ve yer ba 
kınımdan dengeli olarak dağıtılmaması ve aynı 
zamanda bu işlerin yapılması için yeter ödene
ğin tefrik edilmemiş olmasıdır. Takribi maliyet 
hesaplarına göre tesbit edilen 90 milyar lira
lık yatırımın yapılması halinde 5 milyon hek
tar arazinin sulanması 127 200 hektar arazinin ku
rutulması, 316 000 hektar arazinin taşkınlardan 
korunması ve yılda 70 milyar kilovat enerji 
üretebilecek kudrette elektrik vücuda getirile
bilmesi imkân dâhiline girecektir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi vesilesiyle te
mas ettiğimiz gibi, gerekli nakdin zamanında ve
rilmemesi, istihkakların öngörülen müddetler 
içinde ödenmemesi, mütaahhit işlerinde gerekli 
süratin sağlanmaması, yatırım hizmetlerinin ge
rektirdiği dövizin, uzun ve faydasız formalite
ler dolayısiyle tahsisinde gecikmeler olması, tek
nik personel ve vasıta kifayetsizliği dolayısiyle 
ihaleye konması için gerekli projelerin hazır-
lanamaması, demir, çimento gibi önemli inşaat 
malzemesinin, nakit sıkıntısı dolayısiyle, isteni
len miktarda depo edilememesi büyük emek sar-
fiyle ve itina ile hazırlanan programların tat
bik sahasına konulmasını güçleştirmektedir. 

Bu konulara ilgililerin gerekli itinayı gös
termelerini önemle rica ederiz. 

DSİ faaliyetlerine giren yatırımların Devlet 
Plânlama Teşkilâtı tarafından, kamulaştırmala
rı içine alan transfer harcamalarının ise Maliye 
Bakanlığı tarafından tesbit edilmesi ve bu tes-
bitte iki ilgili merci arasında bir dengenin kuru
lamaması yatırım programlarının tahakkukuna 
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büyük çapta engel olmaktadır. Bu itibarla yatı
rım ile kamulaştırma arasında denge sağlanma
sının kaçınılmaz bir zaruret olduğuna önemle 
işaret etmek isteriz. 

1966 yılı bütçesinde kamulaştırma ödeneği 
olarak konulan 85 milyon liranın geçen yılki 
91 milyon liraya nisbetle, 1965 yılma nazaran 
artış kaydeden 1966 yatırım programına göre 
yeter miktarda olmadığı, yukarıda izah ettiğimiz 
sebepler dolayısiyle apaçık bir vakıadır. Bilhas
sa memleketimiz için hayati önem taşıyan Keban 
Barajı realizasyonu için 25 milyon liralık bir 
kamulaştırma ödeneğine i'htiyacolduğu ve bu 
miktar bütçeye konulmadığı takdirde, bu önem
li tesisin çalışmalarında aksamalar olacağı husu
su göz önüne alınarak bütçenin kamulaştırma 
bölümündeki 85 milyon liranın 110 milyon lira
ya çıkarılmasını zaruri görmekteyiz. 

Bu meyanda Bakanlık Teşkilât Kanununun 
çıkarılmasını ve memleketimiz için hayatî önem 
taşıdığına inandığımız Tek ve Su Hakları ka
nunlarının da biran evvel gerçekleştirilmesini il
gililerden önemle rica ederiz. 

Yol, su ve Elektrik Genel Müdürlüğü : 
Köy İşleri Bakanlığına bağlı olmakla bera

ber, Teşkilât Kanununun henüz çıkmamış olma
sı dolayısiyle köy yolları ve köy içme suları dai
releri 1966 yılı bütçesini de Bayındırlık Bakan
lığı bütçesi ile birlikte incelemek zarureti hâsıl 
olmuştur. 

Köy yolları ve içme suları daireleri Köy İşle
ri Bakanlığına bağlanan kuruluş ve üniteler hak
kındaki 16 . 7 . 1964 tarih ve 6 - 3309 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararnamesine dayanılarak 
31 . 8 . 1965 tarih ve 6011 sayılı bakanlık onayı 
ile kurulan Yol - Su Elektrik Genel Müdürlüğü
ne bağlı kuruluşlar olarak vazife ifa etmektedir
ler. 

İşaret etmek yerinde olur ki, milyonların sar
fına mezun olan bir Bakanlığın memleket ça
pındaki işleri emirler, kararlar ve kararnameler
le yürütmekte devam etmesi buna karşılık görev 
ve yetkilerini, tâyin ve tesbit edecek ve ihtiyaç
lara cevap verecek nitelikte bir teşkilât kanu
nundan mahrum kalmakta beis görmemesini ka
bul etmek güçtür. 

İhtiyacımız 150 bin km. olan köy yolları, 
Devlet il yolları şebekesini besliyen önemli bir 
ağdır. Nüfusumuzun 2/3 sini teşkil eden köylü
müzün istihlâk pazarlarına kolaylıkla varabil-
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mesi ve böylece istihsal ettiği ürünleri değerlen
direrek yurt ekonomisine hizmette bulunmasını 
sağlamak amaciyle bu yol ağının süratle ikmal 
edilmesinde kaçınılmaz zaruret vardır. Bunu te
min için bir yandan özel idare imkânlarının köy 
okulları yardımına paralel olarak artırılması ve 
halkın bu yönden toplum kalkınmasına teşviki 
diğer taraftan Devlet bütçesinden plânın derpiş 
ettiği miktarlarda ödeneğin behemahal tahsisi 
gerekmektedir. 

1965 yılmda 5 600 km. köy yolu yapımı prog
ramlanmışken gerek tefrik edilen ödenek kifa
yetsizliği gerekse köylünün iştirak payının dü
şüklüğünden dolayı ancak 2 200 km. yol yapı
mı gerçekleşebilmiştir. 1966 yılında tefrik edi
len 110 milyon liralık ödeneklerde ancak bu tul
de bir yol yapımı gerçekleşebilecektir. 

Bu hizmetlerde çalışan mevcut personelin 
yıllık ücret tutarı 92 milyon 460 bin liradır. Hiç
bir çalışma yapılmadığı takdirde bu miktar para 
personele ödenmiş olacaktır. Malzeme ve akar 
yakıt gideri olarak hesaplanan 40 milyon 200 bin 
lira ile 132 milyon 660 bin liraya baliğ olan bu 
miktara mukabil 1966 bütçelinde 75 milyon lira
lık bir ödenek tefrik edilmiştir. Bu durum mu
vacehesinde 57 milyon 660 bin liraya ihtiyacol-
duğu ve bu miktarın behemahal bütçeye ilâvesi 
lâzımgeldiği kaçınılmaz bir zarurettir. Aksi tak
dirde mevcut personel ve makina gücü verimsiz 
hattâ boş kalabilir. 

Mevcut güçle 3 500 km. yol yapımı mümkün
ken yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler do-
layısiyle ancak 2 200 km. yol yapılabilmektedir. 
Bu tempo ile devam edildiği takdirde ihtiyacı
mız olan 150 milyon kilometrelik köy yolu şebe
kesi ancak 70 senede gerçekleşebilecektir. 

Köy içme suları : 
Yukarıda arz ettiğimiz veçhile Bakanlık ona

yı ile kurulan ve Yol - Su Elektrik Genel Mü
dürlüğüne bağlı olan Köy îçme Suları Dairesi 
Başkanlığı 6200, 7478 ve 178 sayılı kanunlara 
istinaden köy ve askerî p-arnizonlara içme ve 
kullanma suyu temini hususunda hizmet ifa eden 
bir dairedir. 

Bakanlık ve Genel Müdürlük teşkilât kanun
larının olmayışından ötürü çalışmalarında aksa
ma kaydeden bu daire hizmetlerini 7478 sayılı 
Köy teme Suları hakkında tedvin edilen Kanu
na göre yürütmektedir. 

1960 - 1965 yılları arasında köy içme suları
na tefrik edilen 501 milyon 171 bin lira ödenek
le 5 928 köy içme suyuna kavuşmuş bulunmakta
dır. 

Köy içme suları için Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında 565 milyon sarfı öngörülmüş 
olup bu miktarın 1963 - 1965 yıllarında 343 mil
yon 500 bin lirası sarf edilmiş ve 1966 bütçesin
de tefrik edilen 162 milyon 584 bin liranın da 
sarfına katiyetle inancımız olduğundan daha 
şimdiden plânda derpiş edilen limitin üzerine 
çıkıldığı görülür. Esasen 24 200 köy ve mahalle
mizin susuz ve 16 300 köy ve mahallemizin de 
yeteri kadar suyu bulunmaması dolayısiyle ikin
ci Beş Yıllık Plânda gerekli tadiller yapılarak 
4 milyar gibi muazzam bir malî portesi olan bu 
hizmet konusu için gelecek yıllarda fazla mik
tarda ödenek ayrılması imkânlarının sağlanma
sını zaruri görmekteyiz. 

1965 yılı bütçe tatbikatında yarım kalan iş
leri tamamlamak ve proje hizmetleriyle köylü 
yardımlarını kıymetlendirmek amacı ile bütçe
ye konulan 81 milyon 668 bin liraya mukabil 
133 milyon 979 bin liraya katî surette ihtiyaç 
vardır. Köylü yardımının heder olmaması ve ya
rım kalan tesislerin biran önce hizmete girmesi 
için 57 milyon 310 bin liralık tahsisatın bütçe
nin aidolduğu fasıl maddesine ilâvesini de zaru
ri görmekteyiz. 

Muhterem senatörler : 
Bayındırlık Bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı 

teşekküllerin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına bağlı DSl Genel Müdürlüğü ile Köy işleri 
Bakanlığına bağlı Yol Su Elektrik Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı bütçeleri hakkındaki düşünce, 
görüş, tenkid ve temennilerimiz burada sona er
miş bulunuyor. Yurt çapında büyük hizmetler 
ifa eden bu bakanlıklar bütçelerinin memleketi
miz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
candan temenni eder, hepinizi C. H. P. Senato 
Grupu adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gener. 
A. P. GRUPU ADINA İZZET GENER 

(Niğde) — Sayın Başkan, Sayın Bayındırlık 
Bakanı ve Bayındırlık erkânı, muhterem arka
daşlar; 

Bayındırlık Bakanlığı ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçeleri hakkında A. P. Grupu adı
na görüş ve tenkidlerimizi arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 
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Bayındırlık hizmetlerinin, yurdumuzun eko
nomik, tarımsal ve kültürel durumuna, ihtiyaç
lara ve zaruretlere uygun bir surette ve bu öl
çüler içinde yürütülmesi ve geliştirilmesi gerek
tiği zaruretine işaret ederek sözlerime başlıyaca-
ğım. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının hudutları ve 
ölçüleri içinde bu ihtiyaçları ve hizmetleri de
ğerlendirerek hedefe ulaşmak için gerekli yar
dımları yapmak, yapıcı ve destekleyici bir zih
niyet içinde, samimî ve içten gelen mütalâa ve 
tenkidlerimizle bu çalışmalara ve faaliyetlere 
ışık tutmak görevlerimizin başında gelmekte
dir. 

Bu hedeflere yönelmemizde iktidar ve mu
halefet olarak hepimize düşen görevler vardır. 

Bu sebeple görüş ve tenkidlerimizi bu kıstas 
içinde kalarak realist ve objektif ölçüler içinde 
yapacağımızı, geçen icraattan ziyade ileriye ve 
geleceğe yönelmiş faaliyet ve gayretlerimizi kap
saması şeklinde düzenliyeceğimizi Yüce Senato
ya beyan ve arz etmek isterim. 

Bayındırlık Bakanlığına yüklenen hizmetler; 
yapı işleri, demiryolları tesisleri inşaatı ve ka
rayolları... olarak yürütülmekte ve yönetilmek
tedir. 

Şu duruma göre; kalkınma plânımızın inşa
at ve ulaştırma olarak iki ayrı bölümünü teşkil 
eden sektörlerin büyük bir kısmının bu Bakan
lığa yüklenmiş olduğunu görmekteyiz. 

Ulaştırma hizmetlerinin kalkınma ve geliş
me hızına olan etkisi gayrikabili inkârdır. Ulaş
tırma araçları vatandaşı kalkınma gayretlerine 
katılmaya teşvik eden ve yönelten faktörlerin ba
şındadır. 

Daha önceleri ve bilhassa kalkınma devresin
de, bayındırlık hizmetlerinin daha verimli ve 
rasyonel bir şekilde yönetilmesini sağlayıcı di
lek ve temennilerimize yer verilmekte, bunlar 
mevcut imkânlar ölçüsünde gerçekleştirilmekte 
ise de, bu hizmetleri yürüten ve büyük zorluk
lar, mahrumiyetler ve ağır şartlar içinde çalışan 
bayındırlık mensuplarının sıkıntılarına çare bu
lunamamaktadır. 

Yurdun .bayındırlığında büyük sorumluluk
lar yüklenmiş olan teknik personelin yarınını, 
geleceğini garanti altına alan tedbirler yeterli 
değildir. 

Son kabul edilen Devlet Memurları Kanunu
nun da, bu ihtiyaçları ve boşlukları dolduramadı

ğını, teknik personelin güvenle çalışmalarını sağ-
lıyamadığını ve sıkıntılarını gideremediğini vâ
ki müracaat ve şikâyetlerden öğrenmiş bulunu
yoruz. 

Yatırım faaliyetlerimizin gereği gibi yürü
tülmesine yeter miktarda teknik personel kadro
larımız dolu değildir, özel sektörün bu çeşit per
sonele ödediği ücretlerin yüksekliği ve buna 
benzer birçok sebepler yüzünden, teknik eleman
ların Devlet sektöründeki hizmetlere rağbetini 
önlemektedir. 

Bu ihtiyaç ve zaruretler icabı olarak halen 
tatbik edilmekte olan yövmiye baremi ile bu çe
şit elemanlara, diğer Devlet memurlarından yük
sek ücretlerin ödenmesine zaruret hâsıl olmuş
tur. Bir kararname ile kurulan bu sistemin de
ğişik ücret mertebeleriyle birlikte çok değişik 
bir memuriyet statüsü ihdas edilmiştir. 

Durum bugüne kadar bu şekilde sevk ve ida
re edilmiş ve denge muhafaza edilmiştir. 

Son kabul edilen' Devlet Memurları Kanunu
nun yevmiye ile - bâzı geçici hizmetler hariç -
memur çalıştırılmasını önlemesi ödemelerde ve 
memur statüsünde eşitlik pağlaması teknik ele
manları birtakım endişelere sürüklemiştir. 

Her ne kadar memurlar arasında, eşitlik sağ
lanmış olması memnuniyet verici ise de, bun
dan doğacak neticeler üzerinde şimdiden durul
masında zaruret vardır. 

Yevmiye sistemi daha yüksek ücretlerin öden
mesine imkân vermektedir. Aynı zamanda me
murlardan daha kısa sürelerle terfileri sağla
maktadır. 

Halbuki yeni kurulan düzen içinde teknik 
personel ücretlerinde, kabul edilecek emsaller 
yanında tesbit edilecek kadrolarda azalma ola
caktır. 

Devlet Memurları Kanunu, uygulama sıra
sında maaşlı memurları müktesep hak müessese
siyle himaye ettiği halde, yevmiyeli teknik per
soneli tamamen açıkta bırakmış ve kanunun 
kesin hükümleriyle karşı karşıya bırakmıştır. 
Müktesep hak müessesesi bunlara tanınmamıştır. 

Bu uygulama, çok muhtaç bulunduğumuz 
teknik personelin kamu sektöründen özel sektö
re transfer olmasına yol açacak Devlet sektörü 
kadrolarının başlamasına sebebolacaktır. İkinci 
büyük Dünya Harbinde buna benzer bir hareket 
olmuş ve yetkililer bunu önlemek için çok zor
luk çekmişlerdir. 
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Biz bu açıklamamızla, hizmetlerin aksamama-
smda, yatırım faliyetlerinm gerçekleştirilmesin
de ön plânda yer alması gereken kalifiye teknik 
personelin, kamu sektöründe tutulmasına ait ted
birlerin alınmasına dikkat nazarı çekmek istiyo
ruz. 

Sayın senatörler; 
Her bütçe yılında yaptığım tenkidler arasın

da Bayındırlık Bakanlığının 1939 tarihli ve 3611 
sayılı Kuruluş Kanununun, sonradan gelişen ve 
genişi iyen ve çeşitlenen ihtiyaçlar karşısında iş
lemez bir hale geldiğine temas etmiş ve bunun 
bugünkü ihtiyaç ve zaruretlere göre değiştiril
mesini ve yenilenmesini istemiş olmamıza rağ
men, henüz bu kanunu değiştiren bir tadil ta 
sarısı Yüce Meclislere getirilememiştir. 

Büyük yatırımlar ile görevlendirilmiş ve 
yüklenmiş olan bir bakanlığın kuruluş ve işleyi
şini kesin birtakım esaslara bağlamak ve bugü
nün modern anlayışına göre düzenlemek zorun
dayız. 

Bunlardan başka bugünkü ihtiyaçlara ce
vap veremiyen 2490 sayılı Artırma, * Eksiltme 
ve İhale Kanuniyle 1050 sayılı Muhasebe! Umu
miye Kanununun değiştirilmesi hakkında, her 
bütçe yılında ileri sürülen temenniler boşluk
ta kalmış, bugüne kadar bu hususta hiçbir iler
leme kaydedilmemiştir. 

Bu ihtiyaç, lüzum ve zaruretin bugünkü Hü
kümet tarafından ele alınacağını ve bu boşlukla
rın doldurulacağını ümidetmekteyiz. Gelecek 
yıllarda yapılacak hizmetlerden beklenen verim
li sonuçlar, her şeyden önce bugünden alınacak 
tedbirlerle elde edilebilecektir. 

Bakanlıkça programa alınan hizmetlerin ve 
yatırımların senesi içinde gerçekleşmesi yolun
da alınacak tedbirler, yüklenen görevlerin başa
rıya ulaşmasında büyük rolü inkâr edilemez. 

Gerek bu tedbirler ve gerekse hizmetlerde 
koordinasyon sağlamak hususunda yapılması ge
reken işler, bugüne kadar her sahada müspet 
ve verimli çalışmalariyle parlak imtihanlar ver
miş olan Bayındırlık camiasının, bütün güçlük
leri yenerek daha dinamik ve enerjik bir tempo 
içinde çalışmalarına hizmet edecektir. 

Çok eskimiş ve ihtiyaçları kapsamaz bir ha
le gelmiş olan Bayındırlık işleri genel şartname
sinin ve inşaatın yürütülmesinde büyük rolü 
olan fiyat analizlerinin bugüne kadar düzenlen
memiş ve bugünkü seviye ölçüsünde yenilenme

miş bulunması, bu faaliyetleri aksatan ve ya
vaşlatan sebepler arasındadır. Her bütçe yılında 
bu hususa müteveccih tenkid ve temennilerimiz 
sadece tutanakların sayfalarında unutulmaya 
mahkûm bırakılmıştır. 

Sayın senatörler; 
Yetişmiş ve başarılı bir mütaahhit meslek sı

nıfının yatırımların gerçekleştirilmesinde ve he
defe ulaşılmasında büyük rolü inkâr edilemez. 
Senelerden beri mütaahhitlerin teşkilâtlandırıl
ması, yetiştirilmesi ve tescil edilmesi hususunda 
yaptığımız temenniler beklenen bir sonuca ula
şamamıştır. Yatırımların iş ve hizmetlere çevril
mesinde büyük rolleri olan bu meslek sınıfının 
verimlilikleri, başarıları, çalışmaları, davranışla
rı, malî durumları, Bakanlar nezdindeki kredile
ri, hizmetlerin şekline göre istihdam ettikleri 
teknik personel durumları itibariyle bir tetkike 
ve tasnife tabi tutularak sicillerinin tutulması 
gerektir. Bu boşluk bugüne kadar istenilen şe
kilde doldurulamamıştır. 

Aldığı bir işin finansmanını sağlamak için 
başka bir eksiltmeye katılıp alan ve buradan te
min ettiği avanslarla eski işlerine devam edebi
len, eski inşaatından getirdiği inşaat malzemesi 
ile yeni işi için tekrar ihzarat bedeli alan pek çok 
mütaahhitler görülmüştür. 

Yatırımların iş ve hizmetlere çevrilmesinde 
büyük yardımları olan bu zümrenin başı boş bı
rakılmaması gerektir. 

Bu arada, senelerce bu meslekte büvük hiz
metler yapmış dürüst, iyi niyetli, gayretli, ça
lışkan ve başarılı mütaahhitlerimizin de mevcut 
olduğunu, kendilerinden beklenen hizmetleri bü
yük bir dikkat ve titizlikle başardıklarını kay
detmek bir kadirşinaslık olur. Eğitilmiş ve yetiş
tirilmiş personelin kalkınma plânının uygulan
masında büyük rolü inkâr edilemez. Yatırımla
rın vaktinde gerçekleştirilmesinde ve hedefine 
ulaştırılmasında, devlet memur ve hizmetlileri
nin buna göre eğitilmiş, yetiştirilmiş ve alıştırıl
mış olması ve bilhassa sorumluluk yüklenmesi 
başta gelen işlerimizdendir. 

Bunun yanında da, eski zihniyetlere göre 
tedvin edilmiş olan ve bugünün şartlarına, icap 
ve zaruretlerine uymıyan, çelişen hattâ faaliyet
leri ters yönde etkiliyen eski mevzuatın değişti- ' 
rilmesi bunlara dinamizm katılması lâzımdır. 
Devlet hizmetlerini frenliyen, işlemez bir hale 
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getiren hattâ tıkayan hükümlerin ortadan kal
dırılması, bunların yerine modern hükümlerin 
getirilmesi şarttır. Mütaahhitlerle idare arasında 
çıkacak ihtilâfların daha süratle halledilmesini 
sağlayıcı öntedbirlerin alınmasını lüzumlu gör
mekteyiz. 

Burada yeri gelmişken çok önemli bir hususa 
temas etmek isteriz. 

Bütün ekonomik ve sosyal münasebetlerimiz
de adaletin oynadığı rol önemlidir. Bu cihazın 
işlemesinin bu münasebetlere etkisi büyüktür. 
Bu mekanizmayı bugünkü durgun, usuller için
de boğuk, ve işlemezlikten kurtarmazsak, bütün 
faaliyetlerimizle beraber, bilhassa kalkınma ve 
gelişmemizin hedefe ulaşması zorlaşır. 

Sayın senatörler; 
Bayındırlık hizmetlerinin yürütülmesinde 

büyük etkileri olan genel ihtiyaç ve zaruretlere 
temas ettikten sonra bu Bakanlığa ait faaliyetle
rin gelişmesi hakkında bir fikir verebilmek için 
beş yıla ait bütçe rakamları üzerinde bir muka
yese yapmak ve belirtmek mümkündür. Bilhassa 
Karayolları için ayrı ayrı olarak beş yıl içinde 
şimdi arz edeceğim ödenekler ayrılmıştır. 

ödenek tutarı 

1961 de Karayollarına 803 000 000 Lira 
1962 de » 806 285 456 » 
1963 te » 894 648 000 » 
1964 te » 892 863 059 » 
1965 te » 1 021 224 418 » 

ayrılmıştır. Ödenek tutarlarının yıldan yıla ka
bardığını görüyoruz. 

1966 yılma ait bütçe teklifinde de bu miktar 
1 170 000 000 liraya ulaşmıştır. Bu tutarlara ca
ri harcamalar, yatırımlar ve transferler dâhil
dir. 

1964 yılında bu Bakanlığın bünyesi içinde 
yürütülen : 

1 . — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 

2. — Köy içme Suları idaresi ile Köy Yol
ları Dairesi, Köy işleri Bakanlığına bağlanmış
tır. Şimdi Bakanlığın bünyesinde kalan hizmet 
kollarının ihtiyaç ve faaliyet durumlarına geçi
yorum : 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri, Yurdumu

zun demirağlarla cihazlanrnası, limanlarımızın, 
iskele ve barınaklarımızın inşa ve teçhiz edilme
si gibi sayısız hizmetleri yüklenmiş ve bunları 
göğüs kabartan bir başarıya ulaştırmış olan De
miryolları ve Limanları Lıgaat Dairesinin, kal
kınma plânımızın inşaat ve ulaştırma sektörle
rinde ifa ettikleri hizmetleri minnet ve şükran
la anmak bizim için bir vazifedir. 

Kurtuluş savaşından sonraki durumumuzla 
bugün bu alanda ulaştığımız seviye kıyaslanamı» 
yacak kadar yüksektir. 

Liman, barınak ve iskelelerimiz : 
Bütçe raportörleri tarafından hazırlanan ra

porda : 
1. — 1965 yılında tamamlanarak hizmete açı

lacak olan Bartın Limanı, Kefken ve Tekirdağ, 
barınakları, Fatsa iskelesi, Haydarpaşa transit 
anbarları, servis binası ve feribot tesisleri, Sam
sun limanı maden yükleme ve boşaltma tesisleri; 
ve diğer yardımcı tesisler, Alsancak Limanı 
Transit anbarları ve Mersin Limanı yol ve iha
ta duvarlarının, 1966 yılında hizmetleri aksat
madan eksiklerinin tamamlanmasına çalışılaca
ğı; 

2. — Geçmiş yıllarda ihale edilerek yapımla
rına geçilmiş olan Hopa, Bandırma ve Antalya 
limanları inşaatı, iskenderun Limanı tevsi işleri, 
Trabzon Limanı küçük taşıt iskelesi, Armutlu 
iskelesi, Alsancak antreposu yolcu rıhtımı ve sa
lonu ile Mersin Limanı kanalizasyon ve elektrik 
tesisleri işlerine de 1966 yılı içinde devam edile
ceği anlaşılmıştır. 

Bu arada, tarım sektörü içinde mütalâa edi
len 11 aded balıkçı barınağı ile, münferit tamir 
ve tarama işlerine bu bütçe yılı içinde devam 
edileceğine işaret edilmiştir. Raporda verilen 
bilgiye göre, 1967 yılı sonlarına kadar tamamla
nacak bu çeşit işlerle bütün sahillerimizde, ko
ruma için olduğu kadar ekonomik yönden de en
tegre bir ulaştırma sistemine erişilmesi sağlan
mıştır iskelelerle balıkçı barınakları bu sistemin 
dışında kıyı ulaştırması ve turizm hareketlerine 
etkileri ile de ayrıca değerleneceğine temas edil
miştir. 

Bu çalışma ve faaliyet tablosunu çizdikten 
sonra, 1965 yılı bütçe uygulamasına ve 1966 yı
lı yatırım ödenekleri konularına kısaca temas 
edeceğim. 
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1965 bütçe yılında, deniz ulaştırması ve ko
ruma tesislerine ait yatırımlar için konulan 
60 591 000 liralık ödenekten liman yapım, tesis, 
büyük onarım giderlerine ayrılan 52 491 000 
lirasının Aralık 1965 sonuna kadar (50) milyon 
lirasının harcanmış olması memnuniyet verici
dir. 

Geri kalan ödeneğin ihtiyaçlara yetmiyeceği 
nazara alınarak, Demiryolları yapım ödeneğin
den yapılan tasarruftan 9 675 000 lirasının ak
tarılmasına teşebbüs edildiği öğrenilmiştir. Bu 
neticeye göre uygulamanın 1965 yılı bütçesi ile 
öngörülen yatırımları aşan bir seviyeye ulaştı-
tırılmış olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. 

1966 yılı Bütçe tasarısında, biraz önce yapı
lan işler meyanmda sıraladığım liman, barınak 
ve iskele tesislerine (99) milyon liralık ödenek 
ayrılmış olmasını yerinde ve isabetli görmekte
yiz. 

Demiryolları inşaatı : 
1965 yılı, Demiryolu yapımı bakımından bü

yük bir gelişme kaydetmiştir. Filhakika kalkın
ma plânında yer alan yeni demiryollarından, 

1. — Gebze - Arif iye çift hat yapımı ile, 

2. — Tatvan - Van - Iran hududu demiryolu
nun taahhüde bağlanmış olması bunu göstermek
tedir. 

Bu arada; 
3. — 1966 yılı Bütçe tasarısına dokuz kilo

metre uzunluğundaki Cebeci - Kayaş çift hat 
yapımı için (7,5) milyon liralık ödeneğin konul
muş olması, 

4. — Keban ve Kartalkaya barajlarının ya
pımları dolayısiyle, tesis edilmesi gereken de
miryolu varyantlarının bu yıl içinde taahhüde 
bağlanacağının ifade edilmesi memnuniyet veri
ci olmuştur. Bu inşaata lüzumlu ödeneğin DSİ 
bütçesinden sağlanacağı anlaşılmıştır. 

Biraz da bu idarenin 1965 yılı bütçe uygula
ması ile 1966 bütçe yılı için tasarlanan yatırım 
durumu üzerinde tevakkuf edelim. 

1965 yılında, demiryolu yapımı için verilen 
ve (20) milyon lirası, dış alımlar için mevkuf 
tutulan (80) milyon liradan 56 550 000 lirası
nın inşaata ayrıldığı anlaşılmıştır. 

Lira 
1. — Tatvan - Van - Iran hududu 

demiryoluna 14 000 000 
2. — Gebze - Arifiye çift hattına 37 350 000 
3. — Eksiklerin ikmaline ve mü

teferrik işlere 5 200 000 

56 550 000 

Yapılan incelemelere göre, Edirne - Pehlivan
köy demiryolu yapımının programdan çıkarılma
sı ve diğer bâzı kanuni engeller yüzünden, 1965 
yılı bütçesinden ancak 19 350 000 liralık sarfiyat 
yapılmış olduğu görülmüştür. Bununla beraber 
buradan yapılan tasarrufların liman ve diğer 
ulaştırma hizmetlerine hasr ve sarf edilmesi ye
rinde olmuştur. 

Bütçe tasarısının, Karma Bütçe ve Plân Ko
misyonunda müzakeresi sırasında, Bayındırlık 
Bakanlığının 22.511 nci maddesinde Demiryolla
rı inşaatı için Hükümetçe teklif edilen 170 650 000 
liradan 11 700 000 liranın kesilerek başka bö
lümlere aktarıldığı tesbit edilmiştir. 

Bu kesintiye gerekçe olarak da 1965 yılında, 
demiryolları için ayrılan ödeneklerin tamamı
nın harcanamamış olması esas alınmıştır. 

Halbuki 527 sayılı Kanunun 1965 yılı içinde 
kanunlaşmış olması gücünden, bu inşaata ait ek
siltmelerin ancak sene ortasında yapılmış olma
sı, bu sarfiyatın yapılmasına imkân vermemiştir. 

Bu idarenin kuruluşundan bu yana iş ve hiz
met olarak üzerine aldığı ödevlerin çok üstünde 
verimli bir faaliyet içinde olduğu bir gerçektir. 
Geçmiş bütçe uygulamalarının bir incelemeye ta
bi tutulması, bunu bütün açıklığiyle ortaya ko-

I yac aktır. 
1966 yılı Bütçe tasarısı ile öngörülen yatırım 

çalışmalarının, bilhassa 1965 yılı içinde başla
nan işlerle bu yıl içinde başlanacak Cebeci - Ka
yaş çift hattı inşaatından ibaret bulunduğu ve 
bu işler için bütçe tasarısına 180 milyon liralık 
ödenek konulduğu görülmüştür. 

Trafiği yoğun bulunan ticari ve iktisadi öne
mi olan bir kısım demiryollarının çift hatlarda 

v teçhiz edilmesine lüzum ve zaruret vardır. Her 
ne kadar kara nakliyatının çok yoğun bir hal al
ması ve bu nakliyatın çabukluk, kolaylık, bir 
merkezden diğer bir merkeze kadar taşıma tah
mil, tahliye ve ucuzluk gibi faktörleri bakımın-

I dan demiryolu nakliyatına rekabet ettiği ve hat-
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tâ birçok hatlarda bu sebeplerle zararlara yol aç
tığı bir gerçek ise de, demiryollarının ifa ettik
leri kamu hizmetleri, yurdun savunması ve küt
le nakliyatı bakımlarından önemli olan hatları-
mızm ve limanlarımızın ele alınmasını lüzumlu 
ve zaruri görmekteyiz. 

Bu sebeple gelecek yıllarda bu alanda doğa
cak ihtiyaç ve zaruretleri karşılayıcı mahiyette
ki çalışmalara devam edilmesi ve hiç olmazsa 
bu işlerin etütlerinin şimdiden yapılarak ekono
mik ve sosyal yönlerinin tesbit edilmesi istika
metindeki çalışmalara devam edilmesi tavsiyeye 
şayandır. 

Edirne - Pehlivanköy demiryolu varyantı : 
1965 yılında yürürlüğe giren 527 sayılı Ka

nuna göre; 1965 yılında Edirne - Pöhlivanköy 
demiryolu varyantın aplikasyonlariyle istimlâk 
hazırlıklarının tamamlandığı anlaşılmıştır. Fa
kat bu önemli işi bu noktada bırakacak olan 1966 
yılında bu işler için ödenek ayrılmamıştır. Halbu
ki, transit geçişlerinde Yunan demiryolu teşki
lâtı tarafından zorluk gösterildiği, Avrupa'ya 
ve komşu memleketlere yapılan yaş sebze ve ta
ze meyva yüklü vagonların alıkonularak bunla
rın çürümesine ve bozulmasına veya pazarlara 
geç ulaşmasına sebebiyet verildiği bir gerçek
tir. 

Transit geçişleri için Yunanlılara ödenen 
para ile birlikte siyasi prestijimizin korunması 
'bakımından da bu varyantın önemi çoktur. Bu 
iş için Yüksek Plânlama Kurulu tarafından er
telenmiş olması dolayısiyle 1966 yılı bütçe ta
sarısına ödenek konulmamış olması tenkide 
şayandır. 

Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri : 
Bu kuruluşun, yurdumuzun hava meydan

ları ve tesislerini kurmak, ihtiyaçlarını tamam
lamak ve işler bir halde tutmak gibi hizmet ve 
faaliyetleri yanında NATO hava meydanları ve 
akar yakıt tesislerinin enfrastrüktür inşaatını 
yapmak görevlerini yüklendiği malûmdur. Ye
ni hava meydanlarına ihtiyaç bulunmadığı plân 
hedeflerinde açıklanmışsa da, bâzı hava liman
larımızın bugünkü acıklı durumundan kurta
rılmasına, tevsi edilmesine, modern cihazlarla 
teçhiz edilmesine lüzum ve zaruret bulunduğu 
aşikârdır. Hava trafiği ve milletlerarası mü
nasebetler bakımından bu ihtiyaçlara el atıl
ması yerinde olacaktır. 

Bilnassa Yeşilköy hava limanının 'bugünkü 
modern havacılığın gerektirdiği hizmetleri gö
rebilecek bir hale getirilmesine lüzum ve za
ruret vardır. Bu noksanların giderîlmemiş ol
ması yüzünden dünya alemi ile temasımızı sağ-
lıyan hava trafiğinin Yunanistan, Lübnan gibi 
komşu memleketlere kaymaya bağladığını gör
mekle üzüntülüyüz. Bu hava limanının tevsi 
ve teçhizi için 150 milyon liraya ihtiyaç var
dır. 1966 yılı bütçe tasarısına bu işler için 
beş milyon liralık ödenek konularak faaliyete 
başlanmak istenmiş ise de, Devlet Plânlama 
idaresince reddedildiği öğrenilmiştir. Bu li
manın bugünkü trafik hacmine ve ihtiyaçları
na göre, tevsi ve takviye edilmemesi halinde, 
trafiğin komşu memleketlere kayacağına ve 
bunun emarelerinin de mevcudolduğuna hiç 
şüphe edilmemelidir. 

Raportörlerce hazırlanan raporda; Yeşil
köy hava limanında yapılması gereken tevsiler. 
takviyeler istisna edilirse, iç hava ulaştırmamı
zın lüzum ve ihtiyaç gösterdiği sivil meydanlar 
inşaatı ile bu trafiği düzenliyen muhabere ve 
kontrol tesislerinin tamamlanmak üzere oldu
ğu anlaşılmıştır. Bu kuruluşun, bilhassa NATO 
ile ilgili hava meydan ve akar yakıt tesisleri 
inşaatı her yıl genişlemekte ve artmaktadır. 
Nitekim 1963 yılında bu işler için 85 milyon li
ralık ödenek ayrılmış iken, 1966 da bu miktar 
110 milyon liraya yükselmiştir. 

Bütçe ile ilgili ödenekler bakımından nisbe-
ten mahdut miktarda sarfiyatı olan bu kuru
luşun, 1965 yılı bütçe uygulamasında, 'bu işle
re ayrılan 19 640 000 lira ile idare edildiği ve 
âzami tasarrufla hareket edildiği anlaşılmıştır. 
1966 yılında yapılması öngörülen işler için 
18 905 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Bugün birçok hava meydanları jet uçak 
servisleri ve ses üstü uçaklarının iniş ve kal
kışlarına müsait şekilde teçhiz edildikleri ma
lûmdur. Hava trafiğinde büyük ve hızlı bir 
gelişme vardır. Süra't bakımından vukua ge
len gelişmeler yanında bir de 700 - 1 000 yol
cu taşıyabilen ağır uçakların servise girmeleri 
de hava meydanlarımızın buna göre takviye ve 
teçhiz edilmelerini gerektirmektedir. 

Bu çeşit uçakların Yeşilköy hava limanına 
bugünkü durumda uğramaları mümkün değil
dir. Bu sebeple hava trafiği yavaş yavaş bu 
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imkânlara sahibolan Atina, Kahire ve Telâviv 
gibi komşu limanlara kaymaktadır. 

Raporda verilen bilgiye göre, yeni pist in
şaatı ile terminal binasının tevsii için gerekli 
ödenek miktarının 156 milyon liraya baliğ ol
duğu anlaşılmıştır. Bu ödeneğin 4 - 5 yılda 
ayrılması ve işlerin bu süre içinde bitirilmesi 
mümkün görülmektedir. 

Yapı ve imar işleri : 
Bu idarenin oldukça çeşitli ve yüklü olan 

hizmetleri- evvelce de olduğu gibi kalkınma plâ
nından sonra da plân hedeflerine uygun ve pa
ralel olarak yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi 
hususunda başarılı bir gayret ve faaliyet için
de olduğunu memnuniyetle kaydetmek isterim. 

Sağlık, eğitim, tarım ve idare gibi çeşitli 
hizmetler için gerekli Devlet yapılarının dar ve 
mahdut bir kadro içinde yürütülmesinden çeki
len-zorluklar ve güçlükler sayılamıyacak kadar 
çoktur. Memleketimizin bütün bölgelerine ya
yılmış olan yapı ve imar işlerinin istenilen he
defe ulaştırılmasında kanuni, idari, ve malî 
imkânlarının sağlanmasının etkisi büyüktür. 
Bu kuruluşun güvenle, kolaylıkla çalışması
nı sağlıyan tedbirlerin alınması, imkânlarla 
teçhiz edilmesi halinde, bugüne kadar bu alan
da çıkan aksaklıkların bertaraf edileceğine hiç 
şüphe yoktur. 

Çok dağınık bir halde yürütülen bu hizmet
lerin Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde toplan
masında, bilhassa çalışmaların koordinasyonu. 
standardizasyonu ve verimliliği için çok lüzum
ludur. Bu hizmetlerin verimli ve başarılı ola
rak yürütülmesinde çıkan zorlukların bilhassa 
hizmet yükliyen diğer bakanlıklarla daire ve 
müesseselerin işleyişinden ileri geldiği de göz
den uzak tutulmamalıdır. Birçok bakanlıklar 
ile daire ve müesseler tarafından inşa edilen 
Devlet yapılarının murakabesiz bırakıldıkları
nın birçok misalleri vardır. 

Bu sebeple biraz önceden arz ettiğim veçhile 
Devlet yapılarından benzerliği olanların bir 
elden ve 'bir kuruluşun bünyesi içinde sevk ve 
idaresinde fayda vardır. Bunların dışında ka
lanların ise, ihtiyaçlarının önceden bildirilerek 
gerekli tedbirlerin bu idarece alınmasına za
man ve imkân verilmesi zaruridir. 

Yapılan incelemeye göre, son 10 yıl içinde 
bu hizmetler için ayrılan ödenek tutarlarının 
9 misli artmış olduğu görülmüştür, bilhassa 

bu artışın, plânlı devreye geçildikten sonra 
çok hızlandığı anlaşılmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde olup, 
222 sayılı Kanun icabı, bütçe ile orantılı olarak 
ele alınan ilkokul inşaatı ödenekleri buna dâ
hildir. Bundan başka mülhak bütçeli idareler, 
belediyeler ve il özel idareleri tarafından yap
tırılan binalarla ilgili olarak yapılan proje ve 
keşif tasdikleri ve murakabe faaliyetleri gibi 
ödenekle ifade edilemiyen ve bakanlıkça yapı
lan hizmetler de mevcuttur. 

1965 yılı yapı sektörleri halinde devam eden 
işlerin tutarlarını arz etmekle bu hizmet kolu
nun önemine ve yüklendiği iç hacminin büyük
lüğüne temas etmiş olacağım. 

Ayrılan öde-
Devlet yapıları nekler lira 

1. Sağlık sektörü 93 069 000 
2. Eğitim sektörü 293 140 000 
3. Tarım sektörü 47 031 000 
4. Konut sektörü 820 000 
5. Diğer kamu hizmetleri 

sektörü 35 200 000 
6. İlkokullar inşaatı 192 750 000 
7. İlkokullar inşaatı (belediye 

ve özel idarelerden) 70 000 000 

olmak üzere yedi grupta toplanmıştır. Yapı
lan temaslardan alınan bilgiye göre, 1965 yı
lında tamamlanarak hizmete açılması gereken 
işlerin % 94 oranında bulunması, yılı içinde 
bitirilemiyere'k gelecek yıllara sirayet eden 
işlere ait ödeneklerin de % 96 oranına yaklaş
ması memnuniyet verici olmuştur. 

1966 yılı bütçe tasarısında, üniversiteler ve 
İstanbul Operası inşaatı gibi önemli bina işle
rinin devam edenlerine gerekli ödenekler ile, 
yine yapımları bakanlığa tevdi olunan umumi 
muvazeneye ait bina inşaatının parça parça ve
ya gelecek yıllara geçici olmak üzere ihale 
edilen işler için gerekli ödenek miktarlarını 
karşılamak üzere 1966 bütçesi ile teklif olu
nan ödenek tutarının 210 942 087 liraya ulaş
tığı görülmüştür. Bu miktara, yatırımcı bir 
kısım dairelerin 1966 yılı bütçelerinde gözü
ken ve sonradan bakanlık bütçesine aktarıla
cak olan ve 'bu çeşit işlere ayrılan tahminen 
357 milyon 336 bin liralık ödenek dâhil değil
dir. 
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Bu çizdiğim tablo ve bu hizmetlere ayrı
lan ödeneklerin kabarıklığı bu bakanlığın bu 
alanda yüklendiği ağır külfet ve hizmetleri be
lirtmesi bakımından önemlidir. 

1966 yılı bütçe uygulamasında bakanlığı 
zor bir duruma sokacak bâzı hususlara ve ak
saklıklara temas etmek zaruretindeyiz. Geçen 
bütçe yıllarında taahhüde bağlanan işlere söz
leşmeleri gereğince ödenmesi meşrudolan öde
nekler 1966 yılı bütçe tasarısında noksan ola
rak konulmuştur. 

Meselâ 1. — 1965 yılı programına giren 
10 aded yatılı bölge okulu, 222 ve 527 sayılı 
kanunlara göre, 1966 yılma geçici olarak iha
le edilmiştir. Bu taahhütlere 1966 yılı içinde 
35 450 000 lira ödenmesi gerektiği halde, bu 
işler için Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine, 
aktarılması kaydiyle ancak 16 milyon 600 bin 
liralık ödenek konulmuştur. 

2. — İstanbul'da yapılan Opera binasına 
ait 7 aded sözleşmeye göre, 1966 yılında öden
mesi gereken 21 480 000 liraya karşılık bütçe 
tasarısına ancak 4 600 000 liralık ödenek ko
nulmuştur. 

1946 yılında inşasına başlanılan İstanbul 
Opera ıbinası projelerine göre sadece bir ope
ra binası olmayıp, 1 500 kişilik büyük bir ti
yatro, opera, kongre, konser salonu, 750 kişi
lik konser salonu, 350 kişilik oda ve çocuk 
tiyatrosu, sanat galerisi, müze ve teşhir salon
ları ile yurt içi ve uluslararası faaliyetlere im
kân verecek büyük hir sanat ve kültür sitesi 
teşkil edecektir. 

6165 sayılı Kanuna göre taahhütlere girişi
len ve (bilhassa ödeneklerin yetersizliği sebebiy
le tatbikatı uzayan bina halen büyük bir kısmı 
ile gerçekleştirilmiş durumdadır. Girişilen ta
ahhütlerin aksamamsı ve binanın kısmen hiz
mete açılarak, halen yatırılmış bulunan 
40 000 000 liranın âtıl durumdan kurtarılabil
mesi için daha 10 milyon liraya ihtiyaç bu
lunduğu anlaşılmıştır. Bu ödeneğin bu yıl için
de aktarma veya ek ödenek vermek suretiyle 
sağlanması yerinde olacaktır. 

3. Ege Üniversitesi için her yıl 12 milyon 
liralık ödenek verilmek suretiyle bâzı fakülte
lerin inşaatına başlanmıştır. Bu yetkiye daya
nılarak Tıp Fakültesi Hastanesi, Dişçilik Fa
kültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Fakültesi haricî 
elektrik ve kanalizasyon işleri 1964 ve 1965 yıl

larında ihaleleri yapılmıştır. Bu taahhütlere 
1966 yılında ödenmesi meşrut olan 24 milyon 
908 hin liraya karşılık da ancak 13 milyon 
408 bin liralık ödenek konulmuştur. 

4. Ankara Üniversitesi Morfoloji Enstitü
sü inşaatı için 5 milyon liraya ihtiyacolduğu 
halde, 2 milyon 100 ıbin liralık ödenek ko
nulmuştur. 

Sıra ile çizdiğimiz bu tabloya göre, önce
ki yıllarda taahhüde bağlanmış ve sözleşmeleri
ne konulan hükümlere göre, 1966 yılında öden
mesi meşrut olan ödenek tutarından 51 580 000 
liralık noksan ödenek tasarıya konulmuştur. 
Bu durum, bu taahhütlerin normal bir şekil
de yürütülmesini engelliyecektir. Sözleşmele
rine ve Muhasebei Umumiye Kanununa aykırı 
olan bu durumun düzeltilmesine gerekli ted
birlerin alınmasını tavsiyeye şayan görmekte
yiz. 

Sayın senatörler; 
222 sayılı İlköğretim Kanununa göre, büt

çelerden ayrılan ödenekler, 1961 yılından iti
baren, kanunun esprisine uymıyan bir proto
kolle, Millî Eğitim Bakanlığı bütçelerine konul
maktadır. Halbuki 222 sayılı Kanunun 69 ve 
77 nci maldelerine <göre, ödeneklerin % 70 inin 
Bayındırlık Bakanlığı, % 30 unun da Millî Eği
tim Bakanlığı bütçelerine konulması gerek
mektedir. Protokolle tesbit edildiği şekilde 
yapılan uygulamanın, yani ödeneklerin tama
mının Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine ko
nulmasının tatbikatta birçok zorluklara sebe-
bolduğu ve bu işlerin bu yüzden geciktiği, 
inşaatın tam ve teknik bir denetime ve kontro
le tabi tutulmadığı bir gerçektir. Bu sıkıntı
ların giderilmesi yolunda gerekli tedbirlerin 
alınmasını tavsiyeye şayan görmekteyiz. Du
rumun iki Bakanlık arasında yeniden müza
kere edilerek 1962 yılında düzenlenen proto
kolün kanunun esprisine göre düzeltilmesi sağ
lanmalıdır. 

Köy İşleri Bakanlığının kuruluşu ile Ba
yındırlık müdürlüklerindeki yol ve içme su 
işleri hizmetleri ayrılmış ve bu sebeple bayın
dırlık hizmetlerinde kullanılan vasıtalar bu 
Bakanlığa devredilmiştir. 

Bu yüzden 38 Bayındırlık müdürlüğünde ya
pı hizmetlerinde çalıştırılacak tek vasıta kalma
mıştır. Bu müdürlükleri çok güç bir duruma dü-
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süren bu ihtiyacın sağlanması için gerekli ted
birlerin alınmasını da tavsiyeye şayan görmek
teyiz. 

Karayolları : 
Sayın senatörler, 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Mart 1950 

tarihli ve 5539 sayılı Kanunla tüzel kişiliği haiz 
mülhak bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesi içinde kurulmuş ve o tarihten 
beri yurt hizmetinde başarılı ve verimli çalışma
lar yapmıştır. Eski bir Bayındırlık mensubu ola
rak tereddüdetmeden ifade edebilirim, ki, mem
leketimizin karayolları ağının Batı standartları
na ve tekniğine paralel olarak yürütülmesine bu 
kuruluşun eliyle başlanmıştır. 

Kısa bir zamanda genişliyen ve gelişen ve 
verimli sonuçlar veren bu çalışmaların ekono
mik ve sosyal hayatımızda yaptığı inkılâbın et
kilerini inkâr etmeye kimsenin dili varamıyacak-
tır. Köylü, kentli, tüccar, komüsyoncu, sanayici, 
ithalât ve ihracatçı, çiftçi ve madenci... Gibi çe
şitli zümre ve kütlelerin bu alandaki gelişmeler
den çok fayda gördükleri, bölgelerarası irtibatın 
sağlanması suretiyle ilişkilerin çok geliştiği de 
bir gerçektir. 

Bu genel müdürlük kuruluş kanununun gün
den güne gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçlara göre 
bugüne kadar düzenlenmemiş ve değiştirilmemiş 
olması bir boşluktur. Yol, köprü yapım ve ba
kımında her gün vukua gelen teknik gelişmelere 
ve artan ihtiyaç ve zaruretlere paralel olarak ku
ruluş kanundaki boşlukların doldurulmamış ol
ması üzücü olmaktadır. Her bütçe yılında birçok 
hatipler tarafından bu konu üzerinde durulmuş 
olmasına rağmen, bu dilek ve istekler bir türlü 
gerçekleştirilememiştir. 

Motorlu taşıt sanayiinde günden güne kayde
dilmekte olan gelişme, mevcut ulaştırma sistem
lerinde karayollarını önplâna getirmiştir. Az ge
lişmiş bir memleket olarak bizde uygulanması ge
reken ulaştırma sisteminin, daha ziyade ucuz, 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçları kapsıyan bir ka
rakterde olmasını gerektirmektedir. 

Bu sebeple yurdumuzun ekonomik, sosyal, 
coğrafi ve zirai durumları bakımlarından kara
yolu ulaştırması en uygun olanıdır. Bu ağm da
ha kolay, süratli ve daha ucuz bir çalışma ile ya
pılabilmesi, bunu etkiliyen unsurlardandır. Ba
kanlar Kurulu karariyle devlet yolları ağı 35 038 
kilometre olarak tesbit edilmiştir, Bu ağın 1965 

yılı sonunda 26 925 kilometrelik kısmı, her türlü 
hava şartlarına göre geçide elverişli bir hale ge
tirilmiştir. Bu ağın 16 715 kilometresi anaistika-
metler olarak isimlendirilmiştir. Sosyal ve ekono
mik yönden en önemli olanlarını bünyesi içine 
almıştır. Alman bilgilere göre bu ağm: 

1. 3 519 kilometrelik kısmı birinci, 
2. 5 797 kilometrelik kısmı ikinci, 
3. 6 745 kilometrelik kısmı üçüncü, 
4. 654 kilometrelik kısmı dördüncü sınıf 

olmak üzere sınıflandırılmıştır. 
Sayın senatörler : 
Her sınıfın bugünkü durumu itibariyle, ken

di sınıfı seviyesine yükseltilmesi için yapılan tah
minî hesaplara göre, 6 milyar 230 milyon liraya 
ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bundan başka anaistikamet yolları dışında 
kalan 18 bin kilometrelik yol için de 6,5 milyar 
liralık bir yatırıma ihtiyaç bulunduğu tesbit edil
miştir. Bu neticeye göre de, 35 bin kilometrelik 
devlet yolu ağı için 12,7 milyar liraya ihtiyaç bu
lunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu duruma göre, 
bu bütçe yılı için ayrılan ödeneği bir ölçü ola
rak kabul edersek, bu projenin gerçekleşmesi için 
kırk yıl gibi uzun bir çalışma dönemine ihtiyaç 
vardır. 

Bu Süre plânda teıslbit edilen tliirenin iki ika-
tıdır. Halbuki plânlama süresi içinde bu işlerin 
gerçekleştirilebilmesi için her yıl 250 milyon lira
lık dış krediye, 375 milyon liralık da iç ödeneğe 
ihtiyaç vardır. Halbuki bu hesabın dışında kalan 
büyük köprüler için de her yıl (50) milyon lira
lık ödenek ayrılması gerekmektedir. Şehir içi ge
çitleri bu hesapların dışındadır. 

Sayın senatörler; 
Devlet yollarının il yollariyle, il yollarının 

da köy yollariyle bağlanması ve beslenmesi şart
tır. Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edilen il 
yolları ağı (24) bin kilometre uzunluğundadır. 
1966 yılında bu yolların tamamında çalışma ya
pılmasına zaruret hâsıl olduğu ve bunun karar
laştırıldığı anlaşılmıştır. 

1966 yılı bütçe tasarısında : 
1. Devlet yolları için 567 079 000 
2. 11 yolları için - 90 000 000 
3. Turistik yollar için 10 000 000 
4. Köy yolları için 11 000 000 

Toplam 777 079 000 
liralık ödenek ayrılmıştır, 
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Yapılan hesaplara göre; Karayolları Bütçesi
nin genel bütçeye nazaran son onbeş yıllık orta
laması % 8,5 oranında iken, bu oran 1966 da 
% 6,6 ya düşmektedir. Halbuki 1965 yılında 
bu orantı % 7,1 idi. 1965 yılında makina proje 
kredileri için yapılan kesintiden sonra bakiye 
yatırım miktarı (569) milyon liraya baliğ olmuş
ken, 1966 yılında bu toplam, (562 012 000) lira
ya düşmektedir. Halbuki Karayollarına devredi
len il yolları dolayısiyle, yeni bölge ve şubelerin 
kurulmasına zaruret hâsıl olması, yeni alman 
makinalar yüzünden artacak personel masrafları 
gibi sebepler göz önünde bulundurulursa, ayrı
lan ödeneğin çok yetersiz olduğu anlaşılır. 

1966 yılı Bütçe tasarısına Devlet yolu, il yolu 
ve köy yolu köprüleri için konulan (57 500 000) 
liralık ödenek de ihtiyaçların çok aşağısmdadır. 
Köprü bakım ve onarım işlerinin normal olarak 
yürütülebilmesi için her yıl bütçede (25) milyon 
liralık ödenek ayrılması gerekirken, 1966 yılın
da bu maksatlar için (13,700) milyon liralık 
ödenek konulmuştur. Bu duruma göre, yapım, 
bakım ve onarım olarak köprüler için 71 200 000 
liralık ödenek ayrılmıştır. Halbuki bu miktarın 
normal olarak (160) milyon lira olması gerek
tiği düşünülürse, bütçe yetersizliği ortaya çıkar. 

(150) bin kilometreyi bulan köy yollarımız, 
perişan bir durumdadır. Bugüne kadar bu alan
da yapılan faaliyetler çok kısır ve verimsiz ol
muştur. Köylünün, çiftçinin kalkınması, ekono
mik ve sosyal durumunun düzelmesi için bu yol
ların süratle ele alınması tavsiyeye şayandır. 

Makina ve teçhizat : 
1965 yılında Makina ve teçhizat alım ve ona

rımları için 157 milyon liralık ödenek ayrılmış
tır. Bunun 42 milyon lirası proje kredisi olacak 
harcanamaz bir durumdadır. 

18,1 milyon dolarlık proje kredisinden bu 
malî yıl içinde gelecek makinalarm yerli ima
lât, montaj, komüsyon ve nakliye hizmetleri için 
12 375 000 liralık ödeneğe ihtiyaç bulunduğu 
tesbit edilmiştir. 1966 malî yılı için ayrılan 
ödenek 237 milyon liradır. Bunun 80 milyon 
lirası proje kredisi içindir ve harcanamaz. Si
pariş edilen makinalarm geri kalan büyük kıs
mının 1966 malî yılı içinde tamamlanacağı an
laşılmıştır. Bunların servise girebilmesi için 
yerli imalât, montaj, komisyon ve nakliye hiz
metlerinin yerine getirilmesi lâzımdır. Bunun da 

en az (35) milyon liraya baliğ olacağı hesaplan
mıştır. Bu işlere ayrılan (157) milyondan çıkarı
lınca, mevcut makina parkının idamesi için sarf 
edilecek yedek parça, onarım ve işçilik masraf
ları olarak (122) milyon lira kalmaktadır. Bu 
miktarın geçen yıla nisbetle çok yetersiz olduğu 
görülmektedir. 

(18,1) milyon dolarlık AlD kredisinden ma
kina siparişlerinin tamamlanmış olması memnu
niyet vericidir. 

Sayın senatörler; 
1965 bütçe yılında Devlet yolları yatırım 

oranının % 85 e, il yolları oranının da % 100 e 
ulaştırılmış olması memnuniyet vericidir. 1966 
yılında il yolu hizmetlerinin tamamının Karayol-
larmca ele alınmasında isabet vardır. Ancak bu 
yolların jeometrik ve fizikî durumlarının düşük 
evsafta olması ve gerekse eldeki makina ve teçhi
zatın yetersiz bulunması ve bu işlere ayrılan öde
neklerin azlığı dolayısiyle, ele alınacak il yolla
rında 1966 yılında da tatmin edici bir faaliyet 
yapılması mümkün görülememektedir. 

Bu genel müdürlük bütçe uygu] amalarında 
birçok zorluklar ile karşı karşıya kalınmakta
dır. Bu zorlukları : 

1. Nakit ödemeleri, 
2. Çimento ihtiyaçlarının karşılanamaması, 
3. Demir ihtiyaçlarının karşılanamaması, 
4. Döviz ihtiyaçlarının karşılanamaması, 
5. Teknik personel ihtiyaçlarının karşılana

maması, olarak özetlîyebiliriz. 

Nakit ödemeleri : 
1965 yılında ayrılan ödeneklere ait nakitle-

rin vakit ve zamanında verilememiş olması yü
zünden yatırımlar aksamıştır. Halen Genel Mü
dürlüğün (58) milyon liralık tahakkuk etmiş 
borcunun henüz ödenememiş olması üzücüdür. 
Bu sıkıntı yüzünden istimlâk işleri, akreditifler 
ve mütaahhit istihkakları askıda kalmıştır. Bu 
durumun bir düzene konulamaması halinde, 1966 
yılı yatırımlarının gerçekleştirilmesine imkân hâ
sıl olamıyacaktır. 

Çimento ihtiyacı : 
1965 yılında istenilen (82 500) tonluk çimen

toya karşılık Çimento Sanayimin (58) bin ton 
verebildiği anlaşılmıştır. Geri kalan ihtiyaçlar 
fazla ödeme yapılarak ithal malı çimento ile sağ
lanmıştır. 1966 yılı bütçe uygulamasında bu hu
susun dikkate alınması için tedbir alınmalıdır. 
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Demir ihtiyacı : 
Emanet ve ihaleli işler için gerekli yuvarlak 

ve profil demir ihtiyacının sağlanmasında gö
rülen güçlüklerin giderilmesi için tedbir alınma
lıdır. 

Döviz ihtiyacı : 
Döviz isteklerinin çok geç karşılanması da bu 

işleri frenliyen bir etki olarak ortadadır. Gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

Teknik personel ihtiyacı : 
Teknik personelin azlığı büyük sıkıntılara 

sebebolmaktadır. Askere alman teknik persone
lin muayyen bir askerî eğitimden sonra, geri ka
lan hizmetlerinin bu kuruluşta tamamlanmasının 
sağlanması bir tedbirdir. 

Bundan başka Devlet sektörü ile özel sektör
de çalışan personelin aylık kazançları arasındaki 
büyük farkların kısmen giderilmesi ve cazip bir 
hale getirilmesi lâzımdır. 

Yollarımızın fizikî ve jeometrik standartları, 
maliyetleri etkileyen en önemli unsurlardandır. 
Bilhassa standartlar trafiğin yoğunluğu ve çalış
tırılan motorlu taşıt araçlarının karakteristikleri 
göz önünde tutularak tâyin ve tesbit edilir. Bir 
yol ağının lüzumsuz yere yüksek standtralara gö
re yapımı veya bu maksatla tevsi veya ıslahı bü
yük masraflara ve külfetlere yol açması kadar 
ağır yük araçlarının çoğalmasını etkilemekte ve 
bakım masraflarını kabartmaktadır. Bu sebeple 
karayolu politikamızın bu ihtiyaçlara ve hedef
lere göre düzenlenmesi, trafik emniyetinin yanın
da sürat ve ucuzluk unsurlarının önplânda gö
zetilmesi zaruridir. 

Memleketimizin ulaştırma sistemleri arasın
daki dengesizliği ve rekabeti bertaraf ederek, ka
rayollarına gerekli güven ve değeri verecek ve 
mevcut boşlukları ve sıkıntıları giderecek olan 
(Karayolu Taşıma Kanunu) nun biran önce ha
zırlanıp tedvin edilmesine şiddetle ihtiyaç var
dır. 

Batı dünyasında uygulandığı veçhile, Kara
yolu finansmanı için uzun vadeli, düşük faizli 
kredilere ihtiyaç vardır. Yatırımlara ait yükle
rin ve külfetlerin en çok bunları kullanacak olan 
gelecek kuşaklara kadar uzatılması zaruri ve lü
zumludur. Yollardan faydalananların kazanç 
ve geçim sağlıyanlarm âdil ölçüler içinde yol ya
pım, bakım ve onarım masraflarına katılmaları
nı sağlamak lâzımdır. 

5 . 2 . 1966 O : 1 

Buna kısa bir zamanda bir çözüm yolu bulun
malıdır. Kalkınma ve gelişmemizde büyük rolleri 
olan bu dâvanın objektif ölçüler içinde gerçek
leştirilmesi gerektiğine kaani bulunmaktayız. 

Adalet Partisi Cîrupu adına Bayındırlık Ba
kanlığı bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerimizi 
burada tamamlamış bulunuyorum. 

Bütçenin aziz milletimize hayırlı olması dile
ğiyle sözlerime burada son verir, Yüce Hey eti
nizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Başkanlık Di
vanı bir noktanın sizlere bildirilmesini lüzumlu 
sayıyor. Bu bütçenin ancak saat 17,00 de veya 
18,00 de bitirilmesi imkân dâhilinde gözüküyor. 
Bundan sonra iki bütçemiz daha vardır. Bir ye
terlik önergesi ile konuşacak sayın üyelerin sa
yısını smırlamaktansa sayın üyeler kendi sözleri 
ile bunu sınırlarlarsa her halde daha iyi olur. 
Bitirme imkânına kavuşuruz, efendim. 

Sayın Kınaytürk grup adına söz istediniz, bu
yurun, efendim. 

İki Bakanlığın bütçeleri biliyorsunuz beraber 
görüşülüyor. 

A. P. (miJPlI ADINA FARUK " KINAY-
TÜTiK. (Hurdur) — Muhterem Başkan, muhte-
•om sonatörh.T, Muhterem Bakan ve kıymetli er
min ; 

Adalet Partisi (Irupu adına Köy İşleri Ba
kanlığı ve buna bağlı Genel Müdürlük ve teş
kilâtlarının !!)()() yılı bütçe kanun tasarısı üze
rindeki görüşlerimizi, temenni ve tenkidlerimizi 
arza. çalışacağız. 

Muhterem arkadaşla'.', 
Millet olarak anaunsurumuzu teşkil eden 

köylü ve toprak ü/erine ciddiyetle eğilmemiz 
gerekmektedir. İşte Köy İşleri Bakanlığına bu 
sebepten büyük hizmetler düşmektedir. Maatte
essüf şunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, İni 
iki unsur senelerce Devlet tarafından tamamiy-
le ihmal edilip kendi kaderleriyle başbaşa bıra
kılmıştır. 

Köylü toprağın vasfını bilmeden verimsiz iş 
gücünü ve enerjisini senelerce karın tokluğuna 
harcamak suretiyle ömrünü tüketmiştir. Devlet 
köylüyü askerlik, vergi ve muharebe zamanında 
hatırlamış köy ve köylüye kalkınması için en 
ufak bir yardımı düşünmemiştir. Böylece verim
siz, yorgun topraklar üzerinde yaşıyan köylü
müz yoksulluğa ve fakirliğe mahkûm edilmiş ve 
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dünyasından bezgin bir halde geriliğin pençesi
ne tevdi olunmuştur. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Büyük 
Ata'nm her sahada olduğu gibi Türk köylüsü
nün ve topraklarının değer ve ehemmiyetini tes-
bit ederek Devlet elini onlara da uzatıp karan
lık âlemden çıkararak milletin efendisi demek 
suretiyle müstahsil köylüyü evvelâ mânevi ba
kımdan onorc etmiş sonra da maddi yardımı 
temin için Ziraat Bankası kaynaklarını artırmak 
suretiyle kalkınmaları yolunda teşkilâtlandır-
mıştır. 

Muhterem arkadaş]arım, 
Nüfusumuzun '% 71 ini teşkil eden 20 milyon 

vatandaşımız köyde yaşamaktadır. Köylünün 
her sahada kalkınması ve inkişafı milletin top-
yekûn kalkınması demektir. Bu yolda sarf edi
lecek para, emek ve gayret ve köylümüzün de 
elinden geldiği kadar bu çabaya katılması so
nunda millet için büyük semereler elde edile
cektir. 

Köylümüz kendisine yakın olanları ve yar
dım edenleri daima sevmiş yeniliği ve iyi niyeti 
benimsemiş ve her yardım edene fazlasını yap
maya çalışmış ve sevdiklerine her şeyi feda et
mekten çekinmemiştir. 

Bu paha biçilmez asil topluluğun kalkınması 
için pek çok şeylere ihtiyacı vardır. Bu ihti
yaçlarını kendi güçleriyle yapmalarına imkân 
yoktur. İşte onların temsilcisi olan bizler hep 
birlikte hizmetlerine ve ihtiyaçlarına koşmak zo
rundayız. Köylümüzün pekçoğu bugün içecek 
ve tarlasını sulayacak sudan, yoldan, okuldan, 
ışıktan ve boş za manianın kıymetlendirecek ça
lışma sahalarından mahrumdur. Bu hizmetler 
biran evvel köye götürülmelidir. Bunun için de 
Köy İşleri Bakanlığı en kısa zamanda Teşkilât 
Kanununu Yüce Meclislere getirmeli ve süratle 
teşkilâtlanarak köylünün beklediği hizmetleri 
yapmalıdır. 

Bu hizmetler evvelce birçok Bakanlığın bün
yesinde bulunan iki Umum Müdürlük, altı mü
dürlük 1 6 . 7 . 1964 tarih ve 3349 sayılı Karar
name ile Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır 
Ayrıca Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, Toplum 
Kalkınması Grupu, Küçük Sanatlar Dairesi ve 
Ekonomisi gibi teşekküllere de yer verilmiştir 
Bu teşekküllerin hepsi evvelce bağlı bulunduk
ları Bakanlıklar bünyesinde çalışmakta ve gayretle
rini köy ve köylünün iktisadi ve sosyal kalkınması-

I na hasretmekte idiler. Yalnız bir arada olma
dıkları için aralarında işbirliği temin edilemedi
ğinden yapılan masraflardan ve sarf edilen gay
retlerden beklenilen netice elde edilememiştir. 

Bu teşekküllerden Toprak, İskân İşleri Ge
nel Müdürlüğüne 1965 bütçesinde cari giderler 
için 30 198 253 lira, etüd, proje, yapı tesis ve 
büyük onarım, makina, teçhizat giderlerine 
17 088 000 lira ve 1966 bütçesine de cari gider
ler için 28 261 004 lira ve etüt, proje, yapı, te-

I sis ve büyük onarım, makina ve teçhizat gider
lerine 18 108 000 lira ayrılmış ve geçen sene 
de sarf edilmiştir. Bu rakamlara dikkat edilir
se bu Umum Müdürlüğün cari giderlerinin hiz
met giderlerinden fazla olduğu dikkati çekmek
tedir. Gelecek yıllarda teşkilâtını tamamlayıp 
hakikî hizmetlerini fiiliyata intikal ettirirse o 
laman masrafların değeri bizce anlaşılacaktır. 
Onun için bu işin biran evvel tahakkukunu bek
lemekteyiz. Ayrıca bu Umum Müdürlük sosyal 
hizmetler ve vadeli yatırımlar yapmaktadır. 
Sosyal hizmetlerden hepinizin malûmu olduğu 
üzere orman içi ve göçmen olarak gelen köylü
lerimizi köy sanatlarına ve bilhassa köydeki ka
dınlara küçük sanatlar, halıcılık ve dokumacı
lık gibi sanatları öğretmek suretiyle sosyal ha
yatımıza faydalar sağlamaktadır. Buna ilâveten 
yatırımları da, vadeli ve gelecek yıllara matuf 
yatırımlardır. Onun için gerek 1965 ve gerekse 
1966 senesinde cari giderlerindeki 30 milyon, 
28 milyon lira giderlerin gerek 1965, gerek 1966 
senelerinde 17 - 18 milyon gibi cari giderler 
karşısındaki yatırım giderlerinin küçük görün
mesi bu Umum Müdürlüğün bir hizmetler umum 
müdürlüğü olmadığı göze çarpmakta ise de ca-
n giderlerin çokluğu geniş teşkilâtı, toprak is
kân gibi bünyesinde geniş teşkilât bulundurma
sı ve arz ettiğim gibi yatırımların sosyal ve ay
nı zamanda uzun vadeli olduğuna işaret etmek 
isteriz. 

Umum Müdürlük (bünyesinde bulunan 65 
topraik komisyonundan çoğunun Doğu'da bulun
masını, Doğu'nraı biran evvel kaıikınması ba-

I kıımınidian memnuniyetle ıkarşılaımakıtayız. Mez
kûr komisyonların daha rasyonel çalışmalarını 
temin amaeiyle teçhizat :ve teknik elemanları
nın en kısa zamanda tamaımlanmasını görmek 
büyük arzumuzdur. 

Göçmen kabul ve yetiştirme yurtları ile 
J evini yapana yardım 'metodu içıeriisinde yapıla-
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caık örnek Iköy inşaatlarının yerinde ve bu işler 
için sarf edilecek: yatırımların isabettli -olduğunu 
kabul etmefkteyiz. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü: Bu Genel 
Müdürlük 16 bölge müdürlüğü, 36 ekip mü
hendisliği ve 2 araştırına, 2 eğitim ve 1 maki-
na müdürlüğü halimde çalışmaktadır. Bu Umum 
Müdürlük küçük sulama, zirai sulama, toprak 
(muhafazası, drenaj ve çorak ıslahı, erozyonu ön
leme, ısel sularını dtırdunma, vahani zeytinlikle

ri, salkızlık, fundalık ve benzeri ağaçları ıslah, 
tabiî meraları, taşlı, asitli ve benzeri arazileri 
imar ve ihya etmok ve 'bu hizmetlerin ikamesi 
için araştırma, eğitim, öğretim ve proje yapma 
gibi biribirinden ağır ve memleketin her yerin
de beklenilen şümullü vazifeleri görmesi gere
ken hir teşekküldür. 

Bu Umum Müdürlüğü a 1965 ve 1966 yılla
rındaki yatırımlarına dikkat nazarlarınızı çek
mek isterim. 

Nev'i 

Sulama tesisleri 
Sulama developmanı 
Drenaj ve çoraık ıslahı 
Toprak muhafazası 

1965 yılı yatırımları 

Yekûn 

Proje 

316 
91 
45 
57 

509 

Arazi 
H.K. 

24 369 
44 106 
13 644 
29 931 

112 050 

Yatırımların 
tutarı 

39 388 000 
62 563 000 
12 190 000 
16 479 000 

130 570 000 

Faydala
nan çiftçi 
adedi 

32 596 
18 561 
9 820 
5 914 

70 891 

Böylece toprak su projelerinin 13 . 12 . 1965 
tarih itibariyle % 62 si gerçekleşmiş ve % 38 inin 
inşaatı devam etmektedir. Malî yıl sonuna kadar 
gerçekleşme nisbetinin % 80 i geçeceği umulmak
tadır. 

1965 yılı programında bulunmasına rağmen 
ihaleye çıkarıldığı halde talip çıkmaması ve bâzı 
hukukî ihtilâfların hail edilememesi gibi zaruri 
sebeplerle bâzı projeler tahakkuk etmemiştir. 

Nev'i Proje 
Arazi 
II. K. 

Yatırım 
tutarı 

Sulama tesisi 8 
Sulama Developmanı 1 
Direnaj ve çorak 4 
Toprak muhafazası 1 

768 1 812 000 
600 1 241 000 

1 089 1 909 000 
300 510 000 

Yekûn 14 2 775 5 472 000 

1965 yılı içerisinde yapılmamış olan bu işle
rin 1966 yılı içerisinde yapılmasını temenni et
mekteyiz. 

1965 yılında yapılan bu yatırımlarla 
123 250 000 liralık yıllık gelir artmış bulun
maktadır ki, bu da hemen hemen bir senelik ya

tırıma tekabül etmekte olup bu çalışmaların 
rantabl olduğu ve prodüktivitenin artmış bulun
duğu dikkati çekmektedir. 

Ayrıca Topraksu Teşkilâtı 1965 yılında 1 000 
adcd kredi projesi hazırlamış ve bu sayede 25 mil
yon liralık çiftçi yatırımlarını gerçekleştirmiştir. 
Bu miktarın 1966 yılında % 50 artış göstereceği 
beklenilmektedir. 

1966 yılı yatırımlarına gelince: 

Nev'i Proje 
Arazi 

II. K. 
Yatının 
tutarı 

Sulama tesisi 
Sulama developmanı 
Direnaj ve çorak ıslahı 
Toprak muhafaza ve 
kooperatif yatırımı 
Geçen sene işleri 

287 25 500 52 470 000 
60 
34 

46 069 
11 855 

54 029 000 
12 190 000 

32 12 275 10 284 000 
10 000 24 430 000 

Yekûn 413 105 699 153 403 000 

1966 yılında yapılacak bu yatırımlar sonun
da da 136 268 900 liralık gelir artmış buluna
caktır ki bu da hemen hemen yine yatırıma te
kabül etmekte olup rantabl ve prodüktivitenin 
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artmış bulunduğunu göstermektedir. Yalnız hiz
metlerin ve yatırımların tahakkukunda büyük 
rolü olan vasıtaların programlarda gösterilen 
miktarda temin edilmesinin gerekmekte olduğu
na inanmaktayız. 1963 te 83 vasıta yerine 31 va
sıta, 1964 te 95 vasıta yerine 30 vasıta, 1965 te 
270 vasıta yerine 10 vasıta verilmiştir. Bu du
ruma göre 1966 yatırımlarının tahakkuk edemi-
yeeeği endişesi mevcuttur. Onun için bu noksan
ların en kısa zamanda tamamlanmasını temenni 
etmekteyiz. 

Toprak su yatırımlarının devamını sağlıya-
bilmek için çiftçinin mutlaka teşkilâtlanması lâ
zımdır. Bu maksatla (Toprak ve su kaynakları 
geliştirme birlikleri) kanun tasarısının biran ev
vel Meclislere şevki ile çıkarılmasını beklemekte
yiz. 

Ayrıca Toprak Su Genel Müdürlüğü Türki
ye'nin toprak haritasını üçbuçuk yıl içerisinde 
tamamlıyacaktır. Bu maksatla çalışmalar başla
mıştır. Halen Karadeniz illerinin verimlilik ha
ritaları ile Küçük Menderes, Bakırköy, Antalya 
ve Çukurovanm arazi tasnip haritalarının bitmiş 
olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunmakta
yız. Eğer istenilen vasıta temin edilmezse toprak 
etüt ve tasnip işlerinde bir gecikme olabileceğin
den endişe etmekteyiz. Bakanlık ümidederiz ki, 
buna meydan vermiyecektir. 

Değerli arkadaşlarım. 
Şimdi diğer bir konuya işaret etmek istiyo

ruz. Köy İşleri Bakanlığına bağlı Köy Yolları, 
İçme Suları ve Köy Elektrifikasyonu daireleri 
birleştirilerek, köye giden alt yapı hizmetleri yol, 
Su - Elektrik (Y. S. E.) Genel Müdürlüğü bün
yesinde toplanmıştır. 

Bu Genel Müdürlük: Köy Yolları ve bununla 
ilgili sanayi imalâtları yapmak ve bu yolların 
bakımını sağlamak köylere içme ve kullanma su
yu temin etmek ve son sayımlara göre nüfusu 
3 000 den az kasabalara içme suyu getirmek, as
kerî garnizonlara içme ve kullanma suyu sağla
mak, köylerin elektrik projelerini hazırlamak 
ve tatbikatını Etibanka yaptırmak gibi hizmet
lerle görevlidir. 

Yol - Su Elektrik Genel Müdürlüğünün ku
ruluş ve görevleri hakkındaki kanun henüz ha
zırlanmakta olduğundan bu genel müdürlüğü teş
kil eden dairelerin ayrı ayrı tabi oldukları kanun 
ve mevzuatlara göre işler yürütülmektedir. Sa
yın Köy İşleri Bakanından biran evvel teşkilât 

kanunlarını Yüce Meclislere getirmelerini temen
ni etmekteyiz. 

Köy İçme Suları Dairesi: 1960 yılında çıka
rılan 7478 sayılı Köy içme suları hakkındaki 
Kanuna paralel olarak Bayındırlık Bakanlığına 
bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünye
sinde Daire Başkanlığı şeklinde kurulmuşken 
16 . 7 . 1964 gün ve 6/3349 sayılı Kararname ile 
Köy işleri Bakanlığına bağlanmıştır. Ve mez
kûr Bakanlığın bünyesinde teşekkül eden 
Yol, Su Elektrik Genel Müdürlüğünün bir 
Dairesi halinde hizmet görmektedir. 

Köy içme Suları Dairesi Bütçesinin Dev
let Su işleri Bütçesi içerisinde yer almış ol
ması işlerin süratle yapılmasını güçleştirmek
tedir. Ayrıca 7478 sayılı Kanun da bugünkü 
mevcut ihtiyaçlar karşısında kâfi gelmemek
tedir. Kanunun 10 ncu maddesine göre ba
kım, onarım ve işletmesi mahallî idaralere bı
rakılmıştır ki, bu yüzden onarım konusunda 
pek çok müşkülât çıkmaktadır. 

Bir de büyük mikyasta yardım yapan bir 
kısım köylüler bu yardımlarını üç beş se
nede yapabilmektedirler. Halbuki başlanılan 
bir inşaatın üç beş senede ikmali düşünle-
miyeceğinden işin sürüncemede kalmaması için 
Köy işleri Bakanlığının bu mevzu üzerine 
ehemmiyetle eğilmesini ve başka bir hal yolu 
bulmasını temenni etmekteyiz. 

1960 yılı dâhil 1965 yılı sonuna kadar köy 
içme sularına harcanmış ve harcanacak olan tah
sisat 501 171 000 Türk lirasıdır ki, bu para ile 
5 928 köy sıhhi içme suya kavuşturulmuş ola
caktır. 

Bu harcamaların yıllara göre şöylece tevzi 
edildiğini görmekteyiz 

Yıllar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Yekûn 

Harcanan para 

54 000 000 
25 000 000 
78 671 000 
86 500 000 
95 000 000 
162 000 000 

501 171 000 

Suya kavuşan 
köy adedi 

590 
619 
691 
954 

1 074 
2 000 

5 928 
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İlk beş yıllık kalkınma plânında köy içme 
suları için 565 000 000 lira harcanılmsı derpiş 
edilmiş iken bu miktarın 1963 - 1964 - 1965 yıl
ları arasında sarf edilen miktarı 343 500 000 li
rayı bulmakta ve 1966 yılı içinde de 162 500 000' 
Türk lirası teklif edilmiş bulunmaktadır ki, 
buna göre 565 000 000 nun daha şimdiden sarf 
yerinin gösterilmiş olduğu anlaşılmış bulunmak
tadır. Bu durum darşısmda köylerimizin halen 
% 60 nm susuz bulunduğu yapılan envanter 
çalışmalrı ile anlaşılmış olması hasebiyle ihti
yaçlar ımrzm daha pek çok para sarfını icabet
ti receği meydandadır. 

Halen köy ve mahalle! elimizdeki içme suları şu 
tarzdadır. 

1. içme suyu var olan köy ve mahalle 
adedi 23 300; 

2. teme suyu yetersiz olan köy ve mahalle 
adedi 16 300; 

3. içme suyundan mahrum olan köy ve 
mahalle adedi 24 200; 

içme suyundan mahrum olarak köylerimiz
de yaşıyan nüfus takriben 12 000 000 dur. 
Yapılan hesaplara göre ortalama meskûn bir 
yerin sıhhi suya kavuşturulması için 120 000 
liraya ihtiyaç vardır. Bu hesaba göre susuz ve 
yarı susuz köylerimizi suya kavuşturmak için 
4 milyar liralık bir yatırım yapılması icafoet
mektedir. Meselenin malî portesinin büyüklüğü 
ve fert sağlığı ile olan bağlantısı ve buna ilâveten 
memleketşümul oluşu hasebiyle fevkalâde bü
yük olan ehemmiyetini nazarı itibara alarak 
Beş Yıllık Plânda gerekli değişiklikler yapıl
mak suretiyle 1967 ve mütaakıp yıllar için daha 
büyük ödeneklerin konulmasının zaruri oldu
ğuna inanmaktayız, ikinci Beş Yıllık devrede 
de konunun ehemmiyeti ile mütenasip ödenek tef
rikinin son derece önemli bir husus olduğunu 
kaydetmek isteriz. 

1965 yılı sonuna kadar ikibin köy ve 45 as
kerî garnizonun içme suya kavuşacağı ve bu 
işler için 162 000 000 lira sarf edileceği belir
tilmiştir. Bu tahsisatın susuz ve suyu yetersiz 
köylerde yaşıyan nüfusla orantılı olarak tefri
kini öngören programla sarf edilmesini memnu
niyetle karşılamakta ve inşaatların aksamama-
smı temenni etmekteyiz. 

Diğer taraftan 1965 yılı içinde Avrupa is
kân Fonundan yeni kurulacak köyler için 

temin edilmiş bulunan 500 000 dolarlık kredi ile 
sağlanacak araç ve gereçlerin hizmete girmesi 
işinin ne safhada olduğunu öğrenmek isteriz. 

Yurdumuzun ekonomik ve sosyal yönlerden 
çok geri kalmış ve son desece susuzluk çeken, 
sıhhi içme suyundan yoksun bulunan ve bu 
yüzden çeşitli hastalıklara mâruz kalan Dicle 
ve Fırat arasında, özellikle Urfa ve Mardin il
lerindeki, köylerimizin kısa zamanda suya ka
vuşturulmasını ve bunun için 15 milyon Türk 
lirasının tefrik edilmiş bulunmasını memnuni
yetle karşılamakta, hayırlı olmasını ve kısa za
manda bu köylerimizin suya kavuşmasını içten 
dilemekteyiz. 

Köy Yolları Dairesi : Bu dairede yukarda 
tebarüz ettirilen kararnamelerle yol, su, elek
trik genel müdürlüğüne bağlanmış olup bu 
genel müdürlük bünyesi içerisinde vazife gör
mektedir. 

Köy Yolları Dairesi iller eliyle yapılan köy 
yollarının yapım, bakım ve onarım hizmetle
riyle bu hizmetlerin gerektirdiği makina, atöl
ye ve ikmal görevlerini ifa etmektedir. 

Yurt ulaştırmasının anadamarını teşkil 
eden Devlet ve il yollarını besleyici mahiyette; 
olan köy yollarımızın uzunluğu 150 000 kilo
metredir. Mahallî idareler, kendi imkânları, 
Bakanlık yardımı, köy yardımı ile bugüne 
kadar 40 000 kilometre uzunluğunda çalışma
lar yapmışsa da bu miktarın ancak 18 000 kilo
metresini tamamhyabilmiştir. Geri kalan kıs
mı ise yazın geçit verebilen toprak yollardan 
ibarettir. Hazırlanmış olan 10 yıllık köy yol
ları plânına göre 10 yıl sonunda 13 120 köy 
yola kavuşmuş olacaktır. 

1963 - 1965 yılları arasında bu plânın ta
hakkuku için düşünülen miktarda ödeneğin 
ayrılmadığı için plânın tahakkuku aksamıştır. 

Devlet yardımı yanında Bakanlar Kurulu
nun 13 . 3 . 1962 gün ve 6/279 sayılı Kararı 
ile kabul edilerek meriyete giren, Köy yolla
rı yapım ve bakımına ait Yönetmelik gereğin
ce köy yolları yapmakta köylünün nakdî yar
dım gücünün iştirakini şart koşmuştur. Köylü 
yardımı düşünülen ve istenilen miktarda hiçbir 
zaman olamamıştır. 
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Bugüne kadar mezkûr köylü yardımı bede
nî ve nakdî olarak şöyledir : 

Yıl Güç karşılığı Nakdî yardım Toplam 

1962 1 724 534 1 281 766 3 006 300 
1963 1 995 629 2 996 391 4 962 020 
1964 2 940 417 4 019 923 6 960 340 
1965 — 11 548 320 11 548 320 

Bu rakamlar gösteriyor ki, Beş Yıllık Plân
da düşünülen rakamların çok altındadır. Sani
yen köylü yardımıı her mıntakada aynı de
ğildir. Sahil mmtakalarmda ve nisbeten zen
gin istihsal bölgelerinde fazla ve istenilen nis-
bete yakındır. Fakir mmtakalarda ise çok az 
veya hiç yoktur. Vatandaşın fakirliği ve kısa 
olan inşaat mevsiminde ancak kendi hasadını 
kaldırma işi ile meşgul olduğundan bedenen ve 
nakden yardım yapamamaktadır. Bu durum 
Devlet Plânlama Teşkilâtının 24 Doğu ilinde 
yaptığı incıeleme raporunda da belirtilmiştir. 
Bu bakımdan bütçe imkânları nisbetinde köy 
yollarını da tamamen Köy Bakanlığının ken
disinin yapmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi de Köy Elektrifikasyon Dairesinden 

bahsetmek istiyorum. 
Bu daire köylerimizi rantaJble bir şekilde 

elektriğe kavuşturmak ve her türlü etüt, plân 
ve projeleri yapmak ve Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı içinde yatırım ve program tekliflerini 
hazırlamakla görevlidir. 

Elektrik İşleri Etüt Dairesi Genel Müdür
lüğünün Kuruluş Kanunu, etüt, plân ve proje
ye inhisar etmekte olup kuruluşa ayrılmış belli 
bir ödeneğin ve icra yetkisi bulunmadığından 
köy elektrifikasyonu hizmetinin tatbikat işleri 
ve harcamaları halen devam ettiği gibi geçici 
olarak Etibank Genel Müdürlüğü Bütçesinde 
olup harcamalar da doğrudan doğruya mezkûr 
banka tarafından yapılmaktadır ki, böylece 
iki ayrı teşkilât eliyle yürütülmeye çalışılan 
hizmetler tatbikatta telâfisi zor birtakım ak
saklıkların doğmasına sebebolmaktadır. Bu 
aksaklıkların en 'kısa zamanda giderilmesini ve 
tedbirlerinin alınmasını Sayın Köy İşleri Ba
kanından istirham etmekteyiz. Çünkü bu şekil 
çalışmadan köylüler büyük müşkülâta uğramak
tadırlar. Ayrıca Etilbank Genel Müdürlüğü köy 
elektrifikasyon işini kendisine Bakanlıkça ve

rilmiş ikinci bir görev saymakta ve kendi bü
yük işleri arasında bu bölüme gereği kadar 
kıymet vermemektedir. Esasen Etibankm ku
ruluş şekli de bu işi görmeye müsait değildir. 

Köy elektrifikasyonu evvelce köy yakının
da zuhur eden bir imkândan, küçük dizel ve 
su santrallerinden faydalanma şeklinde olup 
her hangi ekonomik bir düşünce ile ele alın
mazdı. Böylece 1945 yılından 1963 yılma kadar 
elektriğe kavuşan köy sayısı 250 kadardır. 
Bunların da bugün pelk çoğunun elektrik tesisle
ri kifayetsiz, bakımsız ve arızalı durumdadır. 
Bugün köye elektrik götürme vazifesi köy 
elektrifikasyonu ünitesi tarafından plânlı ve 
programlı bir şekilde yürütülmektedir. Küçük 
bir kadro ile çalışan 'bu teşekkül Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının ilk yılı içinde enter-
konnekte sisteme bağlı beslenme noktalarına 
10 kilometreye kadar uzakta 1 200 köyü etüde-
derek 1964 te 162 köyün, 1965 te 184 köyün 
elektriklendirilmesi işimi ele almıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre 
1967 yılına kadar 135 milyon lira sarfiyle 
1 000 köyün elektriklendirilmesi Öngörülmüş
tür. 136 500 köyün 23 000 inin 20 yılda elek
triklendirilmesi öngörüldüğüne göre ve bunun 
için de yıllık ortalama yatırım 150 milyon 
Türk Lirası olduğuna ve halen yıllık ortalama 
yatırım ise 20 milyon Türk Lirası bulunduğuna 
nazaran bu hizmetin ne kadar zamanda bite
ceğini düşünmek yerinde olur. Onun için ba
dema hükümetlerin bu konuda da bütçelerine 
daha fazla yatırını koymalarını temenni etmek
teyiz. 

1963 te 250 köy 
1964 te 390 köy 
1965 te 600 köy 
1966 da 900 köy elektriğe kavuşmuş olacak

lardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Halen Türkiye'de 22 milyon insan yani Türk 

köylüsü elektrikten mahrumdur, Elektrik sade
ce şehirlerin hizmetinde 9 milyon halka hasre
dilmiştir. Bunun için de bir çok teşkilât 10 bin
lerce memur, müstahdem ve teknik eleman ça
lışmakta ve yılda bir milyar liradan fazla pa
ra harcamaktadır. Vaziyet böyle iken 22 milyon 
halka elektrik hizmeti götürmeye çalışan Köy 
İşleri Bakanlığı bünyesinde 23 kişilik çok kü
çük bîr kuruluş bulunmaktadır ki, bu kuruluş 
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binlerce köyün müracatma cevap vermeye, 
36 000 köyün Elektrik imkânlarını araştırmaya, 
plân ve program tekliflerini hazırlamaya, etüt, 
proje ve Aplikasyon işlerini yapmaya çalışmak
tadır. Bunları yürütmek için de gerekli hiçbir 
imkânı mevcut değildir. Malî imkânları da mah
duttur. Bu şartlar altında en çok yılda 150 kö
yün etüt ve proje işleri yapılmakta ve bu köy
lerin elektrik tesislerinin yapılabilmesi için de 
senede 15 - 20 milyon lira gibi küçük senbolik 
denecek bir miktarda para ayrılmaktadır ki, 
bununla bu işlerin görülmesine imkân olmı-
yacağı hepinizin malûmlarıdır. Temennilerimiz 
odur ki, gelecek yıllarda Hükümetlerin bu hiz
mete daha çok önem vermeleri ve yatırım ayır
maları gerekmektedir. 

Ayrıca Köy İşleri Bakanlığındaki bu teşek
külde tesis yapma yetkisi de yoktur. Saniyen 
ikmal edilmiş veya edilecek olan köy tesisleri
nin ıba'lom ve işletmesiyle görevli bir teşkilât da 
mevcut değildir. Onun için Köy Elektrifikasyon 
Dairesinin bu konu üzerine de eğilmesinin lüzu
muna kaani bulumaktayız. 

Netice olarak Yol, Su Elektrik Genel Müdür
lüğünün görev ve yetkilerini tâyin edecek kanu
nun biran evvel çıkarılmasını, hizmete mesele
nin ehemmiyetiyle mütenasip ödeneğin verilme
sini ve nihayet bu ünitenin en kısa zamanda 
teşkilâtlandırılmasını ve kâfi miktarda eleman
la teçhiz ve takviye edilmesini temenni etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Köy İşleri Bakanlığına Halk eğitimi gibi 

eğitim sahasında da büyük bir görev düşmekte
dir. Bu vazifeyi de evvelâ Halk dershaneleri 
açmak suretiyle görmektedir. 

Gecen malî yıl içerisinde Ankara'nın kaza
larında dahi ancak ikişer dershane açabilmiş-
tir. Bu sene ise 5 000 dershaneye ve bunun için 
de iki milyon altıyüz bin liraya ihtiyaç vardır. 
Halbuki bütçeye 1 360 000 lira konulmuştur ki, 
bu meblâğ geçen yıl bütçesinden 200 000 lira 
eksiktir. Bu vaziyet karşısında takdir edersi
niz ki, Köy işleri Bakanlığı yüklendiği bu va
zifeyi de lâyikı veçhile yapamıyacaktır. 

Yine toplum kalkınması konusunda; metot
ları koordinasyon çalışmasının yolarını, halkın 
Devlete Devletin halkla çalışmasını temin amacı 
ile çeşitli seminerler tertibetmek, ayrıca kla-
vuz (bölgelerindeki seminerlere alman köy ebesi, 

köy öğretmeni gibi diğer personeli yetiştirmek 
ve halk 'evlerinin eğitim sahasındaki gördüğü 
hizmetlere paralel olarak halk eğitim merkezle
ri gibi yerler açmak ve bu önemli teşekkülleri 
meydana getirmek ve idare etmek için maddi 
mânevi imkânının sağlanması gerektiğine inan
maktayız. 

Temennimiz: odur ki, Köy İşleri Bakanlığı 
1966 yılı içerisinde mahdut imkânlarını en iyi 
şekilde değerlendirip kullansın ve eğitim saha
sında da Aziz Milletimize büyük işler basar
sın. 

İnşallah gelecek yıllarda milletin takati ve 
bütçe imkânları daha fazla olur da Köy İşleri 
Bakanlığının bütün isteklerinin yerine gelmiş 
bulunduğunu görmek bahtiyarlığına ulaşırız. 

Değerli arkadaşlarım. 
Sözlerimizi bitirmeden birkaç noktaya daha 

temas etmek istiyoruz. Köylerimizin kalkınma
sında ehemmiyetle üzerinde durmamız gereken 
konulardan biriside işsizliği ortadan kaldırmak
tır. Bilhassa kış aylarında köy kahvelerinde bo
şa giden gizli işsizlikle yakından alâkadar ol
mamız 'gerekmektedir. Bunun için de plânlama
da yer alması gereken bölge kalkınması ve Böl
ge Sanayimin kurulmasına ehemmiyet vermek 
icabetme'ktedir. Sanayiimizi bir noktada, bir 
merkezde bekletirsek yalnız o bölge civarındaki 
köylerimizi kalkmdırmış diğerlerini ihmal etmiş 
oluruz. Bunun için Hükümetlerin bu noktaya 
da dikkat etmelerinin şart olduğuna inanıyo
ruz. 

Ayrıca köylerimize küçük sanatları da sok
mak lâzımdır. Hususiyle orman içerisinde ve 
kenarında yaşıyan 9,5 milyon insanın ormana 
zarar vermiyeeek bir hale getirilmesi için mut
laka iş sahibi edilmesi gerektiğine kaaniyiz. 
Böylece vatandaşla ormanı birbirine düşman 
etmekten çıkarıp orman sevgisinin geleceğine 
inanıyoruz. 

Diğer tarafdan Köy İşleri Bakanlığının Ta
rım Bakanı ile anlaşarak orman tahdidi içinde 
kalan yabani zeytinlikleri, harnup ağaçlarını, 
sakız ağaçlarını, fundalık ve makilerle kaplı 
olan bilhassa memleketimizin sahil kesimlerin
de 'bulunan bu gibi yerlerin zirai sahaya tah
sisi cihetine gidilmesini ve işaret edilen ağaç
ların ıslahı ile zeytinlik, Antep fıstığı, meyva 
bahçesi ve Akdeniz sahillerinde narenciye ye
tiştirilmesi suretiyle meyvalıkların ikamesi ve 
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orman kenarında yaşıyan vatandaşlarımızın iş 
sahibi kılınmasının mümkün olacağına kaani bu-
bulunmaktayız. 

Diğer mühim bir noktada köylümüze ucuz 
gübre, traktör ve daha ihtiyaç duyduğu araç ve 
gereçlerin ucuz ve kolaylıkla temin edilmesine 
imkân verilmesini beklemekteyiz. 

Köylerimizin kalkınmasında askerî birlikle-
rmizin kardeş köy olarak aldıkları köylere 
yaptıkları yardımları şükranla anarken bu hiz
metlerin devamını ve daima artırılmasını iftihar 
kaynağımız olan ordu birliklerimizden bekle
mekteyiz. 

Son olarak temennimiz şudur ki, her sene 
kış aylarında memleketimizin muhtelif bölgele
rinde zuhur eden taşkın ve sel âfetlerinden va
tandaşlarımızın biran evvel kurtulması için ge
reken tedbirlerin en kısa zamanda alınmasını 
Hükümetten ve ilgili Bakanlıklardan beklemek
teyiz. 

Sözlerimize son verirken 1966 yılı Bütçe
sinin milletimiz ve memleketimiz için hayırlı 
olmasını A. P. grupu adına temenni eder hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir, buyu
runuz. 

Y.T.P. TOPLULUĞU ADINA MEHMET 
ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakan, muhterem arkadaşlar; Y.T.P. topluluğu 
adına bu Bakanlığın bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Yaşadığımız medeniyet âleminde, bu vatan 
sathında yaşıyanlarm asrımızın nimetlerinden 
müstefidolabilmeleri için eser verenleri, tabiatm 
en çetin şartları içerisinde hayatları pahasına 
olsa dahi vazife gören Bakanlığın her kademe
sindeki vazifelilerle fedakâr Türk işçilerimizi, 
Yeni Türkiye Partisi topluluğu adına bu kürsü
den hürmetle selâmlarım. 

Bütçesi görüşülmekte olan Bakanlığın mil
yonlara varan yatırımların değerlenmesinde, 
millî gelirin artırılmasında, işsizliğin 'giderilme
sinde, iktisadi hayattaki canlılıkta etkisi bü
yüktür. 32 milyon vatandaşın mutlu istikbale 
doğru yöneltilmesi, vatan sathının verimli bir 
şantiye haline getirilmesi bütçesini görüşmekte 
olduğumuz bu Bakanlığın çalışmalariyle oran
tılıdır. Memleket sathında Devlet ve vatandaş
lar nezdinde Bakanlığın deruhde ettiği vazife

nin önemi çok büyüktür. Asırların ihmaline uğ
ramış bu vatanın dört bir bucağında bugün göz 
doyuran eserler mevcutsa, çoğunlukla bu Ba
kanlığın hizmetleri arasındadır. Bugün için 
Bakanlığın hizmetleri arasında gerek bizler ve 
gerekse vatandaşlar tarafından iddia edilen ak
saklıkların mevcudiyeti, hizmetlerin noksanlığı 
vazife deruhde edenlerde değil, hizmetlerden 
mahrum eden kimselerde aramak lâzımdır. Mil
letin, memleketin ve fertlerin kaderleriyle uzak
tan ve yalçında bu kadar ilgisi olan bu Bakan
lığın imkânlarının kısırlığı yüzünden yaptık
ları çalışma, bırakalım vatandaşı kendileri için 
dahi verimli ve tatmin edici bir çalışma değil
dir. Zira söylenenler yalnız zabıtlara geçmekte 
raportörlerin temenni ve istekleri de raporlar
dan öteye gitmemektedir. Söylenen ve yazılan
ların üzerine eğilmiyen mesul şahısların is
tenilen hizmeti yapabileceklerine kaani değiliz. 
Bu gerçeklerin ışığı altında Y.T.P. si Senato 
topluluğu olarak bu Bakanlığın bütün mesuli
yetlerini deruhde eden Sayın Bakandan her büt
çe yılında burada serd edilen tenkid ve temen
nilerden hangilerinin yerine getirildiği, getiril-
miyenlerin de nedenleri ile birlikte Parlâmen-
nun huzuruna kesin bir ifadeyle getirmelerin
de fayda mülahaza etmekteyiz. 

Bakanlıkların hizmetlerinin değerlendirilme
sinde, âmme hizmetlerinin ifasında yaşadığı
mız asrın nimetlerinin en ücra köye kadar gö
türülmesinde en büyük sorumluluğu bünyesin
de taşıyan Karayolları ve halen bu Umum Mü
dürlüğün bütçesi içinde görülen il ve köy yolla
rını da, kapsıyan Karayoları Umum Müdürlüğü 
olması dolayısiyle da bu Umum Müdürlüğü ön-
sıraya alarak düşüncelerimizi arz etmeye çalı
şacağız. Ağır bir hizmetin mesuliyetini deruhde 
eden bu Umum Müdürlüğün gördüğü hizmetin 
değerini ünlü şairimiz merhum Halit Paşa ve 
Akifin veciz cümleleriyle ifade etmek kâfidir. 
Ünlü şair «evvelâ yol, sonra okul» demiştir. 
Yolun vardığı yerde, içtimai ve iktisadi yönde 
bir canlılık görülür. Merhum Halit Paşa «gi
demediğin yer senin değildir» demişlerdir. Büt
çenin tümü üzerinde yapılan görüşmede Sayın 
Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir memle
kette bir köyde hakikaten bir gelişme mevcut 
ise ve geliştirmek isteniyorsa oraya yol götü
rülmesinin zaruri olduğunu ifade etmişlerdir ki, 
Sayın Başbakanın da bu kanaatte olmasından 
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dolayı ve bütün köylü mahsulünün değerlendi
rilmesi ve oradaki vatandaşların medeniyetimi
zin, yirminci asrın bütün medeniyetinden müs-
tefidolmaları yolda aradıklarından dolayı ken
dilerine topluluğum adına teşekkürü bir borç, 
bilirim. 

Bu milletin hayat seviyesinin değişm'esincle-
ki en önemli unsurlardan birisi yoldur, köp
rüdür; bu iki unsur birbirinin mütemmimidir. 
Bu iki unsur gerçekleşmedikten ve 'gerçekleş
mesi için gereken değer verilmedikten ve görev
liler tatmin edilmedikten sonra bu genel mü
dürlükten arzu edilen hizmet beklenemez. O va
kit ne bölgelerarası dengeli kalkınmadan ne de 
sosyal adaletin gerçekleşmesinden bahsetmek 
hayal olur. Makina parkından, teknik personel
den, lüzumlu tahsisattan ihtiyaca cevap ve
recek şekilde bir ayarlama yapılmadıkça, Köy İş
leri Bakanlığının kurulması ile bilcümle ilçe ve 
nahiye yollarının da bu Genel Müdürlüğün hiz
metleri arasına alınması bugüne kadar hizmet
leri göz doyuran Karayolları Genel Müdürlüğü
nün hizmetlerinde bir başarısızlık zuhur eder
se İd, etmektedir, bunun mesulleri Karayolları 
teşkilâtında vazife görenler olmasa 'gerektir. Bu 
hizmetin aksaitıl m amasını ve Karayollarının 
vatandaş nezdinde fena puan almamasının ye
gane mesulleri hizmet (itmeleri yolunda imkân 
vermiyenlere racidir. Tasarruf maksadiyle ya
pılan kısıntıda hizmetleri bağlayıcı hükümleri 
topluluk olarak asla kabul etmiyoruz. Memleke
tin istikbali yönünden önemli bir yeri işgal eden 
turizmin, yer altı ve yor üstü servetlerin değer
lendirilmesi yine Karayollarına verilecek öneme 
bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlar, artık kendimizi avut
ma ve aldatma politikasından uzakta bulun
durmalıyız. Kendi cari masraflarını dahi kar-
şılamalktan uzak bulunan özel idarelere yol 
bakımı için bütçelerine tahsisat konulduğunu 
ve bunun da Bakanlıkların bütçelerinde göste
rilmesi hayal mahsulüdür. Zira birçok vilâ
yetlerimizde özel idarelerimiz memurların mas
raflarını dahi ödemekten mahrum bir durum
dadır. Bu kendimizi aldatmaktan başka birşey 
değildir. Milyonlarca lira sarfiyle meydana geti
rilen yolların günün birinde işe yaramaz bir 
duruma gelmemesi için ağır tonajlı arabaların 
çalıştırılmaması veya çalışanların tonajlarının 

tespiti bugüne kadar alınan tedbirlerin nelerden 
ibaret olduğunu da öğrenmek istiyorum. 

Köy yollarımızın durumlarına gelince: Köy 
İşleri Bakanlığının 'bünyesinde köy yolları, köp
rüler ve köy içme «uları ve köylerin elektriğe 
kavuşturulması görevi yeni bir genel müdürlü
ğün kurulduğu, ve işlerin başına ehil ve çekir
dekten yetişmiş birinin getirilmiş olduğunu ye
rinde ve isabetli bulmaktayız. Genel Müdür
lüğün kurulup kurulmaması o kadar ehemmi
yetli değildir. Önemli olan kurulan genel mü
dürlüğün verimli bir çalışma yapabilmesi için 
gereken bütün imkânların hazırlanmasıdır. 150 
bin km. uzunluğunda okluğu ve 100 bin km. nin 
de halen patika bir durumda bulunduğu 10 - 15 
bin km. lik bir yolun da ancak senimin 4 - 5 
ayında trafiğe açık olduğunu raportörlerin ra
porundan öğreniyoruz. Bu hizmetlerin görül
mesi için her yıl bütçeye konulan tahsisatla bu 
köy yollarının köyünün, asrımızın en büyük ni
metlerinden müstefidolması beş on yıl değil bel
ki bir iki asır içinde mümkün olacaktır. Muh
terem arkadaşlar, önemli olan bu değildir, önem
li olan husus şudur daha ziyade. Köylü vatan
daşın bilhasas köy yollarının yapılması için hem 
bedenen ve hem de maddeten yardım etmesidir. 
Yapılan bu yardımın bâzı makina parklarının 
yoksunluğundan dolayı köylünün bu hizmetinin 
değerlendirilmemesi en acı tarafıdır. Gönül 
arzu eder ki, köylü vatandaşın Hükümete yaj)-
mış okluğu bu yardım köylüyü hayal sükutuna 
uğratmamak ve makina parklarını fazlalaştıra-
raik köye götürülen hizmeti köylü ile vatanda
şın işbirliğinin değerlendirilmesine zaruret ol
duğuna kaaniim. Köy İşleri Bakanlığının naza
rı dikkatini çekerim muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Demir bir dakikanız 
•kaldı toparlayınız lütfen. 

MEHMET ABİ DEMİR (Devamla) — Peki 
Sayın Başkan. Bugünkü içme suyunun durumu
na gelince muhterem arkadaşlarım, bu köy yol
larından daha feci ve daha acıdır. Zira şurası 
bir gerçektir ki, bugün birçok köylerimizde bil
hassa Doğu - Anadolu bölgesinde, Güney - Do
ğu Anadolu bölgesinde vatandaşın çoğu bir bar
dak menba suyuna hasrettir. Kışları .muhterem 
arkadaşlarım, akan bol derelerden ve karları 
eritmek suretiyle bu ihtiyaçlarını giderdikleri 
gibi yazın da sarnıçlara şuraya buraya gölle
re biriktirdikleri suları hayvanları ile birlikte 
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aynı yerde temin etmekle ve ihliyaçlarma ce
vap vermektedirler. Temennim odur ki, bu gene1 

müdürlük ve bunun başında bulunanlar haki
katen bu hizmetin yolundadırlar. Fakat onla
rın hizmetin yolunda olması kâfi değil, onlara 
her yönden yardım yapmak lâzımdır. Sayın Baş
kanım sözlerimi eğer müsaade ederseniz son 
bir cümle ile bağlamak isterim. Bilhassa 657 
sayılı Personel Kanununda diğer Bakanlıkla
rın bâzı memurlarının mağdur edildiği gibi 
teknik elemanın Personel Kanunu içinde müta
lâa edilmesi ve onlara bugüne kadar tanınan 
hakların ellerinden alınması, bundan stmra bu
gün karşımızda gördüğümüz ve merkez teşki
lâtında taşra teşkilâtında çalışan teknik ele
manların hiçbirim burada bulamryacağınv;ı da 
belirtmek isterim, arkadaşlarım. 

Onun için bunun da, teknik elemanların da 
Personel Kanunu dışında mütalâa edilmemesi 
yerinde ve isabetli olacağına şahsan kaani bu
lunmaktayım. İmar Dairesi Reisliğine gelecek 
olursak, deruhte ettiği vazifeyi bihakkın yap
makta, fakat o ıda bilhassa Nafıadaki birçok 
motorlu vasıtaların Köy İşleri Bakanlığına dev
redilmesi dolayıslyle vasıtasızlıktan dolayı ya
pılmakta olan birçok yatırımlardaki binaların 
kontrolünü yapamamaktadır. Bu hususta da bir 
takrir veriyorum kendi bütçesi içinde bir taraf
tan diğer tarafa aktarılmasında eğer lütfeder 
oy verirseniz bu yapı. dairesinin bugüne kadar 
yapmış olduğu vazifesini kolaylaştırmış olur
sunuz. Hepinizi topluluğum adına tekrar selâm
lar, Bakana ve Bakanlık mensuplarına candan 
muvaffakiyetler temenni eder .bütçenin hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar). 

BAŞKAN —• Sayın İnceoğlu, buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ İNOEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Bayındırlık Bakanlığı ve Köy İşleri Bakan

lığı Bütçesi münasebetiyle 10 dakikalık zaman 
içinde ancak ımülhim ıgördüğüm ıbâzı hususlara 
temas edebileceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
«Gidemediğin yer senin değildir» sözü bo

şuna söylenmemiştir. 
Özel idarelerden önemli ıbir yardım temin 

edilemediği halde 110 ımilyon liranın 40 milyon 
lirasının mahallî özel idarelerden temin edilece
ği plânca derpiş edilmiş 'olmaması realitelere 
uygun değildir. 

Bütün köylerimizin birinci derdi yol ve su 
işleridir. Fakat hu imkânlarla 'kısa zamanda bu 
dertlerimize deva bulunıacağma inanamıyorum. 

Köylülerimiz yol ve su mevzuunda çok sı
kıntı içindedir. Başvurmadıkları yer kalmam, 
âdeta bir ıstırap içinde kıvranmalarından bizim 
de ıstırap duymamaımıza imkân tasavvur edile
mez. 

Akar yalkıt parasını temin .©demlerin yolları 
öncelikle yapılacağıma ^geçmiş hükümetler pren
sip (kararı aldığından, fakir köylülerimiz ister 
istemez bunu da kabul lettiler. (Halbuki, şehir 
yolları tamamen Devlet tarafından yapılırken 
köy yollarının yapımında köylüye böyle bir kül
fet tahmiıl 'edilmesinin adalete uygun olmayışı
nı şimdilik münakaşa 'edecek değilim.) Yeter 
ki yapılsın. Ancak 2 - 3 seneden beri 5 - 1 0 ki
lometrelik yolları için 5 - 10 'bin lira akar ya
kıt parası toplamış, bankaya koymuş olan bâzı 
köylerin bu sene, gelecek sene yapılacak demek 
suretiyle oyalama yapılmakta loiması bizleri çok 
üzmekte ve mahcup mevkie düşürmektedir. 

Köy yollarına ayrılan ımakinaların işe göre 
tevzii şekli ide âdilâne olmamaktadır. 

Bu makinalar tam randımanla çalışm'amak-
tadır. Çift vardiyalı olarak çalışmaları temin 
edilmediği takdirde programların tahakkuk 
ettirilmesine türlü sebeplerle imkân göremiyo
rum. 1,5 - 2 seneden fberi yeni makinalar ithal 
edilmekte olduğu söylendiği halde bir türlü 
gelmemişti. 

Bu yakın zamanda ıgelnıemişse daha ne za
man geleceğinin açıklanmasını istirham ederim. 

Teşkilâta tarizde bulunmak istemiyorum. 
Çünkü teknik eleman noksanlığı ve malî du-
"uııı onların da istedikleri randımanı almaları
na mânidir. İlk Beş Yıllık Plânda benim tetkik 
ettiğim kısımlara göre bir ilmî ve teknik özel
liği yoktur. Çünkü ıbellki de mahallî teknik per
sonel tarafından 'gezilmek imkânı 'bulunama
mıştır. Yıllık plânlarda Beş Yıllık Plânın naza
ra alınmasına da imkân kalmamıştır. 

Yeni yapılacak alan Beş Yıllık Plânda grup 
köy yollarına öncelik verilmek suretiyle ve ma
hallinde .esaslı tetkik ettirmek suretiyle harita
lar üzerinde işaret edildikten sonra bunlardan 
sır asiyle akar yakıtı temin edenler ımutlaka yıl
lık plâna alınmalıdır. 

Akar yakıt parası teminde mutlaka parası
nı bankaya yatırma usulü değil, işe başlandığı 
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zaman bir akar yakıt deposundan temin edile
ceği taahhüdü kâfi sayılmalıdır. Köye vardı
ğında taahhüdünü yerine getirmezse diğer bir 
köye geçmek zor (değildir. Karayolları takdire 
şayan bir şekilde çalışmaktadır. Fakat şehir (ke
narından geçen yollardan şehire iltisak yolları 
yapılmakta çok ihmal ve hattâ inat gösteril
mektedir. Bu da halkımızı çok üzmektedir. 

Köy yollarının yapımında Karayollarında 
olduğu aynı dinamizmin verilmesini temenni et
mekteyim. 

Devlet Su İşleri teşkilâtının çalışmasını da 
cidden takdire şayan görmekteyim. Fakat ma
lî imkânsızlıklar onların da şevkini kırmakta
dır. Pa/Fa ve personel baikiımıodan takviye edi
lerek yıllardan beri döıitgözle su bekliyen, iç
me su hasretini çeken köylülerimizin biran ön
ce suya kavuşturulmasını candan temenni ede
nim. 

Muhterem 'arkadaşlar, 
Köy İşleri Bakanlığı kurulması üzerine köy 

(kalkınmasının gerçekleşmesinde en müessir va
sıta olarak kooperatifçilik teşvik edilmesi önem
le ele alınmış ise de maalesef şimdiye kadar 
Teşkilât kanunu tasarısı sevk edilmemiş ve teş
kilâtı tamamlanamamıştır. Bu halen vekâleten 
ifa 'edilmektedir. 

Türk köylüsünün kalkındırılmasının demok
ratik ülkelerdeki kooperatifçilik usulleri ile 
mümkün olacağı Öngörülmüştür. 

Fakat bu iş görüldüğü (kadar basit bir iş de
ğildir. Eğer çok iyi-bir teşkilât 'kurulmadıkça 
ve kurulan kooperatiflere teknik elemanlar ta
rafından yol gösterilmedikçe ve sık sık kontrol 
ve murakabe 'edilmedikçe ve Hükümetçe kredi 
yardımı yapılmadıkça ımuvaffak olunacağına 
Ikaani değilim. 

Bunun için kooperatifçiliğin geliştirilmesi, 
yapılması ve desteklenmesi plânlı olarak yürü
tülmelidir. 

Kooperatif hareketinin gelişmesine elverişli 
ortam hazırlamak ve güvenliği sağlamak lâ
zımdır. 

Kooperatif üyeleri ve yöneticilerinin eğiti
mi için kurslar 'açmak ve Devlet personelinin 
de kooperatifçilik kültürünü yükseltmek lâ
zımdır. Bilhassa kooperatifçilik tekniği memle
ket şartlarımıza uygun (kooperatif ilkeleri yö
nünden etüt edilmelidir. Bunun için teknik bil
giye ihtiyaç vardır. 

Bugün (köylerde kooperatif kuranlara dış ül
kelere işçi 'olarak gitmek için öncelik verilece
ği ümidi ile (köylülerimiz süratle kooperatifleş
mektedir. 

Öğrendiğime göre kurulan (kooperatiflerin 
köy kalkındırma projeleri Viekâletçe kabul edi
lenlere ısıra ile ancak bir öncelik verilebilecek
tir. 

Çünkü şimdilik (köylülere yüzde 40 bir kon
tenjan tanınmıştır. Hepsinin birden gönderil
mesine imkân olamıyacağı tabiîdir. Bu itibar
la kurulmuş olan (kooperatiflerin derhal faali
yete göçerek köyün özelliğine göre bir teşebbü
se geçmeleri için acele yol gösterilmesi ve iea-
beden kredinin sağlanması ve kalkınma proje
lerinin yapılmasında Bakanlığın onlara yardım
cı olması lâzımdır. Aksi takdirde, kurulan koo
peratiflerin dış memleketlere ihraeetmelk iste
dikleri insan gücüne hiç değilse bir sene için
de sıra gelmediği takdirde ve kooperatiften de 
bir fayda temin etmedikleri takdirde koopera
tiflerin dağılım asma sebebiyet verilecek, bir da
ha da toplanması güç olacaktır. 

Köy İşleri Bakanlığının ve köylünün koope
ratifçiliğe bağladığı son ümit de sönmüş ola
caktır. Bu hususta ço'k dikkatli 'olıımmasım te
menni etmekteyim. 

Şu hususu da arz tederek (sözlerime son vere
ce ğim. 

BAŞKAN —• Bayın İneeoğlu, vaktiniz dol
muştur, bağlamanızı rica edeceğim. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Devam
la) — Köy İşleri Bakanlığı Kooperatifçilik Teş
kilâtının Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Teş
kilâtı ile birleştirilmesinin daha uygun olacağı
nı zannediyorum, bu (hususta da Sayın Baka
nın bizleri tenvir etmesini rica ederim. 

Bütçenin memleket ve aziz milletimize ha
yırlı olması dileği ile hepinize hürmetlerimi su
nanım. 

Teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Türker. 
HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; memleket hizme
tinde çok geniş rolü olan İki bakanlık üzerin
de kısaca (konuşmak (mecburiyetini duydum. 

Umumi görüşleri (daha evvel kıymetli sena
tör arkadaşlarımız tebarüz ettirdiler. Ben üzü
lerek bu seferki konuşmamda biraz kemdi vilâ-
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yetim üzerinde duracağını için şimdiden özür 
dilerim. 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı Karayolları
nın hizmetlerini ıbıı memlekette takdir etmemek 
mümkün değildir. Ben de İm Umum Müdürlü
ğün hizmetlerine teşekkürlerimi burada tekrar
larken memleketi çok geniş çapta gezmiş ve 
görmüş olaralk, yapılmış yolların bir nebzesi
nin de Balıkesir'e girmesini ç!ok 'arzu ederdim. 
Şöyle (ki, Balıkesir hudutları içinde standart 
yol pek azdır. Birinci ve likinei yol olarak na
tamam veyahut tamamlanımaik üzere sayabili
riz. Halbuki Balıkesir, herkesin ıbildiği gibi 
mahsulü bol ve (kıymetli turistik bölgeleri çok 
olup, nüfusu kalabalık, merkez ile beraber 17 
ilçesi bulunan bir vilâyetimizdir. 986 (köyü ol
duğu halde yol bakımından çök fakirdir. Şim
di yolları kısaca sayacağım efendim. 

Balıkesir körfez yolu; yıllardan beri söyle
nir fakat bir türlü ele alınmaz, plâna konmaz, 
üzerinde durulmaz. Halbuki körfez dediğimiz 
dört tane kazamız yalnız Balıkesir'in değil Tür
kiye'nin çok zengin bir bölgesi, turistik olduğu 
kadar memlekete turfanda mahsul yetiştiren 
dört kazadır. Ama maalesef memleketin içeri
sinde Balıkesir ile irtibatı çok bozuk bir yol
ladır. Dursunbeyli - Kebsut - Balıkesir yolu, 
Ankara'yı, Eskişehir'i Sayın Bakanın vilâyeti 
olan Kütahya'yı, Balıkesir üzerinden Ege'ye en 
kısa şekilde bağlıyacak olan bu yol, maalesef bo
zuktur. Hele kış oylarında işlemez bir haldedir. 
Bumm sebebi üzerinde yolların sayısını ikmal 
ettikten sonra 1 - 2 dakika duracağım. 

Balya - Gönen yolu bozuktur. Manyas - Gö
nen yolu bozuktur. Aksakal - Manyas yolu bo
zuktur. Balıkesir'i İzmir bölgesine kolayca bağ
lıyacak olan Balıkesir - Soma - Savaştepe hu
dut yolu hiç yoktur. Yalnız, bugünkü Karayol
ları Umum Müdürünün anlayışına ve bu yol üze
rinde geçen senelerden beri durmuş olmasından 
dolayı teşekkür ederim. Ama ikmalini de istir
ham ediyorum. 

Bir de Balıkesir'in şehir içi yolu vardır. Ya
ni Karayollarının tek standart karayoludur. 
Bandırma'dan İzmir bölgesine geçerken Balıke
sir içinden geçen kısmında birtakım istimlâk
ler yapılmış ama yol ele alınmamıştır. İstimlâk
ler hedefine ulaşmadığı için sanırım ki, arsa 
sahipleri, bina sahipleri pek kısa zamanda bu is
timlâk hedefinden kayacaklardır, haklı olarak. 

Buna da işaret etmek isterim. Bu arada bu say
dıklarım Balıkesir'in kazalarını merkeze; kaza
larım kazalara bağlıyan yollardır. Halbuki 986 
köyün yolları aşağı-yukarı asgari hatla üçbin 
Km. yi bulmaktadır. Bunların içinde işler va
ziyette köy yolu vasfı haiz beşyüz kilometrelik 
yol vardır. Bugünkü anlayışa göre, bugünkü hiz
metle köy yolları çalışmasına devam edilirse 30 
sene daha köylerimize yolun girmesini bekle
mek biraz hayal olacaktır. Balıkesir köy yolla
rının çalışabilmesi için beklediğimiz dozer, gray-
der, kompresör, damperli kamyon gibi, vilâye
tin şiddetle ihtiyacı bulunan, bu yol âletlerinin 
Balıkesir'e de diğer vilâyetlere verildiği şekilde 
ve çapta verilmesini istirham ediyoruz. Bu ara
da bu yollar acaba niçin bu kadar ihmal edildi? 
Balıkesir gibi çok geniş bir bölge olan Marmara-
ya, Ege'ye, Orta - Anadolu'ya, İç - Anadolu'ya 
açılan mahsuldar ve her bakımdan ileri bir vi
lâyetimizde bu yollar niçin ihmal edildi? Bu
nun mesulleri, veyahut da şimdiye kadar yapıl
ması üzerinde durmıyanlar, uzun uzun araştı
rılsın. Yalnız ben bir noktaya işaret edeceğim. 
Birkaç seneden beri buraya geldiğim zamandan 
beri birçok arkadaşlarım gibi ben de bu yollarla 
genişliğine, derinliğine meşgul olmaktayım. 
Şu noktada aldanmıyorsam, keşke aldanmış ol
sam, ama zannediyorum ki, aldanmıyorum. Çün
kü, bizim vilâyetimiz İzmir'de bulunan, ikinci 
karayolları bölge müdürlüğüne bağlı idi. Ha
lende bağlı. Öteden beri Bursa da, güzelim ye
şil Bursa'da her türlü imkanı olan Bursa'da 
yeni bir karayolları bölge müdürlüğünün ihda
sı düşünüldüğü duyulmaktadır. Bunu tabii ki, 
İzmir bölge müdürlüğüne bağlı mesullerde bil
mekte, Balıkesir'in de bu yola bağlanacağı ha
sebiyle, öteden beri üzerinde durulmakta ol
duğuna, ihmal edildiğine inanıyorum. Çünkü, 
Konya'dan giden, Konya'da bulunan bölgenin 
Tavşanlı'ya kadar olan yolu gayet güzel, böl
genin Manisa ve Soma hudutlarına kadar olan 
yolu gayet güzel ve düzgün turistik sahil yolu 
gayet güzel. Ama Balıkesir hududuna girdiği
niz zaman yol diye bir şey yok diyeceğim, be
nim arzu ettiğim yol yok. O halde, Balıkesir'i 
bu yolsuzluk derdinden kurtarmalarını istirham 
edeceğim. Bunun için Sayın Bakandan bir sua
lim var. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böl
gene ait mi ? 

— 533 — 



C. Senatosu B : 42 5 . 2 . 1966 O : 1 

HASAN ÂLİ T ÜRKER (Devamla)'— Sayın 
Ege, hayatımda memleketin her köşesini bir ad
detmişim dir. Şimdi Başkan karşılıklı konuşma
yın diye ihtar edecek ama şahsınız da değil hiç
bir zaman bölgeei değilim, bölgecilik de yap
mıyorum. Ama temsil ettiğim bir vilâyetin ge
nişliğine, derinliğine bir yolsuzluk derdini orta
ya atıyorum. Eğer sizi sıktı ise bu derdimiz 
özür dilerim. Ben söylemeye devam edeceğim. 
Yine siz bölgeei kabul edin ama ben bölgeei de
ğilim. Ben Türkiye hudutları içinin bir ferdiyim 
Hakkâri'yi de Bitlis'i de Kars'ı da Edirne'yi de 
en az Balıkesir kadar düşünen bir arkadaşınızım. 
(Kayseri'yi de mi sesleri.) Evet Kayseri'yi de. 
(Gülüşmeler) 

S Kİ) AT ÇUMRALİ (Konya) — Konya'nın 
da değil mi? 

HASAN ÂLİ TÜRK UR (Devamla) — Sayın 
Oumralı ben hududu saydım, Konya da dâhil. 
Sayın Bakandan istirhamım; Balıkesir'in bu 
yolları eskisi gibi İzmir Bölge Müdürlüğüne 
bağlı kalacak mı, yoksa Rr.rsaMa kurulması 
düşünülen veya kurulduğu söylenen yeni bölge 
müdürlüğüne mi bağlanacak? Sualimin arkasın
da şu var: Yine Balıkesir eskisi gibi acaba Bur-
sa'da Bölge Müdürlüğü tarafından ihmal edile
cek mi? Bunu şimdiden sormakta fayda mülâ
haza ediyorum özür dilerim. 

İkinci bir istirhamım ; 22 Ağustos 1964 te 
temeli atılan Bandırma limanı inşaatının duru
mu ne haldedir, ne zaman ikmal edilecektir? İn
şaat normal gitmekte midir? Bunu da istirham 
edeceğim. 

Bir de, Köy İşleri Bakanlığından bir sorum 
olacak : Köy İşleri Bakanlığının hizmetleri çok 
geniştir. Bunu herkes takdir eder. Yalnız Ba
kanlık çok ulvî hizmetler için kuruldu, ama bir 
Bakanlığın lâyrkiylle görev yapabilmesi kdn 
her şeyden evvel onun istinatgahı olan Teşki
lât Kanununun çıkarılması lâzımıdır. Köye hiz
metleri götüren diğer bakanlıklardaki umum 
müdürlükleri alıp onları koordine eder mahi
yette çalışmakta olan Köy İşleri Bakanlığı Teş
kilât Kanununun çıkarmak için Meclise sevk 
etti! mi? Edilecek mi? Bu hususlarda ne düşü
nürler?... Efendim, benim konuşmam bu ka
dardır, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

I BAŞKAN — Sayın Tarlan?. Yoklar. 
Sayın Tekin, buyurun. 
AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; bildiğiniz gibi köy yollan ve 
köy içme sularının etüt ve plânları Köy İşleri 
Bakanlığında tanzim edilmekte ve parası Köy 
İşleri Bakanlığınca verilmek suretiyle inşası il
gili bakanlıklar tarafından yapılmaktadır. Ema
neten yaptırılan bu yol inşaatları1 çok zaman 
talî bir durumda kalmakta ve o sene içinde ye-
tiştirilmemektedîr. Zira Bayındırlık Bakanlığı
nın malzemesi vasıta ve personeli ancak kendi 
programını başaracak durumdadır. Sayı n arka
daşlar, köylülerimiz yollarını1 ve içme sularını 
yaptırabilmek için muayyen bir parayı evvelâ 
alâkalı veznelere yatırarak ve bâzı mükellef
elikleri de üzerlerine alaca'klarına dair beyanna
me vermektedirler, bütün bunlara rağmen köy
lerin müracaatlarının hepsi karşılanamadığın
dan bâzı kıstaslarla öncelik, verilen köylerini in
şaatları yapılabilmektedir. Şunu demek istiyo
rum. ki, köylerimiz köy adına, para vermek ve 
fiilen çalışmak suretiyle yol ve içme suyu işle
rine çare bulmaya, yaptırmaya- uğraşırken biz 
Hükümet olarak: bunların çoğunu nıalzemcsiz-
lik, vasıtasızlık ve personel noksanlığı yüzün
den yapamıyoruz. Bunun için. süratle bu nok
sanlıklar giderilmeli1 ve Köy İşleri Bakanlığı 
teçhiz edilmelidir. Bu bakanlık başka müesse
selerden yardım görmek suretiyle icraat yap
mak durumundan kurtarılmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, ormanlık memleketlerde 
ki benim memleketim ormanlıktır, Toros Dağ
ları Antalya'da Orman İdaresinin kereste nak
liyesi için yaptığı yollardan' köy yolu olarak is
tifade etmekteyiz - Bu yollar yapılırken köy 
yolları ile birlikte mütalâa edilerek yapılmalı 
ve Antalya'nın Toroslar bölgesindeki köyleri 
halen bu yollardan istifade etmektedir. Dağlık 
ve kayalık bölgelerde yol açılmasında ve bil
hassa köylünün kendisinin fiilen çalışarak aç
mak istediği yollarda kayaları atmak için 
kompresör noksanlığı ve dinamit azlığı ile haş
haşa kalınmaktadır. Bu sıkıntıların giderilerek 
köylülerin kendilerinin yol yapmaları temin 
edilmelidir. Yine bâzı köylerde içme suları için, 
arazi üstündeki yağmur sularını bir sanında 

s toplamak suretiyle kendilerinin ve hayvan I ar ı-
j mm su ihtiyaçlarını temin etmektedirler. 
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Bu sulat, çok kirli ve koku yapan içi bö
cekli gayrisıhhi içilmez bir durumdadır. Antal
ya'nın döşemealtı ve Koç köylerinde Mardin 
ilinde bu sarnıçlardaki sn kullanılmaktadır, 
yağmur az olunca sarnıçlar dolmamakta-ve o 
köyde susuzluk başgöstermekte ve başka yer
lerden iptidai bir şekilde su taşımaktadırlar. 
Bu duruma göre Bakanlığın öncelikle bu köy
lerin içme sularını ele almasını ehemmiyetle te
menni ederiz. Aynı şekilde Antalya'nın Serik 
ilçesinin köylerimde içme suları kuyulardan alın
maktadır. Kuyular çoraktır, içilmesi zordur. 
Su getirilmesi maddi bakımdan ve arazi bakı
mından güçtür, köylülerin kendilerinin hallet
mesi mümkün değildir. Bunun için grup köy
leri halinde içme sularının getirilmesi ve bu 
köylere de öncelik verilmesini belirtmek isterim. 

Sayın arkadaşlar, Bayındırlık Bakanlığın
dan bir istirhamda bulunarak sözlerimi bitire
ceğim. Antalya Kumluca - Finike - Koç sahil 
yolunun yapılması turizm ve ekonomik bakım
dan büyük faydalar temin edecektir. Bu yolun 
tahakkukunu Sayın Bakandan beklemek dilek 
ve arzumuzdur. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, yok. Sayın 
Alihocagil buyurunuz. 

OSMAN ALlHOCAGlL (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlarım; ben bir hususa dokunaca
ğım. Şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımdan 
bu mevzua dokunanı görmedim. Ben mütaah-
hitlerle işveren daireler arasında çıkan ihtilâf
lara dokunmak istiyorum. 

Bir iş ihale edildikten sonra, hemen arkasın
dan bir ihtilâf çıkıyor. Bu ihtilâf neden çıkıyor? 
Bu ihtilâfın çıkmasına sebebolain kimse müt'a-
ahhit mi, yoksa işveren daire mi? Bu yıllardan 
beri! devam ediyor. Bu Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun noksanlıklarından ileri mi 
geliyor, mütaahhidin fukaralığından mı ileri 
geliyor, yoksa mütaahhidin fazla tenzilât yap
masından ileri mi geliyor, yahut dairenin tah
mini! bedelleri koyarken, az koymasından ileri 
mi geliyor, malzeme yokluğundan ileri1 mi geli
yor, vaktinde mütaahhidin bütün inşaat malze
mesini tedarik etmemesinden ileri mi geliyor, 
veyahut piyasada bu malzemelerin bulunmama
sından illeri mi geliyor? Her ne hal ise, umumi
yetle ihalelerin yüzde ellisinde mutlaka bir ih

tilâf zuhur ediyor. Ondan sonra mütaahlıitler 
bayındırlık müdürleri, ilgili daireler arasında 
bir görüşme, bir konuşma, netice boş. Ondan 
sonra mütaahhitler iş alanlar Ankara'ya geli
yorlar. Olabilir, bir partiyi, bir partiliyi falan 
kimseyi, filân kimseyi, kendisine haklı veya hak
sız, bir destek arıyor. Senatörün yanına geli
yor, milletvekilinin yanma geliyor ve bu mese
leyi anlatıyor. Diyor ki, tahsisatı verilmedi, şu 
işi yaptım, paramı alamadım. Dinliyorsunuz ve 
siz hemen hotbehot «efendim, siz haksızsınız» 
diyemiyorsunuz. Bilmiyorsunuz ki işi. Bir va
tandaştır da bu. iş adamı olmakla geliyor, size 
derdini yanıyor. Peki ne yapacaksınız? Haydi 
gidelim diyor. Bakanın yanma gidelim. Umum 
müdür beylerin yanma gidelim. Köprüler daire
sine gidelim. Düşünüyorsunuz.. Ben neyim bu
rada? Senatör, milletvekili. Şimdi ben iş ada
mının önüne düşeyim, nasıl bunu götüreyim Ba
kana? Köprüler Dairesi Reisinin veya Karayol
ları Umum Müdürünün yanına nasıl götüreyim ? 
Nasıl diyeyim ki, bunun tahsisatını niçin vermi
yorsunuz? Ben ne bileyim tahsisata istihkak 
kazanıp kazanmadığını!? Arkadaşlar, ondan sonu 
ra götürmüyorsan bize küsüyor. Götürürsen, 
Umum Müdürün, Köprüler Dairesi Reisinin ve
ya Bakanın huzuruna efendim, önümüzü düğ
meliyoruz, sanki biz suçlu imişiz gibi; efendini 
gelen iş adamının teveccühünü kazanmak için; 
efendim, şöyle olmuş da, böyle olmuş da, bil
mem ne olmuş da,... Efendim, bu niçin zamanın
da yapılmıyor? Niçin bunun tahsisatı zamanın
da ödenmiyor? Bu ihmali yapan şahıs kim? 
Bunlardan usanmış vaziyetteyiz. Bana gelenleri 
ben Bakana götürmüyorum. Kimseye de telefon 
etmiyorum, söylemiyorum. Ama ben Sayın Ba
kanı tebrike gittifrim zaman söyledim, dedim 
ki;* «Bu nevi ihtilâfların sayısı kaçtır, ne ka
dardır? îşler niçin yürümüyor?» 

Arkadaşlar, birşey söyliyeyim size. Erzu
rum'da 14 köprü dâvası, şu iktidarın zamanın
da, bu iktidarın zamanında yapılmış; bunlar te
nezzül edilecek şeyler değil. Bunlara lüzum 
yoktu. Fakat 14 köprünün dâvası bugün Erzu
rum'da Asliye Hukuk Mahkemelerinde'dir. Na
hiyelere ve köylere yapılan köprüleri yapan 
mütaahhitlerin çok acıdır, adresi falan otelde, 
mütaahhit aranmış ve tebligat yapılamamıştır. 
Bunlara kim bakacak arkadaşlar? Bunun me
suliyeti de politikacılara yükleniyor. Politika-
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cılar ne yapsınlar? Onların durumu budur. Se>-, 
natoda kimse yok. Arkadaşlar iş taki'bediyorlar. 
Memleketin gerçekleri! bu. Su yok, yol yok, köp
rü yok, gelip bizleri yakalıyorlar, biz de gidip 
bu işleri takibediyoruz. Haydi neyse biz gidip 
bu işleri takibediyoruz, edelim ama, iş adamla
rının bu hale düşürülmesi, ister daireler bunu 
ihdas etsin, ister iş adamları ihdas etsin, ben 
bizim de bunlara tavassut etmemizi doğru bul
muyorum. Buna Sayın Bakanın ehemmiyetle 
eğilmesini rica ediyorum. Hiçbir senatör ve hiç
bir milletvekili, hiçbir mütaahhidin işine tavassut 
etmemilidir. Alma mütaahhit de yalnız bırakıl
mamalıdır. Arkadaşlar geçenlerde bir mütaah
hit gelip bana dert yandı. Bilmiyorum, Köprü
ler Dairesi Reisliğinde münakaşa etmiş, uzun 
boylu, birbirlerini kırmışlar, incitmişler. Ne lü
zum var bunlara canım? Arkadaşlar, Erzurum'
da gerçi Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
bütçesinde söyledim, fakat Bakandan cevabala-
madım. Yani birkaç misal söylüyorum. Bir ka
yak evi inşaatı vardı, İhale edildi, mütaahhit 
beyefendi temlik etti. Niçin temlik ediliyor 
efendim? E bu hukukî bir muamele... Hukukî 
bir muamele ama kendisi çekti gitti, kaçtı gitti. 
Ondan sonra başka birisine verildi, o da kaçtı 
gitti ve iş yapılamadı. Sayın Bakana soruyorum 
bu mütaahhit kim? Neden, niçin aramıyorsunuz 
bu mütaahhidi? Devlet Bakanı cevap veriyor. 
bana, «Efendim, yeniden ihale edeceğiz» arka
daşlarım bu cevap kâfi midir? Ondan sonra Er
zurum'a bir hapisame yapıldı arkadaşlar, yani 
zannediyorum ki, bitirilmek üzere iken bir. 
mesele ortaya çıktı. Belediye hudutları içerisin
de imiş. Allah Allah. Peki belediye hudutları 
içerisinde ise bunu politikacı mı yaptı? Bunu 
senatör mü ihale etti? Bunu milletvekili mi 
ihale etti? Bunu Başbakan mı ihale etti? Bunu 
vekil mi ihale etti? Arkadaşlar, kıymetli fen 
adamlarımız vardır. Bunlar düşünüp taşınma
dılar mı kil, bu ceza evi nerede yapılır? Nerede 
yapılması lâzınıgelir? Efendim; şehrin plânla
rını inkişafını nazarı itibara almadılar mı arka
daşlar? Maalesef almamışlar. Şimdi efendim; 
sağından vuruyor, solundan vuruyor; okula çe
viriyor. Arkadaşlar günahtır. Bu memlekette; 
evet paramız yok. Ayıramıyoruz, belki kıymetli 
fen adamlarımıza kâfi derecede para vermiyo
ruz. Fakat verdiğimiz paraların yarısı da bu 
şekilde heba olmaktadır. Onun için bu; meselâ, 

aklıma geldi, Şenkaya'da yapılan bir ortaoku
lun temelinden çökme oldu arkadaşlar. Evet ar
kadaşlar şey diyorlar ama, burada 5 - 6 - 7 sene 
evvelki bir iş ; kalktık gittik. O zaman, baktık 
başka bir okul yaptılar. Onu temelinden yap
maya çalıştılar. Arkadaşlar kimde ise bunun 
üzerinde ehemmiyetle durulsun. 

Bir şey daha söyliyeceğim; meseleler çok 
uzatılmaktadır. Erzurum'un Oltu kazasında, ba
kınız demiyorum. Hasan Âli Türker arkadaşım 
gibi, efendim işte Tortum - Narma'n arasında 
yol yapılmamıştır, Tekman - Erzurum arası bağ
lanmamıştır. İspir - Erzurum arası bozuktur. 
Arkadaşlar, önce bunları halletmeliyiz. Sayın 
Orhan Alp Bayındırlık Bakanı olduğunda ken
disine şöyle bir mektup yazdım : 

Sayın Bakan, Oltu kazasında yapılacak has
tane mütaahhit Muzaffer Çavuş ile Nihat Erol'a 
ihailo edilmiştir. Yer gösterilemediği için işe 
başlıyamanıışlardır. Teminat mektubu içıı para 
ödenmektedir. Bana aynen mütaahhidin bildir
diği şeyleri buraya dercetmişim. «Durum Er
zurum Bayındırlık Müdürlüğünden Bakanlığı
nız Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden hayli za
man önce sorulmuş ve 21 . 5 . 1965 tarih ve 
2484 yazı ile de tekit olunmuştur. Buna rağmen 
henüz Erzurum'a bir cevap verilmemiş oldu
ğundan ötürü bu vurdumduymazlıktan ötürü 
bana sızlanmaktadırlar. Ben de size Bakan ola
rak durumu arz ediyor ve aylardan beri bu ya
zının cevabının neden verilmediğini ve vermi-
yenler hakkında ne muamele yapacağınızı so
ruyorum. Çok yazık. Onun için mütaahhit] er 
aylarca Ankara'da kalıyor ve işler görülmüyor, 
onun için bize başvuruyorlar. Acele cevap arz 
eder. Hürmetlerimi sunarım.» Arkadaşlarım bu 
mektubum gitti cevap gelmiyor bir türlü. Efen
dim, günler geçti özel Kalem Müdürüme tele
fon ettim dedim ki, Bakan beyefendiye böyle 
bir mektup yazmıştım cevap gelmedi. Efendim 
cevap verildi dedi. Aradım, geldim Meclisi alt 
üst ettim postaneye gittim bulamadım. Açtım 
telefonu özel Kalem Müdürlüğüne «Beyefendi 
siz diyorsunuz yazıldı cevap alamadım. Yok öyle 
bir şey. Ondan sonra yeniden bir cevap verdi
ler. Ne diyorlar bu yazının üzerine; durum il
giliye bildirilmiştir. Efendim; işte parasının 
ödenmesi falan filân, teminat mektuplarının 
halli. Arkadaşlar; ihale yapılıyor. Ondan sonra 
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mütaahhit haydi işe başlıyacağım diyor. Yer 
gösteremiyor. Ne demek bu? Kimde bu lâubali
lik? Ondan sonra efendim ben bu mektubu yak
madan evvel telefonla aradım, bilemiyorum bir 
zat çıktı karşıma. Yine Köprüler Dairesi Reis
liğinden, aradı dosyayı buldu. Maalesef de'di 
hakikaten geç kalmıştır, şudur, budur. Falan, 
filân. Bu arkadaş da yoktur burada dedi. Son
radan efendim; yeniden konuştum. Efendim ; 
dosya kaybolmuş dediler. Yahut yazıyı yazdık 
da bilmem ne olmuş dediler, falan. Arkadaşlar 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayı
sı: 716) 

1. — BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

(Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri) 

BAŞKAN — Sırada 11 sayın üye vardır, ko
nuşma isteğinde bulunan. 

Geride iki bütçemiz vardır, takdirinize su
narım. 

Sayın Tuna buyurunuz efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, zamanımız az, yapa
cağımız işler çoktur. Grup sözcüsü arkadaşları
mız bu Bakanlıklar hakkındaki görüşlerini 
toplu şekilde bildirirler. Bendeniz kısaca bir -
iki mevzua temas etmek istiyorum. Bir sahil 
yolumuz vardır, Hopa'dan başlayıp İstanbul'a 

durum budur. Durumun bir tarafı da budur. 
Evet paramız yoktur, şudur, budur; geri kal
mışız falan. Fakat bunlar üzerine Bakan eğil
melidir. Bunların tedavi çarelerini aramalıdır. 
İşlerin sürüncemede kalmaması, mütaahhitlerih 
memleketin her tarafından Ankara'ya gelip 
günlerce otellerde kalmamasına çalışmalıdır, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 14,30 da toplanmak üzere Otu
rumu tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 13,15 

kadar devamı vaktiyle takarrür etmişti. Bu 
yol Kastamonu'nun doğu hududuna kadar gel
miş ve orada kalmıştır. Bu yolun yapılması 
için milyonlarca lira harcanmıştır.. 

Batıdan başlıyan bir yol da yine Kastamo
nu'nun Cide hududuna kadar gelmiştir. Orada 
kalmıştır. Ara yerde ufak bir himmetle bağlan
ması mümkün olan bir saha kalmıştır. 10 yıl-
danberi bu talep tekrarlanır, maalesef bir hal 
çaresi bulunamaz. Bu yüz milyonlarca liralık 
yatırım kısa bir mesafenin bağlanmaması do-
layısiyle tam randımanla çalışmamaktadır. Bu 
hususta Hükümetimiz ve Sayın Bakanımız no 
düşünüyorlar, bunu öğrenmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir mevzu 
var. Karadeniz kıyıları kışın içeriye doğru ir
tibatı az olan bir bölgedir. Barınakları yoktur. 
Plânlama Dairesi, kâfi derecede liman var diye 
barınak yapılmasının lüzumlu olmadığını belirt
miştir. 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, görüşmelere devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAYINDIRLIK BAKANI ETHEM ERDİNÇ 

(Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler, Bakanlığım camiası adına sizleri hürmetle 
selâmlarım. 

Gerek grupları adına gerekse şahısları adı
na konuşan değerli senatör arkadaşlarımın kıy
metli tenkid ve temennilerini dikkatle izledim. 
Bu kıymetli tenkid ve temenniler Bakanlığımı
zın gelecek yıl çalışmalarına ışık tutacaktır. Bu 
ışık altında memleket kalkınmasında mühim 
bir vazife almış olan ve bir yatırım Bakanlığı 
bulunan Bakanlığım teşkilâtı kendisine düşen 
vazifeyi vatanperverane bir gayret içinde ifa 
edecektir. Milletin bir kuruşunun dahi israf edil
meden gerekli yere sarfı için icabeden titizlik 
gösterilecektir. Değerli arkadaşlarımın Bakan
lığım erkân, personel ve işçilerine çalışmaların
dan dolayı gösterilen teveccühe ve sitayişkâr be
yanlara Bakanlığım adına teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Değerli arkadaşlarımın tenkid ve temennile
rine cevap vermeden evvel Bakanlık Teşkilâtı
nın çalışmaları hakkında Yüce Senatoya izahat 
vermek isterim. 

Sayın Bakanımız Karadeniz bölgesini, sa
hillerini çok iyi bilirler, tahmin ediyorum. Kü
çük motorlarla burada yaz kış yolculuk yapılır. 
Başka bir yol yoktur. Tehlikeli bir anda sığın
ması mümkün olacak barınakların yapılması 
tesbit edilmiş, bunlar bir öncelik sırasına ko
nulmuştu. Maalesef bir faaliyet görmüyoruz. 
Vatandaş hayatı ile ilgili olan bu mevzuda ne 
düşünüyorlar, bunu rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ormanları koruyalım 
fikrinde hepimiz müttefikiz. Orman köylüsü 
şu memleketin en aç ve perişan zümresidir. 
Bunu ormana zarar vermiyecek halde koruya 
lım diye her yıl bütçeden en az 50 milyon lira 
ayrılması kanunla tesbit olunmuştur. Bu ka
nun tatbik olunmaz. Bütçeden ki, Orman Kanu
nunun 13 ncü maddesine göre her yıl en az 
50 milyon lira ayrılsın, orman köylüsü ormana 
zarar vermiyecek şekilde bir iş sahası bulsun, 
denilmiştir. Fakat bu kanun şimdiye kadar tat
bik edilmemiştir. Tatbik edilmediğine göre, el
bet, ormana zarar vermiyecek şekilde bu vatan
daşlarımızın korunması için bir tedbir alınmış 
olması lâzımdir. Bu tedbirler nelerdir, bunun 
açıklanmasını rica ediyorum. 

Köy İşleri Bakanlığı bölgeler kurmuştur, 
bölge kurmayı tasarlamıştır. Bu. bölgelerin ne 
zaman kurulacağı muhtelif yetkililer tarafın
dan muhtelif şekilde ifade edilmektedir. Köy 
İşleri Bakanlığı hazırladığı bölge teşkilâtını ne 
zaman kuracak, bunun da açıklanmasını rica 
ediyorum. Diğer hususlara arkadaşlarımız te
mas ettiği için fazla zamanınızı almıyarak bu
nunla iktifa ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar 6 sayın üye ko
nuştu, bir yeterlik önergesi gelmiştir, onu oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Son söz Sayın Alpaslan'ın. Kullanmak 
ister misiniz1? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bakandan 
sonra rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin 1965 yılı ya
tırım faaliyeti : 

1965 yılında: Bakanlığımız bütçesinin Yapı 
ve İmar İşleri Reisliği bölümündeki 476 milyon 
liraya ilâveten Millî Eğitim Bakanlığı bütçesin
den ilkokul yapımı için iller emrine gönderilen 
192 milyon lira ile özel idarelerin ve Yüksek 
Öğretim Kredi Yurtlar Kurumunun yatırım 
ödenekleri ile 850 milyon lirayı bulan bina ya
tırım hizmeti ifa olunmuştur. 

Bu yatırımlardan : 
Eğitim sektörü : 
52 500 öğrenciyi istiabedecek 102 aded or

taokul ve lise binasından 55 adedinin inşası ta
mamlanmış ; 47 adedi de % 40 ile % 90 arasın
da ikmal edilmiştir. 36 800 öğrenci için 46 aded 
öğretmen okulu ve ilâve paviyonlarmdan 27 ade-

1965 yılında umumi muvazeneye dâhil muh
telif sektörlerden; 1964 yılından 1965 yılma si
rayet eden 446 işe ilâveten 701 aded yeni iş ile 
2 010 aded ilkokul inşaatı olmak üzere 3 177 iş 
yerinde ve 6 769 aded bina inşaatında çalışıl
mış ve 2 289 adedi ikmal edilerek hizmete arz 
edilmiş, 888 adedinin de mukavelelerine göre 
1966 yılında ikmallerine çalışılacaktır. 
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di tamamen bitirilmiş ve geri kalan 20 adedi de 
% 20 ile % 70 i arasında ikmal edilmiştir. 

Geçen yıllardan devam eden Doğu ve Gü
ney - Doğu illerimizdeki 13 aded yatılı bölge 
okulu tamamen ikmal edilerek tedrisata açılmış 
ayrıca 5 000 öğrenci için yeniden ele alman 
10 aded (Ağrı - Diyadin, Siirt - Eruh, Erzin-
ean - Refahiye, Malatya - Akçadağ, Erzurum -
Karayazı, Adıyaman - Kâhta, Mardin - Gercüş, 
Urfa - Siverek, Hakkâri - Yüksekova, Bingöl -
Kığı) yatılı bölge okullarının da '% 20 ilâ % 30 u 
ikmal edilmiştir. Bu okulların ikmali için 1966 
malî yılında konması icabeden ödenek bütçeye 
konulmadığından inşaat 1967 yılma sirayet ede
cek ve bu okullar ancak 1967 ders yılında ted
risata açılacaktır. 

Ayrıca Erzurum Atatürk Üniversitesinde; 
Tıp Fakültesi Morfoloji Enstitüsü, Zootekni ve 
Zirai Ekonomi Fakültesi, El Sanatları Enstitüsü 
Kütüphane binası, Toprak - Bitki Bilimleri Fa
kültesi, lojman inşaatları devam etmektedir. Bu 
işler için 6 460 000 Tl. harcanmış olup mukave
lelerine göre 1966 yılında ikmal edilecektir. 

Ege Üniversitesinde; Tıp Fakültesi, Ziraat 
Fakültesi, Fen Fakültesi, Dişçilik Okulu ve bun
larla ilgili yol, su, kanalizasyon ve lojman in
şaatlarına devam edilmekte olup Nöroloji Kli
niği tamamen bitirilmiştir. Devam eden inşaat
lar da '-% 20 ile % 65 arasında ikmal edilmiş ve 
bu işler için 10 200 000 Tl. harcanmıştır. De
vam eden işler mukavelelerine göre 1966 - 1967 
yılında ikmal edilmiş olacaktır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi; Temel Bi
limler; Kimya, Fizik, Mühendislik, Mimarlık 
fakülteleri ile yol, su, kanalizasyon, elektrik ve 
lojman inşaatlarına devam edilmektedir. Bu 
inşaatlar % 40 ile % 80 arasında ikmal edilmiş 
olup 9 450 000 Tl. harcanmıştır. Bu işler mu
kavelelerine göre 1966 - 1967 yılında ikmal edil
miş olacaktır. 

Tıp Fakültesi klinikleri; çocuk hastalıkları 
ve sağlığı klinikleri, blok sterilizasyon, jineko
loji kliniği, anfi ve orta blok, çocuk kliniği ik
mal inşaatı, otopark ve su deposu, jinekoloji 
kliniği telefon santrali, otoklav cihazlarının tak
viyesi işleri ikmal edilmiş ve 850 000 Tl. sarf 
edilmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi; 1957 yılından be
ri devam eden bu inşaat keşif bedeline göre ta
mamen ikmal edildiği halde iş bitmemiş ve 
% 20 ye girmiştir. Bu inşaatın ikmal keşifle
ri hazırlanarak 1966 yılında hizmete açılmasına 
çalışılacaktır. 

Sağlık sektörü : 
4 725 yatak istiabeden 42 aded hastaneden 

12 aded hastane; 279 aded köy ve şehir tipi 
sağlık ocağı, sağlık evi ve sağlık lojmanların
dan 78 adedi ikmal edilerek hizmete arz edilmiş 
olup diğer işlerin mukavelelerine göre 1966 -
1967 yıllarında ikmallerine çalışılacaktır. Bu 

sektör için bütçemize konan 93 069 000 Tl. tah
sisat tamamen harcanmıştır. 

Tarım sektörü : 
Bölge lâboratuvarları, aşım durakları, tahaf

fuzhaneler, aygır ve teke depoları, tohum üret
me merkezleri, çiftlik işletme binaları, tohum te
mizleme evleri, zirai mücadele enstitüsü ve me
teoroloji istasyonları olmak üzere 206 aded iş
ten 54 adedi ikmal edilerek hizmete açılmış ve 
47 031 000 Tl. sı harcanmıştır. Geri kalan 152 
adedinin de mukavelelerine göre 1966 yılında 
ikmallerine çalışılacaktır. 

Diğer kamu sektörü : 
Jandarma karakolları, ceza evleri, Hükümet 

konakları, adliye binası olarak 104 aded işe 
33 200 000 lira sarf edilmiş olup mukavelelerine 
göre 1966 yılında ikmal edilecektir. 

Konut sektörü : 
25 aded jandarma subay ve astsubay loj

manları ikmal edilmiş ve 4 478 000 Tl. tahsisat 
harcanmıştır. Ulaştırma Bakanlığına ait iki 
aded lojman inşaatına devam edilmektedir. Bu 
işler mukavelesine göre 1966 yılında bitirilecek
tir. 

1966 yılı yatırımları : 
1966 malî yılı içinde Yapı ve imar İşleri Re

isliği bütçesine konan tahsisat 218 942 000 Tl. 
dır. Diğer yatırımcı bakanlıklardan aktarılacak 
ödemelerle bu miktar 576 000 000 a baliğ olacaktır. 

Ankara Üniversitesi; Morfoloji Enstitüsü 
Transformatör istasyonu işi ikmal edilmiş, 6 ncı 
blok 2 ııci kısım, 9 ncu blok 2 nci, 7 nci ve 8 nci 
blok, 4 ncü blok 2 nci kısım, asansör tesisatı ve 
teshin merkezi bağlantı kanalları işleri üzerin
de çalışılmakta olup bu işler •% 60 ile % 90 ora
nında ikmal edilmiş ve 3 500 000 Tl. sarf edil
miştir. Mukavelelerine göre bu işler 1966 malî 
yılı ilk aylarında tamamen bitirilmiş olacaktır. 
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Ayrıca ilkokullar için 288 950 000 Tl. sı (Bu 
tahsisat 222 sayılı Kanun gereğince Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği bütçesine 
aktarılması zaruridir. İki yıldır bu kanunun ve
cibeleri yerine getirilmediğinden büyük aksak
lıklar meydana gelmektedir.) Mahallî yardım 
78 34 000 Tl. kredi ve yurtlar 16 000 000 Tl. ve 
teknik personel ücreti 22 000 000 TL ile Yapı 
ve İmar İşleri Reisliğinin 1966 malî yılı bütçesi 
951 000 000 Tl. sına baliğ olacaktır. 

Yapı işleri hizmetlerimiz yurdun her tarafı
na yayılmış vaziyettedir. 1965 yılında Yapı ve 
İmar İşleri Reisliği merkez ve 67 ilimizdeki taş
ra teşkilâtında yüksek mühendis, yüksek mimar, 
mühendis ve mimar ile fen memuru olarak 
1 152 teknik personelle sanat sınıfına dâhil for
mcu, sürveyan, puantör olarak 857 personel ça
lıştırılmıştır. 

İşlerin yeteri nisbette denetimi, kesin hesap
ların zamanında yapılması ile işlerini ikmal eden 
müteahhitlerin bekletilmeden ilişiğinin kesilme
si konusunda hassasiyetle durmaktayız. 

Hükümetimizin programına göre merkezi
yetçilikten uzaklaşıp hizmeti iş yerlerine götür
mek için; il Bayındırlık Müdürlükleri teknik 
kadrolarının takviyesi ve Bayındırlık Müdür
lükleri yetkilerinin artırma cihetine gidilmiş
tir. 

Demiryolları inşaatına gelince : 
1964 malî yılı 5 Yıllık Kalkınma Plânınım 

1964 yılı icra programında demiryolları inşaatı 
için 46 milyon lira ödenek kabul edilmiştir. 
Bu ödeneğin 40 milyon 600 bin lirası demiryol
larının yapı, tesis ve büyük onarım işlerine 
ayrılmıştır. Bu ayrılan 40 milyondan 20 mil
yon 389 bin 307 liralık kısmı tasarrufa veril
miş ve diğer maddelere aktarılmıştır. Bu su
retle demiryol inşaatına 20 milyon 210 bin lira 
tahsisat kalmıştır. 1964 yılı sonuna kadar da 18 
milyon 710 bin 850 lirası sarf edilmiştir. 

1965 malî yılı : 
1966 yılı bütçe raporuna ek olarak sunulan 

notta da arz olunduğu veçhile demiryolları için 
80 milyon 800 bin liralık ödenek ayrılmıştır. 
Bu ödenekten 76 milyon 550 bin lirası demir
yolları yapı, tesis, büyük onarım giderlerine 
tahsis edilmiştir. Bunun da 20 milyon lirası 
proje kredisi ide temin olunacak malzeme mah
subuna harcamak kaydı ile mevkuf tutulmuş
tur. Bu suretle kullanılabilir tahsisat miktarı 

56 milyon 550 bin liraya inmiştir. Bu tahsi
satın 2 milyon 700 bin lirası işletmeve açılmış 
hatların ikmali nevakısı, 500 bin lirası Muş - Tat
van hattı bakım masrafları, 2 milyon lirası 
Edirne - Pehlivanköy hattı, 14 milyon lirası 
Van- Kotur hattı ve bakiye 37 milyon 350 bin 
lirası Gebze - Arifive çift hat inşaatı için tefrik 
edilmiştir. Bu tahsisatlardan işletmeye açılmış 
hatların ikmali nevakısı ve Muş - Tatvan hattı 
bakım masrafları için konulmuş ödenekler bu
güne kadar biraz da fazlasiyle sarf edilmiş bu
lunmaktadır. 

Edirne - Pehlivanköy hattı inşaatı Yüksek 
Plânlama Kurulunca 1966 İcra Plânından çı
karılmış olduğu için bu hatta aidolmak üzere 
bütçeye konulmuş olan 2 milyon liralık tahsisat 
harcanamamış ve bir sâri taahhüde girişileme-
miştir. Van - Kotur demiryolu ile Van liman
ları ve Tatvan - Van feri servisi ihaleleri fiyat 
değişikliklerinin halli, 527 sayılı Kanun ica
bının yerine getirilmesi zarureti dolavısiyle in
şaat mevsiımi sonlarına doğru yapılabilmiş ol
duğumdan bütçeye mevzu 14 milyon liralık tah
sisattan ancak ihale bedellerinin % 6,5 u nisbe-
tinde avans sarfiyatı yapılmıştır. Bakiye tah
sisatın yıl sonuna kadar cüzi bir kısmının 
sarfı tahmin Olunmaktadır. 

Gebze - Arifiye çift hattı inşaatına gelince 
yukarda da arz olunduğu veçhile sâri taahhüt 
yetkisi veren kanum 1965 malî yılı başlarında 
çıkmıştır. Ancak 527 sayılı Kanun gereğince 
yapılması zaruri işlem'ler Haziran 1965 başla
rında ikmal edilmiş ve ihale işlerine de bu ta
rihten sonra tevessül olunabilmiştir. Yine fi
yat taahhülleri ve bazan güzergâh değişiklikleri 
dolavısiyle bu hat üzerindeki 2, 3, 4 ve 5 nci 
kısım ihaleleri ancak Ağustos ayı sonlarında 
tekemmül ettirelebiimiştir. Bu sebeple mezkûr 
hat 1965 bütçesine mevzu tahsisatım malî yıl so
nuna kadar sarfına imkân kalmamıştır. 

Bu suretle 1965 yılı demiryol inşaatlarına 
mevzu tahsisattan tasarruf edilen 19 milyon 
350 bin liranın 9 milyon 675 bin lirasının 
ihtiyaca binaen liman inşaatlarına ve 9 milyon 
675 bin lirasının da Karayolları Genel Müdür
lüğü bütçesine aktarılması hususu teklif edil
miş bulunmaktadır. Bakiye kalan 37 milyon 
200 bin liralık tahsisatın malî yıl sonuna ka
dar tamamının sarf olunacağı tahmin olunmak
tadır. 
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Liman inşaatı : 
1. 1964 icra plânı gereğince limanlar in

şaatı için 1964 yılı bütçesiyle 106 milyon lira 
ödenek alınmıştır. Bu ödeneğin 91 milyon 
600 bin lirası yapı, tesis ve büyük onarım 
giderlerine isabet etmiştir. 91 milyon 600 
bin liralık tahsisattan malî yıl sonlarına doğru 
5 milyon lirası tasarrufa verilmiş 7 milyon li
rası da başıka maddelere aktarılmıştır. Bu se
beple bakiye kalan 86 mi'lyon 530 bin liradan 
malî yıl sonuna kadar 86 milyon 426 bin 325 
lirası sarf olunmuştur. 

2. 1965 icra plânı gereğince liman inşaat
ları için 45 milyon 591 bin lirası ulaştırma sek
törüne ve 15 milyon lirası da tarım sektörüne 
aidolmak üzere eem'an 60 milyon 591 bin lira 
ödenek alınmıştır. Bu tahsisatın kifayet etmi-
yeceği anlaşılarak demiryol inşaat tahsisatından 
elde edilen tasarruftan 9 milyon 675 bin lirası
nın limanlar inşaat tahsisatına aktarılması teklif 
edilmiştir. Aktarılacak bu tahsisatın da malî yıl 
sonuna kadar tamamen sarfı tahmin edilmekte ol
duğundan liman inşaatlarmdaki 1965 tatbikat 
nisbeti % 99 u bulacağı ümidedilmektedir. 1965 
yılında liman inşaatları için verilen tahsisatlarla 
yapılan işler hakkında Yüce Senatoya bilgi ver
mek isterim. 

1965 bütçe yılında daha evvelki yıllarda baş
lamış bulunan : 

1. Hopa liman inşaatı : Anadalga kıran kı
yıdan 250 metreye' kadar yapılmış ve deniz vası
talarını koruyacak barınak kısmı ikmal edilmiş
tir. Bugün küçük vasıtalar barınabilmektedirler. 

2. Bandırma liman inşaatı : Anadalga kıra
nın kum çekirdeği döküsü tamamlanmış sahil 
müdafaası yapılmaktadır. Anadalgakıranm an-
roşman işine de başlanmıştır. Liman 1968 de hiz
mete girecektir. Bu şekilde Sayın Türker'in de 
suallerine cevap vermiş bulunuyorum. 

3. Antalya limanı : İnşaatta kullanılacak 
taş ocağının NATO akar yakıt tesisleri yanında 
olmasından Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan 
anlaşmaya göre ocak önünden geçen boruların 
beton galeri içine alınması ikmal edilmiştir. Mev
sim dolayısiyle başka bir faaliyette bulunulama
mıştır. 

4. İskenderun liman tevsiatı : İnşaat esna
sında temel zemini gayrimütecanis şartlar gös
terdiğinden temel zeminin yeniden etüdü gerek

miş ve rıhtım inşaatını tatil etmek lüzumu hâsıl 
olmuştur. Etüt sonunda yeniden düzenlenen pro
jelere göre inşaata tekrar başlanmıştır. 

5. İzmir Alsancak limanı : Bir aded transit 
ambarı ile sosyal tesis binası ikmal edilmiş tran
sit ambarı Denizcilik Bankasına, sosyal tesis bi
nası da TCDD. İdaresine devredilmiştir. Antre
po inşaatına devam edilmekte ve bitirilmesine ça
lışılmaktadır. Yolcu salonu ve rıhtım inşaatının 
alt yapı kazıklarının çakılmasına ve tahliyenin 
dökülmesine devam edilmektedir. İnşaat progra
mına göre yürümektedir. 

6. Bartın liman inşaatı : % 5 noksanı ile ik
mal edilmiştir. 

7. Kefken barınak inşaatı : İkmal edilmiş
tir. 

8. Haydarpaşa liman inşaatı : İki aded 
transit ambarı inşaatı ikmal edilerek TCDD ye 
devredilmiştir, demiryolları arası asfalt işleri ik
mal edilmiştir, Haydarpaşa feribot ve servis li
man inşatı % 5 noksan işlerle ikmal edilmiştir. 

9. Samsun liman inşaatı : Sosyal ve idare 
binaları inşaatı ikmal edilmiş ve hizmete açılmış
tır, maden cevheri tahmil ve tahliye tesisleri ik
mal edilmiş ve hizmete açılmıştır, saha elektriği 
ve jenaratör grup montajları ikmal edilmiş ve 
hizmete girmiştir. 

10> Mersin liman inşaatı : Liman asfalt yol
ları ve ihata duvarları inşaatı tamamlanmıştır, 
kanalizasyon inşaatı programına göre devam et
mektedir. Su isale işinin ikmaline çalışılmakta
dır, elektrik tesisat işinde de çalışılmaktadır. 

11. Tekirdağ barınak inşaatı : İkmal edile
rek hizmete girmiştir. 

12. Fatsa - Trabzon iskele inşaatları : Fatsa 
iskele inşaatı ikmal edilerek belediyeye devredil
miştir. Trabzon iskele inşaatı devam etmektedir. 

1965 yılında ele alman işlerden İmroz Balıkçı 
barınağı ile Karaburun, Kumkapı, Şile, Fatsa, 
Rumeli Feneri, Ereğli (Bozhane), Rize, Finike, 
İğneada, Marmara adası balıkçı barınakları iha
leye çıkartılmış ve Ereğli ile Finike'den gayrisi 
ihale edilmiştir. 

Hava meydanları ve akar yakıt inşaatları 
hakkında da Yüce Senatoya bilgi vermek iste
rim. 

5367 sayılı Kanunla yapımları Bakanlığıma 
verilmiş bulunan sivil hava meydanları inşa hiz
metiyle 6095 sayılı Kanuna istinaden tedvir edi-
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len bir kararname ile NATO askerî maksatları 
için gerekli hava meydanı ve akar yakıt tesisleri 
yapımı da vazifelerimiz arasına katılmıştır. 

3611 sayılı Bakanlığın kuruluş kanununa dâ
hil bulunmıyan bu hizmetler için 1949 senesinde 
bir müdürlük ve bilâhara hizmetlerin genişleme
siyle bir reislik teşiklâtı kurulmuştur. Halen bu 
reislik merkez teşkilâtında teknik eleman, me
mur ve işçi olmak üzere 246 ve taşra teşkilâtında 
467 kişi hizmet görmektedir. 

Yurt içi hava ulaştırmasının gerektirdiği te
sisler esas itibariyle bugünün şart ve ihtiyaçları
nı karşılıyacak duruma getirilmiştir. Nitekim 5 
yıllık plânın hava alanları ile ilgili bölümünde 
bu hususa değinilmekte ve sadece başlanmış işle
rin tamamlanacağı ve gerekli donatım yatırım
ları yapılacağı ifade edilmektedir. Bakanlığımı
zın sivil hava meydanları üzerindeki faaliyetleri 
de bu çerçeve içinde kalmıştır. 

1965 te, halen inşa halinde bulunan İzmir ve 
Trabzon meydanları terminal binaları, İzmir ve 
Antalya meydanları apron ve taksirat yapımları 
ve Yeşilköy, Ankara, Antalya, Elâzığ meydan
ları ile ilgili müteferrik işlerle hava trafiği için 
lüzumlu bir kısım hizmetler ikmal edilecektir. 
Yatırım tahakkuk nisbeti malî yıl sonunda % 95 
olacaktır. 

Antalya ve Erzurum hava meydanları termi
nal binaları inşaatı, Erzurum Meydanı apron ve 
taksirat inşaatı, İzmir meydanı alıcı ve verici 
tesisleri, Ankara TVOR enerji ve kumanda kab
losu işleri 1966 yılında ikmal edilecektir. 

Bakanlığımızca bu sahada ve akar yakıt ko
nusunda, NATO askerî hizmetleri ile ilgili ola
rak ifa edilen hizmetler, yukarda tadadedilen iş
lerin 5 ilâ 6 misli hacımda olup, gerek teknik, ge
rekse yatırım faaliyetinin ağırlığını bunlar teş
kil etmektedir. 

Yeşilköy Hava Meydanı hakkında da birkaç 
söz söylemek isterim. 

Yeşilköy Hava Meydanında son iki yıldaki 
trafik artışı % 4 ve bundan evvelki yedi yılda 
ise % 2 dir. Beş yıllık plânda, plân dönemindeki 
trafik artışı yılda % 15,4 olarak tahmin edilmiş
tir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının tesbit ettiği ar
tış nisbetinin yeni yatırımları gerektirmiyeceği 
yönünden ortaya konması normaldir. Ancak Ye-

| şilköy için durum, mevcut tesislerin artan trafi
ğe yetip yetmiyeceğinin ötesinde yeni tesislerin 
kurulmasiyle trafiğin teşvik edilip edilemiyeceği 
meselesdir. 

Yeşilköy Hava Meydanının dünya turu ve 
Avrupa - Uzak Şark trafiğinde bellibaşlı durak
lardan biri olarak geliştirilmesi konunun bir yö
nüdür. Turizm hareketlerinin hava servislerine 
isabet eden ve gittikçe gelişen miktarı karşısında 
uçak sanayii 700 - 1 000 kişi alacak uçaklar ge
liştirmektedir. Bu suretle gelişen turizm hareket
lerinde Türkiye'ye düşebilecek hisseye sahip çık
mamız gerekir. 

1968 senesinde tamamen jet uçakları ile yapı
lacak hava ulaştırması ile, 1972 senesinde servise 
girecek ses üstü uçaklarla, çok büyük uçakların 
inip kalkacağı bir meydana sahibolmamız gereği 
aşikârdır. Bu bakımdan Yeşilköyde birtakım is
timlâkler de yapılmış bulunmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmaları 
hakkında da Yüce Senatoya mâruzâtta bulunmak 
isterim. 

Karayolları Genel Müdürlüğü halen 35 bin 
38 kilometre Devlet yolu, 23 907 kilometre il yolu 
olmak üzere toplam 58 945 km. lik bir yol ağı 
üzerinde çalışma yapmaktadır. 1965 yılında Ka
rayollarına devredilmiş olan il yollarının 7 028 
Km. si Köy İşleri Bakanlığı ile Bayındırlık Ba
kanlığı arasında akdedilen bir protokol ile Köy 
İşleri Bakanlığının uhdesinde bırakılmışsa da 
1966 Martından itibaren bu yollar da Karayol
ları Genel Müdürlüğüne intikal etmiş olacaktır. 

I Çalışmalar hakkında izahata geçmeden önce Dev
let ve il yollarının bugünkü durumunu arz etmek 
faydalı olacaktır. 

A) Devlet yolları : 
35 038 Km. lik şebekenin; 
11 590 Km. si asfalt ve sert satıhlı, 
21 314 Km. si stabilize ve makadam, 

I 2 134 Km. si motorlu vasıtalara geçit ver
mez durumdadır. 

Bu şebekenin 26 925 Km. lik kısmı her mev
simde geçit verir durumda olup, üzerlerinde kı
şın kar mücadelesi yapılmaktadır. Geri kalan 
5 979 Km. lik kısım sadece yaz aylarında geçide 

I müsaidolup, 2 134 Km. lik kısmı ise sadece istika
met halinde ve bir iz olarak çok gayrimüsait du-
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B) 11 yolları : 
23 907 Km. lik il yolu şebekesinin; 

6 000 Km. si yaz - kış geçide müsait, 
10 558 Km. si yalnız yaz aylarında geçide 

müsaidolup, 
7 349 Km. si de yol denemiyecek bir durum

dadır. 
Karayollarında 1 Eylül 1965 tarihi itibariyle 

1 404 teknik eleman, 1 324 memur, 22 840 sanat 
sınıfı işçi olmak üzere 25 568 daimî personel 
mevcuttur. Teşkilâtın özellikle kifayetli teknik 
personel ihtiyacı çok fazladır. Bilhassa yüksek 
mühendis ve mühendis temininde büyük müşkül
lerle karşılaşılmaktadır. Ve bu meslek mensup
larına yaptırılması icabeden hizmetlerden bir 
kısmı bizzarur daha düşük vasıflı elemanlara gör-
dürülmektedir ki, bu da iş kalitesinin düşüklü
ğünü intacetmekte ve dolayısiyle endirekt olarak 
sağlanılması mümkün olan tasarruflara engel teş
kil etmektedir. Sanat sınıfı ve memur grupunda 
bulunan personel vasıf ve çalışma bakımından 
normal seviyede hattâ normalin üstündedir. Ge-
nel olarak bütün personelimiz memlekette mev
cut diğer bütün teşekküllere örnek olabilecek üs
tün vasıflara sahibolup çalışma bakımından da 
büyük bir feragat ve enerji ile işlerini ifa etmek
tedir. 

Devlet hizmetinin daha cazip hale getirilme
siyle bilhassa kaliteli teknik personel tedarik im
kânları daha müsait hale gelecek ve dolayısiyle 
elde edilen başarı daha çok ilerlemeler kaydede
cektir, 

Makina ve teçhizat durumu: 
Bugün için teşkilâtta mevcut makinalardan 

% 74 ü ekonomik ömrünü doldurmuş olup bun
lar zaruretler karşısında gayri iktisadi olarak 
çalıştırılmak mecburiyetinde kalman bir ekipman 
durumundadır. Değerleri yaklaşık olarak 68 mil
yon Tl. tahmin edilmektedir. 

Bu ekipmanın yenilenmesi amaciyle (AID) 
kredisi olarak çok uygun şartlarla 18,1 milyon 
dolar sağlanmıştır. Bu krediden temin edilecek 
makinalar şunlardır: 130 aded buldozer, 74 aded 
greyder, 300 aded bakım greyderi, 96 aded muh
telif kamyon, 27 aded konkasör, 16 aded asfalt 
makinası, 917 aded muhtelif cins makina ve teç
hizat. 

Bunlardan ilk parti olarak 109 aded buldozer 
Amerika'dan yüklenmiş ve bugün İskenderun'a 
gelmiş bulunmaktadır. Geri kalanı peyderpey 

sevk edilecek ve tamamı 1966 iş mevsiminde hiz
mete konulacaktır. Böylece makina parkı nisbe-
ten ve daha ziyade bakım makinaları yönünden 
yenilenmiş olacaktır. 

Artan hizmetleri karşılamak ve bu amaçla 
yapım ve onarım gücünü artırabilmek için yeni 
makinalar teminine kesinlikle zaruret vardır. Bu 
maksatla teşebbüse geçilmiş ve 2 x 15 milyon do
larlık kredi sağlanması yoluna gidilmiş, bunlar
dan birinci 15 milyon dolarlık kısım için Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ile Maliye Bakanlığının mu
vafakati alınmış olup durum AID ye intikal et
tirilmiştir. Bu partiden alınacak makinalarm 
1967 iş mevsiminde yurda getirilebileceğini ümi-
detmekteyiz. 

İkinci 15 milyon dolarlık kısım için etütler 
yapılmakta olup sonuç ilgili makamlara intikal 
ettirilerek projenin tahakkukuna gayret gösteri
lecektir. 

Memleket dâhilinde temini veya imali müm
kün olan makina ve teçhizat durumu üzerinde 
hassasiyetle durulmakta olup bu yoldan sağlanı-
labileceklerin siparişe bağlanmaması suretiyle 
kredilerin en elverişli surette kullanılması ön-
plânda göz önünde tutulmaktadır. 

Müstakbel plânlama: 
Karayolları Genel Müdürlüğü, birçok dünya 

milletlerinin kabul ettiği, işlerini 20 yıllık pro
jeksiyon içerisinde planlamaktadır. Bu plânlama 
yapılırken: 

a) Gidilemiyecek ilçe ve bucak bırakma
mak, 

b) Yetersiz ve standardı düşük yolları uy
gun evsafa getirmek, 

c) Turistik mahallere asgari ve uygun şart
larla ulaşım temin etmek hususları prensibolarak 
kabul edilmiş olup bu prensiplerin tahakkuku 
için hizmetlere rantabilite esaslarına göre priori-
te vererek bu işleri sırasiyle yapmak üzere prog
ramlarını hazırlamaktadır. 

Belirtilen bu esaslara göre yapılacak işleri 
değerlendirmek ve memleket çapında plânlıyabil-
mek üzere 1965 yılı içerisinde yollar standartlar 
yönünden sınıflandırılmıştır. Buna göre: 

Plâtfonm genişliği 13 m. olan 3 550 Km. lik 
yol 1 nci sınıf, 

Plâtform genişliği 10 m. olan 8 500 Km. lik 
yol 2 nci sınıf, 

Plâtform genişliği 8 m. olan 14 500 Km. lik 
yol 3 ncü sınıf, 
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Plâtform genişliği 6 m. olan 32 400 Km. lik 
yol 4 ncü sınıf, şebeke olarak tesbit edilmiştir. 

Ayrıca 58945 Km. lik Devlet ve il yolu şe
bekesinin 16 715 Km. si illeri ve önemli merkez
leri birbirine bağlıyan ana istikametler olarak se
çilmiştir. 

BIL anaistikametteki yolların sınıflamadaki 
standartlarına ifrağı için lüzumlu para hesaplan
mış ve 20 yıllık projeksiyon devresinde 6 milyar 
234 ımilyon liraya ihtiyaç bulunduğu tesbit edil
miştir. Geriye kalan devlet ve il yolları için de 
11 343 milyar liraya ihtiyaç vardır ki, 20 yıl
lık süre içerisinde toplam olarak karayolları ya
tırımına 17 milyar 574 milyon liraya ihtiyacol-
duğu sonucuna varılmaktadır. 

1965 yılında yol yapımı için 476 milyon 064 
bin lira sarf edilmiş olup buna karşılık 383 Km. 
lik yolun alt yapısı, 631 Km. lik yolun temeli ta
mamlanmış ve 803 Km. yeni yol trafiğe açılmış
tır. 2 114 Km. yol üzerinde onanım, çalışmaları 
yapılmış, 1 640 Km. yolda bitümlü kaplama ve 

onarım yapılmış ve 215 Km. geçit yolu trafiğe 
açılmıştır. Ayrıca 2 160 Km. tulde 64 aded köp
rü inşa edilmiştir. Gene bu arada IBM ve araş
tırma binaları tamamlanmış, genel müdürlük bi
nası inşaatına devam olunmuştur. 

1964 yılında illerin uhdesinde bulunan 23 970 
Km. lik il yolundan 16 879 Km. lik kısmının hiz
metleri 1965 yılında Karayolları Genel Müdürlü
ğünce yürütülmüş ve 72,5 milyon lira sarfiyle 
3 330 Km. yol üzerinde yapım ve onarım çalış
maları yapılmış, 2 639 Km. si trafiğe açılmış 
olup 83 Km. bitümlü kaplama yapılmış, ayrıca 
220 m. tulde 7 aded köprü tamamlanmıştır. 

1965 yılı çalışmalarına ait verilen bu genel 
izahattan sonra aynı yıl içerisinde tamamlanan 
önemli yollar hakkında da bir miktar bilgi arz 
etmek isterim. 

1. İstanbul - Edirne - Kapıkule (Bulgar hu
dudu) yolu : 

43 Km. boyda Havsa - Edirne - Kapıkule 
arası standardına uygun olarak inşa edilerek as
faltla kaplanmış, bu suretle İstanbul - Edirne -
Kapıkule yolu kopuksuz ve kesiksiz asfalt kapla
malı hale getirilmiştir. 

2. İstanbul - Tekirdağ - Keşan - İpsala (Yu
nan hududu) yolu : 

Bu yolun noksan kalan 40 Km. lik kısmı ik
mal edilerek asfaltlanmıştır. Özet olarak, Avru-
payla irtibatımızı temin eden ticari ve turistik 

önemi haiz iki yolumuz mükemmel hale getiril
miş durumdadır. 

3. Adapazarı - Hendek yolu : 
İstanbul - Ankara yolunu 6 Km. kısaltan ve 

zaman bakımından yarım saat kazandıran bu yol 
asfalt kaplaması tamamlanarak trafiğe açılmış
tır. 

4. Ankara - İzmir yolu : 
Halen Ankara - İzmir yolu 760 Km. olup ye

ni yapılmakta olan yol ise 618 Km. dir. Bu su
retle Ankara - İzmir yolu 142 Kim. kısaltılmakta 
ve standardının da yüksek oluşu sebebiyle za
man bakımından 4 saatlik avantaj sağlamakta
dır. 

1965 yılı sonunda 120 Km. si hariç geri ka
lan kısmı asfalt kaplamalı olarak trafiğe açılmış
tır. Yalnız 120 Km. lik kısmın 30 Km. lik ke
siminde mevsimin müsaadesizi iği sebebiyle iste
nildiği şekilde temel takviyesi yapılamadığından 
bu kısım ağır tonajlı vasıtaların istifadesine im
kân sağ!ıyalmamaktadır. 1966 yılı inşaat mevsi
minin başında noksanlar ikmal edilerek süratle 
asfalt kaplaması yapılacaktır. 

5. Adana - Ceyhan yolu : 
Zaman zaman su altında kalan ve trafiğe ye

tersiz olan 55 Km. boydaki bu yolun 1965 niha
yetinde asfalt kaplaması tamamlanarak trafiğe 
açılmıştır. 

1966 yılı bütçe durumu ve programı: 
1966 yılında yatırımlar için toplu olarak 

667 079 000 lira ödenek ayrılmış bulunmakta
dır. Bu ödenekle 1965 yılından intikal eden iş
lere devam edilecek ve ele alınmasında kat'i za
ruret olan 8 aded yeni yol yapımı ile 22 aded 
yeni yol onarımı işine başlanacaktır. 

1966 yılında : 
Yol yapımı hizmetlerine 150 milyon, 
yol onarımı hizmetlerine 47 milyon, 
Geçit yollarına 13 milyon, 
Bitümlü kaplamalara 40 milyon, 
Köprü yapımına 41 milyon, 
11 yolları hizmetlerine 90 milyon, 

lira sarf edilecektir. 

Buna bütçe içerisinde turistik yollar için ve
rilen 10 milyon lira dâhildir. 

Bu yıl içerisinde : 
İstanbul - Antalya, 
Ankara - İzmir, 
Ankara - Samsun, 
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İstikametlerindeki yollarımız taımamen asfalt 
olarak ikmal edilecektir. 

2 100 Km. devlet yolu ve 3 000 Km. il yolu 
üzerinde onarım çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca: 

858 Km. sathi kaplama, 200 Km. asfalt beton 
kaplama, 120 Km. asfalt betonu yapılacaktır. 

Toplam boyu 2 015 Km. olan 41 aded devlet 
yolu ve 950 metre tulde 23 aded il yolu köprü
sünün inşaası ele alınacağı gibi 1965 te inşasına 
başlanılmış olan köprülere devam olunacaktır. 

Bakanlığım hakkındaki maruzatım burada 
son bulmuş oluyor. 

Şimdi muhterem senatör arkadaşlarımın so
rularına arzı cevabedeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
alayım. Efendim, yeterlik önergesi aslında so
rulara da şâmildir. Fakat soru isteğinde bulu
nan birkaç kişi var, lütfen çok kısa olarak ce
vap veriniz efendim. 

Sayın Rifat Öztürkçine, buyurunuz efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen

dim, Haliç her sene beş santimetre dolmakta
dır. Bu işi İstanbul Belediyesinin halletmesine 
imkân yoktur. Haliç mevzuu üzerinde ve teks
til ve sair sanayiinin ilerlemesi dolayısiyle kâfi 
gelmiyen İstanbul'un su ihtiyacı meselesi üze
rinde, Hükümet olarak ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Özden buyurunuz efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim, Sa
yın Baikan Yeşilköy Hava Meydanının ihtiya
ca kâfi gelmediğini ileri sürdüler. Yalnız bir 
kısım istimlâk yapılmıştır, demek suretiyle bu 
sene veya gelecek senelerde ne yapılacağını, ne 
yapılıp yapılmıyacağını ifade buyurmadılar. 

Bir de Yalova içinden geçen yol üzerinde 
bir köprü vardır. Bu köprünün inşası düşünü
lüyor mu? 

İstanbul'un elektrik vaziyeti ne merkezde
dir? Takviyesi düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, buyurun efen
dim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Karayol
ları, Devlet Su İşleri gibi hakikaten rantabl 
çalışan teşekküllerimiz işletmeleri için lüzum
lu bâzı malzemeyi dışardan mubayaa ederken 
aracı, ithalâtçı kullandıklarını duymaktayız. 
Döviz kendilerinde bulunduğu halde bu teşek
küllerimiz ithalâtçı kullanarak, ihtiyaç duy
dukları malzemeyi almaktadırlar. Dışarıya 

ataşe - elçi, ieaıbediyorsa temsilci göndermek 
suretiyle bu mubayaanın ithalâtçıya lüzum 

j kalmaksızın yapılması mümkün değil midir? 
İkinci sualim; 
Çimento, demir gibi başlıca inşaat malzeme

si üzerinde suni birtakım spekülatif yollara 
I başvurulduğu görülüyor. Karayolları ve Su İş

lerinin bu malzemeye büyük ihtiyaçları olacak-
j tır. Bir kısım ithalât yapılacağını da Sayın 

Başbakandan haber aldık. Bunlar için Devle
tin ihtiyaçları için Karayolları ve Su İşleri, 
alelûmum nafıa işleri ihtiyaçlarını karşılama
da aracıların ortadan kaldırılması düşünülü-

j yor mu? 
i Çimentosu, demiri, mühendisi, sermayesi, 
i her şeyi Devletten olan daha birçok işlerde bir 

mütaahhit kullanma itiyadı vardır. Biz özel 
.sökt-örle, mütaahhit işini çok zaman karıştı
rıyoruz. Elbette ki sermayedar olan mütaah-

I hitler iş yapacaktır. 
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı soruya tevcih 

edin lütfen. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Elimiz

de bu imlkânlar olduğuna göre Devletin pırıl 
pırıl, çok kıymetli mühendisleri vardır. Dev
let hizmetlerini bir emanet olarak bunlar ya
parsa bu şekilde boş kalacak olan mütaahhit 
sermayeler belki daha başka sahalarda kulla
nılabilir. Bu hususta ne düşünürler? 

BAŞKAN — Sorunuz anlaşıldı sayın Ağır
naslı. Buyurun Sayın Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
S ay m Başlkan, cevabı yazılı olarak da verile
bilecek bir sual sormak istiyorum. 

Önanlaşnnaısı yapılan 7 sanayi projesi ile 
ilgili olarak Sanayi Bakanlığı marifetiyle ve
ya Başbakanlık ımarifetiyıle Devletin ilgili dai
releri arasında bir koordinasyon toplantısı ya
pılmış mıdır? Meselâ Karayollarında doğacak 
daha yüksek kapasitesi dolayısiyle yeni ihti
yaçlar plânlanmış imidir, plânlanmış ise tedbir
leri alınmakta mıdır ? 

Aynı sualimin Devlet 'Su İşleri ve TaJbiî Kay
naklar Bakanlığının ilgili daireleri için teşımi-

| l.ini rica ediyorum. Bu hususla ilgili görüşle
rimi Sanayi Bakanlığı Bütçesinde uzun uzun 
'anlatmıştım. 

BAŞKAN — Sayın Alankuş. 
MUZAFFER ALANKUŞ (Oumhuııbaşkanın-

I ca S. Ü.) — Efendim, Çat - Bingöl - Diyarba-

— 545 — 



C. Senatosu B : 42 5 . 2 . 1966 O : 2 

kır yolu plâna henüz alınmamıştır, Erzurum -
Kurtalan - Çat yolu ise etüt dahi edilmemiştir. 
Bu yollar üzerinde bu yıl çalışma yapıılıp ya-
pılmıyaeağının bildirilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Antukmaç, buyurunuz 
efendim. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Bakandan üç sorum ^olacaktır. Bunlara yazılı 
olarak da cevap venmelerd mümkündür. 

Birinci sorum; 1965 yılı icra programının 
Devlet ve il yolları için öngördüğü hususlar ta
mamen tahakkuk ettirilmiş midir? Ettirilme-
ımişse sebebi nedir? 

İkinci sorum; taahhüde bağlanan işlerin sü
ratli bir şekilde neticelenmesi için Bakanlıkça 
her hangi bir tedbir alınmış mıdır veya her 
hangi bir tedbir düşünülmekte midir ? 

Üçüncü sorum; 1965 icra programı ile Ba
yındırlık-Bakanlığınca görülmesi öngörülen iş
lerin ne miktarı tahakkuk ettirilmiştir, ne mik-
'tarı görülememiştir? Görülememiş ise sebebi 
nedir ? 

Bunları rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, yazılı 

olabilecek şekilde işaret edilenler de vardır. 
BAYINDIRLIK BAKANI İBRAHİM ET-

HEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın Akif Te
lkin arkadaşımızın soruları: 

Kumluca, Fenike, Kaş yolunun da progra
ma alınması istenmektedir. Mezkûr yol 1966 
yılı programına alınmıştır. 

Sayın Hasan Âli Türker arıkadaşnmızın so
ruları : Balıkesir'de 1966 programına alınmış 
>olan yollar şunlardır: Balıkesir - Körfez yolu 
1966 yılı ihale programına alınmıştır. Balıke
sir - Balya - Çanakkale yolu 'onarılmaktadır, 
onarım programındadır. Aksakal - Manyas -
Güney yolu 1966 programına alınmıştır. Man
yas - Darıca yolu 1966 programına alınmıştır. 
İvrindi - Bergama yolu programa alınmıştır. 
Sındırgı - Güven/tepe yolu standart olarak inşa 
•edilmiştir. Balıkesir - Savaştepe yolu 1966 prog
ramına alınmış, Balıkesir - Bandırma yolu stan
dart olarak inşa edilmiştir. 

Biliyorsunuz Karayollarında 13 bölge var
dır. Buna üç bölge daha ilâve edilerek Bursa, 
Sivas ve Kastamonuda birer bölge müdürlü
ğü kurulmuştur. Şimdiye kadar nerede bir böl
ge varsa o bölgenin .mühendisi veya şefliği an
cak vilâyetin hudutlarına (kadar iş yapabilmiş 

ve vilâyet hudutları dışında kalan yerler ise 
hakikaten ihmal edilmiştir. Bu ihmal edilen 
bölgeler arasında Balıkesir - Kastamonu - Bolu 
- Kütahya - Afyon - Bursa ve bunların arasında 
diğer bâzı vilâyetler, meselâ Sivas da bulun
maktadır. 

Yeni kurulan bölgeler vasıtasiyle buralara 
yeni makinalar verilecek ve bu vilâyetlerin yol
ları da tczelden yapılacaktır. Bu bakıımdan Ba
lıkesir yeni kurulan Bursa bölgesine bağlan
mış bulunmaktadır. Arz ederim. 

Sayın A. Nusret Tuna Hopa'dan devam 
eden sahil yolunu sordular. Bu sahil yodu prog
ramdadır. 1966 yılında yapımına devam edile
cektir. 

Sayın Hasan Âli Türker Bandırma Lima
nını sormuşlardı, liman hakkında evvelce iza
hatta bulunmuştum. 

Sayın Alihocagil, mütaahhitlerle, işveren 
daireler arasındaki ihtilâflardan bahsettiler. Ha
kikaten mütaahhitlerle işveren daireler arasın
da ihtilâflar olmaktadır. Bu bazan yer tesli
minden, bazan proje dolaynsiyle, bazan da 2490 
sayılı Kanundan ileri gelmektedir. 2490 sayılı 
Kanun yeniden hazırlanmış ve Meclise sevk 
edilmiştir. 

Erzurum hapishanesi hakikaten evvelce şe
hir plânının içinde, belediye hudutları dâhilin
de yapılmıştır. Biliyorsunuz Erzurum şehri 
Atatürk Üniversitesi kurulduktan sonra süratle 
inkişaf etmektedir. Bu bakımdan bina orada 
kalmış bulunuyor ve okul da taahhüdedilmckte-
dir. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın 
Hatunoğlu'nun suallerine gelince; 3611 sayılı 
Teşkilât Kanununun çıkartılmasına çalışılmak
tadır. Teşkilât Kanunu yeniden hazırlanmış 
ve Bakanlıkların mütalâasına sevk edilmiştir. 
Yakında Yüce Meclise sevk edilecektir. 

Devlet Personel Kanununun teknik personel 
aleyhine olduğu varittir. Personel Kanununun 
tatbikinden sonra Devlet hizmetlerinde çalışan 
bir kısım teknik elemanın diğer Devlet Personel 
Kanununun tatbik edilmediği müesseelere, İk
tisadi Devlet Teşekküllerine kaçacakları varit
tir. Bu bakımdan yeni bir kanun teklifi hazır
lanmaktadır. Arz ederim. 

Karayolları Teşkilât Kanunu da hazırlanı
yor. Yüce Meclise sunulacaktır. 
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Karayolları Taşıma Kanunu da Ulaştırma 
Bakanlığı ile birlikte müştereken hazırlanmış
tır. Yüce Meclise sunulacaktır. 

Arz ettiğim cevaplar arasında diğer arka
daşlara da cevap vermiş bulunuyorum. Bu ara
da Sayın îzzet Gener'in sorularını da cevapla
mış bulunuyorum. Yalnız müteahhitlerin du
rumunu da bir düzene koymak için bir müteah
hit odaları kanunu hazırlanmış ve Bakanlar 
Kuruluna sevk edilmiştir. 

Sayın Mustafa İnceoğlu'nun sorularına ceva
bi beyanlarımda arz ettim. 109 kadar ayak 
makinası gelmiş ve bölgelere tevziatı yapılmıştır. 

Şehir geçişlerine gelince; memleketimizde 
400 küsur kaza ve 67 vilâyet vardır. Her vilâ
yet ve kaza şehir geçişlerinin Karayolları tara
fından yapılmasını istemektedir. Bu her geçiş 
en az istimlâkleriyle birlikte 5 - 10 milyona ba
liğ olmaktadır. 400 kazanın geçişi Karayolları 
tarafından yapılırsa, 10 milyondan . 4 milyar 
eder. Bunu kısa zamanda yapmaya imkân yok
tur. Ancak yıllara tevzi edilerek yapılmaktadır. 
Bir kısım kazanın, bâzı kazaların şehir geçiş
leri programımıza alınmış bulunuyor. 

Yine Sayın Nusret Tuna'nm sorularına ce
vabi beyanımda arz ettim. 11 barınağın inşası 
ihale edilmiştir. Ve bunlar kısa zamanda ik
mal edilecektir. 

Sayın Alihocagil 14 köprü işinde ihtilâf ol
duğundan bahsettiler. Erzurum ilinde Sayın Ali-
hocagil'in bahsettiği gibi her hangi bir ihtilâf, 
köprü inşaatı ihtilâfı mevcut değildir. Zannede
rim ki, bunlar Köy işleri Müdürlüğünü ilgilen
diren 10 metreden küçük menfezlerdedir. Erzu
rum ilinde Devlet yolunda halen dört aded, il 
yolunda üç aded olmak üzere yedi aded köprü 
ihaleli olarak inşa halindedir. Ayrıca il yolun
da iki aded köprünün projeleri hazırlanmış 
olup 1966 da ihale edilecektir. 

Bakanlığın reisliklerinde ve umum müdür -
lüklerindeki personelin eğitimine önem veril
mektedir ve kurslar devam etmektedir. 

Sayın Ağırnaslı şayet müsaade buyurursa
nız yazılı olarak cevap arz edeyim. 

Sayın öztürkçine Halic'in dolması mevzuunu 
sordular. Haliç hakikaten kısa zamanda dol
maktadır. Bunun temizlenmesi için yüz mil
yon lira kadar bir paraya ihtiyaç vardır, tak
riben. Şimdilik bu masraf yapılmayacaktır. ı 

Sayın özden Yeşilköy Hava Meydanının ha
kikaten tevsii gerekmektedir, Yeşilköy Hava 
Meydanına büyük uçaklar inemediği için, bu 
uçaklar Atina ve Beyrut hava meydanlarına in
mektedirler. Bu bakımdan Yeşilköy'ün plânı ha
zırlanmış önümüzdeki yıllarda yapımı nazarı 
itibara alınacaktır. 

Yalova köprüsü için bilâhara yazılı olarak 
cevap vereyim, müsaadenizle. 

Yine Sayın Ağırnaslı'nm çimento, demirin Dev-. 
letçe verilmek suretiyle mütaahhide ihalelerin 
emaneten inşa ettirilmesi meselesini sordular. Bir-
kısım inşaatlarımız esasen emaneten yapılmak
tadır. Fakat personel bakımından bunların 
hepsine yetişmemize imkân yoktur. Bu bakım
dan ihaleye çıkartılması zarureti hâsıl olmak
tadır. 

Sayın Karavelioğlu'na da arzu ettikleri gibi 
yazılı cevap arz edeceğim. 

Sayın Alankuş'a da müsaade buyururlarsa 
yazılı olarak cevap arz edeyim. 

Sayın Artukmaç arkadaşımın sorularına ge
lince D. Demiryollarının durumunu beyanla
rımda arz ettim. Müsaade buyurulursa tekrar 
arz edeyim. D. Demiryolları 1965 yılında neleri 
gerçekleştirmiştir, neler yapılmıştır? Bunlar 
beyanımda var. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim 
müsaade buyurulursa Devlet Karayoları, Devlet 
yoları ile il yollarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç yazılı olarak 
da arz ettiler. 

ÎBRAHÎM ETHEM ERDÎNÇ (Devamla) 
— Yazılı olarak müsaade ederseniz arz edeyim. 
Taahhüdedilmiş olan iğlerin süratle yapılması 
için kontrol teşkilâtını artırmış bulunuyoruz 
ve yer yer inşaatın teksif vaziyetine göre bölge
ler kurduk, 'istanbul'da bir bölge, Ankara'da 
bir bölge. Bölge müdürlüklerini yeterli teknik 
elemanlarla teçhiz ederek kontrolü artırdık. On
dan başka, yine işlerin süratle yürütülmesi için 
bayındırlık müdürlüklerini müddet artırımı 
bakımından ve mukavele bakımından yetkiler 
verdik. Bu suretle işlerin daha hızlı yürüye
ceğine kaani bulunmaktayım. Başka bir soru 
yoktur. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, bu-
ı yurun, Sayın Hatunoğlu. 
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SAKIP HATUNOĞLU (Erzurum) — Efen- ; 
dini. Sayın Bakan konuşmalarındaki husus
lar ve temennilerimize çok kısa da olsa temas 
ederek cevap verdiler. Kendilerine teşekkür ede
riz. Ancak konuşmamızda üzerinde önemle 
durduğumuz ve idare ile mütaahhit münasebet
lerinin tanziminde büyük rolü olan bayındırlık 
işleri genel şartnamesi ile fiyat analizlerinin 
günün şartlarına cevap vererek tadil çalışma
larının ne safhada olduğunu Sayın Bakandan I 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakam, bu
yurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Ba
kana teşekkür ederim yalnız istanbul'un su ve I 
elektrik işlerine yazılı da olsa cevaplarını rica I 
edceğim. I 

İBRAHİM ETHEM ERDÎNÇ (Devamla) — 
Bakanlığıma aidolmadığı için cevap vermemiş- I 
tim, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı cevap I 
vereceklerdir. Bu bakımdan Sayım Özden. I 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim; 
üçüncü sorum vardı. Sayın Bakam her halde I 
zühulen cevaplandırmadılar. 1965 İcra Progra- I 
mı ile Bayındırlık Bakanlığınca görülmesi öngö
rülen işler ne miktarda tahakkuk safhasına in- I 
tikal etmiştir. Ne miktar iş görülmemiştiır ve 
sebebi nedir? 

İBRAHİM ETHEM ERDÎNÇ (Devamla) 
— Not aldım; yazılı olarak cevap vereceğimi arz 
etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; Sayın Kalpak-
lıoğlu bir sual sormak istiyor. 

Birlikte cevap verirsiniz. I 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Karayollarında yol yapımı için prensip bü
yük merkezleri en kısa yoldan birbirine bağla
mak mıdır, yoksa yolların gayesi halka ve geç- I 
tiği bölgelere hizmeti düşünülerek en kısa yol I 
değil, en istifadeli yol şeklinde midir. Bir pren- I 
siıp kararına varılmış mıdır? En kısa yol değil I 
de, en istifadeli şekilde olan yolun bir prensip I 
kararma Vekâlet varmış mıdır? I 

Cevabı yazılı verebilirler. Eğer yazılı ola- I 
rak vermezlerse izah etmelerini istiyorum. I 

2 nci sualim; Pınarbaşı - Maraş yolu ne za
man bitecektir? Detaylarına girmiyorum. Yıl- I 
lardır devam eder, milyonlar sarf edilir fakat 
hâlâ yol geçit vermez. \ 

3 ncü sualim; İzmir'i Ankara'ya bağlayan 
en kısa yol nereden geçecek ve ne zaman ik
mal ıedilec ektir? 

4 ncü sualim; bu suali sormuşsa arkadaşım
dan öğrenirim. Çünkü, ben bu suale verilmiş 
cevap şeklinde telâkki etmiyorum. İzmir yolu 
ihtilaflıdır. Kütahya - G-ediz'den geçeceği söy
lenir. Kütahya içinden geçeceği, yukarda kö
mür havzasından geçeceği söylenir, birkaç 
yeri vardır, Sayın Vekil bilirler. Bu ihtilâf hal
ledilmiş midir? Neren geçecektir? 

Gelecek yeni makinalardan ne kadarı bu se
ne gelecektir? Ne kadarı da önümüzdeki ya
pım mevsimime yetişecektir? Ne kadarı gelecek
tir ve yetişecek midir? 

Ankara - Kayseri yolunun turistik olduğunu 
Sayın Vekil bilirler. Bu yolun ikmali ne za
man mümkün görülmektedir? 

Köy işleri teşkilâtı Kanununun köylerin 
elektrik, su, yol işi birleştirilecek ve bir elden 
idare edilerek bugünkü çıkmaz vaziyeti kur
tarmak yolunda kanuni bir tedbir düşünülmek
te midir? Hangi bir elde toplanacaksa, hangi 
Vekâlete bunun devri bahis mevzuudur, düşü
nülmektedir? Bunlara yazılı olarak da olsa 
cevap istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Ancak 
arkadaşlar yazılı olarak cevap istedi, nasıl 
tensibederseniz. 

İBRAHİM ETHEM ERDİNÇ (Devamla) — 
Esasen bunların cevabını burada arz ettim. 
Meselâ İzmir yolu, Sivrihisar ayrımından Af
yon'a ve Afyon üzerinden İzmir'e gidecektir. 
Makinaları yine beyan ettim. 109 aded buldozer 
gelmiş ve tevziatı yapılmıştır. Diğer mikana-
lar da Hazirana kadar gelecek ve tevzii yapı
lacaktır. Pınarbaşı yolu programdadır. Kara
yolları gerek iktisadi bakımdan, gerekse kı
salık bakımından priyorite arz ederek düzen
lenmiştir ve anahatlar tesbit edilmiştir, karayol
larının. Diğer küçük yerlerden de karayolları
na amut hatlar indirmek suretiyle yol yapımı 
programlandırılmış bulunmaktadır. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım, teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın İbrahim Deriner. Buyurunuz efen
dim. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, evvelâ gerek parti grup
ları namına konuşan ve gerekse kendi şahıs
ları adına konuşan sayın senatörlerin ge
rek Vekâletim ve gerekse Bakanlığıma bağlı 
Devlet Su İşleri hakkında söylemiş oldukla
rı mütalâaları dikkatle dinledim. Bunların 
içinde hakikaten mühim olanlarını elimden gel
diği kadar tatbik etmeye çalışacağım. Mâru
zâtımı fazla uzatmamak için evvelâ Bakanlığı
mın Teşkilât Kanunu hakkında size kısaca 
malûmat vermek istiyorum. Teşkilât Kanunu 
halen Vekiller Heyetine sevk edilmiş olup kı
sa zamanda Yüce Meclislere getireceğiz ve 
kanunlaşmasını sağlıyacağız. Hakikaten Bütçe 
Encümeninde bir arkadaşımın da söylediği gibi 
ödünç personelle, hemen hemen Türkiye'nin 
bütün yatırımlarının % 25 ine yakınını yapmak 
mecburiyetinde olan Bakanlığımın ödünç per
sonelle idare edilmesine maddeten imkân yok
tur. Bu sebeple bu kanunun en yakın bir za
manda çıkarılmasına çalışacağım. 

Burada bütçesi konuşulmakta olan Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğü hakkında kısaca 
malûmat arz etmek istiyorum. 20 günden beri 
her sabah elimize aldığımız bütün gazetelerde, 
memleketin muhtelif bölgelerinde büyük mik
yasta sel tahribatının mevcudolduğunu okumak
tasınız. Bu sel tahribatının, bâzılarını yerin
de tetkik etmek imkânını buldum. Gerekli ted
birleri de yerinde almak üzere ilgilileri vazife
lendirdim. 

Ancak bu gibi, hakikaten bu sene fazla ya
ğışların tevlidettiği, bilhassa feyezanları önle
mek için belli başlı ve münbit havzalarımızı 
tehdideden bu taşkınların önlenmesi için, bu 
havzaların içinden geçen muhtelif nehirlerin 
kolları üzerinde gerekli tedbirlerin alınması 
lâzımgeliyor. Bunların en başında geleni de 
suların tutulması, depolanması keyfiyetidir. Bu 
depolama aynı zamanda tenebbüt mevsimine 
isabet etmiyen yağışlardan dolayı da bize iler
de sulama için çok lâzımdır. Ayrıca bu zirai 
mahsulleri işlemek için gerek o bölgede ve ge
rekse mücavir bölgelerde lüzumlu smai tesisle
rin kurulması ve çalıştırılması için gerekli ener
jiyi de temin edecektir. 

Bu itibarla bu üç maksatlı projeler üzerinde. 
eskiden beri bildiğiniz gibi bir öncelik tanı

maktayız. Gerek Menderes havzası, gerek Ge
diz havzası ve gerekse Antalya havzalarının 
taşkınlardan korunması su toplanması ve hav
zanın muhtacolduğu elektirk enerjisini sağla
mak maksadiyle muhtelif barajlar kurulmasını 
düşünmekteyiz ve bunların en kısa zamanda 
tahakkuk ettirilmesi, programlarımıza ithal 
edilmesi ve bir sıraya göre bunları yapmak 
mecburiyetindeyiz. Benim burada üzerinde 
duracağım bir nokta, Devlet Su İşleri yatırım
ları hakkında size kısaca malûmat vermektir. 
Halen konuşmakta olduğumuz bütçe bir milyar 
sekizyüz yirmi bir milyon Türk liralık bir büt
çedir. Bu bütçenin elli milyon liralık kısmı cari 
harcamalara 1 532 milyonluk kısmı yatırımla
ra ve takriben 240 milyonluk kısmı da trans
fer harcamalarına ve teçhizata hasredilmiş bu
lunmaktadır. 1 532 milyonun içinde 127 milyon
luk köy içme suları, ayrıca yer almış bulun
maktadır. Halen huzurunuzda bulunan bu 
bütçe ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
devam etmekte olan 74 aded projeden 60 ade
dini ki tamamen sulamaya hasretmiştir. 8 aded 
taşkın, bir aded kurutma, 5 aded enerji gaye
sine hizmet eden projeyi devam ettirecek ve 
memleketin hizmetine koyacaktır. Bu harcama
lar neticesinde 1966 yılı içinde 56 bin hektar
lık bir yeniden sulama, 26 bin hektarlık arazi 
taşkından korunacak, 80 bin hektarlık arazi ku
rutulacak ve 100 bin kilovatlık fakatında elek
trik santrali tesis edilecek ve bunlarla da 360 
milyon kilovat saatlik bir enerji istihsal edile
cektir. s 

Bu yatırımlarla ayrıca 5 havzada istikşafi 
plânlama etütleri devam edecektir 530 aded müte
ferrik proje etüdü yapılacak 25 bin kilometrelik 
arazinin hidnojeolojik .etütleri yapılacaktır. 48 
ovada etüt için, yeraltı suyu için 300 e yaJkm 
yeraltı suyu kuyusu açılacaktır. 35 ovada yeral
tı suyu plânlaması yapılacak, 25 aded küçük -
büyük baraj projesi, 62 aded sulama ve taişkm 
projesi üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Bu
nun haricinde sayın senatörlerin bilhassa üze
rinde durdukları müşahhas bâzı sualler olmuş
tur. Bunların bir kısmına yazılı olarak cevap 
vermek istiyorum. Fakaıt burada Ekrem özden 
Beyin İstanbul'un elektrik ve su dâvası için sor
muş olduğu bir suali kısaca cevaplandırmak is
tiyorum ki, ıbunu Sayın Öztürfcçine de İstan
bul'un suyu olarak mütalâa ettiler. Halen İsttan-

— 549 — 



C. Senatosu B : 42 5 . 2 . 1966 O : 2 

bul ve Ankara şehirlerinin içme suyu problemi
ni kökünden halletmek ve bilhassa (turistik ba
kımdan mühim olan İstanbul'un ve Ankara'nın 
su dâvasını kökünden halletmek kararındayız. 
Bunun için de takriben 900 milyon ılira değe
rinde bir proje üzerinde çalışmaktayız. Bu pro
jenin' finansmanı için gerekli dış yardımlar ve 
bütçeden sağlanacak yardımlar ile meydana ge
tirilecektir. Prensip itibariyle Devlet Su İşleri
nin bu mevzua biran evvel başlaması için halen 
Maliye Bakanlığında bulunan bir kanun tasarı
sı yalkında huzurunuza getirilecek ve İstanbul 
ile Ankara'nın su derdini bu suretle kökünden 
halletmeye çalışacağız. İstanbul için bilhassa 
Ömerli ve Alibey dereleri üzerinde tesisi düşü
nülen iki aded barajın proje ve gerekli bütün 
çalışmaları bitirilmiş olup kanun çıkar çıkmaz 
en kısa zamanda ihaleleri yapılacak ve bitiril
mesine çalışılacaktır. 

İstanbul'un elektriği çolk sılkıntılı bir devre 
içindedir. Buradaki sanayi bu sene mühim mik
tarda kösteklenmiştir. İstanbul'da 40 ilâ 50 bin 
Ikilovatlık bir elektrik enerjisinin bizi beklemek
te olduğunu fakat elimizdeki imkânlarla bunu 
karşılamak durumunda 'olmadığımızı da burada 
açıklamakta hiçbir mahzur görmemekteyim. İs
tanbul'un bu sıkışık durumunu 'elimizdeki im-
Ikânlarla en iyi şekilde halledebilmek için, ge-
rökli bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu 
arada încirliova'dan İstanbul şebekesine bir 
bağlantı yaptık, bununla 15 bin kiılovatlıfk bir 
takati İstanbul şebekesine bağlamak imkânına 
sahibolduk. 

İkinci aldığımız tedbir, yeni servise soktu
ğumuz Tunçbilek'telki 65 bin kilovatlılk taka-
tindeki termik santralin elektriğini mümkün 
mertebe İstanbul'a sevik etmektedir. Esasen bu 
santral de serviste olmasaydı İstanbul sanayii
ne artık münavebeli elektrik verilmesi lâzıım-
gelecekti. Bunun haricimde halen sisteme bağlı 
'olup da, ellerindeki termik santralleri muhafa
za etmekte elan bütün belediyelerin dizel grup
larını akşam saatlerinde servise sokmak: sure
tiyle sistemin mümkün mertebe, ihtiyacını bil
hassa pilk zamanlarında karşılamaya uğraşıyo
ruz. İstikbale matuf tedbirler bu sene içinde, 
Ekim ayı başlarında servise sokacağımızı ümi-
dettiğimiz Ambarlı'daM 220 bin kiılovatlıik ter-
ımik santralle Sarıyer'de inşa etmekte olduğu

muz Sarıyer Santraline 40 bin ıkilovatlık iki 
aded türbin jeneratör grupunun servise sokul
ması ve inşaatı devam etmekte olan Ankara ci
varındaki Kesilkköprü Barajının ki, 76 bin kilo-
vatbktır, o barajın servise sokulması için gay
ret sarf etmekten ibarettir. 

Bunun haricinde sayın arkadaşlarım, umu
mi olarak mütaahhitler mevzuunu naMt sıkın
tısı, personel meselesi, malzeme ve teçhizat ba
kımından mütaahhitlerin bilhassa sınıflandırıl
ması ve iyi çalışmalarının sağlanması bakımlın
dan bâzı tedbirler üzerinde durmak lâzımgel-
diği hususunda tenkidlerde bulundular. Bu ten-
kidleri esasen Hükümet olarak 'bir kısmını prog
ramımızda da dercetaıiş bulunuyoruz. Bunlara 
ait tedbirleri de almak kararındayız ve alıyo
ruz. Benim mâruzâtım bundan ibarettir, soru
lacak sualler varsa emrinize amadeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Ağırnaslı 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Saym 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından üç sua
lim olacak. Birisi, büyük şehirlerde meselâ 
Ankara'da karbon di oksit gazı vardır. Bu ze-
hiri bertaraf edebilmek için Enerji ve Tabiî 
Kavnaklar Bakanlığının düşünceleri ve ted
birleri var mıdır? 

İkincisi. Devletin bir iskân politikası isti
kâmetinde alınacak tedbirler ve bu arada 
köylerin elektriğe kavuşturulması meselesi. 
Bu iskân politikasına muvazi olarak bir
takım merkezlerde ışık merkezleri kurmak 
ve oraların elektriklendirilmesi düşünülüyor 
mu? Ayrıca elektriklendirme, ampul ve kablo 
gibi ihtiyaçlar takibediliyor mu? Bunların da 
fabrikalarını kurmak veya mevcutlarını tev
sii yolunda düşünceler var mı ? 

Üçüncü sualim de, bâzı idari tasarruflara 
eTbeteki, Hükümet yetkilidir, ama Devlet 
Şûrasından icrai tehir kararı alan bâzı ele
manların bu arada Türk Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Umum Müdürünün, Etibank Umum 
Müdürünün.. 

BAŞKAN — Saym Ağırnaslı, Saym Bakan 
burada Devlet Su İşleri bütçesi münasebetiyle 
açıklamalarda bulundu. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı oldukları için söy
lüyorum. 
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BAŞKAN — Yalnız bu kısma aidolacak. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — O halde 

Hükümete intikal ettirmelerini rica edeceğim, 
bunları yazılı olarak da verebilirler. Yalnız 
şunu aksettirmelerini rica edeceğim, Devletin 
yoksul, Hazinenin ayrı ayrı iki umum mü
dür ve iki valiye aylık ödemesi gibi bir du
rumu Hazinenin olamıyacağı gibi, bu konuya 
sebebolan Bakanların bunu ödemesi hususun
da düşünceleri olacak mıdır?.. Hükümete bu 
hususu intikal ettirmelerini rica edeceğim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERÎNER — Efendim, 
şehirlerin kirlenmesi ve yaşanmaz hale gelmesi' 
bakımından mühim bir mevzua temas etmiş 
bulunuyor Sayın Ağırnaslı. Bilhassa Anka-
ramız için fevkalâde ehemmiyetli olan bu 
konu üzerinde bulabildiğim kadar malûmat 
arz etmek istiyorum, istanbul da namzettir. 
Onun için her iki şehrimiz için de, elimizden 
gelen çalışmaları yapmaktayız. Bu maksatla 
Alman teknik yardımından faydalanmak sure
tiyle on kişilik bir uzman grupuna yirmi ka
dar Türk mütehassısının katılm#siyle geçen 
Haziran - ayından itibaren bir çalışma için
de bulunuyoruz. Bu çalışma bu senenin Ey
lül ayında nihayete erecektir. Bununla bera
ber havanın kirlenmesi bakımından Ankara 
için en münasip ve en uygun gelecek yakıt 
nevini tesbit edeceğimizi ve buna paralel ge
rekli tedbiri alacağımızı ümidetmekteyim. Bu 
suali cevaplandırdığımı tahmin ediyorum. 

İkinci sualinizin beni ilgilendiren kısmı 
yok. Köy elektriklenmesine ait. Bunu Sayın 
Köy İşleri Bakanı cevaplandırabilir. Ancak 
ben burada kısaca şunu arz etmek istiyorum, 
bu mevzuu ile ilgili bilhassa buyurduğunuz gibi 
ampul ve diğer ilgili bütün maddeler hemen 
hemen ufak bir kısmı hariç, elektrik nakli
yatı, direk, izelâtör ve saire transformatör 
ve onunla ilgili bâzı parçalar, gayet cüzi 
parçaları hariç hemen hemen hepsi memleke
timizde yapılmakta ve ihtiyacımızı, bugünkü 
ihtiyacımızı karşıladığı gibi ilerdeki senelere 
matuf ihtiyaçları da karşi'lıyacak kapasitede
dir. Bilgilerinize rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — 1962 yı

lında Tercan'ın bir baraj mevzuu vardı. Dış 
finansmanla yapılacak barajlar arasında idi. 

Fakat Fırat havzasından çıkarıldı. Kendi 
imkânlarımızla yapılması için etüt ve proje
leri yapıldı. 1966 senesinin ilk aylarındaki 
programa alındığı söylendi. Fakat orada da 
göremiyoruz. Acaba ne zaman alınacaktır prog
rama? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Balkan, bu
yurun Sayın Çetin. 

ALÂEDDIN ÇETİN (Çorum) — Efendim, 
Sayın Başkan şu anda hatırlayamazlarsa yazılı 
olarak: da cevap verebilirler. 

Birinci sualim, Çorum elektrik hattı hangi 
tarihte Çorum'a bağlanacak ve hangi kazaları 
kapsıyacaktır ? Sanayie tahminen kaç kuruştan 
cereyan verilebilecek, evlere kaç kuruştan veri
lebilecek ? 

İkinci sualim, Kızılırmak'ta özel teşebbüs 
birkaç sulama tesisleri kurmaktadır. Bunlar 
gelişi güzeldir, rantabl değildir ve köylüyü istis
mar edecek tarzdadır. Devletin el atması lâzım
dır. Devlet Kızılırmak sulama işini ele almamış
tır. Acaba ıbu Beş Yıllık Plânda bunun ele alın
ması düşünülüyor mu? Şunu arz edeyim, bu ya
pıldığı takdirde yüz milyonlarca lira millî ge
lire eklenecektir. 

3. Kızılırmak üzerine iki baraj kurulması 
mutasavverdi. Hem hidro - elektrik ve hem de 
ikinci maddede arz ettiğim sulama işleri için 
bu İkinci Beş Yıllık Plânda ele alınacak mıdır? 

İBRAHİM DERÎNER (Devamla) — Müsa
ade ederseniz hakikaten hafızaya dayanan mev
zularda sual sorulduğu için cevaplarımı yazılı 
olarak arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. (Al
kışlar). Köy İşleri Bakanı adına Sayın Devlet 
Bakanı buyurunuz efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI YERİNE DEVLET 
BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) Mil
letvekili) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Köy İşleri Bakanlığına bağlı Yol su ve Elektrik 
İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesi münasebe
tiyle Yüce Senatonun köy ve onun meselelerine 
karşı gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür
lerimi sunarım. Bu konuda hakikaten uyarıcı 
tenkidler yapılmıştır. Bunlar Köy İşleri Ba
kanlığının mütaakip faaliyetlerinde Bakanlığa 
faydalı ve yardımcı olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, 
Hükümet programımızda da sarahaten ifade 
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edildiği gibi köyden fışkırmıyan ve nimetlerini 
köye götüremiyen bir kalkınmanın mümkün 
olmayacağına inanıyoruz. Köy ve köylü mese
lesini bir beşeriyet ve medeniyet dâvası telâkki 
ediyoruz. Biz köylerimizin içtimai, ekonomik 
ve teknik yönlerden hızla kalkınarak lâyık ol
dukları seviyeye ulaşmalarını millî ekonomi ile 
köy ekonomisinin 'birbirlerini destekleyici hale 
getirilmesini, milletçe kalkınmamızın temel şar
tı olarak kabul etmekteyiz. Köy İşleri Bakanlı
ğı malûmları olduğu üzere köyün ve köylünün 
kısa zamanda ekonomik fizikî ve sosyal gelişi
mini sağlamak ve mevcut hizmetlerin tesir ve 
verimini artırmak üzere kurulmuştur. 

Bugün bütçesini müzakere ettiğimiz Yol Su 
ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğü köy ve köy
lünün fizikî gelişimini sağlamak üzere teessüs 
etmiştir. Genel Müdürlüğün kuruluş kanunu ha
zindir. En kısa zamanda Yüce Meclislere sevk 
edilecektir. 

Köy yolu, içme suyu ve elektrik hizmetle
rinin halkla beraber halk için ve halka doğru 
yönelen bir düşünce düzeni içinde gerçekleşti
rilmesi prensibolarak kabul edilmiştir. Bu pren
sibi desteklemek için, Hükümet programımız
da açık hükümler getirilmiş ve Yüce Meclislerin 
itimadına mazhar olan bu program gereğince de 
bu hizmetlerin etki ve verimini artıracak ted
birler kabul edilmiş bulunmaktadır. Köye yö
nelen bu hizmetlerde daima artan bir Devlet 
yardım ve desteği yanında köylülerimizin teş
kilâtlandırılması suretiyle, onların hizmetlere 
gönüllü katılmalarının verimini artırmak ve 
'bunu bir düzene sokmak anagayemizdir. 

Halen yüzde 90 nı yoldan, yüzde 60 ı içme 
suyundan yüzde 98 i elektrikten mahrum bulu
nan köylerimizin kısa zamanda bu kötü durum
dan kurtulmalarını sağlıyacak bütün tedbirler 
alınacaktır. Bu meyanda lüzumlu malzeme, vası
ta ve ekipmanların sağlanması yolunda iç ve dış 
kaynaklardan faydalanılacağına işaret etmek is
terim. Bakanlığın çalışmalarından aksaklıklar 
ve organizasyon bozukluklarına müteveccih sayın 
senatörlerin yaptıkları tenkidleri tamamen hak
sız bulmak mümkün değildir. Bu sebeple Köy İş
leri Bakanlığının köye yönelen hizmetleri gerçek 
mânasiyle yürütebilecek bir güce sahip kılınması 
zaruretini burada ifade etmekteyim.. Bir yandan 
Yüce Meclislerimizin, diğer yandan Hükümetin 
köy dâvasına olan bağlılığı ve yakın alâkası de

vam ettiği müddetçe köyde yaşıyan milyonlarca 
vatandaşımızın dertlerinin ve meselelerinin sü
ratle halledileceğine inanmanızı istirham ederim. 
Bu arada sayın arkadaşlarımızın sorularına ve 
tenkidlerine not edebildiğimiz nisbette arzı ceva-
betmeye çalışacağım. ;. 

Sayın Sakıp Hatunoğlu'nun, 
1. Köy yolları ve içme suları için yapıcı olan 

ilgisine ve temennilerine teşekkür ederim. 
2. Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev 

Kanunu ve Yol - Su - Elektrik İşleri Genel Mü
dürlüğü (YSE) kuruluş ve görev Kanunu hazır
lanmış ve Başbakanlığa arz edilmiştir. En kısa 
zamanda kanunlaştırılması için çalışılmaktadır. 

3. Köy yolları için 50 milyon ve köy içme 
suları için 57 milyon liranın 1966 yılı bütçesine 
eklenmesi temenni edilmiştir. Köy yollarına ve 
köy içme sularına olan büyük ihtiyaç karşısında 
1966 yılı bütçesine konmuş olan ödenekle daha 
çok iş yapmak için âzami gayret gösterilecek ve 
yıl içerisindeki imkânlardan da en iyi şekilde 
faydalanma yolları araştırılacaktır. 

Sayın İzzer Gener arkadaşımız, 
Bayındırlık müdürlükleri elinden Köy İşleri 

Bakanlığına taşıt alındığını ve bu yüzden hiz
metlerin aksadığını beyan ettiler. Bayındırlık 
müdürlüklerinin elinden her hangi bir taşıt alın
mış değildir. Bir protokolle yapılan hizmetleri
nin kontrolü için yeter sayıda taşıt bayındırlık 
müdürlüklerinde bırakılmıştır. 

Ancak 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri 
uyarınca münhasıran yapı hizmetlerinin kontrol 
işlerinde kullanılmak üzere taşıt satmalmması 
gerekmektedir. 

Sayın Faruk Kıyantürk arkadaşımız, 
1. Yukarda arz etmiş olduğum gibi Bakan

lığın ve Yol Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü kuruluş kanun tasarısı en kısa zamanda 
Yüce Meclislere sevk edilecektir. Böylece Sayın 
Türker'in sorusunu da cevaplandırmış oluyorum. 

7478 sayılı Kanunun tadili ile, işletme görev
lerinin memleket bünyesine uygun bir şekilde ya
pılmasını sağlıyacak mevzuat üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir. 

Yine Sayın Kmaytürk'ün, 
Köy içme suları konusunda Hükümet progra

mının da vadettiğimiz kıstaslara uygun olarak 
gerekli bütün tedbirler alınmış olduğunu her yıl 
artan bir program ve tatbikat düzeni içinde me
selenin halline çalışılacağını ifade etmeliyim. 
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4. Avrupa iskân Fonundan sağlanan 1 mil
yon 643 bin dolarlık kredi ile aşağıdaki vasıtalar 
alınmıştır. 

16 aded dozer, 8 aded grayder, 16 aded komp
resör, 20 aded treyler ve çekicisi, 20 aded elekt
rojen grupu, 96 aded servis taşıtı, 45 aded kam
yon, 16 aded vibrasyonlu silindir alınmıştır. Ve 
bunlar 1966 inşaat mevsiminde hizmete sokula
caktır. 

Köy elektrifikasyonu hizmetlerinin rasyonel 
bir şekilde yürütülmesi için bir kararname hazır
lanmıştır. Kısa zamanda yürürlüğe konacaktır. 
Hizmetin vüsatiyle orantılı bir teşkilât genişle
tilmesi 1966 malî yılında yapılacaktır. 

Sayın Kmaytürk'ün Toprak İskân, Toprak -
Su ve Halk Eğitimi Genel müdürlüklerinin faa
liyetleri ile ilgili temenni ve tenkidlerine biz de 
katılıyoruz. Bu temennilerin ve teşviklerin ışığı 
altında bu hizmetleri de 1966 yılında daha ileriye 
götüreceğimize inanmalarını rica ederim. 

Sayın Mehmet Ali Demir arkadaşımız, 
Köy İşleri Bakanlığı ve Y. S. E. Genel Mü

dürlüğü ve bu teşkilâtın hizmetleri hakkındaki 
yapıcı tenkid ve temennilerine teşekkür ederim. 

Köy yolu ve içme suyu bakımından vatanda
şın gayretlerine ve kalkınmaya gücü ile parası ile 
katılma arzusuna Devletin tam olarak katılabil
mesi anaamacımızdır. Ancak bu katılmanın mev
cut bütçe imkânları ile sınırlı olduğunu düşün
memiz icabeder. Yıldan yıla vatandaş arzularına 
daha fazla cevap vermek imkânını bulacağımızı 
ümidediyoruz. Bu suretle Sayın Inceoğlu'na ve 
Sayın Türker'e de cevap arz etmiş oluyorum. Bu 
vesile ile vatandaşın para yardımlarının bankada 
beklediği halde kendilerini yardım edilemediği 
belirtilmiştir. Bu bir gerçektir. Çünkü para yar
dımı ve katılışlarının şekli bir miktara ulaş
ması gerekmektedir. Biz Bakanlık olarak va
tandaş 'gayretlerini âzami şekilde destekleme 
gayreti içerisindeyiz. 

Teşkilâtın gerekli vasıta ve ekipmanla teç
hizine gayret etmekteyiz. Yakın ilgi temenni ve 
terikidlerinize tekrar teşekkür ederim. Bu arada 
Sayın Incooğlu kooperatiflerle ilgili tenkid ve 
temennilerde bulundular. 

1. Kooperatiflerin gelişmesinde tenkid yar
dım ve kredi ile destekleme imkânlarımızı artı
rıyoruz. Bu hususta teşkilâtlanıyoruz. 

2. Ticaret Bakanlığı dâhil, diğer Bakanlık 
ve bankalarla işbirliği halinde çalışıyoruz bunun 
için devamlı çalışan bir koordinasyon komitesi 
teşkil edilmiştir. 

3. Kooperatiflerin teşviki için birçok ted
birler alınmaktadır. Almanya'ya işçi gönderme-
bunlardan birisidir. Aslolan koperatifleri mev
cut şartlar içinde hemen faaliyete geçirmektir. 
Bu amaçla çalışmalar devam etmektedir. 

Diğer soruları arasında Sayın Inceoğlu Koy 
kalkınmasında kooperatiflerin önemine de de
ğindiler, bâzı temennilerde bulundular ve soru 
sordular. Onlara da kısa cevap arz ediyorum. 

Köy İşleri Bakanlığı yukarıda da arz ettiğim 
gibi köylerimizin ekonomik sosyal ve fiziksel 
yönden kalkın dır ılm alarmı hızlandırmak ve 
köy ekonomisini millî ekonomiyi destekler hale 
getirmek amacı ile kurulmuştur. Bu amaca ulaş
manın çeşitli araçları arasında, memleketimiz ve 
köylerimiz şartlarına uygun kooperatiflerin ku
rulması ve bunlardan faydalanılması da bu
lunmaktadır. 

Bu bakımdan Köy İşleri Bakanlığı koy kal
kınmasına nıesnedolacak kooparatif tipleri üze
rinde çalışmış ve köy kalkınması için çok mak
satlı köy kalkınma kooperatifleri esaslarını ve 
sözleşmesini, ilgili teşkilât ve bakanlıklar da 
işbirliği halinde hazırlamış ve uygulaımıya baş
lamıştır. Halen 500 den fazla bu tip kooperatif 
kurulmuş bulunmaktadır. Kurulan koopera
tiflerin teknik yardım ve rehberlik yolu ile uy-
gulıyaeakları projelerin hazırlanması, bunla
rın önceliklerinin tespiti ve kooperatif kuran 
vatandaşlara yardım edilmesi amaciyle koopera
tiflerin eğitim, geliştirme ve teşkilâtlanma ve 
pazarla ilgilerini kurma hizmetleriyle sorumlu 
olan bir kooperatif dairesi kurulumuştur. Hiç
lerimizde de kooperatifçiliği geliştirme, teknik 
ve kredi yardımı yoluyla destekleme amacı ile 
valilerin başkanlığında kooperatifçiliği geliş
tirme kurulları kurulmuştur. Türkiye çapındaki 
kooperatif faaliyetlerinin koordinasyonu mev
zuat kredi ve idare yönünden işbirliği sağlama 
amacı ile, kooperatifçiliğin gelişmesi ile ilgili 
olan bakanlıkların bankaların ve diğer teşekkül
lerin temsilcilerinden kurulu, Köy İşleri Bakan
lığının koordinatörlüğü altında çalışan bir koor-
dinasy....ı kurulu kurulmuş ve faaliyete geçiril
miştir. 
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Bu kurul vasıtasiyle kooperatifçiliğin geliş
mesini sağlıyacak tedbirler alınırken bir taraf
tan da mevcut kooperatiflerin karşılaştıkları 
kredi, teknik yardım v.s. gibi güçlükler incelen
mekte ve bunlara çözüm yolları aranmaktadır. 
Bu kurul Köy İşleri Bakanlığı aracılığı ile Baş
bakanlığa karşı da sorumlu hale getirilmiş bu
lunmaktadır. Bu suretle karşılaşılan koordinas
yon güçlükleri ile mevzuat eksikliklerinin bi
ran evvel düzeltilmesi imkânları araştırılmakta
dır. 

Amacımız, Anayasanın teşvikini ve geliştiril
melerini öngördüğü ve Hükümet programında 
da üzerinde durulan kooperatiflerden köy kal
kınmamızdan en kısa zamanda faydalanmaktır. 
Bu amaçla mevcut kredi kaynaklarımızı daha 
plânlı ve etkili olarak kullanmak ve yeteri ka
dar teknik yardım ve rehberlik hizmetini koo
peratiflere ulaştırmak ve her türlü teşvik edi
ci imkânlardan faydalanmak hususunda gay
ret sarf edilmektedir. 

Sayın Ahmet Nusret Tuna arkadaşımızın te
mas ettiği, Köy İşleri Bakanlığına bağlı Yol 
•Su ve Elektrik Bölge Müdürlüklerinin açılması 
bu hizmetler için illerde kurulması düşünülen 
teşkilâtların tamamlanmasını mütaakıp müm
kün olacaktır. 

Bu vesile ile Bakanlığım mensupları ve şah
sım adına değerli senatör arkadaşlarımızın irşad-
edici tenkidlerine tekrar teşekkür eder; hepi
nize saygıyarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Bakan. Soru 
soracaklar. 

Sayın Akarca, buyurun. 
MUALLÂ AKARCA (Muğla) — Efendim, 

köy hizmetinde ev ekonomisinin önemi mühim
dir. HaKbuki Ege Üniversitesi Ziraat Fakülte
sinden bu bölümün kaldırıldığını; Ankara Üni
versitesinden de ev ekonomisinin kaldırma ça
lışmaları olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Aca
ba Köy İşleri Bakanlığı köy kalkınmasında bu 
eleman kifayetsizliğini nasıl telâfi edecektir. 
Bu bölümleri kapatmamak için Hükümetçe bir 
tedbir düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Uzun vadeli 

plânda geri kalmış bölgelerin kalkındırılması 
için ayrıca bir kalkınma programı hazırlanması 
1961 de bâzı illerin (köylerinin envanteri ile 

başlamış ve bir miktar köy envanteri yapıl
mıştır. Envanteri yapılan bu köylerin yapılan 
çalışmalarının değerlendirilmesi hangi safhada
dır? Kalkınmaya esas olacak bir programı teş
vik için diğer illerde envanter yapılması husu
sunda 1965 yılında yapılan faaliyetlerin kesin 
olarak ifadesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Kooperatif

lerin inkişafı amaç olarak ele alınınca Köy 
İşleri Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı arasında 
iş birliği yapılarak kooperatiflerden dış memle
ketlere işçi 'gönderilmeye çalışıldığından haber
darız. Bu çalışma hangi safhadadır ve bu gibi 
kooperatiflerden hangi sayıda işçi gönderile
cektir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bahadırlı. 
M. ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Köy 

kalkınmasını temin için ve köye sosyal hizmet
lerin götürülmesi için köy adedinin artırılması 
hakkında bir çalışına düşünülmekte midir? 

İkinci sorum; köy kalkınması için plânda 
vadedilen hususlar ne nisbette yerine getiril
miştir, bu husustaki çalışmalar ne safhadadır? 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Ba

kandan iki sorum olacak. Birincisi, köy içme 
sularını köye getirilmesi için Türkiye çapında 
Köy İşleri Bakanlığınca bir etüt yapılmış mıdır? 
Bu etüt tamamlanmış mıdır? 

İkinci sorum; Köye içme suları getirilmesi 
için geri kalmış bölgelere bir öncelik tanın
makta mıdır? Öncelik tanındı ise bu bölgeler 
hangileridir? Tanınmadı ise sebebi nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE KÖY İŞLERİ BA

KAN VEKİLİ CİHAT BİGEHAN (Balıkesir) 
— Efendim, Yüce Senato daha iki Bakanlık büt
çesini görüşmek durumundadır. Binaenaleyh sa
yın senatörleri daha fazla meşgul etmemek için 
bu sorulara yazılı olarak arzı cevabedeceğim. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Üniversite bütçelerine oyunu 
kullanmıyan saym üye var mı? Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Sayın Alpaslan, son sözü istiyor musunuz? 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — İstiyo

rum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) - Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Türkiyemizin ya
pıcı kudretini temsil eden ve üç bakanın şahsın
da hizmetlerini arz etmekte bulunan kıymetli ele
manlara gördükleri büyük hiametlerinden do
layı yüksek huzurunuzda şükranlarımı ifade et
mekle sözlerime başlamak isterim. Hemen arz ede
yim ki, bugün burada bütçesi görüşülen teşek
külleri, bünyelerinde tutan muhterem Bakan ar
kadaşlarımız kadrü kıymetlerini bilirlerse cidden 
büyük bir şans ve talih içerisinde vazife görme 
imkânına sahip bulunmaktadır. Hulûs ile arz 
ediyorum, bugün artık Türkiye'nin yapımını 
yalnız beden gücü ile değil aynı zamanda fikrî 
kabiliyetleriyle de elinde bulunduran bu kıymetli 
teknik personel mücerret bu sahadaki başarı ve 
kabiliyetlerinden dolayı değil, Türkiyemizin da
ha çok muhtacolduğu ahlâki vasıflarından ötürü 
tebrik ve takdire şayan bulunmaktadır. Dağda, 
taşta binbir imkân içerisinde çalışan Bakanlık 
mensupları hakkında eğer suiistimal iddiaları 
duymuyorsak bu Türkiye için katedilmiş mühim 
bir mesafedir ve bunun neticesinde, Türkiye için 
çok hayırlı hizmetleri bulmak ve daha iyisini de 
beklemek gayet tabiîdir. O itibarla bütçesini gö
rüştüğümüz kıymetli bakan arkadaşlarımızı da 
beraber çalıştığı teknik elemanlarla birlikte teb
rik etaıek vazifesini hissediyorum . 

Aziz arkadaşlarım, muhterem Bayındırlık 
Bakanlığına bağlı bulunan Yapı İşleri Reisliği, 
Liman Daire Reisliği, Hava Meydanları Reisliği, 
Karayolları Genel Müdürlüğü ile, Enerji Bakan
lığı bünyesinde vazife gören Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü ve Köy İşleri Bakanlığının 
Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili hizmetlerini gö
ren teşkilât kendilerine verilen imkânları âzami 
derecede kullanmak suretiyle memlekete hizmet
lerini yaymaktadırlar. Şimdi burada konuşaca
ğım zaman bâzı arkadaşlarım, acaba Alpaslan 
yine bundan birkaç yıl evvel bu bütçelerin gö
rüşülmesi sırasında olduğu gibi sert bir çıkış mı 
yapacak diye düşünmüşlerdir. Ben o zaman men
subu olduğum partinin iktidar için de bulundu
ğu zamanlar bu hizmetler yönünden plânlama 
Teşkilâtını çok ağır bir dille tenkid etmiştim. 
Bu tenkidlerimizin, zaman içinde bir anlayışa gö
türüldüğünü henüz tam mânasiyle kabullenecek 
vaziyette değilim. Bugün dahi, hususiyle memle
ketin dört bir köşesine hizmet yapan bu teşekkül

lere kâfi derecede maddi imkân verildiğini gö
remiyoruz. Yalnız bu bakanlıkların hizmetlerinin 
mücerret memleketin iktisadi yönden kalkınması 
ile alâkalı bir yatırım sahasında mütalâa edilmi-
yerek, aynı zamanda devleti millete karşı sevdi
recek olan sosyal yönünden de ele alınması ve o 
takdirde de hususiyle geri kalmış bölgelerin 
ehemmiyetle işleri üzerinde durulması lüzumunu 
muhterem Bakan arkadaşlarımızın ve mesai ar
kadaşlarımın dikkat ve takdirlerine arz etmek is
tiyorum. Bu vesile ile Türkiyemizde Köy İşleri 
Bakanlığının kurulmasının isabetine de işaret 
etmekten zevk duyacağım. Kıymetli hemşehrim 
Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı şimdi dı
şarıda olmasa idi, benim için kendisi ile çok tatlı 
bir görüşme ve tatlı bir dertleşme mevzuu çıkmış 
olacaktı. Yalnız şu kadarını arz etmeden geçemi-
yeceğim. Köy İşleri Bakanlığının kuruluşunda 
o kadar büyük isabet vardır ki, benim eski çocuk
luk arkadaşım, hemşehrim Sabit Osman Aveı'nm 
şahsında yıllar yılı her şeyden mahrum kalmış 
bulunan Artvin'imiz hiç olmazsa bir bakanlık 
sandalyesine kavuşmuş bulunuyor. O itibârla da 
bilhassa Köy İşleri Bakanlığını bu nişlerimle ay
rıca tebrik ve teşvik etmek ve ona en iyi dilek
lerimi arz etmekten bahtiyarlık duyacağım. 

Bütçenin muhterem bakanların şahıslarında 
Bakanlıklara ve bütün Türk Milletine hayırlı 
uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
nin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A/l) Carî harcamalar 

Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 18 128 704 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 792 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 190 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 440 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 6 125 016 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 840 588 074 

BAŞKAN — Bir önerge var, Sayın Enver 
Işıklar ve Sayın Bozcalı ve Sayın Demir tara
fından verilmiş önergeler var, aynı mahiyette 
olduğu için bir tanesini okutacağını. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri 

Reisliğine bağlı il Bayındırlık Müdürlüklerinde-
ki vasıtalar Köy İşleri Bakanlığı Teşkilâtına dev
redilmiş bu suretle halen 38 Bayındırlık Müdür
lüğünde hiç vasıta kalmamıştır. Ayrıca iki böl
ge müdürlüğüne ilâveten yeniden teşkil olunan 
11 yapı işleri bölgesine vasıta mubayaası için 
bütçelerinde ödenek ayrılmamıştır. 

Yapı işlerinin keşif ve denetiminde vasıta ih
tiyacı esaslı unsurların birisidir. İşlerin zama
nında etüt ve keşfinin hazırlanması ve inşaatla
rının denetiminde zaruri olan 49 vasıtanın mu
bayaa edilebilmesi için bütçe yekûnunda bir ar
tış tevlidetaıeden Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
nin : 

Tl. 

22.111 nci Tarım tesisleri maddesin
deki ödenekten 

22.911 nci Sağlık tesisleri maddesin
den 

715 000 

1 000 000 

Toplam 1 715 000 

Tenzili ile yine bütçenin 23.611 nci (Yapı ve 
imar işlerine taşıt alınması) maddesine aynı mik
tar 1 715 000 liralık ödeneğin konulmasını ve 
ilişik listedeki taşıtların (R) cetveline ithalini 
arz ederiz. 

Samsun 
Enver Işıklar 

(R) Formülü 

237 sayılı Kanuna göre taşıt alınması 
Adedi Cinsi Kullanılacağı yeri 

41 4 x 4 Arazi binek Yapı ve İmar İşleri 
Reisliği 

2 4 x 2 Kaptıkaçtı şe- Yapı ve İmar İşleri 
hir içi hizmeti için Reisliği 

BAŞKAN — Hükümet, Senatonun takdirine 
bırakıyor, Komisyon katılıyor. Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tashihi ile maddeyi okutuyorum. 

Bölüm Lira 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi

derleri 838 873 074 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 20 515 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 6 250 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî Transferler 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 230 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi kabul olundu, 
mutlu olsun. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/15; Cumhuriyet 
Senatosu 1/629) (S. Sayısı: 724) (1) 

(1) 724 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

— 556 — 
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BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştri. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 274 793 472 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 787 079 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 118 093 238 lira ki, top
lam olarak 1 179 965 710 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 188 688 393 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 200 591 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 279 755 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 80 624 733 
BAŞKAN — 16.000 bölüm hakkında bir öner

ge var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karayollarımızm son sel ve yağışlardan bü
yük çapta hasar gördüğü Yüksek Heyetin malûm
larıdır. 

1966 bütçe yılında bu hasarın giderilmesine 
kafi zaruret vardır.' Bütçeye her hangi şekilde 
ödenek ilâvesi kabil olmıyacağma, cari masraf
larda yer alan (Sel ve heyelan gibi fevkalâde 
hallerde meydana gelecek yol ve köprü arızaları
nın giderilmesi) (maddesindeki ödenekte yetersiz 
olduğuna göre; 
22.000 Bölümün 22.542 Teknik Perso

nel ücretleri maddesinden 2 000 000 
Aynı bölümün 22.562 Teknik 
personel ücretleri maddesin
den 500 000 

Yekûn 2 500 000 

Liranın tenzili ile 16.844 (Sel ve heyelan gibi 
fevkalâde hallerde meydana gelecek yol ve köprü 
arızalarının giderilmesi) maddesine eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor 
mu?.. 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Değişikliği ile birlikte tekrar okutuyorum. 

Bölüm 
16.000 Çeşitli giderler 

Lira 
83 124 733 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 29 065 000 ) 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onanım 
giderleri 463 414 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 292 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar * 35 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 13 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 526 031 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 82 554 207 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

— 657 
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Karayollan Genel Müdürlüğü 1966 yılı bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE i ; — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 277 293 472 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 784 579 000 lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 118 093 238 lira ki, toplam 
olarak 1 179 965 710 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 179 965 710 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okuyoruz. 

B — Cetveli 
Bölüm Lira 

62.000 Genel müdürlük malları ge
liri 3 250 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

72.000 Özel gelirler 1 170 965 707 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1966 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1966 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde 3 ü cetveli ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılıı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce 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. Bun
ların eldeki kadrolara ek almaması şarttır. 

BAŞKAN — Cetvelleri ile birlikte 4 ncü 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün kuruluşu hakkındaki 11 . 2 . 1950 tarih 
ve 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1966 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Cetveli ile birlikte maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine, göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri ha
riç) (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere 
dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. •— Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Cetveli ile maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Madde okunduğu gibidir. Mat
bu hata vardır. Düzeltilerek okunmuştur. 

MADDE 10. — 5889 sayılı Kanunla yürür
lükten kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin birinci fıkrasına göre 1525 sayılı 
Kanunun esasları dairesinde tahsil edilmiş olan 
paralar Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (Yatırım 
harcamaları) cetvelinin ilgili maddelerine öde
nek kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Devlet daire ve müessesele
riyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer 
kurumlar tarafından veya dış yardımlardan 
yol, köprü ve benzeri işler yaptırılması maksa-
diyle Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırıla
cak paralar, (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel maddeye gelir, diğer taraftan (A/2) işa
retli (Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak 
özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edil-
miyen kısmı, ertesi yıla birinci fıkra esasları 
dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Ba
yındırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi kabul 
edildi. Mutlu olsun. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. —• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/9; 
Cumhuriyet Senatosu 1/628) (S. Sayısı: 723) (1) 

(1) 723 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün, cari harcamaları için (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 50 403 203 lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 536 616 000 lira sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 244 898 125 
lira ki, toplam olarak 1 831 917 328 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 41 521 551 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 026 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

16.000 Çeşitli giderler 2 617 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2 Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 177 503 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 216 563 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 142 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payı ve 

sermaye teşkilleri 1 000 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

II - Transferler 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 85 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 35 515 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 408 445 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 122 974 178 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 1 831 917 328 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

B — CETVELİ 

B/2 vergi dışı gelirler 
Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hâsılatı ve payları 101 059 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 DSİ Genel Müdürlüğü malları 
gelirleri 5 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 6 330 001 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 1 719 528 326 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetveli ile 2 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce 1966 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü

kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsi
line 1966 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — (C) cetveli ile maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün. 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce, 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. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — (D) cetveli ile maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün, kuruluşu hakkındaki 18 . 12 . 1953 
tarih ve 6200 sayılı Kanunla bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1966 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — (L) cet veliyle maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1966 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerine 
dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olundu. 

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) 
bölümü ile 31.310 ncu (Mukavelenin feshi mü
nasebetiyle Ege Elektrik Türk Anonim Şirke
tine ödenmek üzere) maddesine aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olundu. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvellerde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olunmuştur. 

MADDE 9. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — (D) cetveli ile maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Baraj ve hidroelektrik sant
ralleri inşası dolayısiyle yerlerinin değiştirilme
sine zaruret hâsıl olacak demiryollarının var
yant inşaatı için Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu 
görülecek miktarını Bayındırlık Bakanlığı büt
çesine bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin tertiplerinden aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Devlet daire ve müessese
leri ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer 
kurumlar özel kişiler tarafından veya dış yar
dımlardan 6200 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren yeraltı ve yer üstü suları, etüt, proje ve 
inşaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bö
lüme gelir, diğer taraftan (A/2) (yatırım har
camaları) cetvelinde açılacak özel maddelere 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısımlar ertesi yıla birinci fıkra esasları daire
sinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde 
kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fık
rası hükümleri (Kesikköprü barajı için verile
cek bonolar hariç) 1966 bütçe yılında uygulan
maz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi 
kabul edilmiştir. Mutlu olsun. 

BAŞKAN — Açık oylamaların neticesini su
nuyorum : 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçesine veri
len oyların toplamı 127; 100 kabul, 27 ret oyu 
kullanılmış ve salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçesine verilen 
oyların toplamı 127; 100 kabul, 27 ret oyu kul
lanılmış ve salt çoğunluk sağlanmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı büt
çesine verilen oyların toplamı 127; 101 kabul, 
26 ret oyu kullanılmış ve salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçesine ve
rilen oyların toplamı 126; 100 kabul, 26 ret oyu 
kullanılmış ve salt çoğunluk sağlanmıştır. 

J — TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi Ticaret Bakanlığı bütçe
sinin müzakeresine geçiyoruz : 

Sayın senatörler, bu Bakanlığın bütçesinde 
de sayın 14 senatör şahsı adına, üç kişi de grup 
adına söz almışlardır, değişmezse rakamlar, 
söz alan üyeler var. Zamanı ayarlamak mecbu
riyetindeyiz. Bundan sonra bir bütçemiz daha 
var, takdirlerinize sunarım. 

Sayın Bahadırlı, grup adına. 
C I-I. P. GRUPU ADINA ENVER BAHA

DIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, C. H. P. Senato Grupu adına Tica
ret Bakanlığı bütçesi mevzuunda tenkit ve te
mennilerimizi arz etmeden önce, hepinizi, Sayın 
Ticaret Bakanını ve Bakanlık erkânını saygıla
rımla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plânlı ve programlı kalkınma çabası içerisin

de olan memleketlerde, milletlerin hayat sevi
yesinin yükseltilmesi hedefinde, özel sektörün 
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çalışmaları yanında, daha büyük güce ve olum
lu imkânlara kolaylıkla sahibolan kamu sektö
rüne önemli görevlerin düştüğü bir gerçektir. 

tktisaden geri kalmış bir ekonomiye sahibo
lan memleketimiz, bu ilmî ve iktisadi gerçek kar
şısında, bir istisna teşkil edemez. Hemen ilâve 
edelim ki, millî kalkınma ve gelişmemizin tek 
sektörle yürütülemeyip, iktisadi bünyemizin ge
lişmesinde ve kalkınmasında özel sektörün bü
yük payı, görevi ve mesuliyeti mevcuttur. 

Bu sebepledir ki, memleketimizin iktisaden 
kalkınmasında karma ekonomi tatbikatını, hal
kımızın ve memleketimizin ihtiyaçlarına ve 
gerçeklerine en uygun bir sistem olduğuna inan
maktayız. 

Anayasamızın sosyal felsefesi ve 5 Yıllık 
Plânımız, istikrar içinde kalkınma anlayışını 
hedef almıştır. Bundan farklı bir görüş ve tat
bikatın iktisadi bünyemize kaçınılmaz zararlar 
tevlidedeceği ve az gelirli halkımız aleyhine sos
yal adalet ilkesini bozacağı muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ticaret Bakanlığının, plânlı ve programlı 

kalkınma çabası içerisinde olan memleketimiz
de, istihsalin geniş ölçüde artırılması, istihsal 
ve istihlâki mütevazin hale getirilmesi, halkımı
zın ihtiyaç maddelerini temin ve hayat seviye
sini yükseltecek tedbirlerin alınması, zirai ve sı
nai işletmelerimizin verimlerinin çoğaltılması, 
memleketimizin büyük ihtiyacı döviz gelirimi
zin sağlanmasında ve nihayet bütün bu fonksi
yonların iktisadi istikrar prensipleri içerisinde 
yürütülmesinde doğru veya dolaylı çok mühim 
görevleri vardır. 

Böylesine mühim görevleri üzerinde toplıyan 
Ticaret Bakanlığının bu hizmetlerin ifasında is
tenilen ölçüde muvaffakiyet sağlıyamadığını ve 
bilhassa fiyat politikasında istikrar temin ede
mediğini müşahede etmekteyiz. 

İç ve dış ticaretin temeli, fiyat istikrarına 
dayanır. Bu itibarla, fiyat mevzuunda Ticaret 
Bakanlığına mühim görevler düşmektedir. 

Son bir yıl içerisinde ve özellikle son aylar
da meydana gelen fiyat artışları mevzuunda 
gerek Sayın Maliye Bakanı ve gerekse Sayın 
Ticaret Bakanı muhtelif açıklamalar yaparak 
sebepler göstermişlerdir. 

Fiyat meselesi, iktisadi sistem ve kurallarla 
sıkı sıkıya ilgilidir. 

Fiyat hareketlerinin müstakar bir seyir ta-
kibetmemesinde, iktisadi ve ilmî kuralların ha
ricinde Hükümetçe, piyasaya güven tevlidede-
cek tutum ve kararlar alınmamış olmasının da 
büyük rolü olduğuna bilhassa dikkatinizi çek
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Fiyatlardaki bu anormal ve süratli yüksel

mede, kredi falktöranün küçümsenraıiyecak tesi
ri bulunmaktadır. Filhakika, banka kredileri 
tetkik 'edilecek 'olunursa, fiyatların hareket ha
line rağmen bir yıldan beri umumi kredi hac-
mında süratli ve büyük artışlar ımeydana gıeıl-
diği kolaylıkla ıgörülecıektir. 

Kredi, piyasanın canlı <ve hareketli olmasını 
temin eden karakterli dolayısiyle millî geliri 
artırmakta şüphesiz lüzumlu bir kaynaktır. An
cak, kredinin piyasanın gerçek ihıtiyaçlarına 
göre ayarlanması icabeder. Kredi, ölçüsüz kul
lanılması ve istihsali artırıcı sahalar dışında is
timali halinde fiyat yükselmelerinin başlıca se
bebini teşkil eder ve fayda yerme zararlı olur. 

Bu itibarla, bu mevzu üzerinde, ilgili diğer 
bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle, ehem
miyetle ve ciddiyetle durulmasını temenni ede
riz. 

Şüphe yoktur ki, bu tedbir, memleketimizin 
gerçek ihtiyacına ve şartlarına uygun olmalı ve 
piyasayı daha fazla Ikorkutımamalıdır. Nitekim; 
enflâsyon içine girdiğimiz şu devrede, önleyici 
ilk tedbir olarak (kredilerin geniş nisbette kıs
ma yoluna gidilmesi, 1964 yılında çok müşkül 
şartlar içerisinde sağlanan piyasa istikrarının 
tökrar bozulma istidadı ıbaşgöstermiştâr. Yatırı
ma teveccüh 'göstermesi için büyük gayretler 
sarf edilen özel teşebbüsün bu şartlar içinde 
haklı endişelere kapılması mümkündür. Piyasa 
çevrelerinden gelen haberler bu endişelerin 
başladığını teyidetmektedir. 

Fiyat istikrarını temin etmek üzere bir di
ğer tedbir olanak, istihsalin artırılmasını, ihti
yaç hissedilen ve karaborsaya düşen maddele
rin <de süratle ithalini lüzumlu bulmaktayız. 

Ayrıca, belediyelerin haiz oldukları tanzim 
satışı yapma yetkilerini ıkullanmalarına imkân 
verecek şekilde malî yardıımla teçhiz ©dilmeleri
ni memnuniyetle karşılıyacağız. 

— 562 — 



O. Senatosu B : 42 5 . 2 . 1966 O : 2 

Muhterem arkadaşlar, 
Bilindiği 'üzere, 1966 bütçesi büyük bir açık 

göstermektedir. Bütçedeki bu açık, normal ted
birlerle finanse edilmediği takdirde enflâsyon 
şiddetlenecek, fiyatlar da yükselmekte devam 
edecektir. Bu halin memleket yararına olmıya-
eağına işaret etmek isteriz. 

Bu itibarla, israftan (kaçınılması, iktisadi ve 
ticari mevzularda zamanında ve süratli tedbir 
alınması, fiyat istikrarının sağlanması ekono
mik bünyemiz için 'zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ticaret Bakanlığının vazifesi cümlesinden 

ıbirçoik (kuruluşlar ve hizmetler zaman zaman 
başka teşekküllere teıik edilerek müessiriyeti-
nin ve çalışmalarının zayıflatıldığı bir vakıadır. 

Raporda görüldüğü üzere, Akar Yakıt Şulbe-
si Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağ
lanmıştır. Bu şuıbe; akar yakıt fiyatlarını tes-
bit etmekte idi. Malûmdur ki, alkar yakıt fiyatı, 
nakliye ücretine, nakliye ücretinin de mal ve eş
ya fiyatına tesir etmesi bakımından bu konu
nun tamamiyle bir iç piyasa (konusu olduğu ka
naatindeyiz. Bu şubenin Ticaret Bakanlığı bün
yesi içerisinden çıkarılması sebebini öğrenmek 
isteriz. 

iç ticaretle ilgili bulunan canlı hayvan bor
saları kurulması mevzuunda 1964 yılında baş-
lıyan Bakanlık çalışmalarını memnuniyetle iz
lemekteyiz. Hayvancılığımızın inkişafında, bü
yük ölçüde müessir olacak bu hareketin hız
landırılmasını temenni ederiz. Borsaların fiyat 
istikrarının temininde ehemmiyetli rolü olduğu 
bir gerçektir. 

Kalkınma plânımız, iç ticaretin ıgelişmesi ba
kımından iç sergi ve fuarların ehemmiyetine 
lişaret etmektedir. Bakanlığın bilgi ve malî yar
dımla desteklemekte 'olduğu bu hizmetin, inki
şaf ettirilmesini faydalı ve zaruri bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ticarette standardizaısyoın, bir malın fiyatı 

kadar ehemmiyetlidir. Zirai ve sınai mallarımı
zın çeşitlendirilmesi ve kalitelendirilmesi ya
nında standardizasyona önem verilmelidir. Ba
kanlık bünyesindeki bu teşkilâtın, Türk Stan
dartları Enstitüsü tile çok sıkı bir işbirliği içeri
sinde 'görmek memnuniyetimizi mueibolmakta-
dır. 

Bakanlığa bağlı teşekküller hakkında da 
görüşlerimizi belirtmıek isteriz. 

İktisadi ve zirai kalkınmamızda mühim rol 
sahibi Ziraat Bankasının, malî bünyesini kuv
vetlendirmiş olmasını 'olumlu bir netice olarak 
karşılamaktayız. 

Kalkınma çabamızda müstahsilin hizmet ve 
emeğinin büyük payı vardır. Bu sebeple, istih
salin artırılması için müstahsilin kredi yardı
mı suretiyle desteklenmesi şarttır. 

Bâzı illerimizde zirai kredinin daha verimli 
bir şekilde kullanılmasını temin malksadiyle 
son iki yıldan beri kontrollü zirai kredi usulü 
tatbik edilmektedir. Pilot bölge tatbikatı adı 
verilen bu usulden müspet sonuç ialınmış olma
sına göre, bu usulün mümkün olan süratle di
ğer illerimize teşmil edilmesini faydalı bul
maktayız. 

Ziraat Bankasının destekleme ımubayaası ya
pan Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik gübi kuruluş
lara kredi açtığı, bu kredilerin tahsil edileme
diği bir vakıadır. Bu kuruluşların itfa edeme
dikleri kredi hacmim, Hazine de çeşitli sebep
lerden karşılıyamamaktadır. Bu yüzden ban
ka, müşkülâta mâruz kalmakta ve asıl vazifesi 
olan muhtaç çiftçiye istihsalini geliştirmesi için 
vereceği kredi miktarı tesirsiz hale getirilmiş 
olmaktadır. Bir nevi donmuş bulunan bu ala
cakların ödenerek Ziraat Bankası kaynakları
na yeni bir canlılık verilmesini isabetli ve za
ruri görmekteyiz. Diğer taraftan, bu teşekkül
lere verilecek yeni krediler için düşük faiz nis-
beti tatbiki hususunda Hükümetçe ıgerekli ted
birler alınırsa, Ziraat Bankasınca bu teşekkül
lere verilecek yeni kredilerin itfası son derece 
kolaylaşmış olacağına işaret etmek isteriz. Ay
rıca ; Hükümet programında bu teşekkülün ge
niş imkânlarla teçhiz edileceği hususundaki 
va'din ne ölçüde yerine getirildiğini öğrenmek 
isteriz. 

Küçük sanayi ve esnafın kredi ihtiyacını te
min eden Halk Bankasının malî imkânını tak
viye etmiş olmasını ve yeni şubeler açmasını 
memnuniyetle karşılamaktayız. 

Esnaf kredilerinin igerçek bir nizam içeri
sinde uygulanmasını sağlamak üzere 507 sayılı 
Kanunda derpiş edilen esnaf kredilerini tan
zim komitesi henüz harekete geçirilmemiştir. 
Bu konuda acilen gerekil tedbir alınmalıdır. 
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Ayrıca, .esnaf birlik ive federasyonlarının, es
naf dernekleri gibi tesbit edilen müddet içeri
sinde intibaklarının sağlanırmasını ümit ve te-
ımenni ederiz. 

Hububat alım ve satımında nâzım rol oynı-
yan, müstehlik kütlenin ihtiyaçlarını zama
nında karşılamakta olan Toprak Mahsulleri 
Ofisi; mühim hizmet ifa etmektedir. Bu teşek
külün, her sene 'görülen ıbüyük zararının baş
lıca sebebini hububat alım ve satım fiyatı ara
sındaki farkın teşkil ettiği bir gerçektir. Hu
bubat fiyatlarının genel fiyat hareketlerine te
siri de inkâr edilemez. Bu sebeple çiftçinin bin-
bir emek ve müşkülâtının dikkat nazarından 
uzak tutulmasını ve piyasa düzeni çerçevesinde 
hububat fiyatlarının tesıbit edilmesini, geçen 
sene olduğu gibi peşin para ile ımubayaa yapıl
masını temenni ederiz. Seçimlerden e ıwel ge-
mişletilen ekim sabaları sebebiyle meydana ge
len ofis elindeki afyon stokunun süratle tasfi
yesi için tedbir alınmalı, muattal bir vaziyet
te duran sermayesinin daha verimli sahalara 
yatırılması sağlanmalıdır. 

Pirinç mahsulünün önemli bir toprak ürü
nü -olması ve bu madde üzerinddki spekülatif 
hareketleri önlemek maksadiyle ofisin alım 
mevzuuna ithal edilmesindeki lüzum ve fayda
ya işaret etmek isteriz. Bu madde üzerindeki 
son fiyat hareketleri müstehlik kütlenin bü
yük zararını mucibolmuştur. 

Su ürünleri yönümden memleketimiz, gerek 
miktar, gerekse evsaf ve nefaset üstünlüğü ba
kımından talihlidir. Bizim kadar su ürünleri 
zenginliğini haiz olmıyan memleketler dış pa
zarlarda müşteri buldukları halde, bu mevzuda 
maalesef kendimizi yeter nisbette tanıtamamak-
tayrz. Bu sahaya gereken önemin verilmesini, 
su ürünlerimizin iç ve dış pazarlarda aranılır 
bir seviyeye ulaştırılmasını temenni ederiz. Bu 
mevzuda İnönü hükümetleri zamanında hazır-
lanımış iki kanun tasarısının Sayın Bakan tara
fından Meclise sevk edilmesini lüzumlu gör
mekteyiz. 

Hayvancılığımızın inkişafı bakımından ih
racının genişlemesini memnuniyetle karşıla
maktayız. Ancak, zaruri gıda maddesi olan etin 
dâhilde fiyatının yükselmemesi bakımından 
tedbirler alınması lâzımıgeldiğine işaret etmek 
isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bâzı ihtiyaç ve ihraç mallarımızın durum

larına kısaca temas etmekte fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

Mühim bir istihlâk ve ihraç maddesi olan 
tütün mahsulünün fiyatının tesbitinde şartlar 
ve istihsal güçlüğü dikkat nazarına alınmamış
tır. Müstahsil müştekidir. Ayrıca, tütün müs-
tabsılma verilecek kredinin yeniden ıgözdeırı ge
çirilmesini ve ihtiyacı karşılıyacak seviyeye çı
karılmasını temenni ederiz. 1964 yılında Mec
lise kadar gelen tütün müstahsilinin koopera
tifleşmesine 'mütedair tasarının biran evvel ka
nunlaşmasını beklemekteyiz. 

Memleketimizin olumlu fındık politikası, 
muhtelif tesirler altında yaJkm zaman içerisin
de çeşitli safhalar geçirmiştir. Bu maddenin 
ihracında ıgeçen yılın mahsul fazlası malm ih
racının Bakanlıkça Fisfcobirliğe verilen özel 
emirle durdurulması suretiyle yeni mahsulün 
ve tüccarın tercih edilmesi haklı bir davranış 
olmamıştır. Şüphe yoktur ki ; stokta kalan bu 
mal Hazineye pahalıya malolacaktır. 

Pamuk mahsulünün fiyat düşmelerini önle
me bakımından yeni ihraç sahaları aranmalı 
ve temin edilmelidir. Müstahsil, 1965 yılında 
hiçbir tedbir alınmaması sebebiyle geniş ölçü
de zarara uğramıştır. Bu halin istihsali azal
tacağı tabiîdir, istihsalin azalması halinde, 
ekonomik bünyemizin mühim zarar göreceğine 
işaret etmek isteriz. 

Memleketimizin son yıllarda gelişen naren
ciye mahsulü konusunda; iç ve dış pazar temi
ni ile narenciye müstahsilinin desteklenmesi; 
narenciye mahsulünün değerlendirilmesi önem 
taşır. Narenciye müstahsilinin bir teşkilâta ka
vuşmasını temenni edeınz. 

Yağ bakımından dış ımemılefcetlere tabi du
ruma getirmiyen bir politika takibetmemiz ge
rektiği inancındayım. 

İhtiyacımız bulunan her nevi yağı kendi im
kânlarımızla elde etmeliyiz. Edemediğimiz kı
sımları serbest surette satınalmalıyız. ihtiyaç 
fazlası bâzı nevi yağlarımızı da istediğimiz pi
yasalara serbestçe satabilmeliyiz. Bu vesile ile 
1965 yılı 'başında Türk parası ile iıthal edilen 
soya ve donyağmı hiçibir tedbir alınmadan it
halinin durdurulması ve mütaakıben iç fiyatla
rın yükselmesi sebebiyle dolarla ithalât yolu-
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na gidilmiş olmasını istikrarlı ve uzak görüşlü 
bir politika olarak görmediğimizi belirtmek is
teriz. 

Muhterem arkadaşlar, bâr mühim nokta da 
yabancı sermaye mevzuudur. 

Yabancı sermayenin sömürücü olmıyan ve 
'millî sermayemizin inkişafına yardımcı olan 
şekliyle memlekete faydalı olacağına inanmak
tayız. Yabancı sermaye, başlıbaşma kalkınma 
ve gelişmemize hizmet edecek bir unsur olamaz. 
Her şeyden evvel kendi öz varlığımıza güven
mek ve »ancak konuyu yardımcı bir unsur ola
rak ele almak zorundayız. 

Yabancı -Sermayeyi Teşvik Komitesi, yatı
rımlar içlin müspet kararlar almaktadır. Ancak, 
bu mesainin daha verimli olabilmesi için 6224 
sayılı Kanunun derpiş ettiği hükümler kâfi 
değildir. Münhasıran yabancı sermaye yatırım
ları işleriyle iştigal edecek, geliş ve transfer 
özelliklerini daha yakından takibed^cek Baş
bakanlığa bağlı özel bir teşekkülün kurulma
sının faydalı olacağı kanaıaıtindeyiz. 

C. H. P. Grupu adına 1966 yılı Ticaret Ba
kanlığı Bütçesinin memleketimize ve milleti
mize hayırlı olmasını dileriz. 

Hepinizi saygılarımızla selâmlarız. (Alkış
lar.) 

. BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu Millî Birlik 
Grupu adma, 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA KÂMÎL 
KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Saym Baş
kan, Saym arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığını 
her tetkik edişte, devam eden yetki dağınıklı
ğını, kuruluş yetersizliğini, mevzuat noksanı
nı daha açık olarak görebiliyoruz. Bu zalf Hü
kümetçe de bilinmekte zaman zaman da ifade 
edilmektedir. Fakat noksanları giderecek tasa
rılar henüz tamamlanarak Meclise sevk edile
bilmiş de değildir. Temenni ederiz ki, bu sene 
Bakanlık bu ihtiyarlarını geniş ölçüde gidere-
bilsin ve meselâ hazır olan kooperatifçilik ka
nunu bari .çıkabilsin: Şüphesiz ki, bu kanun, 
hazırlanacakların en mühimmidir. Bütün öne
mi ve gerekçesi üzerinde durmayı zayit addedi
yorum. 

Arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığı ekonomik 
politikanın planlanmasında ve tatbikatında da
ha yetkili, daha hâkim bir koordinatör olabil
melidir. Bakanlık bu yola girmelidir ki, mü

essir olabilsin. Bugünkü görünüşü sadece, men
faat dağıtan bir dış ticaret bakanlığı görünü-
şündendir. 

Kararnamelerle bile tanzim edebileceği eko
nomik politika Ticaret Vekâletinin müessiriye-
tini artırabilir. Hattâ diğer bakanlıklarla da
ha müessir bir koordinasyon bile Bakanlığın 
verimini artıracaktır. 

Ama bunlar için, görevlilerin iyi yetişmiş 
dış tesirlerden korunmuş, idealist idarecilerden 
terekkübetmesi şarttır. Biz buna inanıyoruz 
ve zaıfı daha çok koordinasyonsuzlukta bulu
yoruz. 

Dış ticaret bütçemizin son iki seneden beri 
müsait bir şeyin içine girdiğini memnuniyetle 
görüyoruz. Aynı hamlenin önümüzdeki seneler
de devamı, şüphesiz daiha çok pazar bulma, da
ha gök mal satma, daha iyi fiyata bağlıdır. Zi
ra çeşitleri sayılı zirai ürünlerimizin en büyük 
meselesi her sene elde kalan stoklardır. Elde 
kalan tütün stoku elde kalan üzüm, fındık in
cir v.s. dir. Bunlar elde kaldıkça sermaye bağ
lı kalacak ve maliyet artacaktır. Bugün dış ti-
earet imkânlarımız gittikçe avantajlı, gösteri
len gayrete göre, netice verecek durumdadır. 
Rusya ile yapılan ön anlaşmaya göre, yapıla
cak sanayi tesislerinin karşılığının zirai ürün
lerinin satışı ile ödenebilmesi büyük bir im
kândır. Bu bakımdan da bahis konusu sanayi 
yatırımlarının tahakkuk etmesinin önemi açık
tır. 

Ortak Pazardan almalbilen kontenjanlar: 
Avrupa Orta - Doğu pazarları ve îran, Pakis
tan'la yaptığımız anlaşmalar yeni şanslar ve 
yeni imkânlardır. 

Bütün satış gayretine rağmen zirai mahsul
lerimizin yine de her sene muayyen stoklar ha
linde elde kalması, zirai ürünlerde de, satış 
imkânlarına göre, bir plânlama icabettirecek 
durumdadır. Her sene şeker, tütün, üretime gö
re fındık ve üzümün elde kalması bu görüşü
müzün nedenleridir. 

İhracatımızın mümkün olanı kaderiyle Dev
let teşekkülleri eliyle yapılması meselâ, Tariş, 
Tekel. Çufcobirlik, Fiskobirlik, ve benzerleri 
eliyle istismarı azalabilir, vergi ve döviz kay
bı asgariye iner, zirai ürünlerimizin başlıcala-
rınm tamamına yakın kısmı Devlet eliyle alınıp 
ihracedilmelidir. Türkiye'de en kârlı konunun 
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dış ticaret olduğu bir vaikıaldır. Böyle olması
na rağmen dış ticaretimizde yaibancı uyruklu
ların veya dışarıya transfer imkânı olan vatandaş
ların hâkimiyeti de bir Vakıadır. Bunun tedbir
leri alınmalıdır. Vergi ve döviz kaçakçılığı dış 
ticaretin iki mühim illetidir. 

Dış ticaretimizin geri kalmış bütün memle
ketlerin başına geldiği gibi aldığı sanayi ma
mullerinin pahalılanması satılan zirai ürünlerin 
fiyatlarının düşmesinden müteessir olduğu mu
hakkaktır. Son senelerde bütün dünyada bu 
gerçek anlaşılmış ve geri kalmış memleketler 
topluca buna çare aramak lüzumunu duymuş
lardır. Temenni ederiz ki, bu tarz milletlerarası 
'gayretlerin hem iştirakçisi, hem de teşvikçisi 
olalım. 

işçi dövizleri ve ihracat artışının dış ticaret 
de sağladığı nispî ferahlamadan daha çok pro
je kredilerinin ağır faiz ve maliyet yüksekli
ğini bertaraf etmekte faydalanmalıyız. Hattâ 
milletimizin haysiyetiyle bağdaşamıyan prog
ram kredisi teklifleri reddedilmeli, bunun ye
rine dövizle, pazarlıklı ve istenilen memleket
ten yatırım malları alınmalıdır. Yoksa artan 
ihracat gelirinin, istihlâk mallarına tahsisi ye
rine masruf telâkki edilemez. 

Sayın arkadaşlarım, 
Yabancı sermayenin memleketimizdeki du

rumu, geniş hevesi, niyet ve davranışları ka
mu oyunun geniş ölçüde tetkik ve merak ko
nusu olmuştur. Kamu oyunun yabancı serma
ye lehine olmadığı bir gerçektir. Buna rağ
men iktidarın, yabancı sermayeye fazla bel 
bağladığı, daha fazla yabancı sermaye gelme
sini arzuladığı ve bunu teşvike hazır olduğu 
yetkililerin Bakanların beyanlarının devamın
dan anlaşılıyor. 

Biz bu görüşe katılmayız. Bunu ve gerek
çesini hepiniz bilirsiniz. Yaibancı sermaye bize 
faydalı olmuyor. Netice ortada; tatbikat orta
da : Kapkaççı olmıyan, hakkına razı olan cin
sinden yabancı sermaye bize gelmeye hevesli gö
rünmüyor. Çünkü riski göze almıyor, istikrar is
tiyor. Onun için en çok yabancı sermayeyi Ba
tı - Almanya çekiyor. 

Bize gelenlerin, ayna sermaye oluşu, vâdede 
nakdî sermayeye dönerek transfer iştahı, sa
bittir. Yaibancı sermayeyi teşvik Komitesi bü
yük bir görev ve vebal altındadır. 

Sayın arkadaşlarını, 
Tekniğini, ihtisas erbabına bırakarak, enf

lâsyon konusuna da dokunacağım : Enflâsyo
nun nabzı bu Bakanlığın elindedir. Bugün ha
yat pahalılığı bir gerçektir. Nerede duracağı 
veya gerileyip gerilemiyeceği belli değil. 

Pahalılık, evvelâ sıhhat alâmetidir diye medih 
ve teşvik edildi. Sonra da suçlusu mazide 
arandı; sanki Devlet de aylarca bir kopukluk 
olmuş gibi; sonra reddedilmesi lâzımgeldiği 
idrak edildi. Enflâsyonist baskı yoktur; sanki 
başka şeymiş gibi, dengesizlik vardır, den
di. 3 - 4 ay sonra tahakkuk edebilecek, ithalât 
tedbirleriyle, pahalılığın giderileceği açıklandı. 
Bu noktada Türkiye'deki enflâsyon başlangıcı hak
kımda, bize yardım eden milletlerarası teşekkülle
rin, ve Bütçe Komisyonumuzun Hükümetin dik
katini çektiği görüldü. 

Sayın arkadaşlarım, 
Basit bir gerçektir ki, istenirse enflâsyon ol

maz; istenirse pahalılık ve darlık olmaz; is
tenirse spekülâsyon ve aracı istismarı olmaz; 
bunun çareleri vardır; tedbirleri vardır. Ama 
biliyoruz' ki, A. P. nin aldığı oyların bir kısmı 
geçmişin, tatlı kârını unutamıyanlarınmdır. A. P. 
iktidara gelirken, özel sektörün kısa vadeli dü
şünen vurguncuları, yağma, devrinin özlenen
deydiler. Hükümet de düne kadar vardır, yok
tur; sıhhat alâmetidir, diye; tavşana kaç, ta
zıya tut diyerek bunum aleti olur göründü. 
Şimdi ciddî bir döneme gelindi. 

Hükümet bu konuda açık ve kararlı olma-
lıdrı. Enflâsyonun zararına inanıyor mu inan
mıyor mu? İnanıyorsa tedbirini alsın; inan
mıyorsa faziletini savunsun. Bu bir görüş
tür. Arkadaşlarımız hatırlarlar ki, Kurucu 
Mecliste geri kalmış ülkelerin kalkınması için 
enflâsyonu savunanlar olmuştur. 

Memleketin kalkınma gayretini bir daha he
ba etmiyelim. Plân stratejimizin, istikrar 
içinde, dengeli kalkınma olduğunu hatırlat
maya lüzum var mı? Kalkınmanın yükünü, 
mahdut gelirle yüklenmeye Hükümetin hakkı 
yoktur. 

Enflâsyon tedbirlerini bulmak Maliye Ba
kanlığının görevidir demek Ticaret Bakanlı
ğından beklenecek bir beyanat olmamalıdır. 
Bunda çok temenni ederim ki, bir yanlışlık ol
sun. 
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Sevgili arkadaşlarım, 
Ziraat Bankası ve Halk Bankasının son 

senelerdeki hamlelerinden başarılarından se
vincimizi ifade edeceğiz. Ancak Ziraat Ban
kasının değerli idarecinin sadece aylardan 
beri, değişti değişecek diye mâruz kaldığı 
haksız tutumdan Hükümet . mesul olmalıdır. 
Başarılı bir idarecinin, nasibi bu mu olmalıydı? 
Mememurlarm başı üstünde tutulan Demokles'-
in kılıcından ne fayda ummaktadır? Bilindiği 
gibi Toprak Mahsulleri Ofisi ve Et - Balık Ku
rumu son senelerde bir derlenip toparlanma 
içindedirler. Toprak Mahsulleri bu sene bi
lançosunu bir milyon lira kârla kapatacak-
mış. Tabiî bu kâr gayet sembolik. Bilirsiniz 
hububatın alış ve satış fiyatı cinsine göre 
6 - 11 kuruş hizmet maliyeti alır. Ofis bu
radan idare ve işletme masrafını çıkarır. 
1965 idare ve işletme harcaması 158 milyon 
liraymış. Ofis yönünden asıl üzerinde duru
lacak mesele bu rakamın büyüklüğüdür. îdare 
masrafları, ve hizmet maliyeti düşürülmeli
dir. Kuruluş kanunları gelince bu mesele 
üzerinde çok duracağız. Burada bir görüşümüzü 
açıklamamıza müsaade ediniz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi bilindiği gibi, 
basit mânada hububat ikmalinden; alım, sa
tım ve depolamadan sorumludur. Yani tüc
carın yaptığı fonksiyonu, yurt çapında yapar. 
Üretimi teşvik için elinde sadece fiyat meka-
nizamsı vardır. O da büyük baskılar altın
da. Halbuki aslolan millî üretimi tüketi
me yetişir hale getirmektir. Bu hususu daha 
fazla tabiat kanunlarına terk etmiyerek, geniş 
bir kapitülâsyon konusu olan Amerikan zirai üre
tim fazlası baskısından kurtulmalıyız. Buaıoktada, 
mühim bir millî hedef saklıdır. Kanaatimizce bu 
mümkündür. Toprak Mahsulleri, köylüye tohum
luk buğday zirai araç, zirai mücadele ilâcı avans 
veya kredi ziraatte teknik bilgi ve nezaret sağlı-
yan bir bünyeye sahip hale getirilirse, bu millî 
hedefe ulaşılabilir. Bu görüşü savunan çok uz
man vardır. Ve bu görüş memleket ihtiyacına 
uygun sayılmaktadır. Kanunu münasebetiyle bu 
görüşü savunacağız. 

Balıkçılık hariç Et - Balık Kurumunda isti
kametini almış görünüyor. Yağ ithalâtından sağ
ladığı kârdan mahrum kalışın kurumun, verim
liliğini artırmaya sebebolmasını dileriz. Geniş et 
ihracatının tahakkuk etmesini bekliyoruz. 
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ıSu ürünleri kanunu gibi, iktisadi düzeni ku
racak hazır tasarıların Meclisten çabuk geçmesi 
için Hükümet bir tedbir almalıdır. Balıkçılığımı
zın da hayvancılığımız gibi müsait imkânlara 
sahibolduğu, fakat illâ Devlet eliyle malzeme, 
eğitim, finansman ve ulaştırma imkânlarına 
muhtaçolduğu, senelerden beri ortaya çıkmıştır. 

Üç seneden beri uygulama ve icra program
larında 18 il ve 3 ilçe de kurulması öngörülen 
hayvan borsaları ve bunlarla ilgili tesisler için 
20 milyonluk yatırıma ihtiyaç vardır. Lüzumun
da ve verimliliğinde Hükümet ve Plânlama hem
fikir olduğu halde bâzı sebeplerden para ayrıla
mamış. Ziraat Bankasına verilen 25 milyon lira
nın bir kısmının bu hususa tahsisi iyi olurdu. 

Sayın arkadaşlar, daha evvel bizim de Bütçe 
Komisyonunda başka arkadaşların da üzerinde 
durduğu bir iki hususu işaret ederek konuşmamı 
bitireceğim. 

1. Yerli sanayiimiz ithalâtçının baskısı al
tındadır. Ticaret odalarında tüccar hâkim oldu
ğu için, sanayici zarar görüyor. Biliyorsunuz son 
zamanlarda sanayicimiz yabancı sermaye gelişi
nin memleket ekonomisine zararlarının idrakine 
vardı ve bu kanaatini dile getirmektedir. 

Ticaret Odaları Birliği, Sanayi Odaları ve 
Borsalar Birliği müstakil olmalı, ayrılmalıdır. 

Bakanlık bu konuda ne düşünmektedir? 
2. Kromit yolsuzluğu sorumluları ellerini 

kollarını sallaya sallaya dolaşmaktadırlar. Dâva 
maalesef yasama organında hâlâ neticeleneme-
mektedir. Ziraat Bankası alacağını, milyonlarını, 
teminat altına almış mıdır? 

3. Arkadaşlar, kabul etmek lâzımdır ki, Ti
caret Bakanlığı menfaat dağıtan bir yerdir. Bu 
bakımdan Devletin suiistimale veya töhmete en 
müsait yeri burasıdır. Bakanlığın ve personeli
nin, bu konuda herkesten hassas olması lâzımdır. 
Bu sene Bütçe Komisyonunda 3 - 4 arkadaş zabıt
ları var - Bakanlık memurlarının ticaretle meş
gul olduğunu veya tüccarlarla irtibat peydah 
ettiklerine dair kanaatlerini izhar ettiler. Bun
ları biz de duyuyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Alp
aslan bütçenin tümü üzerindeki müzakerelerde 
Yüce Senatonun tasvibine mazhar olan pek de
ğerli bir konuşma da yapmışlardı. Geçen seneki 
bütçede bakanın mükâfatlandırdığı bir memurun 
durumunu da dile getirmiştir. 
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Bakanın Bütçe Komisyonunda bu hususu 
reddetmesini ve Bakanlığını töhmetten kurtar
masını gönlümüz çok isterdi. 

Sözlerimi Ticaret Bakanlığının seçkin görev
lilerine hitabederek, bitireceğim. Anayasamızın 
başlangıç kısmında mükemmel bir şekilde yer al
dığı gibi Devlet politikamızın tanziminde zemin 
yaratıcı unsuru Türk milliyetçiliğidir. Her gö
revli Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham ala
caktır. Bu direktifin ışığı altında şu hususlara 
bütün görevlilerin dikkatini çekerim. Memleke
timiz için bir gerçektir ki; 

1. Umumiyetle, mühim dış menfaat temsil
ciliklerini, Türkiye'de iş adamı Türk masonları 
üzerlerine almışlardır. Ve bunlar Türkiye'de 
maddiyatçı bir dayanışma içindedirler. 

2. Yabancı sermaye yukarda arz ettiğim 
yolla veya kamu oyunca artık bilinen metotlar
la Türkiye'yi sömürmektedir. Komşu iki memle
kete tabiiyet ve akrabalık yoliyle intibaklanan 
iki zümre döviz kaçakçılığı ve transfer imkânla
rını alabildiğine suiistimal etmektedirler. 

3. Bunlar isteklerini kararname ve tatbikat
ta yaptırabilecek metotları, imkânları rahat ra
hat kullanabilmektedirler. Bunu da kamu oyu 
bilmektedir. 

4. Nüfuz ticareti, komüsyoncular müsait or
tamda siyasi temayülleri araç, alarak faydalana
bilmededirler. Ve her muamelesi menfaat dağıt
ma olan Ticaret Bakanlığını baskı altına alabil
mektedirler. Bu hususlara, önemine binaen dik
katinizi çeker Ticaret Bakanlığının gelişen başa
rılarının devamını candan diler, Grupum ve şah
sım adına hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Eefet 
Rendeci, buyurun, 

Sayın Başkan, saym senatörler, Sayın Tica
ret Balkanı ve saym Bakanlık erkânı; 

A. P. Grupu adına söze başlamadan önce 
hepinizi grupum adına hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi 
sırasında grupumuzun bütçe hakkındaki görüş
lerini kısaca aksettirmeye çalışacağım. Bu ko
nuşmam meselelere derinliğine belki nüfuz et
mek imkânını vermiyecek fakat Bakanlığın 
bünyesi, kuruluşu, çalışma şekli üzerinde gö
rüşmelerden sonra Bakanlığın partimizin gö
rüşleri içerisinde kanunlar ve nizamlar hudut

ları içerisinde kalmalk kaydiyle ve partimizin 
ce Hükümetin programının getirdiği prensipler 
ve ışık altında çalışma şeklini ve istikbalde 
alacağı tedbirler hakkındaki görüşlerimizi de 
arz edeceğiz. 

Bu sebeplerle, bu görüşmelerdeki umumi 
tutum ve davranışlarımızın izahları kısaca 
tahlil edilecektir. Bu ışık altında konuşmamı
zı aşağıdaki plân dairesinde arz edeceğiz. 

1. Bakanlığın kuruluşu 
2. Bakanlığa bağlı teşekküller 
3. Bakanlığa bağlı olmayıp da, Bakanlıkça 

bağlı durumda bulunan teşekküllerin çalışma 
tarzları 

4. iç ticaret politikası 
5. Dış ticaret politikası. 
Saym senatörler; yukarda arz ettiğimiz 

plân dairesinde evvelâ Ticaret Bakanlığının 
kuruluş ve görevlerine ait kısma kısaca temas 
etmek isteriz. 

Bakanlık halen 1939 tarihli Teşkilât Kanu
nu ile idare edilmektedir. Yeni Teşkilât Ka
nunu çıkarılmamıştır. 1939 un şartları ile bu
günün şartları göz önüne alınırsa Bakanlığın 
halen bu kanunla idaresindeki müşkülât ortaya 
çıkar. Bu sebeplerle kanunun tadili ve yeni 
Teşkilât Kanununun esaslı kuruluşları getirici 
mahiyette günün şartlarına uygun iç ve dış 
ticaret sahasında ve daha geniş bir mânasiyle 
Türk iktisadi hayatını tanzim edici istikrarlı 
bir düzenin kurulabilmesini temin maksadiyle 
ve geçmiş zamandan da ve tecrübelerden de is
tifade edilerek yeniden düzenlenmesi bir zaru
ret olarak görünmektedir. Halen Ticaret Ba
kanlığının bu kuruluşu içerisinde müstakil hü
viyeti dahi şüpheyi çekecek durumdadır. Bir 
taraftan Maliye Bakanlığı ile olan münase
betleri, bir taraftan Sanayi Bakanlığı ile olan 
girift durumu ve diğer taraftan Dışişleri Ba
kanlığı ile olan ilgileri ve bunun yanında Güm
rük ve Tekel Bakanlığı ile olan ilgiler tefrik 
edildiği takdirde birçok yetkilerinin muhtelif 
kanun ve kararnamelerle yetkilerinin sınırlan
mış olduğu ve bu sebeplerle birçok işlerin bu 
bakanlıklar arasında uzamasına ve zaman, emek 
israfına sebebolduğu gözden kaçmamaktadır. 

Bir hüviyetiyle dış ticaretin tanzimcisi du
rumunda olan bu Bakanlığın bugünkü dünya
da sürat ve tekniğin icabettirdiği hızlı gelişme
ler muvacehesinde dış ticaretin daha süratle ted-
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viri için süratli ve memleket hayrına tedbirler 
almak ve dış ticaretin tanziminde süratli karar
lara varmak ve yapılmış muameleleri süratle in-
tacediei yolları ve tedbirleri düşünmesi ve yeni 
kanunda bunları tedvir edici esasları getirmesi 
lâzımdır. Bu mâruzâtımızla Bakanlığın kuru
luşundaki noksanlıkların giderilmesi dolayısiyle 
iç ve dış ticari hayatımızda daha müspet neti
celere varacağımızı ümidetmekteyiz. 

Bilhassa bu Bakanlığın yukarıda işaret etti
ğimiz bakanlıklarla tedahül eden vazifelerinin 
biran önce katiyet iktisabederek süratin temini 
zaruret haline gelmiştir. Bu noksana işaret ettik
ten sonra Bakanlığın kendi kuruluşuna ait nok
sanlıkları yanında kendisine bağlı müesseselerin 
kuruluşlarındaki noksanlığa ve bugünün şartları
na uymıyan kuruluşlar hakkında da gerekli ted
birleri alarak bunların da çalışması için gerekli 
tedbirleri alması ve günün şartlarına uydurması 
bir zaruret olarak ortadadır. Bu arada bilhassa 
durumları 440 sayılı Kanuna uymıyan Ziraat 
Bankası, Halk Bankası ve İstanbul Emniyet San
dığının bu kanuna göre kuruluş kanunlarının da 
getirilmesi bir zarurettir. 

Kuruluşa ait bu mâruzâtımızdan sonra Ba
kanlığın gerek kendi bünyesi içerisinde, gerekse 
kendisine bağlı kuruluşlarda günün şartlarına 
uygun Türk iktisadi ve ticari hayatında mües
sir rol oynıyan bu Bakanlığın eleman ve kadro 
itibariyle de gerekli şekilde teçhiz edilmesi ve 
elemanlarını bu hüviyet içerisinde ve bu ruh 
içerisinde geliştirmesi ve yetiştirilmesi husus
larına da temas etmek isteriz. Sadece kanunla
rın tedvin edilmiş olması kifayet etmez. Bunları 
yürütecek kuruluşlarda vazife alanların bu hiz
met aşkı içerisinde ve Türkiye'nin içinde bulun
duğu durumu idrak ederek geniş ve şümullü 
bir çalışmaya sokulması da icabecler. Bu cihet 
memleket dâhilinde olduğu gibi hariçte vazife 
gören Bakanlık mensupları için çok daha dik
katle üzerinde durulması lâzım gel en bir keyfi
yet olarak belirmektedir. Ticaret Bakanlığının 
geçen seneki bütçe müzakereleri sırasında yap
tığımız konuşmada da belirttiğimiz gibi gerek 
içte ve gerek dıştaki elemanlariyle memleket ik
tisadi ve ticari hayatını düzenliyen müdebbir 
bir tüccar gibi hareket etme durumuna da te
mas etmek isteriz. 

Bugün dünya devletleri içinde kendi malları
na pazar bulmak ve bu mallarını pazarlarda de

ğeri pahasına satabilmek veya satış şartlarında 
memleketin aleyhine olmıyacak yeni yollar ve 
şekiller bulmak hususundaki rekabet faaliyetle
rine de işaret etmek isteriz. 

Bu arada klâsik mâna içerisinde eski usul
lerle ve dünyadaki tekâmülü göz önünde bulun-
durmıyan ve dünya şartlarına göre her devrede 
değişen şartları göz önünde bulundurarak yeni 
tedbirlere gitmek hususunda gösterdikleri seyya-
liyete işaret etmek isteriz. Muayyen çekingenlik
ler içerisinde bulunularak formaliteler veya me
suliyet hislerinden ürkerek klâsik formüller üze
rinde yürümek suretiyle bir ticaret politikası
nın yürütülemiyeceği hususu bugün anlaşılmış 
bulunmaktadır. Bu sebeplerle bizimle bu mev
zular üzerinde daha dikkatli, daha hareketli ve 
daha süratli olmamız icabetmektedir. Muayyen 
fobilerden çekinmememiz icabeder. Bu tutum 
ve davranış içerisinde hareket ettiğimiz takdir
de bilhassa dış ticarette muvaffak olmamamız için 
hiçbir sebep mevcut değildir. 

Ayrıca, dış ticaretimiz mevzuunda devletle
rin iktisadi hayatındaki gelişmeleri veya bâzı 
sıkıntıları yakından takibederek mal mübade
lesinde fırsatları değerlendirmek imkânları üze-' 
rinde daha titizlikle durmamız icabeder. Bunla
rı yukarıda arz ettiğim g=bi Bakanlığın çalın
malarını maddi ve mânevi mânası içerisinde de
ğerlendirecek olan Bakanlık mensuplarına hu
zurunuzda ifade etmeyi bir vazife telâkki ettik. 

Sayın senatörler; konuşmamın bu ikinci 
kısmında Bakanlığa bağlı teşekküller üzerinde 
de kısaca durmak isteriz. Bilhassa Türk ikti
sadi hayatında büyük rol oynayan T. C. Ziraat 
Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, Halk Banka
sı, Et ve Balık Kurumu ve İstanbul Emniyet 
Sandığına da bu konuşmamızda yer ayırdık. 

Ziraat Bankasının gerek ticari ve gerekse 
zirai krediler mevzuunda iktisadi ve ticari haya
tımızdaki rolü inkâr edilemez. Ancak, son ka
nunla sermayesi 1 misli artırılmasına rağmen 
bilhassa zirai krediler yönündeki faaliyetlerini 
tahlil etmek isteriz. 

Türkiye'nin artan nüfus ihtiyacına zirai sa
hada inkişaflara rehber olacak bu Bankanın zi
rai krediler sahasında daha faydalı ve daha mü
essir hale getirilmesi hususunda yeni tedbirler 
alınması lâzımgeldiğine inanıyoruz. Bugünün 
hayat şartları içerisinde köylüye verilmekte olan 
kredinin azlığına işaret etmek isteriz. Bunları 
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giderici tedbirlerin Hükümet programımızda da 
belirtildiği şekilde alınacağını memnuniyetle ifa 
de ederiz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu teşekkül Türki
ye'nin dört tarafında faaliyet gösteren dev ku
ruluşlardan birisidir. Zirai mahsullerin müsta
kar bir fiyat içerisinde bulunması hususundaki 
gayretleriyle tüketim maddelerinin vatan sat
hında ihtiyaca göre bölgelere tevzii hususunda 
gösterdiği gayreti takdirle anarız. Ancak, bu
nun kuruluş kanununun da kifayetsizliğine işa
ret etmeden geçemiyeceğiz. Toprak Mahsulleri 
Ofisinin hububat v. s. alımları yanında ayrıca 
memlekette istihsal edilen diğer mevzularda da 
yetkili kılınıp bu maddeler üzerinde de fiyat is
tikrarını sağlayıcı bir müessese haline getirilme
sini temenni ederiz. Bu arada bilhassa son se
nelerde büyük bir fiyat istikrarsızlığı içinde bu
lunan çeltik mahsulünün de bu kuruluş tara
fından değerlendirilmesiyle fiyat istikrarının te
min edilmesinin Türk iktisadi 'hayatı için fayda
lı olduğuna kaaniiz. Bilhassa mahsulün idrak 
edildiği devrelerde fiyatların düşük ve mevsim 
sonunu doğru fiyatların anormal temevvüçleı 
göstermesi, gerek müstehlikleri gerekse müstah
sili müşkül duruma sokmaktadır. Ofisin bu işr 
müdahalesiyle fiyat, istikrarının temin edilebi
leceğini belirtmek isteriz. 

Halk Bankası, sermayesi son çıkan kamınla 
bir misli artırılmasına rağmen halen inkişaf ha
linde olup yurdun dört bucağında şubeler aç
ma gayreti içerisindedir. Esnaf Kefalet Koope
ratifleriyle bir ahenk içerisinde faaliyetini icra 
eden bu Bankanın Türkiye'de küçük sanatların 
gelişmesinde büyük rolü olduğuna inanıyoruz 
Bu bakımdan bu müesseseyi daha kuvvetli hale 
getirmek hususundaki gayretlere candan işti
rak ederiz. 

Et ve Balık Kurumunun memleket hayvan
cılığının gelişmesinde gösterdiği hizmetleri ve 
su ürünlerinin değerlendirilmesi yolundaki fa
aliyetleri faydalı olmakla beraber kâfi olmadığ 
kanaatindeyiz. Bu müessesenin daha da geliş
tirilmesi için gerekli gayretler sarf edilmekte
dir. Ancak. Su ürünleri kanun tasarısı Mec
liste tetkik edilmektedir. Bu kanunla bu mües
sesenin de daha faydalı hale geleceğini ümidedi-
yoruz. 

Sayın senatörler; bir de yukarıda saydığımız 
kuruluşların dışında kalan müesseseler üzerinde 

Ticaret Bakanlığının tetkik ve murakabe hakla-
•ma kısaca temas etmek isteriz. Bilhassa tica-
i şirketlerin ve kooperatiflerin Ticaret Bakanlı
ğı tarafından tetkik ve murakabesi kanun hü-
kümle rindedir. Türkiye'de istikrarlı bir serma
ye piyasasının kurulması için kurulmuş olan şir
ketlerin ve kooperatiflerin sıkı sıkıya kanunla-
•ın kontrolunda olması icabeder. Başıboş ve 
kontrolundan azade kooperatif ve şirketler suisti-
nallerle halk üzerinde menfi tesirler yaratırlar. 
Kontrol vazifesi lâyıkı veçhile yapıldığı takdir
le kooperatiflere ve şirketlere itimat artar. Bu 
mretle de sermaye toplanmasına ve büyük ser-
naye şirketlerinin teşekkülüne imkân ve zemin 
hazırlanmış olur. Memleket kalkınmasında bü
yük yardımcı kuvvet olacak olan bu sermaye 
şirketlerinin kurulması için gerekli zemini ha
sırlamak bu Bakanlığın vazifesi cümlesindendir. 
Ancak, teftiş kadrosu kifayetsiz bulunması sebe
biyle bu vazifenin lâyıkı veçhile yapılamadığına 
kaaniiz. Bu noksanlığın da biran önce gideril
mesini temenni ederiz. 

Sayın senatörler; iç ticaret mevzuu üzerin
deki görüşlerimizi şu şekilde özetliyeceğiz: Bu 
nevzua girmeden evvel bugünün şartları içeri
rinde iç ve dış ticaretin tamamiyle biribirine bağ-
'ı ve biribirinin ayrılmaz mütemmimleri olduğu
na işaret etmek isteriz. Memleket dâhilinde 
üretilecek malların ihracata uygun hale gelme
linde ve dış pazar fiyatları ile rekabet edebile
cek seviyede tutulmasında Bakanlığın büyük bir 
rolü olduğuna inanıyoruz. Bunun için gerekli 
tedbirler daha müessir şekilde alınmalı ve istik
rarlı mal istihsali ile istikrarlı fiyat politikası 
üzerinde durulmalıdır. İstikrarlı mal istihsa
linden kastımız her zaman muayyen pazarlara 
aynı kalitede ve aynı miktardaki malı verebile
cek durumda bulunmalıyız. Bunun yanında 
itandart mal üretimine ehemmiyet vermemiz lâ
zımdır. Kurulmuş olan Türk Standartları Ens
titüsünün ve İhracatı Geliştirme Merkezinin 
müspet faaliyetlerine Türk ticari hayatına da
ha müessir olmaları temennisiyle işaret etmek 
isteriz. 

İç ticaret sahasında Ticaret Bakanlığının yet
kilerinin mahdudolduğu cümlemizin malûmu
dur Millî Korunma Kanununun kaldırılmış 
İması fiyat ve etiket kanununun hâlâ çıkarıl-
namış bulunması bir noksanlıktır. Bunların ta-
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istikrarının temin edilmesi hususunda bu Ba
kanlıkla birlikte Hükümetin de gayretli olması
nı temenni ederiz. 

Bu vesile ile Ticaret Bakanlığının üzerinde 
durması lâzımgelen mevzua da kısaca işaret 
edelim. Memlekette istihsalin artırılabilmesi ve 
fiyatlarının normal olabilmesi için faiz hadleri
nin yüksekliğine işaret etmek isteriz. Faiz had
lerinin yüksekliği maliyetin yüksekliğini icabet-
tirmekte ve bunlar da üretim maddelerinin pa
halıya mal olmasını temin etmektedir. Bu mev
zu üzerinde durulması icabettiğine inanıyoruz. 
Bundan başka memleket içerisinde istikrarlı bir 
iktisat ve ticaret politikasının fiyatlardaki is
tikrarı da temin edeceği tabiîdir. Bundan baş
ka ticaret erbabına ve bilhassa özel sektöre kar
şı yapılmakta olan taarruzların müteşebbislerin 
faaliyetlerini psikolojik yönden önlediğini gör
mekteyiz. Bu bakımdan gerek muhalif, gerekse 
muvafık bütün parlömanterlerin ve matbuatın 
bu mevzu üzerinde hassasiyet gösterip müte
şebbislerin teşebbüs kabiliyetlerini psikolojik 
baskıdan uzak tutmasını temenni ederiz. 

Dış ticaret : Yukarıda maruzatımız arasın
da iç ticaret mevzuu dolayısiyle dış ticareti il
gilendiren bâzı kısımlar hakkında da fikirleri
mizi beyan ettik. Buna ilâve olarak umumi ola
rak dış ticaret politikası hakkındaki görüşle
rimizi şu şekilde ifade etmek isteriz. Bunu ge
nel iktisat politikamızın içinde mütalâa ederek 
dış ticarette ithalâtın azaltılması ve ihracatın 
çoğaltılması yolu ile ticaret muvazenesinin te
mini yerine ithalâtı tahdidetmeden ihracatı teş
vik ve artırıcı faaliyetler üzerinde durmak lâ-
zımgeldiğine kaaniiz. Memleketimizde müsta
kar bir fiyat politikasının takibedilebilmesi için 
ithal edilen veya memleket dâhilinde üretilen 
malların fiyatlarındaki istikrarı temin ithalâta 
zaruret vardır. Birçok yabancı memleketler fi
yat istikrarını ithalâttaki serbestiden istifade 
ederek ve fiyatları artan malların fiyatlarını 
düşürmek için dış piyasalardan ucuz mal getir
mek suretiyle hem tüketicinin ihtiyacını karşı
lama yolunu hem de fiyat istikrarını denemiş
ler ve muvaffak olmuşlardır. Biz de fiyat istik
rarının bu yolda temin edilebileceğine inanıyo
ruz. Bunun üretim maddeleri üzerinde de bü
yük tesiri olacaktır. Bu suretle üreticiler ken
dilerini serbest rekabet esaslarına göre hazır
lamak durumunda olacaklar. Ucuz fiyat, yük

sek kalite bu suretle temin edilecektir. Dolayı
siyle üreticiler arasında kötü ve pahalı mal üre
tenler de kendi kendine tasfiye edilecek ve dış 
piyasalara mal verebilecek standart, ucuz ve 
kaliteli üretim teşvik edilmiş olacaktır. Bu ba
kımdan ithalâtın tahdidedilmemesi, dolayısiyle 
ihracatın teşviki mahiyetinde tezahür edecektir. 

Dış ticaretten söz açmışken yerli ürünleri
mizin ihracında bakanlığın daha titiz davran
ması lüzumuna işaret etmek isteriz. Tütün. 
fındık, üzüm, pamuk gibi başlıca ihraç malla
rımızda senelere göre, bilhassa iklim şartları
na göre artma ve eksilmeleri göz önünde tuta
rak müstakar bir ihraç politikasına girmemiz 
zarurettir. Bunun yanında aynı malları üre
ten rakip memleketlerin rekabetini de göze al
mamız lâzımdır. Bilhassa tütün mevzuunda 
dünyadaki istihsal fazlalığını da nazara alarak 
tütünlerimizin değeri pahasına ve her sene sa
tılmasını temin maksadiyle yeni yollar ve ça
reler aramak zorundayız. Bugün ihracatımı
zın müşkülât arz ettiği devre içerisinde stok
larımızın eritilmesi için bâzı tedbirlerin ve ni
zamların değiştirilerek ihracatı kolaylaştırıcı 
ve stokları azaltıcı tedbirlere girmekte zaruret 
vardır. Bu bakımdan gerek istihsalde, gerek 
ihraçta müstakar bir tütün politikasının içeri
sine girmekte zaruret kendini göstermektedir. 

Bu mevzua girmişken yabancı sermayenin 
memleketimize girmesi ve ihracat politikamız
da yapacağı tesirler üzerinde de durmak lâ
zımdır. Ya'bancı sermaye elbetteki kâr aramak 
maksadiyle gelir. Bize düşen vazife memleke
tin en az zararına olacak şekilde yabancı ser
mayeden istifade etmektir. Yabancı sermayeyi 
kendimiz yapamadığımız ve teknik imkânlar
la sermaye bakımından kurmamız müşkülât 
arz eden sahalar üzerinde teksif etmek ve dola
yısiyle ihraç edilebilecek malların üzerine yö
neltmek Türkiye'nin menfaatlerine en uygunu
dur. Yabancı sermaye kuruluşlarında bu ba
kımdan hassasiyet gösterilmesi ihracatın artı
rılmasında faydalı olacaktır. 

İhracatı artırıcı tedbirleri hulasaten arz et
mek icabederse şöyle sıralamak lâzımgelir: 

1. Yatırımları teşvik etmek. 
2. Ucuz kredi ve istihsale yöneltilmiş kre

diler 'temin etmek. 
3. îhraçedilecek mallar için bâzı muafi

yetler tesbit etmek. 
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4. Rejim ve siyasi hâdiselerde buhrana 
gidici hava estirmiyerek Anayasa rejiminin 
istikrarını muhafazada daha hassas bulunarak 
piyasada psikolojik mânada yaratılmak iste
nen ürtükücü hallerden çekinmek. 

5. Sermayeyi spekülatif işlerden ve gayri-
menkullerden, üretimi artırıcı maddeler üze
rine doğru kaydırmak. 

6. Yatırımları teşvik edici kredilerdeki 
formaliteleri azaltmak, 

7. Yabancı sermayeyi getirebilmek için 
gerekli ortamı yaratmak ve mevcut ürkekliği 
giderici tedbirler almak, 

8. Ticaretin devletleştirilmesi, ithalât ve 
ihracatın Devlet eliyle yapılacığı yolundaki mü
nakaşa ve dedikoduları katî olarak reddedip 
psikolojik atmosfer yaratmak, 

9. Pazarlama, değerlendirme, fiyat istik
rarı gibi dış ticaretin esas unsurlarını teşkil 
eden mevzularda, uzun vadeli ve istikrarlı ke
sin tedbirler üzerinde katî yürümek, 

10. Dış ticaret rejiminde anaunsur olan 
istikrar ve açıklık kaidelerine mutlak riayet 
etmek, 

11. Dış münasebetleri yakinen takibetmesi 
ica'beden dış memleketlerdeki mümessillerimi
zi ticari hayatı ve gittiği memleketin şartları
nı bilen kimselerden seçmek gibi tedbirlerin 
inkişaf etmekte olan dış ticaretimizi daha da 
iyiye götüreceğini ümidediyoruz. 

Sayın senatörler; bu arada kısaca süratle 
ihracedilmesi lâzımgelen ve mevsimlere göre 
muayyen süreler ihracedilen meyva ve sebze 
üzerinde de durmak faydalı olur. Bunların is
tediği sürati ve bozulmadan mahalline git
mesi hususunda tedbirlerin daha kuvvetle alın
ması lâzımgelmektedir. Bu husus önemli bir 
döviz kaynağı olarak Türkiye için açılmış bu
lunmaktadır.. Bâzı kırtasi formalitelerle ve 
ayrıca sevk vasıtalarının günün şartlarına uy-
durulmaması sebebiyle doğan müşkülâtı gider
mek en büyük vazifemiz olmalıdır. 

Bu arada dış ticaret mevzuundan söz aç
mışken dış pazarlar aramak konusu üzerinde 
durup bilhassa Şark - Müslüman memleketleri 
ile ticari münasebetleri geliştirmenin tedbir
leri üzerinde durulmasının lâzım olduğu kanaa
tindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözümü bitirme
den evvel Sayın Karavelioğlu'nun, temas et
miş olduğu mevzua kısaca temas etmekte fay
da mülâhaza ediyorum. Sayın Ticaret Bakanı 
tarafından bu mevzuun cevaplandırılacağına 
kaniim. 

Ancak biz grup adına konuştuğumuz için 
Adalet Partisi oyları ve seçim bahis mevzuu 
edilmesi sebebiyle bu mevzuda kısaca şu ce
vabı arz edeceğim. 

Muhterem, arkadaşlarım, biz, tüccarların 
oylariyle iktidara gelmiş bir parti değiliz. Biz 
şehir merkezlerinden az rey almış, köylerden 
ve işçilerden daha çok rey almış partinin mü
messilleri ve iktidarı olarak huzurunuzda bulu
nuyoruz. Arkadaşımız, bizi sanki tüccarların 
mümessilleri olarak, menfaatçilerin mümessil
leri olarak eski devrin mümessilleri olarak hu
zurunuzda ifade etmeye kalktılar. Biz Anayasa 
rejimi içerisinde Anayasanın kendisine bah
şettiği seçme ve seçilme hakkı en az konuşa
nın sahilbolduğu hakka denk olan Türk vatan
daşının oylarını âdi menfaat tasnifine tabi 
tutmayı bir Anayasa yapıcısı ve savunucusuna 
yakıştıramadığımızı huzurunuzda esefle ifade 
etmeyi vazife sayıyorum. 

Sayın senatörler; Ticaret Bakanlığı bütçesi 
münasebetiyle A. P. Grupunun görüşlerini özet 
olarak belirtmeye çalıştım. Grupum adına he
pinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarken, büt
çenin memleketimize ve milletimize hayırlı ol
masını dilerim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler grupları adı
na yapılan konuşmalar bitmiştir. Şahısları adı
na yapılacak konuşmalar lehte, aleyhte ve 
üzerinde tertiplenmiştir. Buna göre Saym 
Âdemoğlu lehinde, Saym Ağırnaslı aleyhinde, 
Sayın İnceoğlu üzerinde, Saym Durul lehin
de, Saym Ucuzal üzerinde, Saym Akyürek üze
rinde. Böyle tertipleniyor ve devam ediyor, di
ğer arkadaşlar da lehinde, üzerinde aleyhinde 
söz istiyerek devam ediyorlar. Saym Âdemoğlu 
buyurun., 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, büyük Senatonun saym üyeleri, 
Saym Ticaret Bakanı. Şahsım adına söz aldı
ğım bu sırada, yüksek kararlarınızla şahıslan 
adına konuşan arkadaşlarımızın 10 dakika ko
nuşması dolayısiyle koca bir Ticaret Bakanlı-
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ğının bütçesi hakkında kelimeleri ifade edecek 
kadar ihtisar etmeniz dahi bu müddetin yeti-
şemiyeeeğini takdir buyurursunuz. Onun için 
ben de Türkiye'nin büyük kütlesini teşkil eden, 
çiftçi ve onun yanında ondan sonra gene ikin
ci derecede büyük kütleyi teşkil eden esnaf 
ve sanatkârların kredi mevzuuna değinmek is
tiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, içinizde belki hatırlı -
yanlar olacaktır. Bendeniz Senatoya geldiğim 
4 seneden beri, bu memleketin nüfusunun dört
te üçünü teşkil eden çiftçi ve köylünün he
men içinden gelen bir arkadaşınız olarak ve 
her sene de onlarla yakın temasta bulunan 
bir arkadaşınız olarak onların kredi mevzula
rını, kredi dertlerini, bu kürsüden dile getir
dim. Fakat şunu hemen itiraf edeyim ki; ben 
'beriden evvel konuşan bâzı arkadaşlarım gibi 
maalesef bu müessesenin, bu tenkidlerimize 
rağmen bu büyük kütlenin derdine deva ol
duğuna kaanii değilim. 

Aziz arkadaşlarım; bundan evvelki bütçe
lerde de bâzı memleket meselelerinden ve mem
leket dertlerinden bahsetmişti ve Türkiye'de 
mutlaka güler yüzlü 'bir idarenin karşısına 
gelen alâkalı vatandaşlara iyi muamele edecek 
'bir idarenin yerleşmesinin şart olduğunu ifa
de etmiştim, işte Türkiye'de büyük bir küt
leyi teşkil eden köylüye iyi muamele yapmı-
yan müesseselerden bir tanesi de Ziraat Ban
kası şubeleridir. Elbette ki, bu müessesede çok 
kıymetli, hakikaten vatandaşa hayatını ve
rircesine alâka gösteren 'büyük hizmet yapan 
memurlarımız pek çoktur, fakat maalesef ve 
maalesef köylü ve çiftçiyle alâkası bulunan 
mevkilerdeki arkadaşlarımız maalesef köy
lüye kötü muamele ettikleri 'birer hakikattir. 
Bu hakikat karşısında ve 4 seneden beri bi
zim burada bu para ile değil, mesai ile, kont-
rolla halledilecek, bu mevzuun maalesef hal
ledildiğimi görememişizdir. Ziraat Bankasının bir 
hayvancılık kredisi vardır. İşlemez arkadaşlar, 
sebebi, çiftçi alır da parayı geri vermez diye 
işlemez. Ziraat Bankasının bir sulama kredi
si vardır. Çok yürekler acısıdır. Bu yaz son
baharda Adana'da muttali oldum. Dünya Ban
kası Ziraat Bankasına 200 milyon sulama kre
disi vermiş, bunun büyük bir kısmı büyük su
lama dolayısiyle Devlet Su İşlerine tahsis edil

miş 80 milyon lirası da küçük sulama işleri do -
layısiyle Toprak - su emrine verilmiş. Fakat 
Ziraat Bankası aracılığiyle, Dünya Bankası 
mümessilinin Adana'da yaptığı tetkiklerde bu 
80 milyondan on milyon kredi olarak verildi
ğini, on milyonunun sarf edildiğini, 70 milyo
nun Ziraat Bankası veznelerinde, kasalarında 
beklediği tesbit edilmiş. Dünya Bankası mü
messili sormuş. Orada zannetmeyiniz ki; yal
nız benim partimin mensupları var. Bütün par
ti mensupları, hiç partisi olmıyan arkadaşlar 
da bu toplantıda, bu münazarada bulunmuş
lar. Sormuş niye vermediniz diye? Efendim; kar
şılık bulamadık da onun için vermedik. Krediyi 
veren Devletin mümessili veya, müessesenin mü
messili verin diyor. Karşılık istemeden verin 
diyor. Fakat bizim idarecilerimiz sanki cep
lerinden babasının parasını çiftçiye veriyor
muş gibi ellerini ceplerine uzatamıyoryar. Veya 
uzatsalar da titrete titrete üç kuruşunu veri
yorlar. Dedim ki, güler yüzlü ve iyi muamele 
yapan bir idare şarttır. Arkadaşlarım bunu 
söylediğimiz zaman bâzı kimselerin nezdinde 
kötü oluyoruz. Ama bunları söyliyeceğiz, me
zara kadar söyliyeceğiz. Ya bu idare Türkiye'
ye gelecek, veyahutta biz de bu idareye kü
süp dağbaşlarma çıkıp bir köyde oturacağız. 
Başka çaresi yok bizim için. Meselâ son sel
ler dolayısiyle Çukurova'da 300 bin dekar ara
zi sular altında kalmıştır. Ben de Ticaret Ba
kanlığı vasıtasiyle Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğünden bu sel felâketine uğrayan bölge
ler için yeni bir kredi temini veyahut da hiç 
olmazsa buralarda hasara uğrayan hububat 
yerine pamuk ekilecek tarlalarda yapılacak 
ekim için krediyle, tohumluk verilip verilme
diğini sordum bir aydan beri cevap gelmedi. 
Bir ay sonra da ekim başlıyacaktır. El'beteki 
Ziraat Bankasının bu hususta bir tedariki ve 
bir düşüncesi ve bir hazırlığı bulunacaktır, 
bulunması icabeder. İnşallah bir ay sonra biz 
mahcuboluruz, inşallah bir ay sonra Ziraat 
Bankası idarecileri bizim göğsümüzü kabarta
cak çok iyi hareketlerde bulunurlar. Krediler 
veyahut da tohumluk temin etmek suretiyle, 
biz mahcuboluruz.. Çiftçilerin ve milletin 
yüzleri güler. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu 3 dakikanız 
kalmıştır. 
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MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
—• Muhterem senatörler sözlerime başlarken 
ifade ettiğim gibi müddet çok kısa, dert ve ifa
de edilecek mevzular çok fazladır. Bu itibar
la söyliyeceklerimizin hepsini söylemek imkâ
nını bulamamaktayız. Birkaç kelime de Tür
kiye nüfusunun ikinci büyük kütlesini teşkil 
eden esnaf ve santkârlarm kredisi ile alâkalı 
bulunan Halk Bankasından bahsedelim. Şu
nu iftiharla söylerim ki; bu müessese hakika
ten iyi çalışmaktadır. Türkiye'nin birbuçuk 
milyona yakın olan esnaf ve sanatkârlarının 
nüfusu beş milyon eder. Belki 6 milyon eder. 
6 milyonu geçindirecek sanat erbabının fayda
landığı müessesenin öz ve yabancı sermayesi 
400 000 000 dur. Bu miktarın bu müesseseye 
bağlı esnaf ve sanatkârları beslemesine imkân 
yoktur. Fakat şayanı şükrandır ki, baştaki 
idareciler biraz evvel hasretini çektiğimizi ifa
de ettiğim güler yüzlü, tatlı dilli ve iyi muame
le yapan arkadaşlardan kurulmuş olması bu 
müesseseye imkânlar temin etmekte ve müesse
seye bağlı sanatkârlar da memnun olmaktadır
lar. Bu sanatkârların bir kısmına alet temin 
etmekte bir kısmına cihazlar bulmakta ve bu şe
kilde bunları tatmin etmekte, bunların geçim 
dertleri geçim sıkıntılarını gidermektedir. Onun 
için bu müesseseye alâkasını esirgemiyen muhte
rem arkadaşım Sayın Ticaret Bakamına ve bu 
müessesenin başında bulunan ve bu müesseseye 
geldikten sonra bu müesseseye dinamizm ka
zandıran Sayın Umum Müdür Halit Taşçıoğ-
lu'na Türkiye'de bulunan esnaf ve sanatkârlar 
namına şükranlarımı hakikaten arz etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım; müddetim doldu
ğu için başka mevzua girmekten sarfınazar 
ediyorum. 1966 bütçesinin Ticaret Bakanlığı
na hayırlı ve uğurlu olmasını, memlekete de 
iyi işler getirmesini temenni eder, sizlere hür
metlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, hayat pahalılığından söze baş
lamak istiyorum. Şüphesiz ki, hayat pahalılı
ğının ilk temel sorunu üretim azlığı, üretim ye
tersizliği oluyor. Ama suni olarak yaratılan pa
halılığa da elbette pay vermek zarureti vardır 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı öteden 
beri halledemediğimiz bir noktayı mutlak suret

te işaret etmek isterim. Hayat pahalılığının asıl 
âmili iç pazarlar arasındaki entegrasyonun, 
dengenin meydana getirilememesi oluyor, sade
ce Ticaret Bakanlığının işi değildir, şüphesiz. 
Ama, koordinasyon meselesi olarak belediyeler
le teşriki mesai ederek, ulaştırma teşkilâtı ile 
teşriki mesai ederek, belediyelerin tanzim sa
tışlarını vesaireyi tertipliyerek ayarlıyarak Et -
Balık Kurumunun faaliyetlerini biraz daha hız
landırarak genişleterek, bu periyodik devrelere 
mahsus olan veya çok defa enfilâsyona doğru 
götürmekte ve vahim sonuçlara doğru götür
mekle de âmil olacak hayat pahalılığını önlemek 
fiyat seviyelerini dengede tutmak mümtkün olur, 
kanaatindeyim. Elbette ki, her sistemin kendi
ne göre alacağı tedbirler olur. Bu sisteme göre 
hayat pahalılığının tedbirleri zecrîdir. Millî Ko
runma Kanunları yürütülür. Karaborsa ile mü
cadele edilir. Depolar kontrol altına alınır. Ve 
elbette ki, şuradan alıp şurada satmak, depoda 
saklayıp bilmem karaborsaya sürmek, falan et
mek yolları engellenir, önlenir. Liberal ve ser
best ekonomi sisteminde bunu elbetteki yapmak 
mümkün değildir. Ama onun da kendine göre 
piyasaya mal arzını kolaylaştırıcı deminki, 
ifade ettiğim şekildeki iç dengeyi sağlayıcı 
tedbirleri vardır. Ve her düzen, her politika 
kendine uygun tedbiri alarak müstehlik kütle
lerini çok sıkıntılı duruma düşüren ve üstelik 
müstahsıla da çok defa birşey kazandırmıyan 
hastalık çok defa memleketin iktisadi ve malî po
litikasını aşmazlara düşüren bu anormal gidişi, 
hayat pahalılığını durdurmak yolunu herhalde 
bulmalıdırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bir müteşebbis ko
nusunda bir anlaşmaya varmalıyız. Müteşeb
bis deyince çoğu defa aracı tüccarı şuradan alıp 
turada satanı bekletip daha fazlasına satanı, tıp
kı sanai kuran insan gibi mütalâa ediyoruz. 
Veyahut mütaahhidi de değildir. Bir sanayi ku
ran teşebbüs sahibini teşebbüs erbabını Devlet 
her şekilde korumalıdır. Her şekilde, onun, o 
sanayi kolunun gelişmesine yardımcı olmalıdır. 
Onun kredi sıkıntılarını karşılamak, ona yar-
lımcı olmalıdır. Ama müteşebbis adının altına 
ıığınarak aracı şeklinde memleketin hayat 
şartlarını güçleştirenlere ağırlaştıranlara yar-
lımcı olan davranışlardan ve kredi paylarında 
mları ileride tutmak gibi yollardan, politika

sından mutlaka Devlet sakınmalıdır. 
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Çok defa memleketin muayyen ürünleri üze
rinde spekülatif, muayyen kadroda insanlar, 
spekülatif önceden tedbirler alırlar. İşte fın
dık, üzüm, pamuk vesaireyi daha mahsul da
lında iken hem de neşriyatı da ona göre ayar
lamak suretiyle mubayaa ederler. Ondan sonra 
mal fiyatlarını yükseltmek için Bakanlığın ka
pılarını Hariciye kapılarını vesaireyi çalarlar. 
Ve tedbirler alırlar. Biz sanırız ki, bu mal yük
selişinden fiyat yükselişinden müstahsil fayda
lanıyor. Halbuki mal müstahsilin elinden çoktan 
çıkmıştır. Ve o aracı faydalanır. Şu halde kre
dileri böyle zamanlar da o aracı tüccara değil 
de, müstahsıla getürmek suretiyle onun yaşama 
şartlarını, sıkıntılarını hafifletmek lâzımdır ki, 
müstahsil hiç olmazsa dört kök daha findik, ya
hut biraz daha pamuk, biraz daha tütün, zeytin 
eksin. Vesaire de, memleketin ürün istihsal 
hacmında bir gelişme olsun. Tam aksi olur. Müs
tahsil yerine aracıya götürülen kredi ile bu im
kânlar daraltılmış, azaltılmış olur. 

Muhterem arkadaşlar, zamanın kısalığı sebe
biyle az az temas ederek geçiyorum. Elbetteki 
uzman elemanlar bu işler, bu mevzular üzerin
de yeterlikle daha derinliğine dururlar. Trak
ya'da turfanda sebzeciliği geliştirecek olursak 
süratli vasıtalarla bâzı Avrupa şehirlerine nak
lini sağlıyacak olursak bu bir döviz kaynağı 
olur. Bilhassa Trakya'yı niçin söylüyorum. 
Trakya yol bakımından daha kolaylaştırır bu 
işi. Avrupa'nın ayağına doğru götürmede kolay 
olur diye ifade ediyorum. Bunun üzerinde Ta
rım Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftliği v.s. ile te
mas ederek bunları teşvik edici davranışlarla 
turfandacılıkla beraber konserveciliğin de teş
vik edilmesi yolunu Sayın Macit Zeren arkada
şımızdan kredi müesseselerini de bu yoldan 
teşvik ederek canlandırmasını rica edeceğim. 

Dış ticaret konusunda bâzı şeyleri, Devlet 
mubayaasını, doğrudan doğruya, yine aracı va
tandaşa başvurarak alıyoruz. Diyee eksinizin 
Ağırnaslı, sen devletçiliğe taraftarsın onun için 
de bunu devletleştirelim mi? Bana kalırsa dış 
ticaretteki 3 milyarlık, 3,5 milyarlık kazancın 
10 bin kişinin eline bırakılması ve üstelik vergi 
kaçırma suretiyle beyhude yere büyük servetler 
biriktirilmesi yerine elbette devletleştirilmesine 
taraftarım. İyi ama dış ticareti daha iyi yapı
yor, o iyi, ya o. Şahıs da Devlet adına devlet
leştirilmiş olur. Ne ölür1? İlle benim kasaya ak

sın yerine milletin kasasına akısın olur. Ben kre
di müesseselerinde de sigortacılıkta da aynı 
kanaatteyim. Fakat hiç olmazsa Devlet muba
yaalarını müsaade etsinler de, aracıyı bertaraf 
ederek bizzat Devlet eliyle yapmak yolunu tut
sunlar. Elbette kıymetli arkadaşlarımın işaret 
ettiği gibi Adalet Partisi iktidarı daha çok köy
lünün, işçinin, yoksul halkın oylarına dayanmış
tır. Ben bunda aynı müşahadedeyim. Ama ikti
dara geldikten sonra eğer onların menfaatları 
geniş halk kütlelerinin menfaatleri yerine sa
dece aracı tüccarın mütaahhidin menfaatlerine 
doğru yönelirse, yöneldi demiyorum. Akarsa o 
zaman, insanın yüreğine elbette ki, büyük bir is
tifam çöreklenebilir. O vatandaşların müstahsil 
kütlelerin ve halkın menfaatine doğru yönelme
sinin çareleri de arz ettiğim tedbirlere doğru 
yol almak suretiyle olur. Saygıyla selâmlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, Sayın Bakan ve değerli Bakanlık 
Erkânı. 

Şahsım adına bâzı özel hususlara temas et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Ziraat Bankasınca 
çiftçiye verilen çevirme kredileri çok eskiden 
bâzı yerlerin fazla plasman elde etmesi sebebiyle 
normal kredi alabilmekte oldukları halde bâzı 
yerlerde hususiyle seçim bölgem olan Afyon ve 
kazalarında çok azdır. Ortalama 500 lirayı geç
mez. Ekseriyetin 200 - 300 lira arasında çevirme 
me kredisi verilir. Bu da krediyi aldığı gün çift
çinin pazar harçlığı olmaktan başka bir işe yara-
mıyacağı takdir buyurulur. 

Bunların normale ircaı şart olduğu muhak
kaktır. Bu gibi çok az kredi alan çiftçilerden me
selâ bildiğim Afyon ve kazalarında olduğu gibi, 
geçen sene hasbelkader mahsulü çok zayıf olan 
yerlerin çevirme kredileri hayvan yem kredileri 
hiç değilse normale çıkarmak her halde mümkün
dür. 

Çünkü geçen sene hamdolsun memleketimizin 
büyük ekseriyetinde mahsuller iyi olmuştu. İhti
yacı olmıyan kimseler faizle borç para alıp da 
borçlanmak istemezler. İstiyenler olursa elindeki 
ödeme gücüne göre tatmin edici kredi verilmeli
dir. 
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Benim istirhamım geçen sene mahsulleri kısa 
olan yerlere ve kredi borcunu ödemiş olanlara ek 
kredi verilmek suretiyle bunların zor durumdan 
kurtarılmasını istirham etmekteyim. Köylüler 
evvelâ mahallî Ziraat Banka Müdürüne başvur
duklarında plasman olmadığı için veremiyecek-
leri cevabını vererek köylülerin posta posta mü
temadiyen buralara kadar gelip kredi verilmesi
ni talebetmeleri üzerine ricada bulunurlar. Zi
raat Bankası ihtiyaçlarının tesbiti için mahalli
ne derhal yazı yazar. Bâzı ajans müdürleri ihti
yaçlarını tesbit ederek bildirmekte ise de bâzıları 
da 5 - 10, 15 seneden evvel aldıkları kredi esasını 
alarak hakkı olan kredi verilmiştir. Plasmana ih
tiyaç yoktur, diye cevap verilmektedir. Bu husu
sun müfettişler gönderilerek ta köylere kadar 
tesbit edilmesini istirham ediyorum. 

Ziraat Bankasına müracaat ederek sızlanmak
ta olan yerlerin ajans müdürleri çok hasis davra
narak halkın ihtiyacını derdini aksettirmediği ve 
çiftçilerde; iddiasında ısrar ettikleri takdirde 
vakit geçirmeden gönderilecek bir müfettiş ta
rafından köylere kadar giderek köylünün ihtiya
cının mahallinde tesbit edilmesini ve yaz ekimini 
mevsimi geçmeden bu işlerin halledilmesini ve 
güz sonu elindeki mahsulünü ucuz fiyatla sat
mak suretiyle namusu ile borcunu ödemiş olan
lara Devletin müşfik elini uzatmasını hassaten 
arz ve temenni ederim. 

Bilhassa şu husus çok mühim, Sayın Âdem
oğlu arkadaşımızın içli bir şekilde yakındığı gibi 
biz Afyon köyleri halen daha Ziraat Bankasının 
hayvan kredisi, sulama kredisi, meyvacılık kre
disi gibi kredi alınmasının mümkün olduğunu 
bilmezler, onların bildiği senede 3 - 5 yüz lira 
alıp ertesi sene vermektir. Buraya gelen muhtar
lara soruyorum, bizim bunlardan hiç haberimiz 
yok diyorlar. Bunun da bir esasa bağlanmasını 
artık vicdanlarınıza arz ederim. Bütçenin mem
lekete ve millete hayırlı olmasını diler, hürmetle
rimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Durul, buyurunuz, efen
dim. 

MEHMET EMİN DURUL (Denizli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, muhterem Ticaret 
Bakanlığı erkânı ve bankalar erkânı; şahsım adı
na muayyen bir mevzu üzerinde kısaca bir mâ
ruzâtta bulunacağım. Esasen vaktin az oluşu ge
niş mevzulara temas etmeye imkân vermiyecek-
tir. Hakikatte küçük görülen bu mevzu, büyük 

bir halk kütlesine hitabetmektedir. Arkadaşla
rım, 32 milyonluk Türkiye'mizde bugün için sa
yıları 1,5 milyon civarında küçük esnaf ve kü
çük sanatkâr vardır. Bu miktarın 900 bini küçük 
esnaf, 600 bini de küçük sanatkârdır. Nüfus iti-
'bariyle ifade ötmek istersek on milyona yakın 
'bir insan kütlesidir. Ancak bunların isimleri gi
bi sermayeleri de küçük ve varlıkları da kifa
yetsizdir. Plânlı bir kalkınma çabası içinde 
olan Türkiye'mizde bugün için ticari teşkilât
lanma ve hattâ Anayasamızın emrettiği koope
ratifleşme, henüz istenilen seviyeye ulaşama
mıştır. Üstelik 'bu sınıf, orta sınıfın da büyük 
bir kısmını teşkil etmektedir. Miktar ve durum
larını bu suretle 'belirttiğim bu kütlenin yurt 
ekonomisindeki ve kalkınma alanındaki yerini 
hepimiz takdir eder ve bunun ne kadar büyük 
bir önem taşıdığını idrak ederiz. Ancak aziz 
arkadaşlarım, bu kütle bugün hemen hemen 
sermaye ve kredi bakımından sahipsiz durum
dadır Bu kütlenin elinden tutan ve ona yar ol
maya çalışan yegâne Devlet müessesemiz Halk 
Bankasıdır. Maksat ve mâna itibariyle büyük 
olan banka kuruluşundan bu yana sembolik 
bir mahiyette kalmış ancak iki sene evvel Dev
letin iltifatına mazhar olmuş ve sermayesi artı
rılmıştır. Yalnız şunu arz etmeden geçemiyece-
ğim ki, Halk Bankası şimdiye kadar ancak 100 
bin küçük esrcıaf ve sanatkâra kredi temin ede
bilmiştir. O halde aded itibariyle nispet eder
sek aziz arkadaşlarım, 1,5 milyonda 100 bin, bu 
birbuçuk milyon ailedir, 1/15 nisbetindedir. 
Dâvanın büyüklüğü bu suretle kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Son zamanda sermayesi 
300 milyon artırılan bankanın bu miktardan 
ancak alabildiği cüzi bir miktardır. Yalnız 
bankanın bugünkü faaliyetlerine bir göz ata
cak olursak bankanın kalkınması Devletin el 
uzatniasiyle beralber asıl kendi bünyesi içinde 
olmuş, başlarındaki değerli genel müdürleri ve 
idarecileri sayesinde büyük bir kalkınma ve 
hızlı bir gelişme yoluna girmiştir. Şimdi kısa
ca rakamlar vermek suretiyle bunları sizlere 
arz edeceğim. Arkadaşlarım, hepiniz biliyorsu
nuz ki, Halk Bankası esnaf kefalet kooperatif
leri vasıtasiyle bu esnaf vev küçük sanatkârla
ra kredi verir. Bu kooperatiflerin adedi buıgün 
memleketimizde 210 dur. 31 . 12 . 1964 tarihine 
göre. Bir yıl içinde 31 . 12 . 1965 te 263 olmuş
tur. Yapılan tahsis ise 233 586 000 den 
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288 297 000 e yani 54 711 000 farkla yükselmiş
tir. Ortak adedi 1964 te 87 898 iken 1965 te 
98 500 olmuş, 10 602 fark göstermiştir. Şube 
adedi 1964 te 69 iken 1965 te 78 olmuştur, 
9 farkla. 1966 yılı için en az 10 şubenin açıl
masına ve 60 kooperatifin kurulması daha prog
rama alınmıştır. 1965 yılında esnaf kefalet koo
peratifine tahsis edilen 54 711 000 liraya ilâve
ten 10 milyon lira donatım, ayrıca 10 milyon 
da KSG-I, açık ismiyle küçük sanatları geliştir
me ikraz fonundan ayrılmıştır. Aziz senatörler 
ismi küçük olan bu küçük esnaf ve sanatkârlar, 
arz ettiğim veçhile büyük bir kütleyi teşkil et
mektedir. Memleketimizin kalkınması bunların 
kalkınmasiyle hemen helmen miümkün olacaktır. 
Üstelik orta sınıfı kalkındıracak olan 'bu kütle
nin kalkınması sayesinde memleketimizde rejim 
teminatı da yerine gelecektir. Sözlerime burada 
nihayet verirken hakikaten bu 'bankayı "büyük 
bir hızla, büyük bir çaba ile kendi imkânlariy-
le esnafın ve küçük sanatkârın ayağına kadar 
götüren yurdun her köşesinde bir şube ve bir 
faliyet yuvası açmak istiyen mensuplarına bu
rada şükranlarımızı sunmayı bir vazife bilirim 
Ayrıca arkadaşlarım bu banka o kadar büyük 
toir anlayış içindedir ki, geçen sene Hendek'te 
ve bu sene de Kırşehir'de vukulbulan sel felâ
ketlerine inanınız ki, basından öğreniyoruz, 
hiçbir maksatla arz etmiyorum, Kızılaydan da
ha erken yetişmiştir. Elemanlarını göndermiş
tir, süratle ihtiyaçlarını karşılamıştır, borçları
nı ertelemiş ve onları yeniden kredi ve sermaye 
imkânına kavuşturmuştur. Hepinizi en derin 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurun efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve Ba
kanlık erkânı, Ticaret Bakanlığının 1966 yılı 
bütçe kanun tasarısı üzerinde şahsım adına söz 
alarak huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, Ticaret Bakanlığımız 
memleketin anadâvalarından çoğuna müspet is
tikamet vermek, bunun neticesinde ticari ve ik
tisadi hayatımızı sıkıntısız ve sarsıntısız olarak 
devam ve inkişaf ettirmekle görevlendirilmiştir. 
Gerek zirai ve gerekse sanayi istihsalimizin de
ğerlendirme ve müstehlike kolaylık temin etme
de görevli bulunan bakanlık bugünkü hali ile 
oldukça ağır ve çetrefil bir durumla karşı kar

şıya olduğu halde bugüne kadar bir teşkilât ka
nununa kavuşmamıştır. Bu hal Bakanlığın bün
yesindeki vazifenin aksamasına bunun neticesi 
olarak da iktisadi hayatımıza tesir eden hallere 
sebebolmaktadır. Bu maruzatımla Ticaret Ba
kanlığının şiddetle teşkilât kanununa kavuşma
sının şart olduğunu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu kısa mâruzâtımdan sonra bâzı temennile

rimi arz edeceğim. Bugün memleketimiz dâhilin
de imal edilen sanayi mamulleri ve montaj sa
nayii ve bilhassa Traktörler ister hususi, ister 
resmî sektöre aidolsun fiyatlarının ithâl malla
rına nazaran oldukça fazla fiyatla veya aynı se
viyede olmak üzere piyasaya arz edilmektedir. 
Buna sebep millî sanayiimizin himayesi, inkişafı 
ve devamına matuf iyi niyet ve samimiyetle alı
nan himaye kararıdır. Bu cins mamullerin ithal 
kotalarına alınmaması suretiyle iyi niyet ve hi
maye maalesef vatandaş aleyhine sanayiciyi bir 
monopol sahibi hissiyatına sevk etmektedir. Böy
lece fazla kâr sağlama yolu açılıyor, bunun neti
cesinde işçi ile işveren arasında ihtilâf uzadıkça 
hem memleket hem de işçi zarar görüyor bu yüz
den de iktisadi hayatımız zedeleniyor. Bu iyi ni
yetli himayenin suiistimal edilmiyeceğini bu yo
lu tutanların bilmeleri vekâletçe de ele alınmalı
dır ve bu yolda alınmış bir tedbir var mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bankasını il
gilendiren bâzı temennilerimi de arz etmek iste
rim. 

Zir-aat Bankasının bu,.yılki mustahsıla temin 
ettiği kredili gülbre çalışmaları yolunda göste
rilen gayretleri şükranla karşılarım. Genel Mü

dürlüğün 'bu çalışmalarına bâzı mahallerde 'bil
hassa ajanslarda görevli bulunan müdürlerin 
iştirak etmediğini, bunun, neticesi olarak güb
renin köylüye mevsimin geçmesi sonunda veril
diği de bir hakikattir. Ümidederiz ki, hu gibi 
tutum içinde olan görevlilerin banka, memle
ket ve müstahsil için zararlı olduğunu idrak 
etsinler. 

Yine temennilerim arasında kredi koopera
tiflerinin daha faydalı olahilmesi için mümkün 
olan plasman imkânı sağlanarak yeni ortakla
rın d<* iştirakine imkân verilmelidir. Ayrıca 
besicilere açılan kredilerin müddetinin 6 ay
dan yukarı bir müddete çıkarılması bu işle iş
tigal eden vatandaşlara fayda sağlayıp bekle-
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nen gayelerin tahakkukunu sağlıyacaktır. Ak
si halde bugünkü prensiple bu kredilerden bek
lenen neticenin temini mümkün değildir. Şöyle 
ki : 

Besi kredisi alan kimseler, besi için aldık
ları sığırları en az 4 aylık bir müddetle besiye 
tabi tutmadıkça alımla satış arasında beklenen 
emek ve masraf farkını yaratan kârı temin 
edemezler. 

Kredi müddeti 6 ay olduğuna göre 1 nci 4 
aylık müddetten sonra 2 nci devre besisi için 
kalan 2 ay içinde beklenen gayeye ulaşma im
kân sağlanmıyor ve vâdesi gelen banka borcu
nu ödeme mecburiyetinde kalınca elindeki hay
vanları satmak ve borcunu ödemek medburiye-
tinde kalıyor. Bu satış mecburiyeti için yapıla
cağından hem tam beslenme ve kredi borcunun 
vâdesi geldiğinden, elbette istediği fiyata değil, 
alıcının istediği fiyata satılmakta, ve birinci 
döneminde elde edilmiş bir kâr varsa 2 nci le-
rin dönemi dolmadan kaybetmek durumu ile 
'her zaman karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu sebeple bu kredi müddeti 8 veya 12 ay
lık bir müddetle açılırsa kredi alan vatandaş 
veya 4 aylık normal besi devresini 2 veya 3 de
fa tamamlamak suretiyle hem besiciye ve dola-
yısiyle memleket ekonomisine fayda sağlanmış 
olur ve gaye de tahakkuk eder, 

Ayrıca bu kredi şartları arasında alınacak 
sığırların 6 ve 3 yaş arasında olması için sıkı 
bir de tahdit vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, bir de şu hu
susa temas etmek istiyorum. Geçen sene porsuk 
vadisinde suların basması ile ova baştanbaşa 
sular altında kalmış, 41 köyün bütün mahsulü
nün heba olması Şark'm sığır cinsini ileride bü
yük tehlikeyle karşı karşıya bırakacağı aşi
kârdır. Bu cins hayvanların genç. neslini her 
sene kesime terk edersek bir kaç sene sonra 
fbu nesli devam ettirecek hayvan bulamıyaca-
ğız, bu sefoeple bu şartın fayda yerine büyük 
zarar getireceği kanaatindeyim. 

Haralbolonuş, suların çekilmesinden sonra bir 
kısım yerlerde pancar ekilmiş ve alman mahsul 
şeker fabrikalarına teslim edilmiş, her şeyini, 
fbir yıldan beri yaptığı borcu ve geçimini bu
radan almayı ve geçimini bununla temin için 
ümit içinde bekliyen vatandaşın şimdi Ziraat 
Bankasına olan borcundan dolayı bankanın bu 

pancar paralarına haciz konulup tamamı ban
ka tarafından tahsil edilmiştir. Birçok yerden 
mektup aldım, ama bu elimdeki mektup şimdi 
Eskişehir Ziraat Odasından geliyor. Bu 41 köy
den az da olsa Şeker Şirketine verilen pancar 
'bedellerinin tamamı çiftçinin Ziraat Bankasına 
olan borcundan dolayı haczedilmiştir. Arka
daşlar, kanun hükümleri umumilik prensibi ta
şır. îcra iflâs Kanununa göre maaşlı bir me
murun maaşının ancak: borcuna karşılık 1/4 
haczedilir. Çiftçinin tek ümidini bağladığı 
pancarın tamamı haczedilirse onun düşeceği 
müşkülâtın takdirini Yüksek Heyetinize bıra
kır bu sebeple g*erek Bakanlığın gerekse Ziraat 
Bankasının bir tedbir almasını istirham eder. 
Bu bütçenin Bakanlık ve Milletimize hayırlı 
'olmasını temenni eder, Yüce Senatoyu hürmet
le selâmlarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, Sayın Ticaret 
Vekili ve muhterem erkânı, benden evvel parti
miz adına konuşan Rendeci arkadaşımın itha
lât ve ihracat mevzuunda haklı görüşlerine ve 
yine şahsı adına konuşan Ağırnaslı arkadaşımı
zın pahalılık hakkındaki h^klı mütalâalarına ve 
en son konuşan Ucuzal arkadaşmm yerli sana
yii koruma monopolü içindeki aksaklık hakkın
daki, haklı mütalâasına iştirak ederek ben de 
10 dakikalık zaman içinde mütalâamı arza ça
lışacağım. 

Bütün devletlerin paraları o devlete ait hü
kümetlerin malî ve iktisadi politikasiyle kıymet
lerini artırır, veya kıymetini kaylbederler. Uzun 
senelerden beri bu husus daima muhalefet ta
rafından zaman zaman iktidara ikaz mahiye
tinde hatırlatılır. Fakat biı gün muhalefetten 
iktidara gelince her nedense realiteler şekil ve 
dbjektivitesini kaybetmekte ve bu sebepten de 
paramızın değeri konstans bir seviyede kalama
dığı gibi her geçen zaıman içinde de değerini kay
betmektedir Memleketimizin Hükümet tarzına 
göre hayat ucuzlamasında veya pahalılaşmasın
da en büyük rolü Maliye M e Ticaret Vekâletleri 
oynar. Bilhassa Ticaret Vekâletinin Vekili bilgi
li otokrasisini kullanarak paramızın kıymetini 
artırmak ve dolayısiyle ucuzluğu temin edecek 
pozisyona sahiptir. Ancak günden güne artan 
pahalılığa arz ve talep nazariyesiyle cevap ve-
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rilmek iktiza ederse pahalılık ve paramızın da 
kıymetinin düşmesi devam edecektir. Bir mem
leketin inkişafı ve ekonomideki muvaffakiyeti 
müesseselerin yekdiğerlerine rekabet yapmaları
nı sağlamakla mümkün olur. Hele bu arada yer
li sanayiini koruma rolünde rekabet unsurlarını 
ortadan kaldırmak memlekete hizmet ve iyilik 
değil, kötülük etmekten başka birşey değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada ıgeçen bil
hassa bir senelik devre içerisinde hakikaten 
Ağırnaslı arkadaşımızın buyurduğu gibi pa
halılık (kendisini bariz bir şekilde göstermek
tedir. Bunun biraz da birkaç misal vermek su
retiyle tesbiti teknikman mümkündür. Ben siz
lere şu kısa zaman zarfında geçmiş ve pahalı
lığa sebebiyet vermiş iki hususu arz etmekle 
iktifa edeceğim. Bunlardan bir tanesi hepinizin 
bildiği boya sanayiinde kullanılan ve cila sa
nayiinde kullanılan aside 'karşı dayanıklı mal
zemelerin izolasyonunda kullanılan suni reçi
ne tâbir ettiğimiz, poliesıter, bu malzeme bir 
müddet evvel ımemlekete ithal edilmek sure
tiyle geliyordu, i thal suretiyle gelişinde bunun 
kilosunu 350 Ikuruşa satmaimak mümkün idi. 
Bir firma çıkıyor. Bu firma suni reçineye ait 
anhidritleri buna ait zoireleri ithal etmek su
retiyle, ufak bir fabrikasyondan sonra yapma
ya başlıyor ve ben bu malzemeyi yapıyorum 
diye ortaya çı'ktığı zaman ithali menediliyor. 
İthali menedilen bu malzemenin iptidai madde
si satmalınınken bitmiş olarak, fabrikadan çık
mış olarak bir poliesterin fiyatı ayarında alı
nıyor. Ona (mukabil kendileri ufak bir fabri
kasyondan sonra piyasaya arz ettikleri bu mad
deyi asgari 15 ve âzami 21 liradan (kilosunu 
satmaya gidiyorlar. Kalite, rekabet olmadığı 
için alabildiğine ıgidiyor. Şikâyetler nazara 
alınmıyor. Diğer taraftan ithali durdurulduğu 
için bu malzemenin fiyatı her sene 3 - 5 lira 
artmakta devam ediyor. Geçen sene oniki lira 
iken aradan altı ay geçmeden onbeş liraya, do
kuz ay geçmeden yirmibir liraya çıkıyor. Kali
tesinde de hiçbir zaman aynı evsafı muhafaza 
etmek mümkün olmuyor; birincisi bu. 

İkincisi, sanayi biliyorsunuz; elektrik mo-
torlariyle kaimdir. Bir finma çıkıyor, ben elek
trik motoru yapıyorum diyor ve bu elektrik 

'motorlarının sıfırla on 'beygire kadar her tür
lü motoru yaparım diyor ve elektrik motorla
rının ithalinin durdurulmasına çalışılıyor. İt
hali duruyor. İthali durduğu zaman elektrik 
motorlarının, piyasada birinci ay 300 liraya 
alınması ımümıkün olan motor 600 liraya, iki ay 
geçtikten sonra 900 liraya ve nihayet 300 - 325 
liraya satmalınabilen motor bugün 2 000 - 2 500 
liraya satmalınımak mecburiyetinde Ikalımyor 
ve bununla beraber yerli sanayii korumak için 
hepimiz arzu ederiz, hepimiz gayret ederiz ve 
en büyük arzumuz da budur. Bunun yanında 
acaba sıfırdan on beygir kuvvetine kadar bü
tün bu motorları o yerli firma imal edebiliyor 
mu, buna limkân var mı arkadaşlar? Bendeniz 
bir sanayiciyim. Sanayide elektrik motorları
nın kullanıldığı birçok yerler vardır. Asitli, 
asit buharı olan yerlerde elektrik motorları 
kullanılır. Suyun içlinde motor kullanılır. Toz
lu yerlerde motor kullanılır. Sıcak: yerlerde 
motor kullanılır ve nihayet bir buz dolabı ya
parsınız çeyrek motordur. Gayet ufak hacım 
işgal etmesi lâzımdır, ufak tipte motor yapıl
ması lâzımdır. Bir ıdikiş onaıkinası yaparsın, bir 
yumurta kadar büyüklükte motor kullanırsın. 
Şimdi yerli fabrikalarımız, evet sıfırdan ona 
kadar motor yapıyor. Faikat ne tip motor ya
pıyor? Aynı tip yani, bir dikiş makinasma, bir 
çeyreklik motor kullanmak istediğiniz zaman 
yumurta büyüklüğünde bir motor yerine kar
puz 'büyüklüğünde bir motor alıp takacaksı
nız. 

Şimdi bu vaziyet muvacehesinde ben, biraz 
evvel konuşan arkadaşlarımdan bâzı vurguncu 
unsurların himaye edildiği üzerindeki konuşma
sına biraz, eğer Sayın Ticaret Vekilimiz de o 
yerli sanayiini ve motorları durdurmaya sebe-
bolan sanayiin başındaki müdürün kim oldu
ğunu tetkik buyururlarsa, o arkadaşımıza hak 
verecekleri kanaatindeyim. 

Ben sözlerimi bu 'kadarla kesmek mecburi
yetinde kalıyorum. Bütçenin hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — 20,30 da toplanmak üzere otUv 
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,05 



Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 20.30 

BAŞKAN — Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Nizamettin özgür (Gaziantep) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Görüşme
lere devam ediyoruz. Oyunu kullanmıyan saym 

üye var mil (Var sesleri) Acık oy için küreler 
dolaştırılacaktır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yık Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı ; 
716) 

J - TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Buyurun Saym Tuna. 
Sayın senatörler; konuşacak beş arkadaş 

vardır. Kifayet gelmeden istirham ediyorum bu 
arkadaşlardan; birkaç dakika üzerinde konuşur
larsa sözler kesilmemiş ve herkes de konuşmuş 
olur, bu bütçede. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım; şu saatte uzun konuş
mak suretiyle zamanınızı almıyacağım. Yalnız 
pek mühim şikâyet mevzuu olan ve Saym Ba
kanımız tarafından cevaplandırılmasını arzu et
tiğim 1 - 2 noktaya temas edeceğim. Bunlar
dan bir tanesi Ziraat Bankasınca verilen çevir
me kredileridir. Bu vazifelilerle yaptığım te
masta 5 - 10 vilâyette bu tatbikatın olduğunu 
ifade ettiler. Seneler geçtikçe azalacağını ifa
de buyurdular. Fakat maalesef ayni tatbikatın 
devam ettiğini müşahede ediyorum. Keyfiyet 
şudur; halihazırda ki, çiftçilerden çok daha 
evvel, babası veya dedesi zamanında verilmiş 
krediler vardır. Bu belki 50 - 60 lira gibi mü-
tevazi bir miktarla başlamıştır. Her yıl sonun
da o köy halkı, müteselsil kefaletle birbirine 
bağlıdırlar. Borç ödenecektir, diye haber ge
lir, bir aracıdan veyahut da bir faizciden bu 
para bulunur ve bu para götürülerek yatırılır. 
Borç ödenmiş olarak istatistiklere geçer. Bir 
iki gün sonra tekrar haber gelir, tekrar kredi 
verilecektir diye. Yine o köy halkı topyekûn 
bankanın bulunduğu mahalle gelir birkaç gün 

orada.artık çeşidine göre sıkıntılı bir hayat sür
dükten sonra o paralar banka kredi veriyormuş 
gibi ödenir. Köylünün eline para geçmez. Top
lanan paralar alınan şahsa iade edilir. Ve bu 
tatbikat devanı edip gider. Şimdi maalesef bu 
tatbikat benim bulunduğum bölgede var, 5 - 10 
vilâyette daha var, diğer bölgelerde bunu kal
dırmaya muvaffak olduk dediler. Fakat arka-, 
daşlar hakikaten bu ıstarap mevzuu olan bir 
tatbikattır. Kredi veriliyor mu? Şeklen evet. 
Eline para geçiyor mu? Hayır. 

Fakat ben şimdi bunu, bugün Ziraat Banka
sının çok iyi bir yolda olduğunu müşahede edi
yorum. Harcandıkça, yerine sarf oldukça kredi 
verilmektedir. Bir merhale alınmıştır. îyi bir 
tatbikat başlamıştır. Bu bakımdan dolayı Zi
raat Bankası mensuplarını takdir ve tebrik ede
rim. Yalnız, maziden kalan şu halin tasfiyesini 
bilhassa rica ediyorum. Köylü artık oraya gel
mesin. Eğer bunların borcu dondurulurca pey
derpey uzun yıllara taksim edilmek suretiyle, 
tahsil imkânı olur. Banka hakikî tahsilat yapar. 
O tahsilatı bugün tatbik etmekte olduğu siste
me muvazi, yerine1 sarf etmek suretiyle hizmet 
etmiş olur. Bugün banka hizmet etmiyor; va
tandaş eline bir kredi geçmiyor. Fakat her yıl 
bir defa yatırılırken) ve bir defa bu krediyi alır
ken bu fecaat devam ediyor. Bunu tekrar tek
rar rica ediyorum. Böyle bir hal varsa, eğer der
hal ödenmesi mümkün değilse hiç olmazsa ban
ka, kâğıt üzerinde işin saimimiyetine uygun ola
rak bunu bür yıl daha tecil etsin. Onlara, 
o krediyi vermiş gibi göstersin. Ancak 
üzerinde yapsın. Şimdi o parayı yatır
mak için bulunan şahsa büyük para öden
mektedir. O parayı ödiyen ağa hattâ o mu-
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hiıti, o köyü siyasi nüfuzu altına almakta ve 
bundan dolayı da partiler yarışa girmektedir
ler. Bu tatbikatın içinde olan muhterem arka
daşlarımın zamanını almamak için mevzuun 
kavranıldı gına kaaniim. Daha fazla uzatmıya-
cağını. İstirhamım şudur ki, eğer bunun uzun 
taksitlere bölünmesi ve şunun tasfiyesi mümkün 
değilse, köylü talebettiği zaman samimiyete uy
gun olarak şu muamele bankada yapılsın. Bi
rinci istirhamım bu. İkincisi, arkadaşlar gezdi
ğimiz yerlerde bu banka faizlerinin miktarın
dan halk şikâyetçidir. Derler ki, bize yüzde 5 
ten veriyoruz dediler, yüzde yediden veriyoruz 
dediler, fakat iş ödemeye geldiği zaman bunun 
yüzde 12 - 13 olduğu görülür. Yahut diğer bir 
kredi mevzuu var. Ben burada izah edecek de
ğilim. Yüzde 10 dan kredi aldık zannediyoruz, 
öderken bakıyoruz yüzde 20 - 21 i buluyor. Bu 
tatbikat halkımızın şikâyetini mucibolmakta-
dır. Elbet kredimin ucuzlatılmasının enfilâsyon 
ve saire gibi şeylere tesiri olabilir. Fakat bu 
işin ehli olan arkadaşlarımızın borç sahibine 
kaçtan alıyorsa o miktardan faizinin, ödenece
ğini! bildirmesi lâzım. 7 deyip 14 - 15, on deyip 
21 - 22 yi bulsun. Bu herkesin kendi işine göre 
kendisini ayarlamasına mâni oluyor ve şikâyete 
muciboluyor. Bu halin de tashihini istirham et
mekteyim. 

Bir de mahallî bir dertten bahsedeceğim. 
Birkaç sene evvel1 yani 7 - 8 sene evvel, Kasta
monu'da bir Et - Balık Kurumu binası yapıl
mıştı. Bina bitmiştir. Makinaları gelecekti. Bu 
terk edilmiştir. Bu binayı muhafaza etmek için 
yıllardan beri bekçi, ve saire ücreti ödemek su
retiyle Et - Balık Kurumunun masraf yaptığı
nı, belediyenin, talebine rağmen devretmediğini' 
fakat o zaman, yatırılmış olan yüzbinlerin mu
attal bir sermaye halinde bir çerçeve, bina ha
linde bulunduğunu müşahede ediyor üzüntüye 
nıuciboluyor. önümüzdeki devrelerde hakikaten 
bu soğuk hava deposuna ihtiyacolacağı mey
dandadır. Bunun bir an evvel ikmali mümkün 
değilse, bunu kullanabilecek resmî dairelere bu 
binanın devrini istirham etmekteyim. Teşekkür 
ederini. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, buyurunuz 
efendim. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım. 

Ticaret Bakanlığı bütçesini incelerken ilk 
ve en esaslı bir gerçek olarak dış ticaret den
gemizin düzeltilmesi fikri önplânda yer ve de
ğer almaktadır. Bu dengenin temin ve tesi
sine şüphe yokki en esaslı tedbir, ihracatı her 
kanaldan artırmaktır. 

Kalkınma hamle ve hareketi içinde olan 
memleketimizde, fikrimizce bu dengesizliğin, 
ithalâtın ve istihlâkin kısılması yoliyle kapa
tılması, faydalı bir tedbir olarak düşünülemez. 
Fikrimizce aksine her sahada istihsali tah
rik etmek ihracatı artırmak, müteşebbisi yeni 
iş sahalarında muvaffak kılmak için müessir 
tedbir ve tertipler bulmak ve ticaret haya
tımızdaki plân hedeflerinin mutlaka tahak
kukuna çalışmak lâzımdır. 

Bu neticeyi isabetle tavsiye edebilmenin 
tedbirleri neler olabilir. Şahsi kanaatime göre 
şöylece sıralıyabiliyorum. 

Millî gelirimizin artmasında hâsıl olacak 
sanayileşme hareketinde ve ticari gelişmemiz 
de yabancı sermayenin millî hayatımız ve millî 
ticaretimiz bakımından sömürücü olmıyacak 
şekilde nizamlamak ve kayıt altına alınmak 
şartiyle faydalanmanın, ve bu istikâmette ya
bancı sermayeyi tahrik ve teşvik etmenin 
tedbirleri bulunmalıdır. İhracat yapacak ka
pasitede çalışan işletmelere bol kredi verilmesi 
faydalı tedbirler arasında yer alabilir. İh
racatı hızlandırmak için de ziraatçılara, sana
yicilere bol kredi verilmesi ve bunların düşük 
faizlerle tertir/lenmesindeki teşvik edici kuv
vet mutlaka kullanılmalıdır. 

Standart meselesinin dış ticaret işlerinde ta
şıdığı önem meydandadır. Bu istikâmette 
müspet çalışmalarla milletlerarası standarlara 
uygun mal ihracatı sağlanarak dış pazarlarda 
rekabet imkânı kazanılmalıdır. 

Ambalaj ve pazarlama işlerinin lâyık olduğu 
ehemmiyetle ele alınmasında iktisadi ve maddi 
zaruret meydandadır. Cenup bölgemizin karak
teristik istihsal metaı olan bilhassa Mer
sin'imizin narenciye, yerfıstığı, taze ve 
turfanda sebze ve hattâ kış mevsiminde 
yetiştirilebilen her cins çiçeklerimiz için 
pazarların organizasyonuna olan ihtiyacı
mız meydandadır. Bölgesel ihracat şirketleri 
kurarak, bu istikamette ferdi çalışmaların bün
yesinde mevcudolan sıkıntıyı bertaraf ederek, 
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kuvvet halinde ucuza tertiplenecek bir ça-
laşma nizamı düşünülmelidir. Müşahedemiz 
odur ki, bu türlü çalışmaların dağınık ve za
yıf hali ticaretimize büyük ölçüde zarar 
vermektedir.' Hükümet Programında düşünü
len sosyal sigortaların hukukî esprisine uy
gun olarak, ihracatçılarımızı bilhassa yaş 
meyva ihracatçılarının muamele yaptıkları 
memleketlerde emniyete almak üzere bir ih
racat sigortası kurulması, bu sahada çalışan 
tüccarlarımıza, müteşebbislerimize cesaret ve 
güven veren bir müessese olarak, ihracat ha
reketinin hızlanmasına büyük ölçüde tesirli 
olacaktır. Ticaret Bakanımızın bu husustaki, 
düşüncesinin neler olduğunu öğrenmekte fay
da umuyorum, çünkü şahsi kanaatim odur ki, 
bu gibi müspet, realist ve geçerli tedbiırleriyle bu 
hizmet sahasında yapılacak çalışmalar dış ticaret 
dengemizin emim ve güvenilir bir isabetle sağ
lanmasından çok faydalı olabilirler. 

Yaş sebze ve meyva nakliyatında, malların 
hudutlarda bekletilmeden yabancı pazarlara 
götürülmesinde maddi ve mânevi tesiıri aşikâr 
o*lan (TİR) anlaşmasına son zamanda girmiş 
bulunmamız, bu sahada çalışan bilhassa benim 
vilâvetimdeki ihracatçılarımızı çok memnun et
miştir. İhracat formaliteleri basitleştirilerek 
bu hizmet ve hareket sahasına yapıcı alâkayı 
toplamak lâzımdır. 

Bölgesel de olsa, memleketin istihsal haya
tında mühim bir unsur haline gelen ve he-r 
ekim dalından şiddetle arzu edilir meta kıy
metine yükselen gübrenin tahsis yoliyle da
ğıtılmasında şahsan isabet olmadıkına ina
nıyorum. Vatan coğrafyasında istihasl kapa
sitesi ile verimli bir kıymet olan Çukurova-
nm serbest olduğu zamanlarda 30 000 tor 
gübre kullandığı tesbit edilmiştir. İki yıl ev
veline kadar yıllık pamuk istihsali 100 000 to
nu asmadığı halde, gübre kullanılmasına baş
landıktan sonra geçen yıl 150 000 ton bu yıl
da 175 000 ton tahminî rekolteye yükselmişti^ 
Bana verilen bilgiye göre bunun basit bir bilan
çosu yapılırsa; bu neticeyi almak ficin ödediğimiz 
25 000 000 İkaya mukabil 250 milyon lira hâsıl? 
temin edilmiştir. Bu acık netiıce içinde varılacak 
ve verilecek karar, gübre ithalâtının serbest bı
rakılmasıdır. Tahsis yoliyle dağıtımda muh
temelen aslında yeteri kadar gübre gelmesine 
rağmen, tahsislerin vaktinde verilememesi ve

ya muhtelif ellerde yapılması sebebiyle, gübre-
sizlik sıkıntı hissedilmekte ve bu da gayri ah
lâki davranışlara sebebolmakta ve çiftçimiz, ger
çek fiyatın üstünde mal almaya mahkûm ve 
mecbur edilmektedir. 

Gerçek odur ki; bu sistem içinde dağıtım, 
?übre kullanma hareketine menfi bir tesir icra 
ederek tahdiidedici olmaktadır. Rekoltenin 
artırılması işine menfi bir teısir icra eden her 
'ıareket ve hâdisenin önlenmesi ihracat denge
niz yönünden mutlak olarak zaruri olduğuna 
?örc Ticaret Bakanımızın bu mühim mevzu ile 
yakından ilgilenilmesini ehemmiyetle istirham 
»diyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Yazık ki, hak ve hüriyet rejiminin tahak

kukunda ve tam bir hüviyetle gelişip işleyişin
le ciddî olmanın, her partinin ve her partilinin 
'rendi partisi karşısında bir veya birkaç parti 
mlmasmm hakiki gerçeğim kabul etmesi zo-
•unluğuna rağmen, politik his ve hırslar zaman 
aman haksız hükümler altında kırıcı olmakta-
lır. 

Adalet Partisine, tüccar kulübü diye en aziy-
le tariz eden insanların bu haksız hükümlerine 
\arşı olduğumuz alacağımız tedbir ve gayret-
'erle değerlendirmeyi mutlaka bilmeliyiz. 

Doğrudan alâkası olmasa bile, ben tüccarla-
ımızdan bâzılarının vergi ziyama sebebolan ha-
•eketlerini ticaret müesseselerinin kendileri 
teşkilâtlanarak takibetmelerinin mümkün oldu
ğu kanaatindeyim. 

Ticaret odaları ve Odalar Birliği bu husus
la yeniden alacakları tesirli tedbirlerle bu mem-
'ekete ve bizzat tüccara ve ticaretimize zarar ve-
•en vergi zıyaı harektini önlemekte faydalı ve 
nüessir olabilirler. Yalnız hakkın ve hakikatin 
)üyüklüğünden can ve heyecan alan insanların 

topluluğu ile kuvvetli Hükümetimizin hiç kim
senin, hiçbir zümrenin hiçbir menfaatin aleti 
almadığını yalnız ve ancak memleket hizmetin
le ve müreffeh bir vatan yaratmak dâvası pe
linde her tedbiri cesaret ve faziletle almasında
ki isabete işaret ediyor ve Ticaret Bakanımızın 
')u istikamette en aziyle teşvik edici tedbirlerini 
güvenle bekliyorum. Aziz arkadaşlarım, bu kür
süden bir grup sözcüsü arkadaşın (Siyasi te
mayülleri araç yapanların) Bakanlık nezdinde 
baskı yaptıklarını ifade etmesini şahsan büyük 
bir teessürle karşılarım. Her fikrin ve hür faali-
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yetin her sahada ve mutlaka ahlak ve kanun 
hükümleri içinde hakimiyetini millete ve mem
leket hizmeti isinde şaşmaz ve şaşırmaz bir ni
zam ve bir prensibolarak kabul edim Adalet 
Partisi Hüküımeti Ticaret Bakanlığının, bu tür
lü davramşlai' varsa ki, ben meveudolduğuna 
inanmıyorum, bunlara asla ve mutlaka müsaade 
etmiyeeoğine tanı bir gönül huzuru ile inanıyor, 
Ticaret .Bakanlığı bütçesinin memlekte ve mu
hitimize hayırlı olmasını diler, Cumhuriyet Se
natosunu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Türker buyurunuz efen
dim. 

HASAN ÂLİ TÜRKER (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Ticaret Bakanlığının 
1966 bütçesi dolayısiyle geniş konusu arasın
da bâzı noktalara temas etmeyi faydalı buldum. 
Berilden evvel konuşan birçok kıymetli Senatör 
arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığının memleket 
içindeki değerini, çalışmasını, çalışamadığı nok
talara işaret ettiler. Ben de kendi görüşüme 
göre bâzı hususlara temas edeceğim. Bunlar
dan birincisi, kanaatimce, Ticaret Bakanlığının 
hedefi daha doğrusu Hükümetin hedefi, tem
sil ettiği vatandaşların refahını sağlamak ol
duğuna göre Ticaret Bakanlığı da geniş kütle
nin gelirini sağhyacak veya kazancını kolaylaş
tıracak yollara başvurmak mecburiyetindedir. 
Bunlardan benim üzerinde duracağım birinci 
nokta hayvan borsalarıdır. Biraz evvel Kara-
velioğlu arkadaşımız üzerinde durdu, ama ben 
de temas etmeden geçemiyeeeğim. Şöyle ki ; bu
gün Türkiye'de erbabı ticaret demiyoceğim de. 
erbabı ticareti idare eden muhterem zevat çok 
iyi bilir ki, hayvan ticareti çok acı safhalar 
göstermektedir. Size sorsam yani en yetkili ze
vata sorsam hiç köyde hayvan alış - verişi yap
tınız mı gördünüz mü demiyoceğim, umarım ki. 
görmediniz. Fakat yaptınız mı diyeceğim ki, 
o zaman bunun ne kadar acı bir gerçek olduğu
nu anılacaksınız. Geceyi gündüze katan köyü, 
çoluk çocuğu ile beraber hayvan yetiştirecek, 
ondan sonra piyasa yok, borsa yok, pazar yok, 
fiyat yok, istikrar yok. Bir tane cambaz gele
cek, elini sakarken açıta açıta pazarlık edecek, 
onun bütün malını mülkünü, ucuz fiyata, mülk 
demiyeceğim malını ucuz fiyata daha doğrusr 
alıcın uı istediği fiyata alacak dünyanın hiçbi 
yerinde böyle iptidaî pazar işi olmaz, Sayın Ba
kan ve Bakanlık mensupları. 
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Buna mukabil bütçe kanununu tetkik edi
yorum 22.111 nci maddeye lütfen 1 liralık fasıl 
açmıştır. Hiç hoş karşılanacak durum değil, ka
naatimce. Evvelâ komisyon kurulmuş, rapor ya
zılmış 18 il ve 3 ilçede borsa açılmasına karar ve
rilmiş fakat ondan sonra plânlamadan evvel geç
ti, sonra geçti, parayı bulamadık (AID) yardım 
edecekti, 

Hiç olmazsa çok rica ediyorum, önümüzdeki 
sene içinde üzerinde durulursa çok faydalı olur, 
kanaatindeyim. 

Köylü meselesine temas etmekte devam edece
ğim. Burada Ziraat Bankasına bir iki kelime ile 
temas edeceğim. Zirai Kredilerin kontrolsüzlüğü 
dolayısiyle verimsizliğini herkes biliyor, birkaç 
seneden beri kontrollü krediye geçmek üzere iki 
vilâyetimiz, Denizli ve Erzincan plâna alındı, 
bölge yapıldı, bilmiyorum, artırıldı mı? Bana, 
vaktiyle konuyu kendilerine açtığım zaman, Sa
yın Umum Müdür iki vilâyeti ele aldık demişler
di. Şimdi neticeleri nasıl oldu bilmiyorum. Ama 
mutlak surette kontrollü krediye gidilmesi zaru
retine inanıyorum. Biraz evvel arkadaşlar anlat
tıkları için üzerinde durmıyacağım. Yalnız bir 
meseleye temas edeceğim. Tapusuz arazilere kre
di verilemediğine göre haklı olarak hiç olmazsa 
tapulama işinin pilot bölgelerde öncelikle ele 
alınmasında fayda mülâhaza ederim. Aksi tak
dirde vatandaşın krediden çeşitli zararları var, 
onları açmıyacağım, çok konuşuldu. Yalnız bu 
tapusuz arazi üzerinde durulmanın da ne kadar 
mahzurlu olduğunu, tapusuz rasgele verilsin de
miyorum ama, hiç olmazsa tapulama hususunda 
bir kolaylık gösterilsin. Köylüden sonra çok ge
niş çapta esnaf geliyor, aynı şekilde Ticaret Ba
kanlığına bağlı olarak esnafın elinden tutacak, 
esnafa kredi verecek esnafı kalkındıracak Halk 
Bankasının çalışmalarını arkadaşlarım yerinde 
olarak övdüler, ben de o övgüye iştirak ederek 
idarecilerine başta Sayın Bakan olmak üzere te
şekkür ederim. 

Konu çok derindir. Ben halbuki biraz derya
ya gitmek istiyordum. Fakat vakit çok dar ve 
gecikti de. Su ürünleri mevzuuna temas etmek 
istiyorum. Temas deyince uzun uzun konuşacak 
değilim, geçen yıllarda üzerinde duruldu. Her 
nedense Ticaret Bakanlığı, Bakanı demiyorum, 
çünkü Bakanlar geçicidir, Ticaret Bakanlığı in
şallah daimî olur da bu kanunu çıkarır, Tica
ret Bakanlığı nedense su ürünleri üzerinde dur-
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muyor. Bu kanunu çıkarmadığı gibi yani su 
ürünlerini değerlendiren kanun tasarısını çıkar
madığı gibi teşkilâtını kurma yoluna da her ne
dense girmez. Her bakan bir hazırlık yapar. Ba
kanlar değiştikçe bunlar da geri kalır. Bunun da 
esbabını anlamak zordur. Sayın Bakandan öğ
renmek istediğim bu hususu aydınlatmasını rica 
edeceğim. 

Hudutlarda çok kaçakçılık yapılmakta bu 
yüzden acaba bilhassa Güney - Doğu'da fazla 
miktarda olan hayvan kaçakçılığını önlemek üze
re açık pazar için Tarım Bakanlığı ile müşterek 
olarak Ticaret Bakanlığı ne düşünüyor. Onu da 
öğrenmek isterim. 

Et fiyatları pahalıdır ama, bunun değeri is
tihsal edenin eline geçmiyor. Ticaret Bakanlığı 
bunun üzerinde acaba dururlar mı? 

Biraz evvel Ömer Ucuzal arkadaşım bir konu 
üzerinde durdu. Ziraat Bankası verdiği kredile
rin karşılığını almak için şeker pancarı müstah
silinin Şeker Şirketinden alacağı paraya haciz 
koyuyor diyor. Bu hususta bana da acı acı mek
tuplar geldi. Susurluk'ta zelzele oldu, Manyas'
ta zelzele oldu. Gönen zelzele gördü, sel altında 
kaldı, mahsul olmadı. Parayı vermesinler demi
yorum, fakat hiç olmazsa tarlalarını hacze kalk
tılar, ilgililer rica ettiler, durdu. Ondan sonra da 
başka çare bulamadı ajans müdürlüğü, Şeker 
Fabrikasına verdiği şeker pancarının haeziyle 
onlara el attı, bunlar çok feci manzaradalar. Bu 
hususta da ne düşünülür, bunu da öğrenmek is
terim, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, Buyurunuz efen
dim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım. Ticaret Bakanlı
ğından yapacağı iş bakımından çok şeyler bekli
yoruz, kendisinden. İlk bakışta belki söyliyeceğim 
mevzu pek Ticaret Bakanlığı ile alâkası yok gibi 
gözükürse de, ben şuna inanıyorum ki, Ticaret 
Bakanlığı bu konulara el koyar ve bilhassa diğer 
Bakanlıklarla yaptığı koordinasyonları daha sık-
laştırırsa bu memleketin ziraatinin ve hayvancı
lığının kalkındırılmasında çok önemli rol oynar. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim çiftçi çalış
kandır. Fakat kendisine yol gösterilmesi ve im
kân yaratılması lâzımgelir. Basit bir misalini ve
receğim arkadaşlarım. Ben Erzincanlıyım. Benim 
çocukluğum zamanında köylü kadın ve çocuğu 

tarlaya gitmezdi. Yalnız eşine ve çocuğuna veya 
babasına yemek götürmek için giderdi. Fakat ne 
zamanki Erzincan'da çapa nebatları, arkasından 
şeker pancarı para etmeye başladı, inanınız, ar
kadaşlar, bugün 20 günlük çocuğunu beşiğine ko
yup, kadın tarlasına götürüyor. Demek ki, biz 
iktisadi faktörü köylümüzün ayağına götürdüğü
müz takdirde köylümüz çok çalışkan oluyor. O 
halde her tarafta bu imkânları köylümüze yarat
mak mecburiyetindeyiz. Köylünün mutazarrır 
olduğu taraflardan birisi de şudur; ekeceği mah
sulü ayarlıyamaz, ayarlıyamamasmın sebebi de 
şudur; çünkü çıkardığı zaman kaça satacağını 
bilmez. Bir sene bakarsınız soğanın kilosu 20 ku
ruştur, bir sene bakarsınız 150 kuruştur. 150 ku
ruş olduğu zaman köylü kendisini hazırlar. Bü
yük para etti, soğana koşar. Bol miktarda mah
sul olduğu zaman, diğer mmtakalara intikal im
kânı olmayınca fiyat kendiliğinden düşüverir. 
Halbuki bâzı mahsullerimiz vardır ki, bunların 
satışı doğrudan doğruya Devletin himayesi altın
dadır. O mahalde bu gibi mahsulleri ve bilâhara 
izah edeceğim bâzı mahsulleri taban fiyatı, istih
sal maliyetleri daha evvel tesbit edilmek suretiy
le, taban fiyatlarının bir sene evvelden yani, köy
lü ekime başlıyacağı zaman ilân edilmesi lâzım
dır. 

Bugün çiftçi pancar eker, fabrikaya getirir, 
fiyat ondan sonra belli olur. Hayır, böyle şey ol
maz arkadaşlar, halbuki biz çiftçiye vaktiyle, 
pancarı gelecek sene şu kuruştan alacağım der
sek eğer, o hesabeder, pancar mı kendisine daha 
iyi kâr getirecektir kendisine, buğday mı daha 
kârlı olacaktır, fasulye mi daha kârlı olacaktır? 
Ona göre ayarlar, tarlasını ona göre eker. 

Şimdi bizim bir sıkıntımız var; yağ derdimiz, 
malûm istihsal ettiğimiz yağlı tohumlardan ve
ya diğer yağ verici ağaçlardan elde ettiğimiz yağ 
miktarı memleket ihtiyacını karşılamıyor ve aşa
ğı - yukarı 50 bin ton civarındaki açığımızı dı
şardan karşılıyoruz. Fakat bu dışardan karşıla
yış şeklimizde, şahsi kanaatim olarak, şöyle bir 
yol takibedilse her halde daha faydalı olur ve 
bugüne kadar bu açığı biraz daha düşürme im
kânı bulurduk. O da şudur : İthal ettiğimiz yağ 
fiyatı ucuzdur. Bunu şimdiye kadar Et ve Balık 
Kurumu alıp sanayiciye intikal ettiriyordu. Fa
kat sanayici hazır yağı Et ve Balık Kurumunda 
bulduğu için, köylüden alıp depo etmek, bilmem 
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bir sürü masraflara girmek tarafına gitmeden, 
evvelâ bu yağı bitiriyor. Öbür taraftan çiftçi 
elindeki yağlı tohumluk ya tüccarın eline geçi
yor, veya o sırada satamadığı için, fiyatlar da 
düşüyor. Halbuki yine bu yağlı tohumları ya 
Toprak Mahsulleri Ofisi veya Tariş gibi teşek
küller bir taban fiyatı tesbit etmek suretiyle mu
bayaa etseler ve ithal edilen yağları da bizim is
tihsal fiyatımız ne ise o fiyat üzerinden fabrika
lara intikal ettirseler, arada bir kâr haddi kala
caktır, Bu kâr haddini de Ziraat Bankasındaki 
bir fonda topladıkları takdirde bu fondan bu 
yağlı tohumları eken çiftçinin teşvikini ve fiyat 
farkından kendisine gerektiği zaman prim ver
mek suretiyle bunun geniş mikyasta ekimini te
min etmek imkânı olurdu ve zannediyorum ki, 
bundan sonra bu yola gidilirse çok faydalı olur. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy bir dakikanız 
kaldı. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Meselâ soya 
margarininin başlıca hammaddesini soya teşkil 
ediyor. Soya bizim memleketimizin topraklarında 
birçoğunda gayet güzel yetiştirilebilir. Üstelik 
de yetiştiği toprağı besliyecek bir nebattır. Çün
kü havadan azot ithal edecektir ve fakir toprağı 
zenginleştirecektir. Ordu'da bir soya yağı fabri
kası kurulmuştur. 10 bin ton kapasiteli. Şimdi 
buna başka ilâve tesisler yapılacak olursa yalnız 
bu yağ yapmakla kalmıyaeak bir taraftan da 
küspeyi kıymetlendirecektir. Un yapacaktır, lös-
tivü yapacaktır. Ondan istihsal edilen maddeler 
dolayısiyle bugün 80 kuruşa satılan küspe yine 
ilgililerin verdiği rakamlardan anlaşıldığına gö
re 2 liranın üzernde satılmış olacak ki, bu gayet 
tabiî soyayı eken çiftçiye daha fazla para temin 
edeceği için, soya ekiminin genişletilmesini temin 
edecek ve bu sebeple de memleketimizin açığı 
kapanmış olacaktır. 

Kısaca temas edip geçeceğim, arkadaşlar bi
zim bir tohumluk derdimiz var. Bin müşkülâtla te
min ettiğimiz tohumluklar maalesef tohumluk 
tevzii sırasında meraklılar şu un fabrikalarının 
kapılarında dururlar da bakarlarsa, bir taraftan 
vasıtlar gider tohumluğu, tohumluk tevzi edilen 
yerlerden alırlar, çiftliklerden alırlar, bir taraf
tan da gelir fabrikadan içeri girer. Bunun da bir 
çaresinin bulunması lâzımdır. Çünkü, üstelik za
ten tohum açığımız var. Bir taraftan da bu şe
kilde bir kaçış var bunu önlemek her halde fay
dalı olur. 

Hayvan borsası için arkadaşım söylediler, ben 
de ısrarla üzerinde duracağım. Bu memlekette 
hayvancılığın kalkındırılması cidden büyük fay
da temin edecektir köylüye. Bunun üzerine 
önemle eğilmek lâzımdır. 

Bir tek şeye daha temas edeceğim; bunu ya
kın zamanda işittim, fakat tahkiki imkânını bu
lamadım. Malûmuâliniz ithal mallarında ithalât
çı hem bir karşılık öder, hem de bir teminat ödü
yor. Ve bu teminatı da malın değerine göre mu
ayyen nisbetlerde alıyormuş. İşittiğime göre da
mızlık hayvan ithal ederken de bir teminat iste
niyormuş. Lütfen rica edeceğim, zaten bu da
mızlık hayvanları ithal edenler çok mahdut sa
yıda insanlardır veya müesseelerdir. Bunun kar
şısında bir de götürüp teminat yatırmaya kal
karsa bunun altından çıkamazlar. Zannediyo
rum ki, bu damızlık ithalinden katî miktarda 
faydalananlayız bunu da tetkika değer görüyo
rum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, kısaca 
bir iki noktaya temas etmek istiyorum. Geçen 
sene de Ticaret Vekâletinin bütçesi münasebe
tiyle, bâzı mahsullerimizin Avrupa'da kolaylık
la değerlendirilebileceğini arz etmiştim, misal
ler vermiştim. Aynı şeyi müsaadenizle tekrar 
edeceğim. Fakat çok kısa konuşacağım. Ha
kikaten görüyoruz ki, memnuniyet verici bir 
hal vardır. Hiçolmazsa sebze ve meyva üzerin
de her sene biraz daha artan bir gayret ve him
metle bir kısım maddelerimiz döviz getirmeye 
başladı. Fakat bu kâfi değil. Tekrar Sayın 
Bakan ve ilgili arkadaşlarından rica ediyorum, 
bu mevzuun üzerinde, diğer arkadaşların da 
arz ve ifade ettikleri gibi, durulmaya değer 
görüyorum ve bu mevzuda sözümü şu cümlem
le bitireceğim. İtham etmek için arz etmiyorum, 
yanlış anlaşılmasın, yalnız isteğim, arzum, di
leğim, memur zihniyetiyle değil, iyi bir tüccar 
ne yapar ise öyle düşünce tarziyle bu ihraca
tın ihracedilecek maddelerin kıymetlendiril
mesi yoluna gidilmesini hasseten rica ve istir
ham ediyorum. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, otobüsler 
meselesi vardır. 

Küçük bir mesele gibi görünüyor ama, bu 
işlerle ilgililerden görüştüğüme aldığım malû-
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mata göre, büyük döviz tasarrufu mümkün gö- I 
rülüyor. Şöyle ki, tatbikatta 300 - 350 küsur 
bin liraya karoseri ile birlikte ithal edilen oto
büslerin yalnız şasesiyle getirilmesi ve yerli 
kasaların üzerine konulması suretiyle bu fiyat
ların yarı yarıya, en aşağı yarı yarıya indiği 
ısrarla iddia edilmektedir. Ve ithalâtçılar daha 
çok para kazanmak için çıplak makinayı değil, 
karasörlü makinayı ithal etmek yoluna gitmek 
suretiyle yüzde hesabiyle kârlarının âzamisini 
alabilmek maksadiyle, başka türlü ithali müm
kün değil gibi betahsis 300 - 350 bin liraya bu 
otobüsleri buraya getiriyorlar. Arkadaşlarım, 
trenin ötesinde sık sık seyehatleriniz olmakta
dır. Şu güzel yollarımızda bir çok rahat ve 
güzel otobüslerle seyahat etmekteyiz ve bun
ları sevinçle kaydedeyim ki, büyük kısmı 
Bursa ve diğer şehirlerimizde yapılmaktadır. 
Yabancı karasör, Avrupa karasörünü aratmı-
yacak kadar, değil sağlamlığı, konforu da haiz
dir. Ama her nedense bu otobüsler 360 bin lira 
fij^atla piyasada satılmaktadır. Çıplak otobüs
lerin getirilip karasörünün Türkiye'de yapımı 
halinde 150 binin ötesine geçmiyeceği, geçmedi
ği ısrarla belirtilmektedir. Aynı düşünceye 
inandığım, paylaştığım için Sayın Vekil ve 
onun kıymetli erkânına duyurmakla ve bunun 
muktezasını da kendilerinden rica etmekle bu 
konuyu da burada bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bildiğiniz gibi çiftçi 
derdi Ziraat Bankası krediler az. Krediler ta
puya müstenit verilir. Ama bunun da ötesinde 
20 senelik, 30 senelik, hattâ 40 senelik eski bir 
kıymet üzerinden, dondurulmuş arazi kıymet
leri üzerinden, tapuya müstenit rehine müste
nit çiftçiye kredi verilir. Dünden bugüne, bu
günden yarma Türkiye'nin hayatı içtimaisi se- I 
viyesinde fiyatların değiştiği cümlece bir ha
kikattir. Hiç bir zaman fiyatlar donmamıştır, 
donam az. Cemiyetin ihtiyacından, hayatın di
namizminden, bir çok sebeplerden değişen fi
yatlar muvacehesinde bunun nazarı itibara alın
ması, yani arazinin bugünkü kıymeti üzerinden 
tıjsbit ve tayiniyle o kıymet üzerinden araziye 
müstenit, tapuya müstenit ve ipotek etmek 
suretiyle köylüye yardımın daha büyük imkân 
dâhiline girmesi, mümkündür. Şöyle ki : Ara
zinin bugünkü kıymetinin mehmaimkân suretle 
yaptırılarak, hakiki değerin üzerinden, bu
günkü değerinin üzerinden köylüye ve çiftçiye j 

I yardnnm yapılması iktiza eder. Bunu benim 
kadar muhterem banka erkânı da bilmektedir. 
Gereğine tevessül edilmesini hasseten istirham 
edeceğiz. Büyük bir derdin çaresine bu şekilde 
tevessül edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Kalpakh-
oğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Traktör fiyatlarının yüksekliği hepinizce 
malûm. Bu dert herkes tarafından ifade edilir. 
Her zaman dile getirilir. Hükümetimiz de bu
nu bilir. Her halde son demini yaşamış olacak. 
İnşallah yakın bir zamanda, bahar gelmeden 
bunun da gereğine tevessül edilerek traktörlerin 
çiftçilere daha müsait şartlar altında daha ucu:', 
fiyatla, hattâ bir kısım vergiden de muaf tu
tulmak suretiyle, ziraatimizin gelişmesi, çiftçi
mizin zenginlemesi bakımından lüzum ve zaru
ret var. Bunu da kendilerinden istirham ediyo
rum. 

Sayın Başkan, sözümü bitiriyor, müsaadeniz-
I le bir mevzua temas edeceğim. Efendim. Et ve 

Balık Kurumunun, benim vilâyetimde Kayse-
ri'de de bir tesisi vardır. 10 - 15 senedir bunun 
üzerinde milyonlar yatar. Yarım vaziyette du
rur, ne golen vardır, ne giden, ne soran. Ne bu 
bina başka bir yere kiraya verilir, ne eksiği 
tamamlanır. Ve ne de hangi vazifeye ve ise 
tahsis edileceği de hiç kimse tarafından aranıp 
sorulmaz. Bunun değerlendirilmesini de istir
ham ediyorum. 

Ook mühim bir meseleyi de iki cümle ile 
arz edeceğim. 

Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü kıymetli 
arkadaşlarımızdan istirhamım şudur : Tat
bikatta 25 lira için, 50 lira için mukaveleli 

I avukatlar, bilhassa büyük bankalarda, hemen 
dosyayı ellerine alırlar 25, 50 lira borcu olan 
köylü için derhal icraya giderler. Hiçbir insaf 
ölçüsüne sığmıyacak şekilde hemen bu dosya 
icraya intikal ettirilir. 25 lira için 300 -.400 lira 
masraf edilmek suretiyle köylünün esi 
mühim, en mübrem ihtiyacını giderecek eşya 
yiyeceği, içeceği ne varsa, - tabiî kanunun mü
saade ettiği nisbette şüphesiz - haczedilir. Ve 
25 liracık para için köylüye 500 lira ödettirilir. 
Ve bunu da Ziraat Bankası Umum Müdrülüğü 
ve ilgilileri yakinen bilirler, sebep şudur: Borç 
muacceliyet haline gelmiştir. Binaenaleyh ver-

I şeydi bu olmazdı, doğru. Verseydi bu olmazdı 
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ama, hayatında ne gibi zaruretlerle yaşandığı, 
hele bugünkü Türkiye'de Türk çiftçisinin ne 
vaziyette olduğu malûm. Yirmi beş lira elli lira, 
yüz lira için vatandaşa pekâlâ icrada verilecek 
müddet bankalarda da verilebilir. Nasıl bir 
icra memuru bunu üç dört taksitle ödemeye 
bağlıyorsa, banka da bunu bağlıyabilir. Ama 
avukat üç beş kuruş kazansın diye küçük kü
çük dosyaları yüzlerce dosya halinde biranda 
aksettirmek suretiyle icraya köylünün üzerine 
zulmeder şekilde yüklenilme sine de hiçbir vic
danın razı olacağını sanmıyorum. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin, müsaade 
ederseniz sizi son söze bırakalım. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Bâzı söy-
liycceklerim var, mümkünse şimdi konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler, 
İç ve dış teciretimizin bozuk ve düzensiz ol

duğu, geniş halk kütlelerinin zararına olduğu 
malûm. Aksini iddia eden olmamıştır. Bunun 
düzeltilmesi de şart ve mümkündür. Vaktimiz 
dar bu sebeple bâzı görüşlerimi kısa kısa arz 
edeceğim. 

1. Gerek servetin adilâne dağıtılmasını sağ
lamak gerekse iktisadi ve sanayi gelişmemin 
dengeli ve süratli bir şekilde başarmak zorun
dayız. Bunu temin için kredi müesseselerimizin 
istikametini halk-kütlelerine tevcih etmek lâzım 
Bugün bankacılğımızın ve kredi müesseseleri
nin işleyişi iyi değil. 

Muayyen zümrelere ve şahıslara inhisar edi
yoruz. Halbuki halk gücünü harekete getirmek 
zorundayız. 

İktisadi kalkınma başka türlü başarılamaz. 
Meselâ bugün Türkiye'de milyonlarca esnaf var. 
Küçük sanatkâr var, hepsi işini büyütmek ve
ya makinalaşmak iştiyakı ve sabırsızlığı için
dedir. Esnaf ve küçük sanatkâra gösterilen 
alâka, demokratik hayata gidişimizle artmış ol
makla beraber kifayetsizdir. 

Teşekkürle hatırlatmak isterim ki, son za
manlarda esnaf ve küçük sanatkârların yegâna 
bankası olan Halk Bankası ki, bir buçuk sene
dir iyi bir faaliyet içindedir, plasmanı üç mis
line çıkmıştır. Fakat kâfi değildir. Bu ban

kayı takviye için çok âcil tedbirler alınmalıdır. 
Meselâ İşçi Sigortalarının, Emekli Sandığının 
imkânlarından istifade edilebilir. En ufak fır
satlardan bile istifade mümkün, meselâ icra 
paraları şurada burada durur, hepsini Halk Ban
kalarına yatırmakla istifade etmek mümkün
dür. Daha birçok kaynaklar bulunabilir. 

Bütün bankalarımız esnaf, küçük sanatkâr 
ve hattâ bilcümle sanayiciler için tesis keredi-
leri olarak, muayyen bir nisbette fonlar ayırma
lıdır. 

Merkez Bankasının reeskont kredilerinden 
Halk Bankası ancak % 2 nisbetinde istifade et
mektedir. Merkez Bankası, Halk Bankasına 
geniş çapta reeskont kredileri vermelidir. 

Göreceksiniz ki, zeki ve çalışkan Türk esnaf 
ve sanatkârları kısa zamanda bütün memleket 
sathını atölyeler ve küçük fabrikalarla donata
rak iktisaden de büyük sanayiin de temeli olan. 
küçük sanayii yaratacaklardır. 

2. Zirai kredilerin, kaynaklarını geliştire
cek imkânlar vardır; aranmalıdır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri ıslah edilerek köy 
kalkınmasının kredi ve finansman işini, başara
cak kudrete getirilmelidir. Bize mahsus gelenek 
ve bünyemiz birçok imkânlar verecektir. Köylü
müz kendi kendini kurtaracak güce sahiptir. 

Hükümet olarak ona yol göstermek, yardımcı 
olmakla büyük neticeler alınacaktır. Bu da köy
lüyü ve köyü tanımakla olur. Onu en iyi tanıya
cak bugünkü Hükümet olmalıdır. Yeterki işi önem
le ele alalım. 

3. Her türlü şirketler, iktisadi kuruluşlar, 
kuruluş anında vergi ve resimden muaf olmalı
dır. Aksi halde sermaye piyasasının teşekkülü 
kösteklenmiş olur. Şirket ve kurumlar kazan
maya başlayınca vergi alınmalıdır. Kuruluşta, 
-'-ani sermayeden vergi almak faydalı bir hareket 
değildir. 

4. Ticaret Bakanlığı üniversite, iktisadi ve 
ticari yüksek okullar ve müesseselerle işbirliği 
yaparak gerek eski bünyemiz, gerekse şimdiki ha
limiz üzerinde esaslı araştırmalar yapabilmelidir. 
Böyle araştırma şimdiye kadar yapılmamıştır. 
Böylece sanayileşmemize hız veren, tarımımızı 
takviye eden bir ticari politika, bir Türk ticaret 
sistemi ve geleneği kurulmalıdır. 

Tüccarlarımızla açık konuşarak sanayileş
meye yardım etmelerini, memlekette dürüst ve 
toplum menfa'atinîe bir ticari hayat yaratmala-
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rınm lüzumunu Hükümet tam bir demokratik 
eda içinde izah etenelidir. Çünkü Türkiye'de 
serbest sektör ve ticaretin devamı onların top
tan faydalı olmasına bağlıdır. Ve samimi ola
rak sık sık seminerler tertibederek tüccarları
mızı memleket menfaatine giden yollara sevk 
etmeli ve bunda teşvikkâr imkânlar bulmalıdır. 
Ticaretin serbest sektörün memlekette huzurun 
devamı tüccarlarımızın toplumu incitmiyecek 
bir yönde hareketlerine bağlı olduğu iyice izah 
edilmelidir. Dünyada en iyi, eh mükemmel ti
cari ahlâk numunesi vermiş olan Türk Milleti
nin istiadı bu yönde olduğuna göre ben muhte
rem tüccarlarımızın işlerinde vatanperver ve 
samimi pek çok olanların bilhassa enfilâsyonun 
ve pahalılığın ileri sürüldüğü şu devrede Hükü
mete büyük çapta yardımı olacaklarına anlayış
lı olacaklarına da kaanünı. Zaten Hükümeti
miz bilhassa ithalât ve ihracat işindeki1 düzen
sizliği gidermek için bütçe imkânlara sahiptir. 
Vakit müsait değil teferruata giremiyeceğim, 
fakat bu mevzu üzerinde dururlarsa bugün it
halât ve ihracattaki yolsuzluklara sebebolan 
kimseleri derhal piyasadan çekmek imkânı da 
demokratik usullerle, iktisadi usullerle ticari 
usullerle yine menfaate müstenit iktisadi usul
lerle önlemek mümkündür, beni dinlediğiniz 
için teşekkür ederim. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Şevket Buladoğlu, buyu
runuz efendim. 

ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Muh
terem Başkan, muhterem Bakan ve erkânı, muh
terem arkadaşlarım, 

Bendeniz mahallî birkaç noktaya temas et
mek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Ha
len mer'î bir kararnameye göre, büyük şehirle
re tevzi edilmekte olan buğday, nüfus başına 
verilmektedir. Fakat nüfus başına verilmekte 
olan buğday bu kararnameye göre daha evvel 
almış olduğumuz miktardan azdır. Bu sebeple, 
vilâyetimiz buğday buhranı içindedir. Bunun 
düzeltilmesini rica ederiz. Ayrıca kasabalarımı
za verilmesi! kararlaştırılmış olan kredili buğ
day bugüne kadar ulaşmamıştır. Bunun da 
tavzihini! rica edeceğim. 

İkinci noktaya geçiyorum. Bu sene fındık 
mahsulümüz verimlidir. Nişaneleri öyledir. Ama 
daha bugünden fındık mahsulünün verimli ol
ması sebebiyle tüccarlar alivre satışlara başla

mıştır. Bu alivre satışlar dolayısiyle onların is
tinatları bu söneki istihsal olduğuna göre pek 
tabiî ki, mahsul çok olunca fiyat düşük olacak 
kanaatiyle dış alivre satışları bugünden tekev
vün etmektedir. Bu tekevvün eden satışlar kar
şısında yarın mahsulün idrâk edildiği zaman 
pek tabiî Sayın Bakanlık müşkül1 durumda 
kalacaktır. Bunun için bu alivre satışları en
gellememiz mümkün değil, resmî değildir ama 
her halde bir tedbir almak çok yerinde olur. 

Uzun zamandan beri tütün ekicilerinden ke
silmiş olan yüzde beş primler bugüne kadar ku
rulması düşünülen Tütün Ekicileri Tarım Satış 
Kooperatifi, bugüne kadar kurulmamıştır. Bu 
husus Ticaret Bakanlığını ilgilendirir. Artık ha
kikaten bugün bir ihtiyaç hailine gelen bu koo
peratifin Sayın Bakandan realize edilmesini ri
ca ederiz. Bugünlerde gıda maddelerinde bir 
yükselme kaydedilmektedir. Benim memleke
timde soğanı 2,5 - 3 liraya alıyorlar. Diğer gı
da maddeleri aynı şekilde yüksek bir yükseliş 
göstermektedir. Bu sebeple, acaba Sayın Tica
ret Bakanı arkadaşımız ne düşünür? Pazarlık 
Kanununu getirmek isterler mi? Tedbirleri ne
lerdir? Bunun açıklanmasını rica ederiz. 

Bir sualim daha, kotalarda ithal edilen inal
lar hacım itibariyle Avrupa'da tatbik edilen 
risturn meselesini acaba Sayın Bakanlık bir tet
kikten geçirmekte midir? 

Son olarak Sayın arkadaşım Hüseyin Kal-
paklıoğlu'nun temas ettiği konuya ben de temas 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bugün 
zirai mahsullerimizin kısmı âzamisinde bir 
surprodüction vardır. Acaba bu istihsal fazlası 
hakiki midi'r, suni midir? Bunun hesabı yapıl
mış mıdır? Yapılmakta mıdır? Bunu rica ede
ceğim. Elimizi hangi mahsule atsak muhakkak 
surette ihracında müşkülât çekmekteyiz. Bu
nun sebepleri acaba nedir? Faraza tütünü al
sak ihraç fiyatları yüksektir. Satamıyoruz, 
diye bir sıkıntı çekmekteyiz. Bakıyoruz komşu 
Balkan memleketlerinin tütün istihsali ve ihra
catlarında Bulgaristan başta gitmektedir. Sev
gili arkadaşlarım, Bulgaristan'ın mesahai sathi-
yesiyle Türkiye'nin mesahai sathiyesini mukaye
se ettiğimiz zaman, nasıl olur da Bulgaristan bi
zimle beraber ve bizden önde gider. Geniş bir 
mesahai sathiyeye malik, geniş topraklara malik 
Türkiye'de çıkardığımız 135 milyon kilo tütün 
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ile fazla bir istihsal oldu diye bir kanun tek
lifiyle karşımıza geliniyor. Tütün ziraati tah-
didedilmek isteniyor. Bu bakımdan hakika
ten bu konuda gerekli tedbirlerin alınması ica-
beder. Bu ihraç darlığı, bence bilhassa tütün
de kaydedeyim. Verdiğim bu misallerle suni
dir. Nasıl olur da Yunanistan bunda muvaffak 
olur, Bulgaristan bunda muvaffak olur da Tür
kiye neden muvaffak olamıyor? Hakikaten 
Karma ekonominin kurallarını iyi tatbik edecek
sek bu memleketin hayrına olması lâzımgelir. 
Şayet Karma ekonominin kurallarında Türki
ye'nin, istikbalini karanlık görmekte isek her
halde Hükümet olarak bâzı tebdirler almak zo- , 
randasınız. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Şevket 
Buladoğlu. 

ŞEVKET BULADOĞLU (Devamla) — Bu 
itibarla, bu suallerime Sayın Bakanın cevap 
vermesini rica ederim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır Sa
yın Öztürkçine'nin. Fakat söz bitmiştir zaten. 
Son söz olarak Sayın Kâmil Karavelioğlu var- ' 
dır. Bu bakımdan kifayeti oylıyamıyoruz. / 

Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MACİT ZEREN 

(Amasya) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Daha evvel söz alan arkadaşlarımı dikkat

le dinledim. 
İleri sürülen kıymetli fakirlerden bir kısmı 

temenni ve tavsiye mahiyetindedir. 

Müstakbel icraatımızda hu temenni ve tav
siyeler Bakanlığım teşkilâtınca değerlendirile-
oetk ve Yüce Heyetinizin telkin ve temayülle
rinden istifade edilecektir. 

Sayın arkadaşlarımın tevcih etmiş oldukla
rı soruların cevaplarını da şimdi arz ve izah 
etmeye çalışacağım. 

Ancak, -bu soruların mühim bir kısmı Ba
kanlığımın 1965 yılı faaliyetlerini izah edece
ğim sırada unıuımi olarak cevaplanmış olacak
tır. 

Ticaret Bakanlığının 1966 yılı Bütçesi, 1965 
yılı Bütçesinden ancak 181 250 lira fazla ola
nak 24 975 800 liradır. 

Genel bütçenin binde 1,46 sim teşkil eden 
bu mütevazı meblâğ üzerinde mühim bir tar
tışma zuhur etmemiştir. ı 

Bütçemiz tasvibinize maızhar olursa, bu li
mitler içinde çalışma imkânını bulmuş olacağız. 

Dı§ ticaret : 
1965 yılı faaliyetleri arasımda hiç şüphe 

yok ki, dış ticaretimizin işgal ettiği mevki, 
müstesna bir önem taşımaktadır. 

1965 yılında dış ticaret hacmimiz -yani, it
halât ve ihracatımızın toplamı - 1964 yılından 
82,3 milyon dolar fazlasiyle 1,030 milyar dola
ra yükselmiştir. 

Bu fark hem ihracatımızda ve hem de itha
lâtımızda vâki olan artıştan ileri gelmektedir. 

Greçen yıla nazaran ithalâtımızdaki artış 
% 6,4 ve ihraeatımşzdaki artış % 11,7 dir. . 

Filhakika, ihracatımız 48 milyon ve ithalâtı
mız da 34 milyon dolar artış kaydetmiştir. 

Dış ticaretimizde özlenen dengeyi tesis için, 
Plânlamanın tâyin ettiği ©saslar dâhilinde gay
retler sarf edilmiştir. 

Bu cümleden olarak 1964 yılında 147 mil
yon dolar olan dış ticaret açığımız 1965 yılın
da, ithalâtımızdalki 34 milyon dolarlık artışa. 
rağmen 113 milyon dolara inmiştir. 

Başka bir ifade ile diyebiliriz ki, 1964 yı
lında yaptığımız her yüz liralık ithalâtın 76,4 
lirasını ihracat 'gelirlerimizle karşılamış oldu
ğumuz halde, 1965 yılında her yüz liralık itha
lâtın 80,3 lirasını ihracat gelirlerimizle karşı
lamış bulunuyoruz. 

İhracat durumumuz: 
Şimdi dış ticaretimizin bu genel görünüşü 

içinde, ihracat ve ithalâtımızın ayrı ayrı işgal 
ettiği yeri ıttılaınıza sunmak isterim. 

1965 yılında ihracatımız 1964 yılma naza
ran 48 milyon dolarlık bir artış kaydetmiştir. 

Böylece 1965 yılı ihracatı 459 milyon dolara 
ulaşmış bulunduğuna göre, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı 1965 yılı programının Bakan
lığıma verdiği 410 milyon dolarlık hedef, 49 
milyon dolar aşılmış bulunmaktadır. 

Son iki yılda ihracatımızın artış temposu 
memnuniyet vericidir. Şöyle ki : 

1964 yılı ihracatımız bir evvelki seneye na
zaran % 11,6 ve 1965 yılı ihracatımız ise 1964 
yılına nazaran % 11,7 nisbetinde yeni bir artış 
kaydetmiştir. 

Bu artışın ihracat maddelerimizin her birin
de ayrı ayrı müşahede edilmesi ve memleket
ler itibariyle de yaygın oluşu, sağlam bir ze-
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min üzerinde bulunduğumuza delâlet etmekte
dir. 

Sorulduğu için, bir noktayı daha belirtmek 
isterim. İhracatımızdaki artış, ifadesini yalnız 
parada bulan bir kıymet artışı değil, aynı za
manda bir tonaj ve miktar artışı olarak da te
zahür etmiştir. 

Filhakika, 1964 yılında 4 818 milyon ton 
olan genel ihracatımız 1965 yılında 4 993 mil
yon tona yükselmiştir. 

Memleket grupları itibariyle ihracatımıza 
gelince; 1965 yılında OECD memleketlerine ih
racatımız, 1964 yılına nazaran 10 milyon dolar
lık bir artış kaydederek 332 milyon dolar ol
muştur. 

Aynı devrede İki Taraflı Serbest Döviz An
laşmalı memleketler ile Anlaşmasız memleket
lere vâki ihracatımız, 1964 yılma nazaran 8 
milyon dolarlık bir artışla 37 milyon dolardan 
45 milyon dolara yükselmiştir. 

İki Taraflı Kliring Anlaşmalı Memleketle
re ihracat ise, 51 milyon dolardan 82 milyon 
dolara yükselmiştir. 

Pek çok arkadaşlar, klâsik ihraç maddeleri
mizin yanısıra yeni ihraç maddeleri bulunma
lını ve bilhassa mamul maddeler ihraoetmemiz 
gerektiğini belirttiler. 

Bu temenniye yürekten katılıyoruz. Yapı
lan çalışmalar sonunda 1965 yılında ihraç mal
larımız arasına yeniden 52 ımadde katıldığını 
ve bunlardan 34 ünün sanayi mamulü oldu
ğunu ve ısmai mamullerimizin ihracatındaki 
artışın % 194 « yükseldiğini ifade etmek iste
rim. 

Ancak, takdir buyurursunuz ki, üretim iş
leri, Bakanlığımın faaliyet sahası dışında kal
maktadır. 

Aynı zamanda ihracat konusu, tek yönlü 
bir mevzu olmayıp iktisadi sahada milletçe 
sarf edilen topyekûn 'gayretlerin bir sonucu
dur. 

Filhakika, üretim safhasında başarı varsa, 
- yani iyi vasıflı ve uygun fiyatlı mahsul ve 
mamuller istihsal ediliyorsa - satışta bir zorluk 
olmaz. i 

Dünya fiyatlarına sırtını dönmüş, kalite ba
kımından rekabet gücünü kaybetmiş mallarımı
zın satıl amaımıasmdan doğan sorumluluğu onun 
tacirinde değil, âmilinde aramak icabeder. 

| Birçok arkadaşlarımın üzerinde durduğu 
bir konu da ihraç mallarımıza yeni pazarlar 
bulma keyfiyetidir. 

Doğrudur, çok çalışmalıyız. Fakat bu alan
da da hudutsuz imkânlara sahibolduğumuz söy
lenemez. 

Evvelâ, pazar olarak ele almak istediğimiz 
bir memleketin, bizim ihraç mallarımıza karşı 
ihtiyacı bulunmalıdır. Aksi takdirde, hiç kim
se 'bizden, çalıştığımız için veya hatırımız için 
mal almaz. 

Aynı malların satıcısı durumunda olan mem
leketlerin meselâ sadece ham madde istihsal 
eden memleketlerin, birbiriyle ticari ilişikleri
ni geliştirmek mümkün değildir. 

Gerek istihsal ve gerek istihlâk bakımından 
iktisaden birbirini tamamlıyacak durumda ol-
mıyan ülkeler arasında ticari mübadele yarat
mak imkânsızdır. 

Diğer taraftan, ülkelerarasmdaki ulaştırma 
yolları ve vasıtaları da dış ticareti çok yakın
dan etkilemektedir. 

Bir memleket tanırım, «Sizden her şey alı
rız» diyor, fakat biz, istenilen malları oraya 
götüreımiyoruz, vasıta buluyorsunuz amia, dö
nüşünde yük bulamadığınız için, nakliyat pa
halı oluyor. 

Mamafih, 'gayretin 'elden bırakılmaması lâ
zımdır. 

İhracatımızın geliştim İm esi için yapılmış ve 
yapılacak çok şeylerimiz var. 

Bu cümleden olarak birkaç tanesini arz 
edeyim. 

1. Bizim, bir «İhracatı Geliştirme Etüt 
Merkezi» miz vardır. Bu müessese her geçen 
gün yeni yeni hizmetler ihraz etmektedir. Bil
hassa yaş meyva ve sebze ihracatımızın geliş
tirilmesi için sarf ettiği gayretler takdire lâ
yıktır. 

2. İhracatta vergi iadesi çalışmaları de
vam etmekte ve her geçen gün vergi iadesin
den istifade -eden mamullerimizin listesi kabar
maktadır. Halen 317 madde bu listelere dâhil 
olmuştur. 

Bu yoldaki çalışmaların sonucu olarak, 1964 
yılında 102 milyon lira olan sınai mamuller ih
racatımızın 1965 yılında 300 milyon lirayı aş
mış olduğunu memnuniyetle kaydetmek iste
rim. 
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3. Standardizasyon işleri de bu meyanda 
müspet inkişaflar göstermiştir. 

Şimdiye 'kadar 13 ü zirai ve 7 si mamul ol
mak üzere 20 aded ihraç maddesinin standart
larına ait tüzükler yürürlüğe konulmuştur. 

4. TİR Anlaşması 22 . 12 . 1965 tarihli 
Resmî Gazete ile yayımlanmıştır. Bu suretle Or
ta - Avrupa Memleketlerine kamyonlarla yapıla
cak ihracata ait ulaştırmada istenilen sürat ve 
ucuzluk temin edilmek üzeredir. 

5. Teleks Anlaşması, memleketimizin Avru
pa ile teleks irtibatını sağlamaya başlamıştır. 
Halen Londra merkezi üzerinden bu irtibat ku
rulmuş bulunmaktadır. 

6. R. C. D. çalışmalarının gelişmesi bu An
laşmaya katılmış olan Orta - Doğu memleketleri
nin ve özellikle memleketimizin ticaret hacımı üze
rinde olumlu neticeler meydana getirecektir. 

7. 1965 yılında 9 yabancı ülkede açılan mil-
lelerarası fuarlara iştirak ettik. 1966 yılında da 
Paris, Tunus, Frankfurt, Stokholm, Viyana, Fi
libe, Münih fuarlarına ve ayrıca Münih El Sa
natları Sergisine iştirak edeceğiz. 

8. 1965 yılında Karaçi, Bağdat, Adis - Aba-
ba ve Cezayir'de dış ticaret temsilcilikleri açmış 
bulunuyoruz. Bu temsilciliklerin açılışında, geçen 
yıl bütçe müzakereleri sırasında kıymetli senatör 
arkadaşlarımın izhar buyurdukları telkin ve te
mayüllerden faydalanılmıştır. 

İthalât durumumuz : 
İthalât durumumuz da şu suretle özetlene

bilir. 
Gecen yıl, bütçemizi takdim ederken, dışti-

earet dengesini, ithalâtımızı kısmadan gerçekleş
tirmenin şayanı arzu olduğunu ifade etmiştim. 

1965 yılı programında tesbit olunan 665 mil
yon dolarlık umumi ithalât yekûnunun 420 mil
yon dolarlık kısmının APA ve serbest döviz sa
hası ülkelerinden, 65 milyon dolarlık kısmının 
ise iki taraflı anlaşmalı memleketlerden yapıla
cağı ve bakiye 180 milyon dolarlık ithalâtın 
da : 

15 milyon dolarının özel yabancı aynî ser
maye, 

20 milyon dolarının enfrastrüktür ve off - sho-
re ithalâtı, 

85 milyon dolarının toplam proje kredileri 
yoliyle yapılan ithalât, 

50 milyon dolarının sürplü maddeleri itha
lâtı ve, 

10 milyon dolarının bedelsiz ithalât ile karşı 
lanacağı Öngörülmüştü. 

4 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe konulan 
1966 yılı İthalât Programında ise, genel ithalât 
hacmi 725 milyon dolar olarak tesbit edilmiş
tir. 

Bu ithalâtın 485 milyon dolarlık kısmı APA 
ve serbest döviz sahası memleketlerden, 80 milyon 
dolarlık kısmı iki taraflı anlaşmalı memleketler
den yapılacak ithalâtla karşılanacak ve bakiye 
160 milyon dolarlık ithalâtın da : 

20 milyon doları özel yabancı aynî sermaye, 
3 milyon doları enf rastrüktür ve Off - Shore 

ithalâtı, 
87 milyon doları toplam proje kredileri yo

liyle yapılacak ithalât, 
40 milyon doları sürplü maddeleri ithalâtı ve 
10 milyon doları da bedelsiz ithalât yoliyle 

karşılanacaktır. 
1965 yılında ithalâtımız, 1964 yılından 34 mil

yon dolar fazla olarak 572 milyon doları bul
muştur. 

Bu ithalâtın memleket grupları itibariyle da
ğılışı şöyledir : 

O. E. C. D. ülkelerinden yapılan ithalât ge
çen yıla kıyasla 20 milyon dolar artarak 422 mil
yon dolar olmuştur. 

İki taraflı serbest döviz anlaşmalı memleketler 
ile, anlaşmasız memleketlerden vâki ithalâtta 
1964 yılına nazaran bir değişiklik olmamış ve 81 
milyon dolarlık hacım sabit kalmıştır. 

Kliring Anlaşmalı ülkelerden ithalâtımız 1964 
yılında 53 milyon dolar iken, 15 milyon dolar 
fazlasiyle 68 milyon dolar olmuştur. 

Bu grupa giren memleketlerden yapılan itha
lât genel ithalâtımızın % 12 sine tekabül etmek
tedir. 

İthalât rejimimiz : 
4 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe konulan it

halât rejimimiz ile yurda ithali öngörülen mal
ların, 

% 45 ini yatırım malzemesi, 
% 44 ünü sanayi ham maddeleri, 
% 11 ini tüketim maddeleri 

teşkil edecektir. 
Bu nisbetler diğer memleketlerin ithalâtı ile 

mukayese edilecek olursa, yatırım ve sanayi faa
liyetlerine ne derece önem verdiğimiz anlaşılır. 

Liberasyon listelerimiz münhasıran, sanayi ve 
tarım sektörlerinin ham madde, yardımcı madde, 
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yedek parça, makina ve teçhizatına mütaallik 
maddelerle, halk sağlığını ilgilendiren ilâç ham 
maddelerinden terekkübetmiştir. 

İthal listelerinin tanziminde, iç üretim mad
delerinin ithal edilmemesine itina gösterilmiş ve 
ayrıca ihracettiğimiz mallar ve benzerlerinin it
hali de önlenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi bu noktada bir parça durmak icabedi-

yor. 
ithalât programlarına göre yurda girecek eş

ya sıkı bir incelemeye tabi tutulurken, maalesef 
ithali yasak eşyanın diğer çeşitli yollarla yurda 
sokulduğu da görülmektedir. 

Bu hal kota sistemimizde ve ithalât rejimimiz
de açılmış bir rahne olarak acı bir hakikattir. 

Bu itibarla, Hükümetimiz servet transferi 
ile ilgili mevzuatın değiştirilmesini öncelikle ele 
almak kararındadır. 

Nitekim, ilgili Bakanlığın bu konuda hazırlık 
yapmakta olduğunu memnuniyetle belirtmek is
terim. 

Dışticaretimizle ilgili izahatımıza son verme
den evvel, dış ticaretin devletleştirilmesi hakkın
da zaman zaman ortaya atılan görüşlere de kısa
ca temas etmek isterim, 

Dış ticaretin devletleştirilmesi meselesi her 
şeyden evvel bir doktrin meselesidir, bir parti 
programı meselesidir, bir Hükümet programı me
selesidir. 

Biz dış ticaretin devletleştirilmesi konusunu, 
iktisadi inanışlarımızın bir neticesi olarak benim
semedik; parti programımızda ve Hükümet prog
ramımızda da buna yer vermedik. 

Türk Milletinin ve onu temsil eden Yüce Mec
lislerin itimadı üstümüzde devam ettikçe de, bu 
anlayışın dışında bir tatbikat getirmiyeceğiz. 

Ancak, dış ticaretimizin daha iyi teşkilâtlan
ması ve teçhiz edilmesi lüzumuna da kaaniiz. 

Bu meyanda pazarlama birlikleri ve bordlar 
hakkında müspet kanaatlere sahibiz. 

Yabancı sermaye : 
Yabancı sermaye hareketlerini de şu şekilde 

özetlemek mümkündür : 
1951 yılından 1965 yılı sonuna kadar mem

leketimizde yabancı sermaye yatırımı için 2,128 
milyar Türk lirası değerinde müracaat vâki ol
muş ve bunlardan 1,175 milyar liralık kısmı ka
bul edilmiştir. 

Kalanı ya reddedilmiş veya ilgililer tarafın
dan takipten vazgeçilmiştir. 

Aynı devre zarfında 128 milyon Türk lirası 
tutarında kâr transferi yapılmıştır. 

1965 yılına ait transfer toplamı 33 milyon 
liradır. 

1960 yılından bu yana, şimdiye kadar 1,098 
milyar liralık yatırım müracaatı yapılmış ve bun
lardan 323 milyon liralık kısmı halen bilfiil yur
da getirilmiştir. 

1965 yılı içinde bilfiil getirilen yabancı ser
maye tutarı 82 milyon liradır. 

Hükümet programının müzakeresi sırasında, 
yabancı sermaye konusunun politik ve ekonomik 
yönleri kâfi derecede görüşülmüştü. 

Sermaye yetersizliği yüzünden lâyikiyle fay-
dalanılamıyan istihsal gücümüzün daha uzun yıl
lar hareketsiz kalmasını önlemek için, yabancı 
sermaye yardımı ile harekete geçirilmesi hususun
daki inancımızdan bir şey kaybetmiş değiliz . 

Bâzı çevrelerde, yabancı sermayenin kâr 
transferi dolayısiyle, memleketin, «sömürüldüğü» 
iddiasına katılamıyoruz. 

Çünkü, kâr transferi yatırımın başarısına 
bağlıdır. 

Yatırıldığı halde ham maddelerimizi işliyemi-
yen, bir ithalât ikamesi veya ihracat fazlası sağ-
lıyamıyan yabancı sermayenin kârı da olmıya-
cak, transferi de yapılmıyacaktır. 

Buna mukabil yatırıldığı sahada başarıya 
ulaşmış ve istihsal gücümüzü harekete getirmiş 
bir yabancı sermayenin elbette başarısı nisbetin-
de bir kâr payı transferi olmalıdır. 

Transfer yapamıyan bir yabancı sermayeyi 
iyi karşılamak ve transfer yapabilen bir serma
yeyi hor görmek, tâbirimi mazur görürseniz, 
«gülecek yerde ağlamak, ağlıyacak yerde gül
mek» gibi bir şeydir. 

Bu bahse son vermeden evvel, yabancı ser
mayeden ne beklediğimizi ve bunun lüzumuna 
olan inancımızı bir misal ile izah etmek isterim. 

Bir arsa tasavvur edelim ki, sahibinin bu ar
sa üzerinde mesken inşa edebilmesi için serma
yesi olmasın... 

Bir sermaye sahibi ile anlaşıp, arsası üzeri
ne inşa ettireceği apartmanın bir kısmını kendi
si alır ve bir kısmını da sermaye sahibine bıra
kırsa sömürülmüş olmaz. 

Arsa sahibi ya buna rıza göstererek sağlığın
da bir meskene kavuşacaktır, yahut çok uzak ve 
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hasis menfaatlerinin kurbanı olarak hem kendisi
ni ve hem de torunlarını mahrumiyete mahkûm 
edecektir. 

Şimdi, üzerinde en çok durulan bir konuya, 
- fiyatlar - bahsine geçiyorum. 

Söz alan veya almıyan her arkadaşımın dik
katle izliyeceği bu konuya girerken «bir çerçeve» 
çizmek isabetli olacaktır. 

Bâzı çevrelerde, «bir enflâsyonun içinde bu
lunduğumuz» ve bâzı çevrelerde ise, «bir enflâs
yonun içinde olmasak dahi bizi dikkatli olmaya 
sevk eden alâmetlerin mevcudiyeti» ileri sürül
mektedir. 

Fiyatların umumi seviyesinde gerçekten bir 
yükseliş mevcut mudur? 

Mevcut ise, nisbet ve istikameti nedir, ne za
man başlamıştır, sebepleri nelerdir! 

Darlığı çekilen maddeler nelerdir? 
Fiyat hareketlerine cevaz var mıdır? 
İstikrardan ne anlıyoruz ve bütün bunlardan 

sonra, bütçesi üzerinde çalıştığımız Ticaret Ba
kanlığının, fiyat hareketleri karşısında yetki ve 
imkânları nelerdir? 

İşte benim mâruzâtım bu noktalar üzerinde 
olacaktır. 

1960 - 1965 yılları arasında kalan beş sene
lik devreyi: 

(1960 ilâ 1963) ve (1963 ilâ 1965) yılları 
arası olmak üzere iki devrede mütalâa edeceğim. 

Birinci devrede, yani 1960 - 1963 sonları ara
sındaki ilk üç senede yıllık ortalama fiyat artışı 
% 4,5 tir. 

Bu tempo aynen devam etseydi, 1965 yılında 
toptan fiyat endeksinin 295 olması icabederdi. 
Halbuki, son yılın fiyat endeksi, iki puvan nok-
saniyle, 293 tür. 

Şu hale nazaran, fiyat endekslerinde bir artış 
mevcuttur. Ama, bu artış 1965 yılında, daha ev
velki üç yılın artış oranından azdır. 

Fiyat hareketlerini mukayese ederken yalnız 
bir yılı veya birkaç ayı değil, daha geniş bir za
man bölümünü ele almak icabeder. 

Bununla beraber, kısa devreleri - yani son 
yılı bir evvelki yıla kıyaslarken, müteyakkız ol
mak gerektiğine kaaniim. 

Filhakika, 1964 yılma nazaran 1965 yılının or
talama fiyat endeksinde % 8,9 oranında bir ar
tış olmuştur. 

Ancak, bu hâdisenin nedenleri ve zamanı ba
kımından bâzı teşhisler koymak da mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bilindiği üzere, ekonomik hâdiseler birbirine, 

sebep ve netice münasebeti ile bağlıdır. Bugün 
alacağımız bir tedbirin gelecek aylar üzerinde 
etkisi olacaktır. 

Bu itibarla, iktisadi oluşları zaman bakımın
dan ayırıp, geçmişle irtibatını keserek mütalâa 
etmek, bunlar üzerinde yapılacak tahlil ve konu
lacak teşhisler bakımından doğru' bir metot değil
dir. 

Meselâ, Temmuz ayında hasat edilen mahsu
lün, Ekim mevsiminde, toprağın işlenişi sırasın
da alman tedbirlerle, elbette münasebeti vardır. 

Bu esastan hareket edilince, daha evvel baş-
lıyan fiyat hareketleri 22 Şubat 1965 tarihinde 
3 ncü Koalisyonun iş başına geldiği tarihte ta
mamen durmuş ve 23 Şubat 1965 tarihinde, yani 
ertesi gün, Dördüncü Koalisyon ile beraber yeni
den başlamış gibi görmeye imkân yoktur. Zira, 
hâdiseler arasında kaçınılmaz ve önlenemez bir 
devamlılık vardır. 

1965 yılı için tesbit ettiğimiz % 8,9 fiyat 
artışını, daha 1964 yılının dokuzuncu ayından 
itibaren - yani Dördüncü Koalisyon iş başına gel
meden - evvel müşahede ediyoruz. 

Meselâ, toptan fiyat endekslerinin, 1964 yılı 
Eylül ayında 259 iken, Ekim ayında 266, Kasım 
ayında 270, Aralık ayında 277 ve 1965 yılının 
Ocak ayında 285, Şubat ayında 287 olduğu bilin
mektedir. 

Bu rakamlara nazaran, toptan fiyat endeksi 
1964 yılının Ekim ayında, Eylül ayına kıyasen 
7 puvan, Kasım ayında, Ekim ayına kıyasen 4 pu
van, Aralık ayında Kasım ayma nazaran 7 puvan, 
Ocak 1965 ayında Aralık 1964 ayma göre 8 pu
van ve Şubat ayında Ocak ayma kıyasen 2 pu
van olmak üzere, 6 aylık devre zarfında yani 
4 ncü Koalisyonun iş başına gelmesinden evvelki 
devrede 28 puvan yani, % 10,8 nisbetinde bir ar
tış kaydettiği anlaşılmaktadır. 

Dördüncü Koalisyonun vazifeye başladığı 
23 Şubat 1965 tarihinden yıl sonuna kadar olan ' 
11 aylık devrede toptan eşya fiyatları endeksi 
287 den 307 ye yükselmiş, yani ancak 20 puvan-
lık bir artış kaydetmiştir ki, artış nisbeti % 7 
dir. 

Fiyatlardaki bu artış temayülü, Üçüncü İnö
nü Hükümeti zamanında bilinerek ve arzu edile
rek meydana getirilmiştir. 
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Zira, 1964 yılında ekonomimizde müşahede 
edilen durgunluğun giderilmesi için, yılın ikinci 
yarısından itibaren alınmış bulunan seri halin
deki genişletici moneter tedbirler aynı yılın Ey
lül ayından itibaren fiyatlar üzerindeki kuvvetli 
etkisini göstermiştir. Meselâ, 

— Merkez Bankasında bulunan vadeli mev
duat karşılıklarından 200 milyon liralık kısmının 
Bankalara iadesi, 

— Toprak Mahsulleri Ofisinin 500 milyon 
liralık limitine ilâveten 350 milyon liranın tah
sisi, 

— Tekel İdaresine 200 milyon liralık munzam 
bir mubayaa kredisi verilmesi, 

— Fiskobirliğe 170 milyon liralık fındık mu
bayaa limitine ilâveten 380 milyon lira daha tah
sis edilmiş olması, 

— Ankara, İstanbul ve İzmir şehirleri dışın
da kullanılmak üzere, 9 bankanın reeskont limi
tine 60 milyon liralık ilâveler yapılması, 

Bu tedbirler cümlesindendir. 

Ayrıca, 1964 yılının son aylarında gümrük 
vergilerinin artırılmasını derpiş eden tedbirlerin 
alınması da mütaakıp aylarda vukubulan fiyat 
artışının nedenlerini teşkil etmektedir . 

Diğer taraftan, 1965 yılı içinde vâki olan bâ
zı hâdiselerin de fiyat artışına tesir ettiğini be
lirtmek isterim. Ancak, bunlar yukarda saydığım 
maksatlı ve hedefi fiyat artışları olan tedbirler 
cümlesinden değil, normal ekonomik gelişmeler
dir. 

Meselâ, hariçte çalışan işçilerin tasarrufundan 
1965 yılında elde edilen 70 milyon dolarlık mun
zam gelir ile ihracat artışından tahassul eden 
49 milyon dolârluk dövizin Merkez Bankasına sa
tışından meydana gelen Türk liralarının piyasa
da yarattığı munzam satmalma gücü, bu cümle
dendir. 

Piyasaya bu yoldan katılan munzam iştira 
gücünün toplam değeri 1,3 milyar Türk lirasına 
baliğ olmaktadır. 

Bundan maada, 1965 yılında toplu sözleşme
lerle işçi gelirlerinin % 21 nisbetinde artmış ol
ması da iştira gücünün yükselmesini, talebin art
masını ve sınai mamullerin maliyet fiyatlarının 
yükselmesini intacetmiştir. 

Paramızın sirkülasyon süratinin, 1964 yılında 
9,9 iken, 1965 yılında 10,5 in üstüne çıktığım 
da kaydetmek isterim. 

Binnetice, ekonominin canlandırılması mak
sadına matuf olarak 1964 yılının ikinci yarısın
dan itibaren, bilinerek alman moneter tedbirle
rin ve biraz evvel arz ettiğim gibi, 1965 yılı için
de kaydedilen müspet ekonomik gelişmelerin ta
biî sonuçlarını, karamsar bir şekilde, iktidarın 
suçu imiş gibi göstermeye çalışmak hakikatte ol
duğu kadar insaf ve izana da uymamaktadır. 

Kanaatimce, bugün bu millî meseleyi objektif 
ölçülerle ele almalı ve «senin zamanında oldu, be
nim zamanımda oldu» haline getirmemeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biraz da, fiyat hareketleri muvacehesinde, Ti

caret Bakanlığının durumuna ve yetkilerine te
mas etmek isterim. 

Bakanlığıma bağlı bir «Konjonktür ve yayın 
Müdürlüğü» vardır. Bu müdürlük, ilmî usuller
le fiyat hareketlerini kıymetlendirir ve çeşitli 
bakanlık ve teşekküllerin emrine verir. 

Memleketimizde, toptan fiyat endekslerini 
resmen düzenliyen ve yaymlıyan bu dairedir . 

Çalışma metotları itibariyle, İstanbul Üniver
sitesinin ve ilmî otoritelerin takdirini kazanmış
tır. 

Fiyat hareketlerini tesbit ve yayınlamakla gö
revli olan Bakanlığımın, fiyatlar üzerinde hiçbir 
kontrol yetkisi yoktur. 

Millî Korunma Kanunu kaldırılmıştır. 
Fiyatların serbestçe teşekkülü, Kalkınma Plâ

nımızda temel prensip olarak kabul edilmiştir. 
Bu konuda 1960 yılından sonraki bütün ikti

darlarla hemfikir olmamız ioabeder. 
— Fiyat, topyekûn iktisadi faaliyetin bir ne

ticesidir. 
— İstihsal durumunun fiyatlar üzerinde tesiri 

vardır. 
— Halkın iştira gücündeki değişikliğin fiyat

lara tesiri vardır. 
— Mübadeledeki kolaylığın ve zorluğun fiyat

lara tesiri vardır. 
— Münakale sisteminin ve tarifelerinin fiyat

lara tesiri vardır. 
— Kontrolümüz altında olmıyan dış piyasala

rın iç piyasa üzerinde tesiri vardır. 
— Sınai ve zirai istihsalin maliyet fiyatların

da büyük etkisi bulunan cari faiz hadlerinin, 
— Para ve kredi sahasındaki tedbirlerin tesiri 

Vardır. 
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— Türk ekonomisini enflâsyonist bir gidiş 
içinde gösterme ve tanıtma çabasının da psikolo
jik bakımdan tesiri vardır. 

Ancak saydığım bu faktörler ve bunlar dışın
da kalan daha pek çok âmiller mevcudolmakla 
beraber, bütün bunlar Bakanlığımın kontrolü dı
şındadır. 

Bununla beraber, fiyat yükselmelerine karşı 
Bakanlığım, ekonomik kurallara uygun bâzı ted
birlere başvurmuştur. 

Filhakika, fiyat tesbiti, narh gibi suni usul
lerle doğrudan doğruya fiyatlar üzerine baskı 
yapmaya kalkışmak, vesika usulü ile talebi tah
dit yoluna gitmek gibi, iflâs etmiş tedbirlere baş
vurulmamış ve ekonominin icaplarına uygun ola
rak, gerek yurt içinden ve gerek yurt dışından 
sağlanan mallarla halkımızın ihtiyaçlarının karşı
lanması çarelerine derhal tevessül olunmuştur. 

Meselâ; 
I - Et - Balık Kurumunun, Ankara ve İstan

bul gibi mühim istihlâk merkezlerinde, müessir 
bir şekilde tanzim satışları yapması için ilgili
lere direktif verilmiştir. 

Bu cümleden olarak, bir taraftan frigorifik 
kamyonlarla halka paketlenmiş et satışları yapı
lırken, diğer taraftan toptancı ve perakendeci ka
saplara, gövde halinde yapılan et satışları artı
rılmıştır. 

I I - Stokları kifayetsiz olan maddelerden, it
hali mümkün olanlarının derhal ithaline tevessül 
edilmiştir. 

Bu meyanda : 
— 1965 yılında istihsal edilen 130 bin ton 

pirincin yıllık ihtiyacımızı karşılayabileceği an
laşılmakla beraber, 

Tanzim edici bir müessese elinde bir miktar 
stok bulunmaması yüzünden darlık yaratıldığı 
kanaatine varılarak, 

10 bin ton pirinç ithaline karar verilmiştir. 
— Sabun sanayiinin ham maddesini teşkil 

eden donyağm surplü maddeleri ithalâtı meya-
nmda temin edilemiyeceği öğrenildiğinden, 15 000 
tonluk bir ithalât derpiş edilmiştir. 

— Likit yağı stoklarının kifayetsizliği, mar
garin piyasasına tesir etmektedir. 

— Margarin sanayii için 140 bin ton likit ya
ğı ihtiyacına karşı 80 bin ton istihsal edebildi
ğimizden, bakiye ihtiyacın Amerika'dan ve Türk 
paraları karşılığında temin edilmesi düşünülmek
tedir. 

Ancak, Surplü Anlaşması realize edilinceye 
kadar serbest dolar sahasından takriben 20 000 
ton ithalât yapılması uygun görülmüştür. Ve bu 
ithalâtın bir kısmı da yapılmış bulunmaktadır. 

— Çimento ve demir kütük konusunda da, 
inşaat mevsiminin başlamasından evvel gerekli 
tahsisler yapılmakta ve Sanayi Bakanlığı emrine 
verilmektedir. 

— Yaş meyve ve sebze, odun ve odun kömü
rü üzerindeki fiyat hareketlerinin takibi ve gere
ken tedbirlerin alınması hususundaki yetki ve gö
rev 150 sayılı Kanunla mahallî idarelere veril
miş bulunmaktadır. 

Ziraat Bankasının 1965 yılı faaliyetleri hak
kında arz edeceğim malûmat (Kasım ayı) sonu 
rakamlarına istinadedecektir. 

Bankanın malî bünyesi: 
Banka 7,990 milyar liralık bir malî bünyeye 

maliktir. Bu meblâğ geçen sene sahibolunan kay
naktan 1,117 milyar fazladır. 

1965 yılındaki artış umumiyetle bankanın ya
bancı kaynaklarında ve bilhassa mevduatta vuku-
bulmuştur. 

Gerçekten bu sene banka mevduatı 4,776 mil
yar liraya baliğ olarak bir yılda 1,195 milyar 
liralık bir artış kaydetmiştir. 

Banka mevduatında görülen bu gelişmeyi 
Halk Bankasının kaynaklarını tetkik ederken de 
aynı şekilde müşahede edeceğiz. 

Bugün bütün bankaların mevduat hacmında 
bir genişleme vardır. Bu olayı, Türk halkının 
millî müesseselerimize karşı duyduğu bir emniyet 
ve güven tezahürü olarak vasıflandırmak doğru 
olur. 

Bankanın malî bünyesi üzerinde daha fazla 
malûmat arz ederek kıymetli vaktinizi işgal etmi-
yeceğim. 

Bu konuya başlangıçta yer verişimin sebebi, 
bankadan bekliyeceğimiz hizmetlerin dayandığı 
gücü belirtmek içindir. 

Bankanın iktisadi bünyesi : 
Şimdi bu imkânın nasıl ve nerelerde kullanıl

dığını arz etmeye çalışayım. 
Banka, zirai kredilere 3,276 milyar lira ayı

rabilmiştir. Geçen sene ile mukayese edilirse 450 
milyon lira civarında bir artış olduğu anlaşılmak
tadır. Bu kredinin; 

1,522 milyar lirası müstahsıla doğrudan doğ
ruya, 
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680 milyon lirası tarım kredi kooperatifleri 
kanaliyle, 

917 milyon lirası tarım satış kooperatifleri ka
naliyle, 

158 milyon lirası da tohumluk yardım kredisi 
olarak, 
tevzi edilmiştir. 

1966 yılında ise, Türk çiftçisine yaklaşık ola
rak 4 milyar liralık kredi dağıtabileceğimizi umu
yoruz. 

Banka kaynaklarından yararlanan 1 741 aded 
tarım kredi kooperatifi 17 824 köyü şümulü içi
ne almaktadır. Bu kooperatiflerden 1 072 307 
çiftçi ortak yararlanmaktadır. 

Tarım satış kooperatiflerine gelince; adedleri 
231 i bulan bu kooperatiflerin ortak sayısı 
142 545 kişidir kooperatiflerin öz kaynakları top
lamı da 130 milyon liradır. 

Ziraat Bankasının malî ve iktisadi bünyesiyle 
ilgili bu toplu izahattan sonra, Sayın Senato üye
lerinin yakından ilgilendikleri birkaç konuya, 
«meselâ çiftçi evleri ve yemeklik buğday konu
ları ile borç erteleme işlerine de» temas etmek 
isterim. 

Çiftçi meskenleri : 
Çiftçi meskenleri ve zirai işletme binaları me

selesi tamamen tasfiye edilmiş değildir. Geçen se
ne bu mevzu üzerinde bilhassa Sayın Koçaş dur
muşlar Fakat arzu edilen istikametten bâzı inki
şaflar kaydedilmiştir. Tatbik edilen yeni satış 
şartları bu konunun tasfiyesinde faydalı olmuş 
ve gelecek için de ümit vadetmiştir. 

Bilindiği üzere ; 
Hasanoğlan'da 300 ev 261 ahır 
Umurbey'de 267 
Ürgüp'de 115 
Avanos'ta 181 
Kayseri'de 135 ev ile 8 ahır evvelce in

şa edilmiş ve Edirne'de inşa edilmek üzere bulu
nan binaların da inşaatı durdurulmuş idi. 

1965 yılında bu binaların 212 adedi satılmış
tır. 1963 yılında Hasanoğlan'da satılan 23 bina 
ile birlikte satışı yapılmış olanların yekûnu böy
lece 235 i bulmuştur. 

Satış sırasında evvelâ bunları almak taahhü
dünde bulunanlar tercih edilmekte ve bu tercihe 
mahal kalmadığı hallerde de taliplerine satılmak
tadır. 

Satış bedelleri % 10 peşin tahsil edilmekte 
ve bakiyesi % 3 faiz ve 20 sene vâde ile öden
mektedir. 

Demekki, donmuş hale gelen 70 milyon lira 
civarındaki banka plasmanının bir kısmına bir 
yandan mümkün mertebe hareket imkânı sağla
nırken diğer taraftan yapılmış olan binaların hiz
mete girmesi yolunda da gayret sarf olunmuş
tur. 

Kredili yemeklik buğday : 
Tabiî âfetler ve kuraklık sebebiyle mahsulü

nün % 50 den fazlasını kaybedenlere kredili ola
rak yemeklik buğday tevzi edilmektedir. 

Bu konunun henüz hukukî kaynağı münaka
şalıdır. Filhakika, bu kredi 1961 yılında «hukukî 
mesnetten mahrumdur.» gerekçesiyle kaldırıldığı 
halde aradan, 10 ay geçtikten sonra yeniden ih
ya edilmişti. 

1963 yılında tahsil edilemiyen alacakların 
karşılığı bütçeye konmak kaydiyle 20 milyon li
ralık bir limit verildi. Fakat, 1964 bütçesine kar
şılığı konmadığı halde, bu limite 5 milyon lira
lık da bir ilâve yapıldı. 

Şimdi geçen yıl yapılan tevziata geliyorum : 
16 vilâyet ihtiyaç göstermiştir. 27 366 ton 

olan ihtiyaç yekûnunun baliği takriben 21 mil
yon liradır. 

Hukukî kaynağı münakaşalı olan, mahiyeti 
icabı istihlâke müteveceih bulunan ve karşılıkları 
bütçeye konmadan kullanılan bu kredi tarzının 
ıslaha ihtiyacı vardır. Hazırlanmakta olan bir 
kanun tasarısı Yüce Meclislere sevk edilecektir. 

Bu sene bütçeye ilk defa olarak bir miktar 
karşılık konmuştur. 

Tohumluk : 
Tohumluk kredisi 5254 sayılı Kanuna istina

den açılmaktadır. 
Bu kanuna göre, Ziraat Bankası yıllık tutarı 

50 milyon lirayı ve alacak bakiyesi de her halde 
150 milyon lirayı aşmamak şartiyle tohumluk 
kredisi kullandırabilir. 

Yıllar itibariyle, bankanın bu krediden ala
caklarının toplamı şöyledir : 

1960 yılında 188 milyon lira, 
1961 yılında 174 milyon lira, 
1962 yılında 232 milyon lira, 
1963 yılında 262 milyon lira, 
1964 yılında 296 milyon lira, 
1965 yılında 294 milyon lira. 
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1965 yılı sonu itibariyle, bankanın tohumluk 
kredisinden alacak bakiyesi olan 294 milyon lira
nın, 128 milyon lirası çiftçi üzerindeki banka ala
cağı, 130 milyon lirası mal sandıklarına devredi
len kısım ve 36 milyon lirası da Tarım Bakanlığı 
Bütçesinden ödenmesi gereken paralardır. 

Şu hale nazaran, Ziraat Bankası 6572 sayılı 
Kanunun çizdiği limiti 144 milyon lira aşmış du
rumdadır. 

Borç ertelenmesi: 
Bankanın borç erteleme işlemleri sayın arka

daşlarımın üzerinde bilhassa durdukları bir ko
nudur. 

Bilindiği gibi, borç erteleme işleri 3202 sayılı 
Kanunla düzenlenmiştir. Söz konusu kanunun 
47 nci maddesi, bir âfet sebebiyle borçlarını vâ
desinde ödiyemiyenlerin durumlarını, münferit 
veya toplu talep halinde olduğuna göre, ayrı ayrı 
mütalâa etmiş ve bir nizama bağlamıştır. 

1965 yılında ertelenen banka alacaklarının 
tutarı 67 milyon liradır. 1971 köyü şümulü içi
ne alan bu ertelemeden 108 636 çiftçi faydalan
mıştır. 

1964 yılında 36 milyon liralık çiftçi borcu er
telendiğine ve bu işlemden 1 186 köyde 58 972 
çiftçi faydalandığına göre, 1965 yılında gerek 
ertelenen borç miktarı ve gerek köy ve köylü ade
di bakımından mühimce bir artış vardır. 

Hiç şüphesiz bu durum banka yönünden ve 
yurt ekonomisi bakımından arzu edilen bir so
nuç değildir. Çünkü, esasen dar olan banka im
kânlarının dondurulması mânasına gelmektedir. 

Esnaf ve sanatkâr kredileri : 
Memleketimizde sayısı 1,5 milyona yaklaşan 

esnaf ve sanatkârın her nevi kredi ihtiyacını, kar-
şılıyan T. Halk Bankasının kaynakları ve plas
manları da 1965 yılında, 1964 yılına nazaran bü
yük bir inkişaf göstermiştir. 

Bankanın malî bünyesi : 
Bu konudaki kredi ihtiyacının fazla oluşu 

karşısında, Bakanlığımın ve bankanın faaliyet
leri, ilk plânda banka kaynaklarının takviyesine 
yöneltilmiştir. 

Bankanın nominal sermayesi 699 sayılı Ka
nunla 1965 yılı içinde 150 milyon liradan 300 
milyon liraya çıkartılmış ve yeni hazırlanan ku
ruluş kanun tasarısına da sermayenin 600 milyon 
liraya yükseltilmesine dair hüküm konulmuştur. 
1966 yılı bütçesine, Hazinenin sermaye taahhüdü
ne mahsuben 20 milyon lira ödenek tefrik edil

miştir. Halk Bankasının kaynakları, 1964 yılın
dan 178 milyon lira fazlasiyle 1965 yılının Ka
sım ayı sonunda 489 milyon liraya yükselmiş bu
lunmaktadır. 

Bankanın iktisadi bünyesi : 
1965 yılının Kasım ayı sonunda meslekî kre

diler 309 milyon liraya yükselmiştir. Bu miktar 
geçen seneden 72 milyon lira fazladır. 

Kooperatifler : 
Bankanın meslekî krediler dağıtımında, esnaf 

ve sanatkârın kendi aralarında kurdukları esnaf 
kefalet kooperatifleri aracılık yapmaktadır. Es
naf kefalet kooperatiflerinin kurulması faaliyeti
ne 1965 yılında da önemle devam edilmiş ve ko
operatif sayısı 264 e yükselmiştir. Halen bu ko
operatiflere 98 500 ortak kayıtlıdır. 

Ortak başına dağıtılmış bulunan vasati kredi 
tutarı 2 653 liraya yükselmiştir. Hiç şüphesiz bu 
miktar, mühim bir miktar değildir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi : 
440 sayılı Kanuna tabi ve Bakanlığıma bağlı 

bulunan teşekküllerden biri de Toprak Mahsul
leri Ofisidir. 

Ofisin malî bünyesi : 
Ofisin 600 milyon liralık sermayesinin tama

mı ödenmiştir. 
İhtiyat, karşılık ve amortismanlar ile birlikte 

öz kaynakları toplamı 1965 yılı sonunda, geçen 
yıldan 29 milyon lira fazlasiyle 794 milyon lira
dır. 

Yabancı kaynaklar toplamı ise yine 1965 yılı 
sonunda, büyük kısmı Merkez Bankası kredileri 
olmak üzere 894 milyon liradır. 

Ofis, sabit tesislere bağlanmış olan 577 mil
yon lira dışında kalan öz ve yabancı kaynakları
nı, serbestçe kullanabilmektedir. 

Rekolte ve mubayaa durumu: 
Hububat rekoltesinde belirli bir fark olma

masına rağmen, ofis 1965 yılında 1964 yılma na- v 
zaran 344 234 ton hububat ve 2 ton afyon faz
la olarak mubayaada bulunmuştur. 

Yıllık alım toplamı 940 660 ton olan mahsu
le karşılık müstahsıla 639 milyon liradan fazla bir ' 
ödeme yapılmıştır. 

Rekoltenin geçen yıla nazaran mühim bir fark 
göstermemiş olmasına rağmen, mübayaatm art
mış olmasında, uygulanan yeni fiyatların büyük • 
tesiri vardır. 
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Bilhassa, alımlarda, mahsul bedelinin günü 
gününe ve noksansız olarak ödenmiş olmasını 
memnuniyetle kaydetmek isterim. 

Satışlar: 
Ofis tarafından yapılan satışlar, 1965 yılın

da, bir evvelki yıla kıyasen 112 999 ton fazlasiy-
le 1 023 815 tondur. 

Satış hâsılatı olarak 836 milyon lira sağlan
mıştır. 

Bu arada 263 ton afyon ve 73 934 ton çavdar 
ihracedilerek 60 milyon lira karşılığında döviz 
temin edilmiştir. 

Stoklar : 
Toprak Mahsulleri Ofisinin stok durumuna 

gelince; 
1966 yılma, geçen yıla nazaran 72 000 ton 

noksaniyle, 724 300 ton hububat stoku ile giril
miştir. 

Kâr ve zarar durumu : 
Toprak Mahsulleri Ofisi kâr ve zarar duru

mu bakımından da 1965 yılında müspet inkişaf
lar kaydetmiştir. 

1964 yılında 54 milyon lira civarında olan 
müessese zararı, 1965 yılında 5 milyon liraya 
düşmüştür. 

Yatırım programı: 
Ofisin 1964 yılı yatırım programı 15,5 milyon 

lira ve realizasyon nisbeti % 80 idi. 
1965 yılı yatırım programı 8,5 milyon lira ve 

gerçekleştirme nisbeti % 96,8 olmuştur. 
1966 yılı yatırım programı 10,040 milyon lira 

olarak tesbit edilmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisinin bu faaliyetlerini 

hülâsa etmek icabederse; 
Ofisin öz kaynaklarında artış vardır. 
Mubayaa ettiği ve sattığı mahsuller 1964 yı

lından fazladır. 
Müessesenin zararı 54 milyon liradan 5 mil

yon liraya düşmüştür. 
Yıllık programlar halinde Ofise verilen yatı

rım görevinin realizasyon nisbeti % 80 den, 
% 96,8 e yükselmiştir. 

Şu hale nazaran 1965 yılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi için, bir evvelki yıla nazaran başarılı ol
muştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, Bakanlığını 
ve Bakanlığıma bağlı teşeküllerin bir yıllık 
faaliyetleri hakkında oldukça arkadaşlarınla 
izahat arz etmeye çalıştım. Bu arada hiç şüp
hesiz muhterem arkadaşlarımın, daha evvel de

ğinmiş oklukları hususlara da geniş ölçüde do
kunmak ve bilgi vermek suretiyle kendilerini 
tatmin etmiş olduğumu ulumaktayım. Aneak 
açıkta kalan bâzı sorular vardır, onlara da şim
di, verebildiğim kadar, cevap arz etmeye ça
lışacağım. 

Sayın Karavelioğlu arkadaşım, kooperatifçi
lik kanun tasarısının sevk edilmesi lüzumuna 
temas ettiler. Kooperatifçilik kanun tasarısı üze
rinde Bakanlığımın çok uzun senelere inen bir 
çalışma ve faaliyeti mevcuttur. Bu faaliyetle
rin neticesi olarak hazırlanmış olan kanun ta
sarısı pek yakında, nihayet bir ay içerisinde 
Yüce M'ccli'slere sevk edilecektir. 

Sayın Karavelioğlu arkadaşım, konuşmaları 
sırasında Ticaret Bakanlığını menfaat dağıtan 
bir müessese olarak tarif ve tevsif ettiler. Umu
miyetle Ticaret Bakanlığı böyle tanınmakta
dır. Fakat gerçekte Ticaret Bakanlığı, muh-
teroım arkadaşlarım derhal tavzih edeyim, men
faat dağıtan bir Bakanlık değildir. Ticaret 
Bakanlığı hiçbir şahsa veya müesseseye doğru
dan doğruya döviz tahsisi yapmamaktadır. 
Sadece umumi kotalar meyanında memleketin 
döviz imkânları tertibodilmektc, tanzim edil
mektedir. Ve merciler emrine dağıtılmak üzere 
toptan tahsisler verilmektedir. Binaenaleyh, 
menfaatleri doğrudan doğruya dağıtan mü
esseseler bu tevzi edici müesseselerdir merciler
dir. Ticaret Bakanlığı hiçbir i'inmaya veya şah
sa biraz evvel de belirtmiş olduğum gibi doğru
dan doğruya tahsis yapmamaktadır. İşin tevziat 
ve tahsis kısmı doğrudan doğruya mercilere 
aittir. 

Pahalılık sıhhat alameti olarak ortaya kon
du, sonra bu görüşün hatalı olduğu anlaşıldı 
başka türlü bir konuşma nizamı içerisine gi
rildi dediler. Muhterem arkadaşlarım, pahalılı
ğın sıhhat alameti olarak der meyan edildiğini 
ben hatırlamıyorum. Yalnız tavzih edeyim, şu 
şekilde bir konuşmamız olmuştur. Bunu aynen 
burada tekrar edebilirim. Fiyat hareketlerini 
iki şıkta mütalâa eltmek lâzımdır, dedim. Fiyat 
hareketleri, yükselmeleri para arzına bağlı se
beplerden meydana gelmişse, bunun adı enflâs
yondur. Bu nevi fiyat hareketlerinin bugünkü 
Hükümet ve A. P. si karşışmdadır. Enflâsyon
la iştirakimiz yoktur. Enflâsyonist bir siyaseti 
takibetmek bizim için mevzuubahis değildir. An-
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cak bir kısım fiyat hareketleri daha vardır 
dedim bunun dışında. Bu sırf umumi olarak 
fiyatlar muvacehesindeki tutumumuzu belirt
mek bakımından idi, bu hareketler doğrudan 
doğruya arz ve talebe bağlı olur veya konjonk
tür el müspet sebeplerle bağlı bu hareketleri 
karşılamak lâzım gelir. Çünkü ancak fiyatların 
bu şekildeki kıpırdanışları sayesindedir ki, 
sektörle arasında sermaye ve emek kaydırıma-
ları mümkün olabilir. Bunun dışında bir nizam 
kabul etmek esasen bizim için mümkün değil
dir. Bunun dışındaki nizam ne olabilir? Fiyatla
rın adeta bir betona yazılmış olduğu gibi hiç 
kıpırdamaması sabit kalması meselesidir. Bu 
şekilde dondurulmuş konservatif bir ekonominin 
geleceği memleketimiz için ümit verici olamaz. 
İşte 'bizim fiyat hareketleri mevzuunda topye-
kûn vermiş olduğumuz izahat bu şekilde idi. Özet 
olarak söyliyecek olursam, para arzına bağlı 
olan fiyat hareketlerinin karşısındayız. Fakat 
konjonktüre! fiyat hareketlerini izlemek, taki-
hetmek zamanında gerekli tertibatı almak ba
kımından da gösterici bir alamet olarak kabul 
etmekteyiz. Bu şekilde tavzih etmek isterim söz
lerimi. 

Özel sektör yağmacılığı ve Devletin bunla
ra alet oluşu meselesi: Muhterem arkadaşlarım, 
bugün Hükümet hiçbir yağmacıya alet olmuş 
duruniida değildir, olmamıştır ve olmıyacaktır. 
Fakat bununla neyin kasdedildiğini sarahaten 
bilmek isteriz. Muhterem arkadaşım hakikaten 
bunları ispata yarıyabilecek bir ikd misal verecek 
olurlarsa, bize hizmet etmiş olurlar. Gerekli 
tertibatı almak imkânını buluruz. Belki kendi
lerine cevap vermek imkânını da buluruz. Bu
nun dışında biz her hangi bir teşebbüsün vası
tası değiliz, olmamışızdır ve böyle bir şeyi de 
düşünmemekteyiz. 

Ticaret Odaları, Sanayi Odaları kanun ta
sarıları gözden geçirilmelidir, dediler. Gerçek
ten bu bir reorganizasyon meselesidir. Bizzat 
odaların kendileri tarafından ele alınmıştır. 
Hazırlıkları yapıldıktan sonra biz de görüşle
rimizi bu taasrıya ilâve etmek suretiyle Yüce 
Meclislere sunmak imkânını bulacağız. 

Anayasamızın getirmiş olduğu ekonomik ni
zam, karma ekonomik sistemdir, karma ekono
mi sistemi. İsminden de anlaşılacağı üzere, Kar
ma ekonomi nizamı içerisinde özel sektörün ol
duğu gibi resmî sektörün de yeri ve hissesi var

dır. Bunlardan bir tanesini yermek, bir tanesini 
tutmak Anayasa nizamının koymuş olduğu eko
nomik nizama uygun bir görüş meydana getir
mek olmıyacaktır. Biz bu karma ekonominin 
unsurlarından birisini teşkil eden, özel sektör 
için özel sektörü sevmek ve savunmak fazilet
tir, dedik. Ancak bu sözümüzün şu şekilde 
değerlendirilmesi lâzımdır. Başka yerlerde ay
nı şekilde beyan ettik. Geçen sene de Vekâle
timizin politikasını izah ederken işaret etmiş
tim. Vergisini ödiyen, işçi hakkına hürmet, 
riayet eden müstahsilin malını değerlendiren 
özel sektör içte ve dışta değer kazanacaktır, de
miştim. Bu itibarla özel sektör hakkında bahset
miş olduğumuz sitayişkâr sözleri daha evvel 
söylemiş olduğunuz bu sözlerle bir arada müta
lâa etmek lâzımgelir. 

Su ürünleri kanun tasarısında da arkadaş
larım bahsettiler. Su ürünleri kanun tasarısı 
zaten Hükümet programında da mevzuubahse-
dilmiş kanunlardandır. O da çok yakında Yüce 
Meclislere arz edilecektir. Hüseyin Kalpaklı-
oğlu arkadaşımın bir sorusuna cevap arz ediyo
rum. kompile otobüs ithalâtı bugün için ya
saktır. Memleketimizde kurulmuş olan montaj 
müesseseleri tarafından yapılmakta olan oto
büs karasörlerinin imâlinde kullanılan maddele
re tahsis yapılmaktadır. Komple karasör-
le otobüs getirilmemektedir. 

Toprak değer baremlerinin bütün şube ve 
ajanslarca derhal ele alınarak düşük olan
larının yenilenmesi 16 . 12 . 1965 tarihinde bü
tün teşkilâta tamim edilmiştir. 

Enver Bahadırlı arkadaşımız ve yine Kâ
mil Karavelioğlu arkadaşımız hayvan borsa
ları konusunda soru sordular. 16 il ve 3 il
çede kurulması öngörülen hayvan borsalarının 
kurulması için Bütçe Komisyonunda ilgili fasıl
lara bir madde açılarak ileri de imkân zu
hur ettiği takdirde münakale edilmek kaydiy-
le bir liralık ödenek konmuştur. Yine Enver 
Bahadırlı arkadaşımızın bir sualine cevabım-
dır. Petrol konusuna ait diğer işlerle birlik
te aynı merciden idare edilmesi maksadiyle 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Millî 
Güvenlik Kurulunun teklifi üzerine devredilmiş
tir ; Akar yakıt şubesi işleri. 

Kalpaklıoğlu sormuşlardı. 1960 yılında 
alman Bakanlar Kurulu kararı ile terk edilmiş 
olan tesisin yeni Et Balık Kurumunun Kayse-
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i'i ve yarım kalmış olan tesisin Beş Yıllık Kal
kınma Plânının öngördüğü proje çalışmaları ku
rumca ikmâl edilerek tamamlanması uygun gö
rülmüştür. Devlet Plânlama Teşkilâtınca ince
lenmesi sonunda bir et kongresi şeklinde ikmali 
sağlanacaktır. 

Cavit Tevfik Okyayuz arkadaşımızın soru
su : İhracat sigortası kurulması; İhracat kre
disi ve ihracat risklerinin sigortalanması mevzu
unda Bakanlığımızda Devlet Bakanlığı, İmâr 
İskân ve Maliye Bakanlıkları ile 1GM ve Devle
tin iştiraki olan Güneş ve Güven Sigortası tem
silcilerinin iştiraki ile yapılan çalışmalar de
vam etmektedir. Bu çalışmalarda mevcut 
mevzuat ile ihracat risklerinin teminat altına 
alınması ve ayrıca bir risk tonu tesisi yoluna 
gidilmesi konuları üzerinde durulmaktadır. 

Sayın Tuna arkadaşımız Et ve Balık Kuru
munun Kastamonu'da yarım kalmış bir soğuk 
depo binası vardır. Ya kurum bu tesisi ikmal 
etmeli veya belediye gibi kuruluşlara devretme
lidir, dediler. Beş Yıllık Kalkınma Plânı çerçe
vesi içinde rantabilite hesapları yapılmış olan 
bu tesisin kârlı ve verimli bir işletme olmıyaca-
ğı tesbit edilmiş bulunduğundan temenni veçhi
le değerlendirilmesine çalışılacaktır. Sayın 
Âdemoğlu arkadaşımızın dokunduğu bir konu
ya cevap veriyorum. Sel felâket bölgesine mer
kezden eleman gönderilmiş ve ihtiyaçlar tesbit 
edilmiştir. Ceyhan ve Adana bölgesine borçla
rın tecili ve ihtiyaçları olan tohumluk kredile
rin pamuk ve hububat müstahsil!arma veril
mesi için talimat verilmiştir. Bu hususta Mil
let Meclisinde bir soru önergesi de vardır. He
nüz sırası gelmediği için cevap arz etmek im
kânı bulunmamıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, benim bura
da arz edebildiğim cevaplarım bundan ibarettir. 
Varsa arkadaşların soracakları hususlar, bildi
ğim kadarını cevaplandırmaya çalışacağım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan soru var. Buyurun 
Sayın Demir. 

MEHMET ABİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 
Bakan soruma isterse burada, isterse yazılı ola
rak cevap verirlerse memnun olurum. İthalât 
rejimini düzenliyen kotalar memleketin ve zaruri 
ihtiyaçları nazarı itibara alınması lâzımgelir-
ken, sosyal bünyemizi tahribeden oyun sa
lonlarında bulunan çeşitli kumar aletlerine na-
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sil müsaade edilmiştir ve bugüne kadar itha
lât yoliyle ne kadar oyun aleti yurda sokul
muştur? Mümkünse şimdi, mümkün değilse ya
zılı olarak rica edeceğim. 

MACİT ZEREN (Devamla) — Miktarı 
hakkında bir bilgim yoktur. Yakıız şu kada
rını söyliyebilirim ki, bunlar ithal kotalariyle 
sağlanmamaktadır. Demin umumi izahatım 
sırasında temas etmiştim. Bunlar kota sis
temine açılmış bir gedikten rahneden istifa
de etmektedirler. Servet transferleri ile ilgili 
muameleler mey anında maalesef girmektedir. 
Bu kanunun değiştirilmesi için de hazırlık ya
pılmaktadır, Maliye Bakanlığı tarafından. 
Miktar hususunu da ayrıca araştırıp bildireyim. 

BAŞKAN — Savın Yeşilyurt, 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Muh

terem Bakanım, geniş izahatınıza cevabını bu
lamadığım. dört sualimi tevcih edip cevabım 
rica edeceğim. 

1. Konuşan arkadaşlarımızın da izah et
tikleri veçhile, küçük esnaf sanatkârların 
arzu ettiği kredi Halk Bankası Genel Müdür
lüğünce temin edilmesi mevzuunda Halk Ban
kası Genel Müdürlüğüne vâki müracaat!erimiz ne
ticesinde Merkez Bankasınca bankaya veril
mesi icabeden kredilerim verilmemiş bulunması 
sebebiyle yerine getirilemediği beyan edilmek
tedir. Genel Müdürlüğün bütün gayretlerine 
rağmen bu senede müsteniden yerine getiril-
miyen bu arzular karşılığı bulunan bu kredi
nin Bakanlıkça vatandaşa temini düşünül
mekte midir, düşünülmemekte midir? 

MACİT ZEREN (Devamla) — Maliye Ba-
kanlığiyle temas halindeyiz. Kısa bir zaman 
sonra bir miktar reeskont kredisinin temin 
edileceğimi ümidetm ekteyiz. Bunu temin ettik
ten sonra ve yürürlüğe girecek olan 1966 büt
çesine konmuş olan 20 milyon lirayı da tahsi
linden sonra bu yeni taleplerin daha geniş 
ölçüde karşılanması mümkün olacaktır. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Buğday 
müstahsilini himaye etmek bakımından bu yıl 
buğday alım fiyatının tesbitinde az da olsa 
fiyat artışları nazarı itibara alınarak yeni 
bir tesbit yapılacak mıdır? 

MACİT ZEREN (Devamla) — Bu hususa 
burada bilsem bile cevap vermem mümkün 
değildir. Kaldı ki, bilmiyorum. 

— 600 — 
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ÎSMAÎL YEŞİLYURT (Yozgat) — Ziraat 
Bankasınca arsa karşılığı knllanılan ipotekli 
kredi senelerce önce tesbit edilmiş bulu
nan barem fiyatlarının bugünkü para iştira 
gücü nazarı itibara alınarak değiştirilmesi 
düşünülmekte midir; 

MACÎT ZEREN (Devamla) — Bu konu üze
rinde durulacaktır. Daha evvel de pekçok 
arkadaşımız buna temas ettiler. Hakikaten 
üzerinde durulması ve müspet bir istikamete bağ
lanması lâzımgelen maddelerden biridir. 

ÎSMAÎL YEŞÎLYURT (Devamla) — Dör
düncü ve s-on sorum Muhterem Bakanım. Bu 
yıl köylüye zamanında verilmesi mümkün ol-
mıyan tohumluk Ziraat Bankasınca vâki mü
racaatlarımızda bize verilen cevapta, Ziraat 
Bankasınca kredi verilmemiş bulunması sebe
biyle tohumlukların köylüye dağıtılmadığı 
beyan edilmektedir. Bu doğru mudur, kredi 
verilmememisse sebepleri nelerdir? 

MACÎT ZEREN (Devamla) — Nerede ol
duğunu söylerseniz araştırırım. Bugün için 
tohumluk mevzıumda demin geniş izahatımda 
belirttiğim gibi, tohumluk konusu bir kanun
la tedvir edilen bir mevzudur. Her yıl 50 
milyon lirayı ve her halde alacak bakiyesi 150 
milvon lirayı geçmemek şartivle tohumluk kre
disi verilmektedir. Tohum Ziraat Bakanlığı 
tarafından üretme çiftliklerinde üretilmekte
dir. Ve tevziat yine' Tarım Bakanlığı tarafım
dan yapılmaktadır. Mevcut olan kredi limiti. 
bankaca açılmıştır. Ancak daha evvel verilipte 
tahsil edilemiyen alacaklar, mal sandıklarına 
devredilmiştir. Mal sandıklarına devredilen bu 
alacaklar tahsil edildikçe limitte açılma ve 
borçlanma olacak olursa, yeni imkânlar temin 
etmek mümkün olacaktır. Yalnız nerede to
humluğa ihtivaç vardır ve zamanında tevzi 
edilmemiştir? Bu hususlarda bilgi verirseniz 
yetişmek ve yardım etmek imkânına malik olu
ruz. 

ÎSMAÎL YEŞİLYURT (Yozgat) — Meselâ... 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, yalnız soru. 
ÎSMAÎL YEŞİLYURT (Devamla) — Baka

nın bana vâki sualine cevap verebilmek için ko
nuşuyorum. 

BAŞKAN — Ama Başkana hitaben konu
şunuz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Evet 
Sayın Başkanım onu bilmiyorum ve ona göre 

konuşuyorum. Meselâ vilâyetim Yozgat için 
ihtiyacımız tohumluğu alamadık; cevap rica 
edeceğim. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (De
vamla) — Sayın Yeşilyurt, bu husus teferruata 
dairdir. Şimdi burada hatırlıyamıyorum. Ne 
miktar talebedildi, ne miktar verildiğini hatır
lamama takdir buyurursunuz ki imkân yok
tur. Bakanlığa teşrif edin, beraber tetkik ede
lim ve ona göre imkân varsa araştıralım. 

BAŞKAN — Sayın Özdilek. 
FAHRÎ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, benden önce arkadaşım tohumluk mev
zuuna temas ettti. Ben de başka bir zaviye
den temas edeceğim. Kış ekimi yapan çitfçiye 
Eylül ayında veya Ekim ayında tohumluk ve
rilmesi lâzımgelirken bu müddetin uzun bir 
zaman geçiminden sonra tohumluk ancak ve
rilmesi böyle güzden güze ekim yapan yazın 
ekim yapan ziraat için şjimdiden verilen to
humluğun zaten yeri yoktur. Her iki halde de 
verilen tohumluk için de bunları köylü yeme
sin. Zararlıdır. Zehirler hastalık yapar şek
linde radyolarda neşriyat yapılmasına rağmen 
köylüye zamansız verilen bu tohumluğu köylü 
yesin için âdeta zorlar gibi oluyor. Haddiza
tında bu tevziat banka şubeleriyle ajansları ile 
onlar vasıtasiyle yapıldığı için bunun bir dü
zene sokulması hakkında bir fayda mülâha
za ediliyor mu? Yine tohumluk ile ilgili diğer 
bir mevzu çok yüksek veya rakımlı yaylam -
sı, sitep mmtakada kullanılması gibi bir za
viye mevzuubahis. Nitekim köylü böylesini al
madı. Böylece bütçeye bir külfet tahmil edil
miyor mu? Nitekim bu sene Trakya'nın böyle 
bir buğday getirilmesi mevzuubahis idi. Basi
retli arkadaşlarımızın müdahalesiyle bu durdu
rulmuş bulunuyor. Böyle hor nakliyelere har
canan paraya yazık değil mi? 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan. 
MACÎT ZEREN (Devamla) — Sayın Özdi

lek, tohumluk konusunda iki veçhe var. Bi
rincisi tohumluğun memlekette yetiştirilmesi ve 
temin edilmesi ve sonra tevzi edilmesi. Gerek 
yetiştirilmesi, gerekse tevzi edilmesi Tarım Ba
kanlığı eliyle yapılmaktadır. Ziraat Bankası 
eliyle de bunların kredisi verilmektedir. De
min umumi izahatım sırasında arz etmeye ça
lıştım. Tohumluk kredisi bünyesinin kanunun 
tâyin ettiği limitler içinde cereyan etmek-



O. Senatosu B : 42 5 . 2 . 1966 O : 3 

tedir. Bu limitler yıllık olarak 50 milyon lira 
ve hesap bakiyesi olarak da 150 milyon liradır. 
Bu limitin üstüne çıkmaya bütçemiz müsait de
ğildir. Bilmem arz edebildim mi? 

FAHRÎ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Li
mitler mevzuunda, daha fazla zamansız tevzileri 
bir düzene sokmak faydalı mıdır, değil midir 
bunun izahını istedim? 

TİCARET BAKANI MACÎT ZEREN (De
vamla) — Şüphesiz faydalıdır. 

FAHRİ ÖZDÎLEK (Tabiî Üye) — Ekim sa
hasına âzami Ekim ayının başıma kadar Mart 
ayma ve Nisana kadar verilmesinde fayda mü
talâa eder misiniz? 

TİCARET BAKANI MACIT ZEREN (De
vamla) — Sayın Özdilek tohumluğu elbette 
zamanında ihtiyaç duyulduğu zaman verilmesi 
lâzımdır. Bunda sizinle beraberim. Zamanın
da vcrilmiyen tohumluğun demin sizin de ifade 
ettiğiniz gibi başka istikametlere akması her 
zaman için mümkündür. Bu itibarla varsa 
böyle bir hal bunu önlemek için gayret sarf 
etmeye çalışmak vazifemizdir. Ancak bunun 
kredi kısmının bize aidolduğunu söyledim. Ve 
kredinin kanunen verilmiş bir limit ile muay
yen olduğunu da ayrıca arz ettim. Bundan 
maksadım limit dolduğu zaman tabiî mevsim 
mevzuubahsolamaz, ay mevzuubahsolamaz li
mit dolmuştur, banka verememiştir. Acaba 
böyle bir sebepten mi zuhur eden bir ge
cikme olmuştur? Bunu anlamak için, sırf mese
leyi fazla derinleştirmek için bu noktaya temas 
ettim. 

FAHRİ ÖZDÎLEK (Tabiî Üye) — Eğer vak
tiniz varsa, müsaitse zatıâlinizi makamınızda 
ziyaret ederim. 

MACÎT ZEREN (Devamla) — Çok teşek
kür ederim, bize yardım etmiş olursunuz. Şük
ranla karşılarım. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem Bakan fiyat artışları mev
zuuna temas buyururken bugünkü düşündürü
cü ve hattâ biraz da kahredici mahiyet arz 
eden fiyat artışlarının adetâ mazur göstermek 
için Üçüncü inönü Kabinesi zamanında Top
rak Mahsulleri Ofisine, Fiskobirliğe ve Tekel 
idaresine istihsal mallarının mubayaası mevzu
unda Merkez Bankasına vâki tahsisi bahis ko
nusu olurken onların da fiyat artışına sebebol-
duğunu ifade buyurdular. 

O zaman böyle bir tezahür görülmedi ve bir 
şikâyet konusuna şahidolunmadı. Istahsalin 
rekor seviyesine eriştiği fındık mahsulü mevzu
unda bugün aynı durumla karşılaşılması halin
de müstahsili korumak maksadına matuf ola
rak yerli ve yabancı tüccarın elindeki acaba 
Hükümetimiz aynı tedbirlerden başka bir ted
bire mi tevessül eder, yoksa o tedbir içinde 
müstahsili koruma yolunu mu tutar? Sayın Ba
kandan öğrenmek istiyorum. 

MACİT ZEREN (Devamla) — Arz edeyim, 
muhterem Alpaslan bir defa esasta bizimle be-
beraber. Bu paranın Fiskobirliğe, ofise ve
rilmesi hususunda beraberdir. Bunun veril
mesi lâzımdı, lâzım değildi. Bu bir tarafa. Ben 
neticelerine temas ettim. Böyle bir netice de 
meydana getirilmiştir. Fiyat artışına da se-
bebolmuştur, dedim. Ve onu indekslerden ta-
kibediyorsanız rakamlarla da ifade etmeye ça
lıştım. Bu arada daha başka şeyler de söyledim. 
Merkez Bankasında bulunan vadeli mevduat 
karşılıklarından 200 milyon liralık kısmının 
bankalara iade edildiğinden de bahsettim. Ve 
mesele yine Ankara, istanbul ve izmir gibi şe
hirler dışında kullanılmak üzere dokuz banka
nın reeskont limitine 60 milyon liralık bir ilâ
ve yapıldığından da bahsettim. Bu arada yine 
emisyon olması itibariyle diğerlerinden de bah
settim. Hiç şüphe yok ki bunların birtakım 
neticeleri olmuştur. Hattâ yine gümrük rüsu
munu artıran 1964 yılı sonunda alman karar
lara da temas ettim. Elbette gümrük rüsumu
nun artışı ile ilgili kararlar hemen o gün te
sirini göstermez. Mal ithal edildikçe gelecek 
aylar içinde neticelerini meydana getirir. Ben 
bunları toplu olarak arz ettim. Şimdi bakınız 
fiyatlar şurada bana Konjonktür Dairesinin 
verdiği fiyatlar 1964 yılında 

BAŞKAN — Sualin cevabı istenmiyor Sayın 
Bakan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Benim bü
tün hedefim müstahsilin korunması mevzuunda 
Saym Bakanla aynı noktada mıyız? Sualimin 
hedefi bu olacak. 

MACIT ZEREN (Devamla) — Müstahsilin 
korunması bakımından aynı yerdeyiz. Yalnız 
Saym Alpaslan arkadaşımın, eğer müsaade eder
seniz temas ettiğiniz bir noktaya ben de doku
nacağım. Şimdi fiyat konusunda iki taraf var
dır. Alıcıyı ilgilendiren taraf, satıcıyı ilgilen-
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diren taraf. Şimdi realist olmamız lâzımdır. 
Hakikaten samimî olmamız lâzımdır. Ben kim
senin samimiyetinden şüphe etmiyorum. Ama 
şurası muhakkak ki ; zaman zaman satıcı ya
nında fiyatların düşük görüldüğü, alıcı yanın
da fiyatların pahalı bulunduğu da bir vakıadır. 

Mâruzâtını bu kadardır. 
BAŞKAN — Sayın Ergün. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Memleket sanayiini tahribeden bol miktarda 
ithalât yapılacağı, bol servet karşılığı yurda 
sokulacağı söylenir. Suiistimallere çok müsai-
dolan ve millî sanayiin gelişmesini baltalıyan 
bu halin biran önce önlenmesi hususunda bir 
tedbir alınmış mıdır veya böyle bir tedbir dü
şünülmekte midir? 

BAŞKAN — Daha evvel de temas edilmişti 
zannederim. 

MACİT ZEREN (Devamla) — Sayın Er
gün, bu hususa ben de daha evvel temas ettim, 
aynen tekrar edeyim: 

İthal listelerinin tanziminde iç üretim madde
lerinin ithal edilmemesine itina gösterilmiş ve 
ayrıca ihracettiğimiz mallar ve benzerlerinin de 
ithali önlenmiştir. Kotalarla önlenmiştir. Şim
di burada biraz durmamız icabediyor dedim. 
İthalât programlarına göre yurda girecek eşya 
sıkı sıkıya bir kontrola tabi tutulurken maale
sef ithali yasak eşyanın yurda başka yollardan 
sokulduğu da görülmektedir. Bu hal kota sis
temimizde ve ithalât rejimimizde açılmış bir 
rahne olarak acı bir hakikattir. Bu itibarla 
Hükümetimiz servet transferi ile ilgili mevzu
atın değiştirilmesini öncelikle ele almak kara
rındadır. Ve bu kanun tasarısını hazırlayıp de
ğerlendirecek olan Bakanlık da Maliye Bakan
lığıdır, diye arz etmiştim. 

BAŞKAN — Son söz kullanılacak mı efen
dim? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Müsaade ederseniz bir kaç cümle arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan zatıâlinizin beya
nı tamam efendim. 

Buyurun efendim. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Gecenin bu saatinde görüş birliğine varmak 
için vaktinizi almak istemem. Elbette ki görüş 
ayrlığımız olacaktır. Filvaki karma ekonomide 
özel sektöre öncelik verdiler. Biz buna iştirak 

edemeyiz. Burada bir görüş ayrılığımız tabiî 
olabilir. Yalnız Bakanın özel sektör hakkında
ki şartlı tarifine hemen iştirak ettiğimizi arz 
etmekte hiçbir mahzur bulamam. Benim üzerin
de durduğum bu tarifin dışındaki özel sektör
dür. Konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. 
Bakanın yapıcı üslûbuna teşekkür ederim. (Al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A / l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 18 692 802 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 552 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 555 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 285 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 637 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlğa 
Ticaret Bakanlığı Bütçesinde iç fuarlara ay

rılan tahsisattan açılan sergilerin ihtiyacı kar-
şılanamıyacağmdan 16.380 nci maddeden 100 
bin liranın 16.370 nci maddeye aktarılmasını 
arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Samsun Samsun 
Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Hükümet? Katılıyor. Komis
yon? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — 16.000 Bölümü maddeleri 
arasındaki bu değişiklikle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

— 603 — 
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(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 

giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 165 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 172 296 
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... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 
Mutlu olsun. 

Açık oylama neticesini arz ediyorum: Ka
rayolları Genel Müdürlüğü bütçe kanun tasa
rısına 3 ret, 109 kabul 112 toplam oy kullanıl
mıştır. 

Salt çoğunluk sağlanmıştır. 
Devlet Su İşleri 1966 yılı Bütçe kanun ta

sarısının oylamasına 114 sayın üye katılmış, 
1 eekinser, 9 ret, 104 kabul oyu kullanılmış
tır. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

K — SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesine geçiyoruz. 

Sayın senatörler; bu bütçede iki grup adı
na, 11 kendi adına söz istiyen sayın üye vardır. 
Normal olarak saat 02,00 de biter. Kısaltmak 
elinizdedir. Konuşmacılar çoğalırsa uzar. Tak
dirinize sunarım. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Özgül. 
C. H. P. GRUPU ADINA NİZAMETTİN 

ÖZGÜL (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, değerli Bakanlık erkânı : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1966 
yılı Bütçesinin Yüce Senatoda görüşülmesi do-
layısiyle C. H. P. Grupu adına söz almış bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının büt

çesi görüşülürken hor türlü politik mülâhazanın 
üstünde olarak görüş ve temennilerimizi belirt
ir! eye çalışacağım. 

Bu seneki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının bütçesi 841 milyon lira olup umum bütçe
ye oranı % 4 tür ki, bundan önceki bütçeleri 
göz önünde tutarsak, bu orantı aşağı - yukarı 
aynıdır. Halbuki gelişmiş memleketlerde sağ
lık hizmeti payı ortalama % 10 dur. Ve bu 
orantı % 20 ye kadar yükselmektedir. Ancak, 
biz zengin bir memleket olmadığımız için bu 
% 4 - 5 e boyun eğmekteyiz. Lâkin sağlık hiz
metlerinin daha iyi görülebilmesi ve daha ran
ta!)! olabilmesi için bu bütçenin arttırılması lâ
zımdır. Zira az gelişmiş bir ülke olarak en mü
him dayanağımız insan gücüdür. İşte bu gücü 
kaybetmemek için insan sağlığına ve sıhhatine 
çok önem vermeliyiz. Esasen vatandaş sağlığı
nın korunması Devletin temel vazifelerinden d ir. 
Bu sebeple, sağlık hizmetlerinin bütün yurt sat
hında sosyal adalet prensiplerine uygun bir 
tarzda yayılarak tatbik edilmesi Hükümetlerin 
en mühim vazifelerinden olmalıdır. Millî geli
rin artırılmasında, en mühim faktör halk sağ
lığının korunmasıdır. Bundan dolayı en. bü
yük. yatırımı vatandaş sağlığını korumak için 
yapmaktan çekinmemeliyiz. Çünkü bir vatan
daşın hasta olması, birkaç sağlam vatandaşımı
zın daha iş ve gücüne mâni olduğu gibi, işin 
malî ciheti de göz önüne alınırsa millî gelir 
bakımından kaybımız büyük olacaktır. Bütün 
bu hususlar göz önüne alınarak, sağlık mesele
lerini her türlü polemik ve politikanın üstünde 
tutarak muhalif ve muvafık demeden bütün si
yasi partilerin, bu millî ve hayati meselemizde 
aynı ciddiyet ve hassasiyeti göstermelerini te
menni ediyoruz. 

Zaten dikkat edilirse gerek Beş Yıllık Kal
kınma Plânında gerekse A. P. Hükümetinin 
programında ve gerekse parti tüzüklerinde 
(Partimiz tüzüğünde) sağlık işlerine ayrılmış 
konuların hedefleri aynıdır. Hal böyle olunca, 
memleketin sağlık ve sıhhat problemini el bir
liği ile çözmemiz icabetmektedir. Bugün nıoııı-
letin sosyal durumu kifayetsiz, sağlık şartları 
bozuksa, birçok vatandaşlarımız gereken, gıdayı 
alamıyorsa, iyi giymem iy orsa, hastasını köyden 
şehire getirecek yol ve vesaitten mahrum ise, 
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bu durumdan sadece Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığını sorumlu tutmaya hiçbir kimsenin 
hakkı yoktur. Ayrıca, ancak bütçenin tümüne 
nazaran % 5 civarında bir bütçe ile idare edilen 
bir Bakanlıktan daha fazla hizmet bekliyemeyiz. 
Bu hizmetleri sadece Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı değil, diğer bütün bakanlıklar, bu 
Bakanlıkla sıkı bir işbirliği yapmak suretiyle 
bu hizmetlerin gelişmesine yardımcı olmalıdır
lar; zira bir memleketin gücü sadece o memle
ketin nüfus fazlalığı ile değil, o memleketin 
fertlerinin sağlamlığı, ile mümkündür; toplum 
hayatı ve işleri nihayet ferde dayanır; ferdin 
sıhhati, ahlâkı ve çalışkanlığı ile cemiyet hayatı 
ancak iyi bir istikamete yönelebilir. Bu bakım
dan Sağlık Bakanlığı bütçesinden yapılacak ke
sinti tasarruf değil bir israftır, diyebiliriz. 

Biz C. H. P. si çlarak; sağlık politikamız
daki temel ilkemiz, plânda olduğu gibi evvelâ 
vatandaşı hastalıktan korumaya çalışmak, olma
dığı takdirde hastalıktan kurtarmaktır. Yani 
tedavi edici hekimliğe, koruyucu hekimliğin ta
mamlayıcı bir unsur olarak yer vermekteyiz. 
O. H. P. iktidarı zamanında hastanelerdeki ve 
sağlık merkezlerindeki yatak sayısında ön endi 
artışlar sağlanmıştır. Askerî hastaneler hariç 
1961 de 47 537 olan yatak sayısı 1964 te 12 195 
faz]asiyle 59 732 sayışma ulaşmıştır. Yeni ikti
darın da bunu fazlalaştıracağmdan şüphe etmi
yoruz. 

6 yaşma kadar olan kimsesiz çocuklar için 
11 adcd çocuk yurdu ve hastanelerin idaresin
de çalışacak personeli yetiştirmek amaciyle bir 
yüksek idarecilik okulu açılmıştır. 

Yerli ilâç sanayii için koruyucu tedbirler 
alınmış özellikle yerli ilâç sanayiinin muhtacol-
duğu maddeler ithal kotaları arasına alınmış ve 
yabancı markalı ilâçların ithali sadece hayati 
önemi haiz olanlara inhisar ettirilmiştir. 

Sosyalizasyon bölgelerinde ilâçların parasız 
verilmesi gerçekleştirilmiştir. Hekimlerin yurt 
sathına yayılmasını sosyal adalet ilkelerine uy
gulanması maksadıyla mahrumiyet bölgelerinde 
çalışan sağlık personeline tazminat verilmesi 
için gerekli kanuni tedbirler alınmıştır. 

Bunlara ilâveten az sayıda vatandaşın fay
dalanabildiği pahalı bir hizmet olan hastaneci-
liktcn önce evde ve yatakta tedaviyi sağlıyan 
ve küçük topluluklara kadar yayılan bir sağlık 

teşkilâtı kurulması için yürürlükteki program
lara ciddiyetle devam edilmesini temenni etmek
teyiz. 

Sıtma, verem ve trahom savaşında büyük 
başarılar elde edilmiştir. Bu savaşların d ah ada 
artırılmasını temenni ederiz. 

Ana ve çocuk sağlığına ve işçi sağlığına, ge
reken önemin verilmesi, sağlık ocakları, doğum 
evleri ve çocuk bakım evleri, ana, ve çocuk sağ
lığının korunmasında Bakanlığın ciddiyetle 
durmasını ve bu müesseseleri geliştirmesini te
menni etmekteyiz. 

Sağlık personelinin eğitimine önemle devam 
edilmesini, sağlık personelinin eğitiminde top
lum hekimliğine daha geniş yer verilmesini des
teklemekteyiz. 

Dış memleketlerde çalışan hekimlerimizi tek
rar yurda dönmelerini sağlıyacak tedbirlerin 
ciddiyetle alınmasını temenni ediyoruz. Çevre 
sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde toplum 
kalkınması metotlarından faydalanmalıdır. Di
ğer yönden hastanelerde yatak saysınm artırıl
masına devam edilmesi ve özel sektörün hasta
ne kurmasını teşvik edici davranışları iktidar
dan beklemekteyiz. 

Kamu hastanelerinin döner sermayeli ku
rumlar haline getirilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Bilhassa ilâç sanayiinde yerli firmaları teş
vik tedbirlerini almakla beraber, ilâç kontrol 
hizmetleri kuvvetlendirilmeli ve ilâç sanayiinde 
ruhsatların kötüye kullanılması önlenmeli ve 
ilâç fiyatları konusunda Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı denetleme yetkilerini titizlikle 
kullanmalıdır. 

Kimsesiz çocuklar ve bakıma muhtaç yaşlı 
ihtiyarlarla yakından ilgilenmek için sosyal" yar
dım kurumlarını kuvvetlendirmek Bakanlığın 
üzerine ciddiyetle eğilmesi gereken bir husus
tur. Keza rehabilitasyon konusu üzerine dik
katle eğilmek iş gücü ve insan gücü bakımından 
önem taşımaktadır. 

Nihayet birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının bir gereği olarak C. H. P. iktidarmca ha
zırlanan Nüfus Plânlaması Kanunu bugün yü
rürlüktedir. Bu kanunu Ana - çocuk sağlığı 
bakımından olduğu gibi, ekonomik kalkınmada 
nüfus baskısının önlenmesi bakımından da önem
li sayıyoruz. A. P. iktidarının da bu kanunun 
tatbikatım ciddiyetle, dikkatle ve samimiyetle 
yürütmesini temenni ediyoruz. 
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Böylece partimizin icraatı, görüş, ve hedefleri 
hakkında kısaca bilgi verdikten sonra Hükümet 
programında : «Kamu sektöründe hasta tedavi 
hizmetlerinin bir elden idaresinin yurt sağlık 
hizmetlerinin düzenli, ekonomik yürütülmesi 
yönünden daha faydalı olacağına inanıyoruz.» 
ile «Sağlık sigortasına geniş halk kütlesinin 
kademeli şekilde katılmasını sağlamaya gayret 
edeceğiz» ifadelerine katılıyoruz. Bu umumi 
konuşmalardan sonra gördüğümüz bizce mühim 
bâzı konulara da değineceğim. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kında kanun tatbikatı : 

224 sayılı ve kabul tarihi 5 . 1 . 1961 olan 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkın
daki Kanun tatbikatı oldukça ilerlemiş, evvelâ 
Muş pilot bölge kabul edilerek tatbikata girişil
miş ve sonra her sene yenileri ilâve edilmek 
suretiyle 15 yılda bütün yurda teşmil edilecek
tir. 

Hizmetin yürürülmesi, sağlık personelinin 
kişi olarak yalnız çalışmasından daha çok, ekip 
tarzında yapılmaktadır. Ocak hizmetleri nüfus 
sayısı ile orantılı olarak (5 - 10) bin nüfus için
dir. 

Ayrıca tatbikat göstermiştir ki, bu hizmetin 
gittiği illerde hayat ekonomik, sosyal ve kül
türel cihetinden de gelişmeler kaydetmektedir. 
Bunun en güzel misâli Muş pilot bölgesi ile 
Van'dır. 

Bu sistemin tatbikatında birtakım noksan
lar ve hatalar olmaktadır. Bu böyle oluyor di
ye bundan vaz geçmek değil, bilâkis hataları 
düzeltmek ve noksanları tamamlamak suretiyle, 
esasen uzun vadeli bir hizmet olan bu işi geliş
tirmek ve Hükümetlerden Hükümete devretmek 
suretiyle 15 senede bu hizmeti bütün yurt sat
hında gerçekleştirmek hepimizin amacı olmalı
dır. 

Sosyalizasyon bölgelerine gidecek hekim ve 
sağlık personeline lojman temini de bu bölgenin 
cazibesini artıracaktır. Ve aynı zamanda bura
daki hizmetin daha kolay ve huzur içinde yürü
tülmesi sağlanmış olacaktır. 

Sağlık işlerinin sosyalleştirilmesi fevkalâde 
olan bir hizmet dalının öteden beri mahrumiyet 
içerisinde kıvranan Türk köylüsüne hizmeti gö
türmek hedefine matuftur. Elbette başlangıçta 
bir iş kifayetli olamaz. Fakat tekâmül ettirilir 
ve kifayetli hale getirlir. 

Sosyalleştirmenin bir hususiyeti de, hekimi 
hizmete özel surette bir nevi çekme usulüdür. 
Yurt dışında olan hekimler yurda canı gönülden 
dönmek istemektedirler. Fakat dönecek imkân 
bulamamaktadırlar. 

Bugün 12 ilde sosyalizasyon vardır. 443 ocak 
kurulmuştur. Birçoğunun yolu olmıyan mahru
miyet bölgelerinde bulunan bu yerlere yaz - kış 
irtibatı sa'ğlıyan yolların yapılması lâzımdır. 
443 ocak bölgesinde en az 698 vasıtaya ihtiyaç 
varken bugün 32 vasıta faal durumdadır. Bu 
nakliye araçları sağlanamazsa sosyalizosyon iş
lerinin başarıları azalır. Netice olarak sosyali
zasyon işlerinin başarılı olabilmesi için hekim, 
yardımcı personel, lojmanlar, su, yol, nakliye 
aracı gibi ihtiyaçlara karşılamak lâzımdır. Di
ğer yönden bu işin. muvaffak olabilmesi için va
tandaşın ekonomik, durumu da düzeltilmelidir. 
Gayrisıhhi mesken veya yerlerde iyi beslene-
miyen vd temizlik işlerini yapamıyan muhitler
de salgın hastalıklar kısa zamanda bütün böl
geye süratle yayılır. Bu sebeple sosyalizasyo
nun Doğudan başlaması isabetli olmuştur. Ha
yat şartlarının çok kötü olması sebebiyle ekse
riya bulaşıcı hastalıklar bu bölgeden çıkmak
tadır. 

Bu bölgeye hekimlerin gitmesi için özel bir 
rejim şarttır, gerçi bu kısmen sağlanmıştı. Ne 
zaman ki Sağlık ve Sosyal Yardım1 Bakanlığı 
ve diğer müesseseler aynı şartları diğer hekim
lere de teşmil edince bu bölge cazibesini kay
betmektedir. Bakanlığın bünyesinde çeşitli öde
me şekilleri oldukça bünyede huzursuzluklar 
kendini göstermektedir. Bu sebeple Bakanlık 
stratejisini seçmeli ve esaslarını tesbit ederek 
kendisine bir istikamet vermek zorundadır. 
Sağlık hizmetlerini en iyi tarzda, plânlamalıdır. 
Sağlık hizmetleri vatandaşın, bilhassa köylünün 
ayağına götürülecektir, sözü her hükümetini 
mûtat sözü haline gelmiştir. Fakat, maalesef bu 
gerçekleşememiştir. Lâkin bu işte de tek sorum
lu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı değildir; 
hükümetlerdir. Zira Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kendi dar bütçesi ve teşkilâtı ile bu 
başarıyı sağlıyacak imkâna sahip değildir. Sos
yalizasyonun tatbik olunduğu illerde sağlık hiz
metleri gelişme göstermektedirler. Sosyalizas
yon bu memleketin gerçeklerine ve bünyesine 
tamamiyle uymaktadır. Bunun sosyalist bir zih
niyetle alâkası yoktur. Bu, millî, medeni bir 
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hizmettir. Sosyalizasyon Birinci Koalisyon dev
resinde başlamıştır. 

Sosyalizasyon vatandaşın ayağına hizmet 
götüren ve bu hizmeti vatandaşa ucuza mal 
eden bir sistemdir. Gerek sosyalizasyon işleri 
ve gerekse full - time tatbikatı yürütülmesi ko
lay hizmetler değildirler. Bunlar sağlık hizmet
lerinin bir sistem değişikliğini icabettiren çok 
zor ve şümullü vef uzun vadeli işlerdir. Ancak 
bu sistemlere geçiş inanarak ve azimle sarılmak 
suretiyle muvafık olabilirler. Aksi davranış tat
bikatçıları da vatandaşı da ümitsizliğe düşürür. 
Yani noksan ve isteksiz tatbikatın sisteme za
rarı vardır. 

Şimdilik sosyalleştMlmiyen bölgelere yeni 
sağlık merkezleri yapılması ve bilâhara sosyali
zasyon geldiği takdirde yapılan sağlık merke
zinin, sağlık ocağı haline çevrilmesi uygundur. 

(Tüm gün sistemi) Full - Time 
Hekimlik hizmetinin ticaretle1 karışarak bir

çok dedikodulara yol açması dolayı siyle full -
time sistemi getirmiştir. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı döner sermaye imkânları içeri
sinde bunu yapmıştır. Lâyin bu konuda Ba
kanlıkta kifayetli bir çalışma olamamıştır. An
kara Yüksek İhtisas Hastanesi ile istanbul Hay
darpaşa Göğüs Cerrahisi Hastanesi gibi yalnız 
iki müessesede tatbik edilmesi kifayetsiz olmuş
tur. Bunu daha geniş ölçüde tatbik etmek lâ
zımdı. Full - time sistemi bilhassa hasta. - hekim 
münasebetini iyi ayarlıyan, hekimin halk naza
rında kırılmış itibarını iade eden, ve çalıştığı 
müessesede huzur içerisinde iyi çalışma imkânı 
veren bir sistemdir. Kanun tatbikatı, tüzüğe is-
tinadetmektedir. Tüzük bilhassa çok dikkatli 
hazırlanmış olmasına rağmen yine birtakım ha
talar belirmeye başlamıştır. Kanun hangi has
tanede tatbik olunursa o hastanenin bütün he
kimlerinin bu kanuna tabi olmaları lâzımdır. 
Bu iş arzuya bırakılmamalıdır. 

İstanbul Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Has
tanesinde full - time tatbikatı tam olduğu için 
burada muvaffakiyet sağlanmış ve hattâ mües
sese kâra dahi geçmiştir. Halbuki Ankara Yük
sek İhtisas Hastanesi karma bir sistemle idare 
edilmiş olduğu, Bakanlık mensubu mütehassıs 
hekimlerin full - time e' tabi tutulmaları, diğer 
yönden Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin 
full - time e tabi olmamaları dolayısiyle, bu 
sistem bu hastanede muvaffak olamamış bir du

rumdadır. Malûm olduğu üzere Yüksek İhtisas 
Hastahanesi hem Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesi öğretim üyeleri ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı mensubu mütehassıs hekimleri
miz tarafından idare olunmaktadır. Ankara'nın 
merkezinde 250 yataklı gayet güzel binası, teş
kilâtı ve değerli hekimleriyle ve geniş imkân-
lariyle, bu karma çalışma sistemi dolayısiyle 
Yüksek İhtisas Hastahanesi full - time tatbi
katında tatminkâr ve huzur verici bir muvaf
fakiyete erişememiştir. Şayet burası da toptan 
full - time'a tabi tutulursa muvaffak olmaması 
için hiçbir sebep yoktur. 

Bu sistemin tatbikatı çoğaldıkça memleketi
mizin aynı zamanda mühim miktarda döviz ta
sarrufu da sağlamış olacaktır. Hekim muayene
hane açmıyacak veyahut açılmış muayenehane
sini kapatacaktır. Bu yüzden muayenehaneler-
deki tıbbi malzeme ve cihazları Bakanlık satın 
alacağından, bunların ithaline lüzum kalmıya-
cak'tır. Ve biz bugün memleketimizde hekim ih
tiyacı içersinde kıvranırken yurt dışında 4 bin
den fazla hekimlerimizin bulunması cidden çok 
üzücüdür. Bu yurt dışındaki hekimlerimiz mü
sait şartlar bulurlarsa, yahut bu imkân kendi
lerinden eısirgenmezsc, bunlar seve seve yurda 
döneceklerdir. 

Hükümet yatırım yaparak Tıp fakülteleri 
açıyor; memleketin ihtiyaçları görülsün diye 
hekim yetiştiriyor ama, biz başka memleketlerin 
ihtiyaçlarını görüyoruz. Yetişmesi bugün bir 
ımilyon liraya mal olduğu söylenen hekimlerimi
zin dış ülkelere gidenlerini bir rakama vuracak 
olursak memlektimizin ne büyük kayıplar içer
sinde bulunmuş olduğunu anlarız. Çünkü buna 
sadece hekim için sarf olunan payı değil, birde 
bir hekimlin yetişmesi için geçen zaman faktö
rünü de hesaba katınca, memleketin zarureti 
sanıldığından da çok olduğu anlaşılır. Full -
time sistemini % 90 doktorlar istemektedirler. 
Bu sistem karma sanat icrasını (Memur hekim, 
serbest hekim) ortadan kaldırmak suretiyle, 
hekime ya yalnız hastahanede veya yalnız mu
ayenehanede çalışmak imkânını vermektedir ki, 
sistemin de asıl gayesi budur. Böylelikle hasta-
hanelende çalışan hekimler muayene hanede 
çalışmak ihtiyacını duymadan müesseseye bağ
lanacak ve yalnız muayenehane açmak suretiyle 
serbest çalışan hekimlere daha iyi bir hayat 
sahası açılmış olacaktır. 

— 607 — 



C. Senatosu B : 42 5 . 2 . 1966 O : 3 

Şimdiki sistem ile ne hekimi ve ne de halkı 
memnun edemediğimize güre muhakkak yeni 
sistemlere gitmek zorundayız. Bu işlerden geri 
dönmek, ancak sukutu hayal olur. Mart 19GG da 
tatbikatına başlanacak olan 'personel rejimi, 
full - time, sosyalizasyon, ek görev gibi imkân
ları Bakanlığın elinden alırsa, o vakit hekimle
rimizi tatmin için başka imkânlar bulmak lâ
zımdır. Mesele hekimi maddi ve mânevi cihet
ten tatmin etmek ve ona lâyık olduğu sosyal 
hayatı verebilmektir. 

Diğer yönden hem hastahane ve.hem de mu
ayenehanede çalışan bir hekimin gerek re«mî 
ve gerekse hususi işlerini lâyıkiyle yürü tını esine 
imkân yoktur. 

Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin de full -
time sistemine tabi tutulma/sı muhterem ve de
ğerli hocalarımızın daha ilmî. ve verimli çalış
malarını ve tıp öğrencilerinin daha iyi yetişme
lerini sağlıyaca'ktır. 

Ancak, uzun zamandan beri alışılmış bir sis
tenim t erik edilerek bunun yerine yenisinin ika
mesi elbette kolay olamıyacaktır. Lâkin, kade
meli yollardan gitmek, suretiyle neticeye ulaşıla
cağı kanaatini taşımaktayız. Nitekim i'ull - time 
evvelâ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı has
talı anele rinde, sonra Askerî hastabanelerde ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu ha.stahanelerin.uc baş
lamıştır. Simdi de Üniversite Tıp Fakültesi öğ
retim üyelerinden bu işin gerçeklesin esini isti-
yenler arasında da çalışmalar vardır. Böylece 
bu sistem bütün yurt sathına yayılırsa o vakit 
daha verimlisi olacaktır. 

Hastaba.neeilik : 
Bu konuyu dört bölümde mütalâa ederek 

yükse'k huzurunuzda arz etmeye çalışacağım; 

A) özel hastahaneler : 
Tedavi edici hekimlik hizmetlerinin koru

yucu hekimlik hizmetlerine kıyasla birkaç defa 
daha pahalı hizmet olduğu bir gerçektir. Bu 
hizmetlerin yürütülmesi ve nüfusun ihtiyaçları
na lâyıkiyle cevap verebilecek bir seviyeye 
ulaştırılması bütçeye1 büyük küli'e:tler yüklem ek
te elir. Bu bakımdan Devletin yalnız başına bu 
işi başarması zordur. İsminden de anlaşılacağı 
veçhile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı daha 
ço'k kemıyucu hekimlik ve halk sağlığı ile sosyal 
yardım konuları üzerinde çalışmalıdır. 

Bu güçlükleri göz önünde bulunduran birçok 
memleketler tedavi edici hekimin hizmetlerini 
toplumlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
bir seviyeye ulaştırabilmek için özel sektörün de 
bu hizmetlere tesirli bir şekilde katılmasını sağ
lamak amaeiyle onlara her türlü imkânları te-
min etmek yollarını aramışlardır. Ve bu Hükü
metler imkânları ölçüsünde bu hizmetlere katıl
mışlardır. Özel hastanelerimizin ıslahı ve daha 
rantabl bir şekilde çalışmalarını ve yenilerinin 
açılmasını temin ve teşvik maksadiyle hazırlan
dığını öğrendiğimiz kanun tasarısının biran ön
ce Yüksek Meclise sevk edilmesinde fayda mü
lâhaza etmekteyiz. Birçok gelişmiş memleketler
de sağlık hizmetlerine bütçelerinden ayırdıkları 
para, bütçelerinin % 10 - 20 si olduğu halde biz
de bunun % 4 oluşu ve tedavi edici hekimlik hiz
metlerinin de bunun içersinde bulunuşu, buna 
mukabil bütçesine % 10 - 20 koyan memleketler
de, tedavi edici hekimlik müesseseleri özel sek
töre devredilmiş bulunduğundan, bizdeki 1 
bütçe oranının ancak % 1,5 - 2 ye düşmüş oldu
ğunu görürüz. Halbuki bizde özel hastanelerde
ki yatak sayısı resmî olanlara nisbet olunursa 
% 1 bile değildir. Bu sebeple Devlet bu hizmeti 
de yüklenmek zorunda kalmaktadır. Artık Tür
kiye'de icrai tababet etmek cazip olmaktan çık
mıştır. Hastanecilik aynı zamanda bir işletme
cilik konusudur. Bunun hesabı yapılmazsa, za
rar ederse bu müessesenin verimi düşük olur. 

Hastalarımız aynı standart hastaneler bu
lamazsa daima iyisine doğru giderler. 

Bugün İran'da dahi hastanelerin % 90 nı 
özel sektöre ve % 10 u ise Devlete aittir, buna 
mukabil İran Sağlık Bakanlığa hizmetlerinin 
% 90 nını koruyucu hekimlik ve halk sağlığı ve; 
% 10 nunu tedavi edici hekimlik işlerine ayır
mıştır. 

B — Devlet hastaneleri : 
Birçok illerimizde Devlete ait hastanelerin 

çoğu şehrin muhtelif yerlerine dağılmış bir du
rumdadır. Lâkin tasarrufun sağlanması ve hiz
metlerin kolaylaştırılması bakımından bu mües
seselerin şehrin havadar, manzaralı ve müsait 
bir sahasında bir araya getirilmesi suretiyle bir 
hastane sitesi kurulmasını temenni etmekteyiz. 

Devlet hastanelerindeki diğer bir problemde 
hastane hekimlerinin durumlarıdır. Karma icra-
yi tababet eden hastane hekimleri halkın ithamı 
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altındadırlar; Devletin hastanelerini özel sektör 
gibi kullanmaktadırlar, diye söylenmektedir. 

Bu hastaneler özel sektöre devredilmiş olsa 
idi hiç olmazsa Bakanlık masraftan kurtulurdu 
denilmektedir. 

îşte bu müesseseleri kurtaracak demin bah
settiğimiz Full - Time sistemidir. 

Hastane demek, artık sadece bina ve birta
kım tıbbi cihaz ve araçlar demek değildir. Bu 
hususta ilim ve teknik çok ilerlemiştir. Bugün 
yeni yapılan hastanelerin içersinde bilhassa mer
kezi steril iz asyon tesisatı, merkezi oksijen tesi
satı, ile müşterek ameliyathane bulunmalıdır. 

Bir mühim husus da, memleketimizde bulu
nan çeşitli hastanelerin bir tek idareye bağlana
rak, aynı sistem içersinde idare olunması keyfi
yetidir. 

Acaba Bakanlık bu konu üzerine eğilmiş mi
dir? Ne düşünmektedir. Öğrenmek istiyoruz. 

C — Diğer hastaneler : 
Bunlar göğüs hastalıkları, kanser, Lepora 

(Cüzam) Trahom, Akıl ve sinir hastalıkları has
taneleri olup, bunların konusuna girmeden sa
dece bunların da memleket ihtiyaçlarına cevap 
vermekten çok uzak olduğu ve kifayetsizlikler' 
içerisinde bulunduğunu tebarüz ettirmek istiyo
ruz. Bunların da memleket gerçeklerine ve ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesini te
menni ediyoruz. 

D —• Öğretim hastaneleri : 
Birçok eğitim hastanelerimiz vardır. Bunlar 

mütahassıs hekim yetiştiren başlıca yerlerdir. 
Lâkin bugünkü çalışma tarzları değiştirilmedik
çe bu hastanelerin gerçek birer eğitim hastanesi 
niteliği kazanması mümkün değildir. Çok defa 
saat 12 de, bilemediğiniz 13 ve 14 te her türlü 
faaliyetin sona erdiği lâboratuvar ve Röntken 
dâhil, bütün servislerin ertesi sabaha kadar ta
tile girdiği eğitim hastanesinden bahsetmek güç
tür. 

Eğitim hastanesi Batı'da olduğa gibi içinde 
sürekli olarak seminerlerin, konferansların, kısa 
ve uzun süreli kursların düzenlendiği ve gerçek 
anlamda ilmî çalışmaların yapıldığı, asistanlar 
için en iyi ve en yeni bilgilerle yetişme imkân
larını taşıyan hastane demektir. Yoksa, sadece 
ne türlü yapıldığı hiç hesaba katılmadan günde 
şu kadar hasta bakmış olmak ve istatistik ra
kamlarını kabartmak değildir. Eser vermek neş

riyatta bulunmakta bu tip hastanelerin özellik -
lerindendir. 

Bu • hususların temini için de bu hastaneleri
mizde bilhassa Full - Time çalışma sisteminin 
uygulanması şarttır. 

Sağlık sigortası : 
Yurdumuzda sağlık problemlerimizin arzu

lanan ölçüde ve zamanında çözümlenebilmesinin 
yalnız Devlet Bütçesi imkânları ile yapılamıya-
cağı gerçeği karşısında Temmuz 1965 yılında 
sağlık sigortası sisteminin getirilmesi amaciyle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ilgili Bakan
lıklarla müşterek çalışmalar yapmıştır. 

Sağlık sigortasını ihdas ederken dikkat ede
ceğimiz en mühim husus memleketimizin ekono
mik durumunun göz önünde tutulmasını ve tat
bikatının kademeli bir şekilde yürütülmesidir. İn
giltere bu konuda muvaffak olan memleketler 
arasındadır. 

Nüfus plânlaması : 
Beş Yıllık Kalkınma Plânın öngördüğü konu

lardan birisi de nüfus plânlaması idi. Bu kanun 
da C. H. P. iktidarı zamanında Meclise sevk edil
miştir. (557 sayılı Nüfus Plânlama Kanunu) nü
fus plânlamasının amacı, ailelerin istedikleri za
man ve bakabilecekleri sayıda çocuk yapmaları
nı sağlıyacak çareleri halka öğretmek ve onlara 
gereken tıbbi yardımı sağlamaktır. istemediği 
veya bakamıyacağı kadar fazla çocuğa gebe ka
lan kadın, çocuk düşürmek için her çeşit sağlığa 
zararlı çarelere başvurmak mecburiyetinde ka
lırdı. 

Yapılan tetkiklere göre köylerimizde her sene 
10 000 kadm, çocuk düşürmekten ölmektedir. 

Hastanelere ve doğumevi erine müracaat eden 
kadın hastaların, hastalıklarının en önemli sebep
leri evvelce çocuk düşürmüş olmaları da yapılan 
incelemelerden anlaşılmıştır. Keza, besliyemiye-
ceği kadar çocuğa sahibolan ailelerin çocukları 
yeteri kadar bakılamıyacağından bedenen ve ru
hen t;ım bir sağlık içinde yetişmemektedirler. 
Her yıl doğan 1 000 çocuktan 175 i ölmektedir. 

Demek oluyor ki; 
Bu kanun çıkmadan dahi halkımız her tür

lü gayrimeşru ve gayrisıhhi çarelere başvura
rak, nüfus plânlamasını yapmakta idi. Bu ka
nunun gelmesiyle, bu tedbiri meşru ve sıhhi şart
lar içerisinde halkımıza yaptırmak istiyoruz. Ve 
onların bu hususta da bilgi sahibi olmalarını te-
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mine çalışıyoruz. Şayet bu maksat için kullanıla
cak ilâç ve araçlar zararlı neticeler verirse, el
bette ki, bunun üzerinde durulmalıdır. Hatta 
kullanılmadan önce esaslı tetkiklerden geçirilme
lidir. İktisadi kalkınmamız nüfus artışımızla pa
ralel gidemediği için bunların ikisini aynı hiza
ya getirmek mecburiyetindeyiz. Kalkınma hızı
mızı arzu edilen seviyeye getirebilmek zaten me
sele kendiliğinden halledilmiş olacaktır. 

Bugün Hindistan'da dahi hızla nüfus artma
sı ve halen milyonlarca insanın açlıkla pençe
leşmesi karşısında Hint idarecileri de bu yola 
başvurmuşlar ve hattâ az doğurana mükâfat ve
rilmesini istemişlerdir. 

Nüfus Plânlaması Kanunu çıkalı epeyi bir za
man oldu. Lâkin tatbikatı hakkında hiçbir bil
giye sahip bulunmuyoruz. Bu konuda da aydın
lanmak istiyoruz. 

Bu hususta bir gerçeği ifade etmekten ken
dimi alamıyorum. Muhterem arkadaşlarım, ma
alesef Türkiye'nin büyük bir talihsizliği vardır. 
Bu da gelen ve giden bakanların sistem değiştir
mesi hastalığıdır. Bir sistem getirilir; daha bir 
netice almadan yeni bir Bakan gelir. Bu bizim 
gerçeklerimize anlayışımıza uygun değildir, di
ye pasif davranırlar. Şunu ifade edeyim ki, bu 
sistem şimd' meriyettedir. Tatbikata ciddiyetle 
ve samimiyetle geçilmesi lâzımdır. Bakanlık bu
nu yürütmekle mükelleftir. Ancak, memleket 
gerçeklerine uymuyorsa Meclise tekrar getirilir. 
Münakaşa edilir ve gerekirse kaldırılır. Ya, ka
nun tatbik edilmeli veyahut Meclise geri getiril
melidir. 

Halkın sağlık eğitimi : 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve Sağlık Ba

kanlığının hedefleri meyanında halkın sağlık se
viyesini yükseltmek anailke olarak kalbul edil
miştir 

Bu hedefe varmak için halkın sağlık eğitimi
ne öncelik verilmiştir. Hal böyle iken, maalesef 
sağlık eğitimi konusuna ayrılan tahsisat çok az
dır. Bu eğitim içinde lüzumlu kalifiye personel 
yetiştirilmesi ve eğitim araç ve gereci temin edil
mesi lüzumludur. Bu bakımlardan tahsisat ba
kımından takviye edilmelidir. Buna rağmen bu 
mahdut imkânlar dâhilinde dahi Bakanlığın bu 
konudaki çalışmaları takdire şayandır. 

Personel rejimi tatbikatı : 
Mart 1966 dan itibaren personel rejimi tat

bikatı başlıyacağı için Full - Time, diğer tazmi
nat kanunları ve sosyalizasyon tatbikatı ne ola
caktır. 

Personel rejimi bütün tazminat ve ek görev
leri kaldırdığına göre bu durum karşısında Ba
kanlık, ne düşünmektedir? Bu konuda da Ba
kanlığın bizi aydınlatmasını istirham ediyoruz. 

Koruyucu hekimlik hizmetleri : 
Bu bölüm, sağlık hizmeti erinin sosyalleştiril

mesi, sağlık sigortası, entegrasyon, diğer bulaşı
cı hastalıklarla savaş, Lepra savaşı, Frengi sava
şı, Trahom savaşı, Verem savaşı, Sıtma eredi-
kasyon, kanser savaşı, Ana - Çocuk sağlığı, çev
re sağlığı, Hıfzıssıhha enstitüleri, nüfus planlan
ması, halk sağlığı eğitimi, akıl ve ruh hastalığı 
konularını kapsamaktadır. Vekâlet bu bölümde 
dar bütçe imkânlarına rağmen müspet çalışma
lar içerisindedir. 

Daha önce, bu konulardan bâzılarını incele
miş bulunuyoruz. Fazla zamanınızı almamak 
için yalnız iki konuya daha değinmekle sözleri
mize son vereceğiz, 

Bu iki konu : Verem savaşı ile hudutlarımızı 
tehdideden Kolera hastalığı salgını meselesi. 

Verem savaşı : 
Verem yurdumuzun başta gelen sağlık dâva

larından biridir. Bugün 750 - 900 bin veremli 
bulunmaktadır. Bu nüfusumuzun % 2,5 - 3 nü 
teşkil etmektedir. Türkiye'de her yıl 40 000 kişi 
veremden ölmekte ve 30 000 kişi bu hastalığa 
yakalanmıştır. 

Lâkin çok enerjik ve inanışı değerli hekimle
rimizin sayesinde bu konuda büyük muvaffaki
yetler elde olunmuştur. Kendilerine şükranları
mızı sunarız. Verem, Devletin tedavi etmeye 
mecbur olduğu sosyal bir hastalıktır. Halkın ko
nut ve gıda problemi halledilmedikçe, ekonomik 
durumu düzelmedikçe, kültürel seviyesi yüksel
medikçe bu alanda yapılan savaşta muvaffakiyet 
az olacaktır, geçici olacaktır. Elbette ki, bütün 
bunlardan sadece Verem Savaş Teşkilâtı sorum
lu değildir. 

Kolera : 
İran'da veya Pakistan'da salgın halinde bu

lunan ve Hindistan'a da atlıyan koleranın mem
leketimize yaz aylarında gelmesi ihtimali mev
cuttur. Bakanlık Dünya Sağlık Teşkilâtı ile bir
likte gereken tedbirleri almaktadırlar. Lâkin bu 
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hastalıkla mücadele çok çetin olduğundan, konu
ya fazla önem vermek lâzımdır. 

Hattâ gerekirse Bakanlık bu konu için Yük
sek Sağlık Şûrasını toplıyarak radikal tedbirler 
almaktan da çekinmemelidir. 

Hastalığın mikrobu ilâçlara kısa zamanda 
mukavemet kazanmaktadır. Kolera aşısı ancak 
% 30 nisbetinde bir koruma kuvvetine sahiptir. 

Kolera seromu da yoktur. Zira mikrop sık 
sık karakter değiştiriyor, bu yüzden ilâçlara da 
mukavemet ediyor. Bütün bu hususlar göz önün
de tutularak bu hastalığı memleketimize bulaştır
mamanın çarelerini bulmalıyız. Hudut kapıları
nın sıkı kontrolü lâzımdır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sahasın
da daha birçok konular, problemler, ve dertle
rimiz olmakla beraber, bu kadarla yetinerek söz
lerime son veriyorum. C. H P. Senato Grupu 
adına ve şahsım adına cümlenizi hürmetle selâm
larken, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
1966 malî yılı bütçesinin vatan ve millete hayır
lı olmasını, başarılı geçmesini temenni ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu. 
A. P. GRUPU ADINA M. NURİ ADEMOĞ

LU (Adana) — Sayın Başkan Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; Sayın Sağlık Bakanı; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 196G 
senesi bütçesi üzerinde A. P. Grupu adına terikid 
ve temennilerimizi arz etmek üzere Yüksek Hu
zurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Hiç şüphe etmemekteyiz ki, hususi bir ehem
miyetle ele alınması gereken önemli memleket 
meselelerinden birisi de Sağlık davamızdır. Bu 
hususu dikkate alarak her memlekette olduğu 
gibi bizde de en kârlı yatırımın insanlar üze
rinde yapılan ve yapılmakta bulunan yatırım ol
duğunu ifade etmek isteriz. Zira bir memleke
tin istikbali ordusundan tutunuz da işçisine ka
dar çalışabilecek olan insanlariyle istikbalin bü
yükleri olacak olan bugünün çocuklarının sağ
lam ve sıhhatli olmalarına bağlı olduğu gibi kal

kınması da yine vatandaşlarının sağlam ve sıh
hatli olmalarına bağlı bulunmaktadır. Esasen 
bir ülkenin hukukî ve iktisadi istiklâli üzerinde 
bu derece önemli rol oynıyan insanlar kâinatın 
en kıymetli yaratığıdır. Bu itibarla ileri memle
ketlerde insana çok büyük önem verilir, onun 
hayatı için büyük meblâğlar sarf etmekte en kü

çük bir tereddüt gösterilmez. Dün olduğu gibi 
bugün de bir Amerika'da bir İngiltere ve diğer 
ileri seviyeli memleketlerde bir insanın hastalan
maması uzun ömürlü olması için Harbte ve 
Sulhta çok büyük emek sarf edilmiş, bu uğurda 
hiçbir maddi fedakârlıktan kaçmılmamıştır. Has
talıkların tedavisinde kullanılan bir penisilinin 
bir streptomisinin diğer antibiyotik denen ilâçla
rın keşfi, yine bilinmiyen hastalıkların teşhisi 
için yapılan lâboratuvar tecrübelerine milyonla
rın sarf edilmesi insanların hayatına verilen de
ğerin bir ifadesi ve onların hastalanmasına mani 
olma gayretinden ileri gelmektedir. 

İşte, hayatına bu derece önem verilen, hasta,-
lanmaması için ve hastalıktan sonra iyi olması 
için her türlü maddi fedakârlıktan kaçınılmıyan 
insanları sıhhatte tutmak başta tıp ilminin ve bu 
ilim kolu ardından tıp mensuplariyle hükümetler-
deki bu bilin: kolunun temsilcisi Sağlık Bakanlığı
nın başta gelen vazifesidir. 

İleri medeni memleketlerde bu derece üzerin
de titrenen insan sağlığı ile meşgul olan bir bi
lim kolu mensuplarının yetişmeleri konunun öne
mi nisbetinde güç dünyanın her tarafında o nis-
bette de pahalıdır. 

Her nedense insana ve onun sağlığına gerekli 
önem verilmiyen Türkiye'de maalesef bu bilim 
kolu mensuplarına da lâyık olduğu ehemmiyet 
verilmemekte eskinin gözde ve baş üstünde taşı
nan, esasında da meslekler üstü bir değer ve 
önem taşıyan tıp ilmi ve onun mensupları çok 
ucuz elde edilen bir meslek mensubu gibi mua
mele görmekte, onların ücret baremine tabi kılın
maktadır. 

İşte bu acı gerçeklerin bir neticesi olarak 
da hekimlerin bir kısmı meslekini terk etmek
te, bir kısm: da meslekine ve hekime lâyıkı de
ğeri veren yurt dışındaki memleketlere göç et
mekte yurduna hizmet etme imkânından mah
rum kalmaktadır. Şuna inanıyoruz ki, yeni Hü
kümetler bı; hususu dikkate alacaklar ve lü
zumlu tedlbiri temin etmekte artık geç kalmıya-
caklardır. Zira sağlık dâvamızın muvaffakiyeti 
değerli hekim ve yetişmiş kaliteli yardımcı sağ
lık personelinin mevcudiyetine bağlıdır. Bu 
değerli hekim ve yetişmiş yardımcı personelle 
medeni âlemin ileri memleketlerinde olduğu gi
bi modern mânada halk sağlığı hizmetlerine 
gereği önemi vermek artık halli kolaylaşmış 
bir mesele halime gelmiş olacaktır. 
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Halk sağlığı hizmetlerine değeri kadar 
önem veren memleketlerde hastalık ve ölüm 
nisıbeti azalmakta doğanlardan imkân nisbetin-
de çoğu yaşamakta ve insanların beden sağlığı 
içinde uzun ömre sahilbolmaları temin olunmak
tadır. Meselâ Amerika'da 1879 senesinde vasa
ti ömür 34 sene ve ölüm ni'sbeti % 17 iken halle 
sağlığına verilen önemin neticesi olarak bugün 
vasati ömür % 68 e çıkmış ve ölüm nisbeti de 
% 10 a düşmüştür. Memleketimizde vasati 
ömür 50 sene ölüm nisıbeti de % 20 dir. Bugün 
bütün dünyada devletler vatandaşlarının hasta 
olmamaları için büyük gayretler sarf etmekte 
ve hu uğurda büyük paralar harcamaktadırlar. 
Zira şu hususu katı olarak tesbit edilmiştir ki, 
bir insan hastalandıktan sonra onu iyi etmek 
için sarf edilen para aynı insanı hastalıktan ko
rumak için sarf edilecek paradan çok daha faz
ladır. Hastalandığı zaman, çalışamaması, ka
zanç temin edememesi ailesine ve cemiyete yük 
'Olması da ayrıca üzerinde durulması icaıbeden 
bir problemdir. 

Hemen bütün dünyada insanların üretime 
başlama yaşı 15 olarak kabul edilir. Biz de va
sati yaş 50 olduğuna göre lür insan üretim müd
detinin bizde 35 yıl olduğu meydana çıkar. 
Öbür taraftan bu üretim müddeti Almanya'da 
51 sene, Fransa'da 55 sene, İngiltere'de 56 se
neyi bulması oradaki insanların vasati yaşama 
müddetlerinin bizden daha ilerde olmasından
dır. Garbî Avrupa memleketlerinde üretim ya
pan insanların hastalık dolayısiylo kaybettik
leri iş günü sayısı da bizim vatandaşlarımızın 
kaybı olan işgücüne nazaran azdır. İşte bu hu
suslara dikkatle eğilinirse ileri medeni memle
ketlerde bir kısım iktisadi imkânlar yanında 
üretim gücünün ve şahıs başına düşen millî ge
lirin neden bizdeki millî gelirden kat kat fazla 
olduğu meydana çıkar. Onlardaki millî geliri 
artıran faktörler üretim gücü, az hasta olma 
ve uzun yaşamaya bağlıdır. Bu iki faktörü sağ-
lıyan sağlık hizmetlerinin iktisadi alanda ne 
kadar müspet rol oynadığı ve insanlar üzeri
ne yapılan yatırımın ne kadar kârlı okluğu hu-
'susunu meydana çıkarması bakımından olduk
ça enteresandır. 

Memleketimizde koruyucu tababete ileri 
ülkelerdeki nisibette önem verilemediği doğru
dur. Zira oralarda yalnız bu bölüme umumi 

bütçenin % 10 ilâ 15 i tahsis edildiği halde 
bizde bütün Sağlık Bakanlığı bütçesi umumi 
bütçenin % 5 ini geçmemekte bunun da ancak 
% 2 si koruyucu tababete ayrılabilmektedir. 
Buna rağmen yurdumuzda toplumun büyük 
düşmanı verem ve sıtma ile olağanüstü bir sa
vaş yapılmış ve bu iki haftalık da o korkunç 
ve felâket olma durumlarını kaybetmiş vazi
yete gelmişlerdir. 

Faaliyeti kanunla 5 sene daha uzatılan Sıt
ma Erodikasyon Teşkilâtuıın şimdiye kadar 
yaptıkları hizmet takdire şayandır. İnşallah bu 
teşkilât bu müddet sonunda vazifesini tamam-
lıyacak ve yeni bir uzatmaya da lüzum kaim i -
yaeaktır. 

Verem savaşında bugün Bakanlığın bu işle 
uğraşan elemanları ve onlara yardımcı olan 
derneklerin faaliyetini yine şükranla anmak is
teriz. Bu çalışmaların Devletin diğer sektörle
rine numune olmasını tavsiye ederiz. Verem bu
gün bu müspet ve feragatkâr çalışma neticeısin-
de halkımı:'; için büyük tahripler yapan bir 
hastalık olmaktan çıkmıştır, 

Her ne kadar veremin yok edilmesi bilgi ve 
refah isterse de, Bakanlığın bu bölümdeki kıy
metli elemanlarının feragatle çalışmaları ve Sos
yal yardımlar sayesinde her gecen sene hasta
lığın biraz daha eksilmesine ve veremden ölüm 
nisbetinin gittikçe düşmesine muvaffak olun
muştur. 

Bu mevzuu daha da aydınlığa kavuşturmak 
için 1048 senesinde 100 binde 161 olan ölüm 
nisbetinin 1966 senesinde 100 binde 48 e düştüğü
mü ifade etmem yerinde olacaktır. 

Verem mücadelesinde önemli bir çalışmada 
BGO aşı tatbikatıdır. Bakanlık bu hususa 
da büyük önem vermiş köy ve kasabalarda 
yekûnu milyonları bulan BOG aşısı tatbikatı 
sayesinde vatandasın hastalıktan korunmasında 
büyük hizmet görülmüştür. 

İşte Bakanlık koruyucu tababete bütçesi
nin elverdiği nisbette önem verdiği halde 
istenilen seviyeye hâlâ ulaşılamaması imkâ
nın mahdudoluşundandır. Kaldı ki, iktisadi 
gerilik ve sefalet sağlığın baş düşmanların
dan bulunduğuna göre koruyucu hekimlik tat
bikatında muvaffak olmak için halkın iktisadi 
durumunu düzeltmek, hayat şartlarını yük
seltmek ve onların hastalık yapacak gayriijye-
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niık şartlar hakkında bilgi sahibi olmalarını te
min etmek icabetmektedir. 

İşte, iktisaden geri vaziyette olan, sıhhi 
meskenlerde oturanlar kadar gecekondularda 
oturan vatandaşı bulunan, nüfusunun % 75 i 
köyde gayrisıhhi şartlar içinde hayat süren, 
kültürel bakımdan da yükselmemis insanların 
ekseriyette bulunduğu bir ülkede bu mahzur
ları ortadan kaldırana kadar tedavi müesse
selerine hükümetler olarak önem vermemiz on
ları ihmal etmememiz lâzımgelmektedir. 

İşte, memleketin hakiki durumunu ve hal
kın iktisadi ve kültürel seviyesini dikkat na
zarlarından uzak bulunduran bir kısım parlÖ-
manterlerin gerek Bütçe Komisyonunda ve 
gerekse Umumi heyetlerde tedavi edici hekim
liğe daha az önem vermesi, fazla tahsisat 
ayrı1!maması bilhassa yemi tedavi müesseseleri
nin Devletçe tesis edilmemesi hususundaki tav-
siveleri mecburiyet tahtında ve memleket ger
çeklerine uvfyun olarak bu bölüme gereken öne
mi verein Sağlık Bakanlığını tenkidi eri na
zari olmaktan ileri gidememektedir. Zira kal
kınma halinde bulunan iktisaden geri kal
mış durumda olan, içtimai seviyesi de saf
lık mefhumunun tam tesisine ve ijvenik şart
ların Önemine imkân vermiyen momlcketi-
mizde her Hükümet koruyucu hekimlimin 
yanında tedavi edici hekimliğe de bir müd
det daha önem vermek mecburiyetini hissede
cek ve bugünkü durumdan ileri (7arp memle
ketleri seviyesinde koruyucu hekimlice öınem 
verme durumuna tedrici olarak dikkatli bir te
kâmülle ve zamanla geçilebilecektir. Hükümet
ler bu geçişte hususi sektörün tedavi mües
seseleri açmalarını hattâ kredi imkânları ara
yıp bulmak ve kredi müesseseleri açmak su
retiyle hususi tedavi müesseselerinin çoğalma
larını temine çalışmalıdırlar. 

Dünyada nüfusa göre bulunması icabeden 
hasta yatak adedi bakımından muayyen stan
dart normlar vardır. Bu standart normlara 
göre on bin memleket nüfusuna karşılık 30 
hasta yatağının bulunması lâzımgelmektedir. 
Hal bövle iken İngiltere'de 10 000 vatandaş^ 
100 yatak, Amerika'da 10 000 vatandaşa 150 
yatak, bizde ise 10 000 vatandaşa 20 yatak 
isabet etmektedir. Bu hususu göz önüne alan 
Kalkınma Plânı her yıl mevcut yataklara 
1 300 civarında hasta yatağı ilâve etmek su

retiyle dünya normlarına yaklaşmayı öngör
müş ve fakat bu yeni ilâvelerin lüzum gös
terdiği cari masrafların yeteri kadar Sağlık 
Bakanlığına tahsis edilememesi yüzünden bu 
yataklar hastaların istifadelerine arz edileme
miştir. 

Burada da bâzı ileri memleketlerdeki nüfu
sa göre hasta yatak adedi hakkında bilgi ver
mek isterim. Nüfusu 30 milyon olan Türkiye'
de 40 bin yatak, buna mukabil İngiltere'de 30 
milyon nüfusa 260 bin yatak, Batı - Alman
ya'da 30 milyona 330 bin yatak, Fransa'da 30 
milyon nüfusa 394 bin yatak isabet etmektedir. 

Türkiye''de muhtelif resmî müesseseler ken
dileri tarafından idare edilen sağlık müessese
lerine sahiptirler. Her söktürün sağlık müesse
sesinin inşaatından tutunuz da, içinin tefrişi, 
hekim ve yardımcı sağlık personeli, aded ve ka
litesi, ıgünlük yemek durumu, lâboratuvar ve 
yardımcı teşhis vasıtaları tamamen birbirinden 
faıiklıdır. Bu hususu daha açıklığa kavuştur
mak için Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar 
ve DD ııa ait bâzı rakamları huzurunuza ge
tirmek istiyoruz. Bugün Türkiye'de yapılan 
hastane inşaatının beher metre murabbama 
Sağlık Bakanlığı hastaneleri için 400 - 500, dis
panserler için 550 lira, Sosyal Sigortalar Ku
rumu hastaneleri için 800 ilâ 1 000, dispanser
ler için 600 lira sarf etınoktedir. 

Diğer taraftan bu binalar içine konan bir 
yatağın Sağlık Bakanlığına maliyeti 3 000, Sos
yal sigortalara 15 000, DD ııa 5 500 liradır. 
Öbür taraftan bir yatağa günde sarf edilen pa
ra Sağlık Bakanlığında 10,5, Sosyal Sigorta
larda 60, DD nda 56,5 liradır. Görülüyor ki, 
Türkiye'mizde sağlık müesseselerinin inşaatın
da bir standartlaşma mevcut değildir. 

Biraz da hastalara bakan hekim ve hem
şire dağılımından bahsetmek isteriz. Sağlık Ba
kanlığının 40 000 yataklı tedavi müesseselerin-

1 de 1 828 mütehassıs hekim çalışmakta, bir he
kime 20 yatak isabet etmekte iken, İktisadi 
Devlet Teşekküllerindeiki 6 000 yatağa 1 175 
mütehassıs hekim bakmakta ve bir hekime 5 
yatak isabet etmektedir. 

Yardımcı personelin mukayesesi de entere
sandır. Sağlık Bakanlığında 40 000 yatağa ba
kan hemşire sayısı 1 000 ve bir hemşire 40 ya
tağa bakarken İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
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6 000 hastaya 600 hemşire bakmakta ve bir 
hemşireye 10 hasta yatağı isabet etmektedir. 

Sağlık müesseselerinin ıdağmık durumları 
da Devlete pahalıya malolmaktadır. Meselâ 
her sıhhi müessesede ayrı bir idareci kadrosu
nun bulunması, muhasebe servisinin mevcudi
yeti, lâboratuvarlar hemen her müesseseden 
ayrı marka ve cinsten lâboratuvar malzemesi, 
röntgen cihazları, elektrokardiyagraflar ve di
ğer yardımcı teşhis vasıtaları lüzumsuz para 
sarfını icabettirımekte ve bu kadar çeşitli mar
ka taşıyan cihazlar yedek parçalarının bulun
maması sebebiyle bazan aylarca çalışmaz hai
lde durmaktadırlar. Bu hastanelerin tevhidi say
dığımız yardımcı lâboratuvar cihazlarının bir 
veya iki tipe ircaı memleket menfaatinedir. 

Tedavi müesseselerinde çalışan hekimlerin 
ıbu vazife ile beraber muayenenaneleninde de 
çalışmaları türlü dedikoduları mucib olmakta 
ve hekimlik meslekine gölge düşürecek itham
ların yayılmasına sebebiyet vermektedir. Bü
tün bu dedikodu ve ithamlara bir son vermek, 
idealist 'genç 'bekim arkadaşlarımıza çalışma 
imkânı temin etmek (gayesiyle hazırlanmış bir 
tasarı, (Tam gün çalışma kanunu tasarısı) 
Frenkçe Full Taym Yüksek Meclislerden geç
miş ve kanunlaşmıştır. Bu kanun tatbikatının 
maalesef yavaş yürütülmekte olduğunu müşa
hede etmiş bulunmaktayız. 1965 senesinde iki 
hastanede tecrübe edildiği ve ilgililerce müs
pet sonuç verdiği 'beyan ve ifade olunduğu 
halde söz Personel Kanununa gelmişken Muh
terem Balkanın dikkatini çekmek isteriz. Bu 
müesseseye tatbik edilmek istenen Personel 
Kanunu gerek sosyalizasyon bölgesi içinde ve 
gerekse Bakanlığın teşkilâtı içinde bukınan bü
tün kurumlarda bir huzursuzluk yaratmış bu
lunuyor. Bu kanun tatbik edilmeden evvel Sa
yın Bakanımızın harekete geçmesini ve bu ka
nun tatbikatında mutlaka Sağlık Bakanlığı 
mensuplarının ayrı bir statüye tabi tutulmala-
;rının teminini istirham ederiz. Aksi takdirde 
memleketimizin sağlık işleriyle alâkalı bulunan 
'bu Bakanlıkta büyük 'ahenksizlikler olacağı ve 
memleketin sağlık hizmetlerinin aksıyacağı ka
naatindeyiz. Bu itibarla, bilâhara yeni yeni ta
sarılar huzurunuza getirilmektense bu kanunun 
tatbikatına başlanmadan evvel Muhterem Sağ
lık Bakanımızın alâkalılarla temas ederek bu
na bir çare bulmasını istirham ediyoruz. 

' 1966 senesinde ancak 4 hastaneye daha teş-
i mil edileceğinin tasavvuru bizde bu kanunun 
| tatbikatında bir geciktirme endişesi uyandır

maktadır. Halbuki döner sermayesi bol ve bu 
kanun tatbikatını dörtgözle bekliyen hastane
lerimizin adedi oldukça kabarıktır. Bu itibarla 
Sayın Bakandan bu kanun tatbikatında daha 
enerjik olmalarını tavsiye ve rica etmek isteriz. 

Sosyalizasyonun ideal bir sağlık hizmet ör
neği olduğuna kaani bulunuyoruz. Ancak, bu 
kanun tatbikatının memleketimizde iyi yürü-
tülmediğine de inanmaktayız. Yolsuz, susuz ve 
kış aylarında etrafı ile teması kesildiğinden he
men işlemez hale gelen sağlık ocaklarının Mart 
ayında tatbikatına başlanacak Personel Kanu
nu ile tazminatları da ellerinden gidecek olan 
hekim ve yardımcı personelin işlerini terk et
meleri halinde hekimsiz ve hemşiresiz kalacak 
olan bu ocakların vazifeyi yürüteceklerine bir 
türlü akıl erdirememekteyiz. 

Biz A. P. olarak bu kanunun yeniden ve 
tekrar gözden geçirilerek Köy işleri Bakanlı
ğının YSE Uımum Müdürlüğü, Tarım Bakanlı
ğının Orman Uımum Müdürlüğü, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı DSİ umum müdürlük
lerinin müştereken hazırlıyac akları bir mesai 
programına göre daha yavaş ve fakat daha ve
rimli bir ttbikatla memılöket sathına yayılma
sının daha faydalı olacağı kanısındayız. Aynı 
zamanda bu müesseselerde nakil vasıtalarına 
hususi önem verilmesinin ve gezici ekiplerin 
bilhassa kış aylarında daha faydalı ve daha 
randımanlı bir çalışıma içine gireceklerine ina
nıyoruz. 

Sağlık Bakanlığının şehirlerde gecekondu 
bölgelerinde, köylerdeki içme sularının kon
trolü ile ijyen şartlarına uygun olup olmadık
ları hususuna büyük önem vermesi icabettiği 
kanısındayız. Diğer taraftan yine bu Bakanlı
ğın belediyelerle sıkı bir işbirliği yaparak pas
tırma, sucuk, salam ve soısis 'gibi gıda madde
lerinin kontroluna ve bu gıda maddelerini ya
pan yerlerin ijyenik şartları haiz olup olmadık
ları hususunu kontrola, sivrisinek ve karasinek 
mücadelesine büyük önem vermesi lüzumunu 
ifade etmek isteriz. 

Ölümünün kara habercisi olan kanser has
tanelerine önem verilmelidir. Senelerden beri 
o da başlangıcı bir şahıs tarafından yaptırı-

, lan bir tek kanser hastanesine bir yenisi ilâve 
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olmadığı gibi yatak adedi de 75 te sabit kal
mıştır. Son aldığım habere göre 50 yatağın Sağ
lık Bakanlığı tarafından yakında hizmete açı
lacağı haberi bizleri çok memnun etmiştir. 
Bu müesseselere müracaat eden kanserli has
talar tedaviye başlamak için 3 ay sıra bekle-
melk mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu durum 
hastalar namına hepimizin içini sızlatmalıdır. 
Bakaıılıik kanserin erken teşhisi için vatandaşa 
bilgi verir ve fakat hastalığa yakalananı teda-
vi için senelerden beri yeni imkânlar temin ede
memiş olması hakikaten çok üzücü ve ıstırap 
verici bir husustur. 

Sosyal yardıım faaliyetleri meyanında ko
runmaya muhtaç çocuklar hakkında hazırla
nan Sosyal Hizmetler Kurumu kanunu tasarı
sının biran evvel Meclise verilip kanuniyet 
kesbetmesi en büyük arzumuzdur. Diğer taraf
tan sakatlarla ihtiyarların bakımı ve bunlara 
ait rehabilitasyon merkezinin biran 'evvel faa
liyete geçmesi ve bu tip müesseselerin memle
ketimizde hiç olmazsa birkaç büyük vilâyeti
mizde tesisinin zaruri olduğuna inanıyoruz. 

Diğer taraftan sosyal hizmetler akadeımisi-
ne önem verilmesine, bu müessese adedinin ar
tırılarak buradan mezun olacak eleımanlarla 
ilmî ölçüler içinde isosyal hizmetlerin görülme
sine ehemmiyet verilmesinin lüzumuna kaaniiz. 
Geçen sene olduğu gibi bu sene de bu akade
miden mezun'olacak 27 elemanla bu sosyal hiz-
metlerin hakiki ve ilmî anlamda yürütülemi-
yeceğine inanıyoruz. 

Bu kadar çok ve çeşitli sağlık problemi bu
lunan Türkiye'mizde halkın büyük ekseriyetiy
le iktidara gelmiş olan A. P. nin bu hizmetleri 
kısım kısım yapacağına ve sağlık bölümünde 
de memleketi Garbın medeni memleketleri se
viyesine çıkaracağına emin bulunarak huzuru
nuzdan ayrılmak isterim. Bu bütçenin memle
ket ve milletimize hayııılı olmasını diler, bütçe 
tatbikatında Allah'ın bu Vekâlet mensupları
na yardımı esirgememesini diler, beni -dinledi
ğiniz için hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk (Vazgeçti 
sesleri). Böyle bir niyeti yok Sayın Kmay-
türk'ün. 

ÖMER FAEUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler, muh
terem Bakan ve kıymetli Bakanlık erkânı, 

I Konuşulmakta olan Sağlık Vekâleti bütçesi 
üzerindeki görüş ve temennilerimi arz etmek 
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Sağlık genel olarak ferdin şahsi mutlulu
ğunun bir kaynağı olduğu kadar, toplum ha
yatının ve ekonomik gücünün, Devlet varlığı
nın temel unsurlarından en önemlisidir. 

Devlet olarak görevlerimizin başjinda, fer
din dolayısiyle toplumun sağlığını temin etmek 
gelmektedir. 

Halbuki senelerden beri bütçeler yapılırken 
en az ehemmiyet verilen sektörlerden birisi Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olmuştur. Biz
den daha geri memleketlerin yalnız koruyucu 
hekimlik hizmetlerinin ifası için ayrılan öde
nekler bütçe yekûnlarının % 10 ilâ 17 sidir. 
Bizde ise tedavi edici ve koruyucu hizmetler da 
hil % 4 ilâ 5 dir. Bu sene Sağlık Bakanlığı 
bütçesi Genel Bütçenin takriben % 4 ü olup, 
841 966 191 liradır. Bu miktarla bir toplu
mun sağlık dâvasını takdir edersiniz ki, hallet-

I mek kolay değildir. Bugünün imkânları içeri
sinde sağlık dâvamızı nasıl halledeceğimizi dü
şünmemiz gerekmektedir. Fazla maddi imkân
larımız olmadığına göre sağlık hizmetlerini bile
rek - inanarak ve cesaretle plânlamak lâzım
dır. Sağlık hizmet müesseselerini daha ve
rimli bir şekilde kurmak mecburiyetindeyiz. 
Tedavi kurumlarımızı bugün bizim anlayışımız-

I la başhekimlere dayanan birer müessese şeklin
de yürütülmektedir. Halbuki hastanecilik ar
tık belli olmuştur ki, bugün bir işletmeciliktir. 
Onun için bu müesseseleri işletmecilik zihniye
tine göre organize etmek lâzımdır. 

Hastanelerimiz standart bakımından dünya 
standartlarına göre değil Türkiye standartla
rına göre dahi çok düşüktür. Hastanelerimiz 
bir işletme haline gelmezse ve belli standartlar 
teşekkül etmezse tedavi edilmek üzere iyi bakım 
ve tanınmış hekim ve personeli olan hastanelere 
hastalar akın edeceklerdir. Onun için muhte
lif bölgelerdeki hastaneleri veya mümkün de
ğilse Türkiye'yi muhtelif bölgelere ayırarak 
bölgesel hastaneleri aynı standart teşekküller 
halinde personel, malzeme ve teçhizat bakımın
dan organize etmek mecburiyeti vardır. Böy
lece aynı standartlar içinde çalışan ve her tür
lü imkân ve bakımı yapabilen ve her nevi ame-

I liyatlara müdahale edebilen hastaneler; bir 
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iki bölgede toplanan hastalere hasta akımını 
da önleyebileceğinden büyük faydalar sağlaya
cağına inanmaktayım. Anadolu içerisinde te
şekkül edecek bu gibi hastanelerin işletmeci
liği de daha ucuz ve halk sağlığına daha ça
buk ulaşacaklarına kaani bulanmaktayım. 

Diğer bir nokta arkadaşlarımızın da temas 
ettikleri hastanelerimizdeki tıp alet ve malzeme
nin mümkün mertebe standardize edilmesinin 
cart olduğuna kaani bulunmaktayım. Bir sene 
evvel alman bir elektroansefalografi, elektro
kardiyografi veya röntken apareylerinin her 
hangi bir arızası karcısında parçasını bulmak 
veya tamir ettirmek mümkün olmadığı zaman 
binlerce liraya alınan bu cihazların çalışmaz 
bir halde durduğu veya atıldığı hepimiz tara
fından görülmüş ve halen de görülmektedir. 
Bu durum Vekâletin bir hal çaresi bulması 
gerekmektedir. Eğer Satmalına ve Kanun ve 
talimatnameleri bu durumu imkânsızlaştırıyorsa 
kanunu tadil edecek hükümlerin Yüce Mec
lislere getirilmesi zaruridir. 

Sağlık dâvasında 40 seneden beri tedavi 
edici hekimlik vatandaşın ayağına kadar gö
türülecektir. Denildiği halde bir türlü göıürü-
lememiştii". Buna da sebep sağlık hizmetlerinin 
bir kül olduğu halde yalnız başına mütalâa edil
mesidir. Nitekim bugün sosyalizasyon bölge
lerinde tam istenilen randıman alınmıyorsa bu 
işin nedenlerinin sağlık hizmetlerini yalnız 
olarak mütalâa etmekte aramak lâzımdır. 

Sosyali eştiren bölgelerde yol, su, eğitim, va
sıta ve nihayet halkın beslenme imkânlarının hep 
birlikte yürütülmesi icabetmektedir. Maatteessüf 
üzülerek itiraf etmek zorundayız ki sosyalizas
yon bölgelerinde bu anaprensip nazari itibara 
alınmamıştır. Sağlık ocaklarının yerlerinin seçil
mesi, binalarının tiplerinin tâyini, yol durumu teş-
bitlerinde büyük hatalar olmuştur. Keza sosya
lizasyon bölgelerinde çalışan personelin zaruri 
ihtiyaçları zamanında düşünülmemiş ve sağlık 
ocaklarına istenilen vasıtalar verilmemiştir. 443 
sağlık ocağına 698 vasıta ihtiyacı gösterildiği 
halde 327 vasıta verilmiştir. Ve bunun da ancak 
30 tanesi kullanılabilir bir haldedir. Bunlar da 
12 il hududu dâhilinde çalışmaya mecburdur. Bu 
durum karşısında sosyalizasyon bölgelerinden is
tenilen neticeyi beklemek takdir edersiniz ki, 
mümkün değildir. 

Ayrıca sosyalizasyon mmtakalarmm bâzı böl
gelerinde hekim ve personel kadroları da tam 
değildir. Gelecek yıllarda bu müşkülât daha da 
fazlalaşacaktır. Zira 224 sayılı Kanunla sosyali
zasyon bölgelerinde çalışan hekimlere verilen 
tazminatın da Personel Kanunu tatbikatından 
sonra bir değeri kalmıyacağı ve hattâ şimdiden 
472 sayılı Tazminat Kanunu ve bâzı hastaneler
de tatbik edilen full - time çalışmaları ile şimdi
den değerini kaybettiği hepinizin malûmudur. 
Bu bakımdan vekâletin Marttan evvel bu duru
ma bir çare bulmasının ve gereken tedbirleri al
masının lüzumlu olduğuna kaaniiz. 

Ayrıca Martta tatbik edilecek Personel Ka
nunun da hastane mütehassıslarının ve bâzı he
kimlerin tavanlarının tahdidedildiği, en yüksek 
tavanın müsteşar ve umum müdürlere ve başhe
kimlere verildiğini üzüntü ile öğrenmiş bulun
maktayız. Aslolan hekimlik, mütehassıslık ve kli
nik şefliğidir. İdarecilik her klinik şefi arkadaşı
ma verilebilir. Onun için Sağlık Vekâletince ha
zırlanan Personel Kanunu tüzüğünde böyle bir 
nDksanlık varsa durumun ıslahını mevcut değil
se Sayın Bakanın bu kürsüden bu durumu ay
dınlatmalarını istirham edeceğim. Üzüntü ile öğ
rendiğime göre tüzükte tavanın 700 - 800 lirada 
kaldığı ve yüksek tavanları ise ancak müsteşar
lar, idarecilerin alabilmesi ve yükselebilmeleri 
hekimler arasında üzüntü yaratmıştır. Bizim 
inancımız şudur ki, sağlıkta hekimlik esastır. Her 
hekim arkadaşım başhekim ve umum müdür ola
bilir. Binaenaleyh barajın kaldırılmasını istir
ham etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi de biraz koruyucu hekimlikten bahset

mek istiyorum. Hepinizin malûmu olduğu üzere 
sağlık hizmetlerinde hasta tedavisinden ziyade 
ferdi hasta etmemeye büyük önem vermek icabe-
dcr. 

Ferdi hasta etmemek için evvelâ çevre sağlık 
şartlarının düzeltilmesi koruyucu hekimlikte 
başta gelen bir konudur. Kanalizasyon tesisleri, 
sıhhi içme suyu, gıda maddelerinin kontrolü si
nek ve saire gibi haşerelerle mücadele, çevre sağ
lığının düzeltilmesinde en başta gelen hizmetler
dir. Yalnız bu hizmetler Plân Kanunu gereğin-
C3 belediyelere verilmiş olduğundan belediyelerin 
de kendi cılız bütçeleri ile bu işleri halletmele
rine imkân olmadığı için çevre bozuklukları yü
zünden pek çok hastalıkların zuhur ettiği yük-
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sek malumlarınızdır. Birçok köylerimizde sıhhi 
içme suyu bulunmadığı gibi büyük şehirlerimi
zin gecekondu semtlerinde kanalizasyon bozuk
lukları, sıhhi içme sularının pisliklerle karışması; 
tifo, dizanteri, çocuk ishalleri ve daha birçok 
bulaşıcı hastalıkların zuhur etmesine sebebolmak-
tadır. Bu gibi bulaşıcı hastalıkların çoğunun 
yokedilmesi evvelâ çevre sağlık ve hijyen şartla
rının, ana ve çocuk sağlığının korunması, beslen
me bozuklukları, meslek hastalıkları, iş kazaları 
ve nihayet modern hayatın süratle akışının husu
le getirdiği ruhi ve asabi bozuklukları meydana 
getiren sebepleri ortadan kaldırmakla mümkün 
olacaktır. 

Ayrıca ve bilhassa köylerimizde halkı sağlık 
eğitimine tabi tutmanın bu konuda lüzumlu ol
duğuna kaani bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sosyal hizmetler üzerine de hassasiyetle eğil

memiz lâzımdır. Memleketimizde 300 000 in üstün
de sakat ve malûl insanlar vardır. Bunlar 
maluliyetin verdiği kompleks ve ıstırap içeri
sinde ömürlerdim geçirmektedirler. Bunlar için 
yapılması şart olan rehabilitasyon merkezlerinin 
süratle kurulmasının lüzumuna kaaniim. 

Yardıma muhtaç çocuklar için kreş, gündüz 
bakım evleri ve çocuk yuvaları, yaşlılar için 
bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri ve 
bunlara gerekli donatım ve gereç için 1964 de 
4 200 000, 1965 te 4 000 000 ve 1966 da da 
7 000 000 yatırım tahsis edilmiştir. 1966 daki 
3 000 000 fark artışını bu talihsiz vatandaşları
mız adına memnuniyetle karşılamaktayım. Ge
lecek yıllarda bu fasla daha fazla yatırım ve
rilmeğini temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sıtma, Verem, Trahom, Frengi ve Lebra gibi 

hastalıklarım benden evvel konuşan değerli ar
kadaşlarım pek çok yönleriyle uzun uzun te
mas ettikleri için bunlar üzerinde durmıyaca-
ğım. Vaktim olmadığı için tütünün, beni mazur 
görsünler tütün içen arkadaşlarım, zararların
dan Larens Kanserinden bahsetmek istendim 
fakat vakit olmadığı için onu da kesiyorum. 

Sağlık Personellerine gelince : Bu gün mev
cut hekim ve yardımcı Sağlık personel sayısı 
sağlık hizmetlerinin yürütmeye yeterli değildir. 
Halen meımleketimizde 10 517 hekim vardır. 
Bunun % 34 ü 3 593 ü Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığında, % 36 sı 3 732 si diğer kamu 

1 kuruluşlarında, % 30 u 3 134 ü serbest çalış
makta ve ayrıca 2 000 in üstünde hekim de dı-

I şandadır. Bir de hekimlerin yurt sathında da
ğılışları dengesizidir. Bu da hekim noksanını da
ha kritik durunna getirmektedir. Sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirilmesi bugün bu denge-

I sizliği düzeltmeye yararlı görünmektedir. Ge-
I leceği belli değildir. 

Yardımcı Sağlık personel sayısı 14 529 dur. 
Bu miktarda yeterli değilse de plâna göre açı
lacak okulların yetiştireceği personel hemşire 
hariç bu açığı kapıyacaktır. 

Açılmış ve açılacak fakültelere mümkün 
mertebe tedris usullerini aksatımıyacak şekilde 
fazla talebe almak ve fazla burslu talebe okut
makla mecburi hizmetli doktorlar yetiştirmek 
ve mevcut tazminat kanunları muvacehesinde 
mezkûr kanunları yukarıda söylediğimiz sebep
ler dâhilinde yeniden etüdederek dış memleket
lere hekimlerin gitmesini önlemek gerekmekte
dir. Ve hekimi bugün şartlar dâhilinde maddi 
mânevi takviye etmek mecburiyeti vardır. 

Hemşirelerin durumna gelince: Malûmunuz 
olduğu veçhile yönetmelik gereğince 40 yatağa 
bir mütehassıs hekim ve 10 yatağa bir okul 
mezunu hemşire verilmesi lâzımdır. Hemşire 
okullarımı fazlalaştırmakla netice halledilemez. 
Evlenen birçok hemşire mesleki terk etmekte
dir. Sebebi ise hemşirelik mesleki ağırdır. Per
sonel Kanununda da eğer yanlış bilmiyorsam 
hemşirelerin haftada 72 ve günde 12 saat me
sai yapacaklarını öğrenmiş bulunuyorum. Hiçbir 
meslekte bu kadar ağır ve adaletsizlik görül
memiştir. Malûmları olduğu üzere diğer memur-

i 1ar günde 5 - 6 ve haftada 40 ilâ 44 saat mesai 
yapmaktadırlar. Bu durumu Sayın Bakanın dik
katlerine arz etmek isterim. 

Diğer bir konu da kadrosuzluk yüzünden 
bir çok ebe vazife alamamaktadır. Ümidederiz 
ki, bu yıl verilen kadrolarla bu mahsur or
tadan kalkacaktır. 

Sözlerimi kesmeden evvel bir noktaya daha 
temas etmek isterim. Hergün Röntgen ışınları
nın tahripkâr tesirleri karşısında kalan bu 
branşta çalışan hekim ve personelleri alâkadar 
eden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
Atom Enerjisi Komisyonu tarafından hazırlanan 
Radyasyon sağlığı kanun tasarısının biran evvel 
Yüksek Meclislere getirilmesini temenni etnıek-

I ni etmekteyim. 
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Sözlerime son verinken sağlam bir bünye
de sağlam bir kafanın olacağını belirtir, ve 
beni dinlemek lûtfunda buhıındıığundan Yüce 
Heyetinize minnetlerimi arz ederken bu bütçe-
nin memlekete ve millete hayırlı ve uğurlu ol
masını diler hepinizi hürmetle selâmlarını. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Demir, buyurun efendim. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Muhte
remi Bakan; 

Bir memleketin fertleri hairogi kademede va
zife alırlarsa alsınlar, görevlerini noksansız ola
rak yapabilmeleri ancak sağlam ve sıhhatli ol
malarına bağlıdır. Konuyu bu alçıdan inceledi
ğimiz zaman varacağımız karar şu olacaktır : 
Yatırımların en verimlisi randımanlı olanı in
sanların sağlığı ile ilgili tesislere yapılan yatı
rımlardır. Kalkınmanın temel unsuru ve yürü
tülmesi insanlarım sağlığına bağlıdır. Bunun da 
sağlanması şu anda;, bütçesini müzakere ettiği
miz Bakanlığın aslî görevidir. 

Muhterem arkadaşlar; bizde çok köklü bir 
maziye sahip tababet ilmi, bugün Garp âlemi
nin ulaştığı seviyeden çok hem de çok uzaklar
da bulunmaktadır. Bu mesafenin kapatılması 
lâzımdır. 

Y. T. P. Senato topluluğunun görüşü odur 
kî, memleket hizmetinde vazife derahde eden
ler, gerçekleri söylemekten. çeki'nıtncmelidirle'r. 
Yapıcı tenkidlerden korkmamalıdırlar. Haki
katlerini' fadesi acıdır. Muhat ab ol an ldmse'ye de, 
acı gelir. Fakat, hakikatler saklı kaldığı müd
detçe fert ve, millet olarak arzulanan hedefe 
ulaşılmaz 

Çok acı ve ıstırap verici hakikatlerle dolu 
olan ve her gün yaşanan bu memleketin sağlık 
durumunun tablosuna raportörlerin' raporunda 
da yer alan rakamlara ve son günlerde basma 
intikal eden haberlere bir göz atalım. 

Yapılan incelemelerde memleketimizde bir 
buçuk milyonun üstünde trahomlu bulunmak
tadır. Bu menhus hastalıktan yeryüzünde birin
ci gelmekteyiz. Her yıl yüzlerce vatandaş en 
önemli uzuvlarından birisi olan gözlerini kay
betmektedir. Tahribatı çok büyük bulunan bu 
hastalıkla her cepheden elbirliğiyle mücadele 
yapılmalıdır. 

Aramızda dolaşan cüzamlı vatandaşların sa
yısı küçümsenecek sayıda değildir. Doğu - Ana

dolu illerimizden Hakkâri ve Elâzığ'da yapılan 
taramada yeni vakaların tcsbit edildiğini üzün
tüyle ifade etmek isteriz. 

Bütün memleketlerde hemen hemen kökü 
kazman frengi bizde tehlike açmaktadır. Tra
homda milletlerarasında işgal ettiğimiz mevki 
gibi, frengide1 de aynı yeri muhafaza et m ekte
yiz. 

Veremli! oldukları bilinin iyeni er hariç, bugün 
için tesbit edilenlerin sayısı 700 ilâ 750 bin ara
sındadır. Bu rakam gösteriyor ki, nüfusumu
zun dörtte biri veremlidir. .Hâdisenin en kor
kunç tarafı yüzbinin üstünde veremlinin etra
fa basil saiemaı durumunda bulunmasıdır. 

Kanser bugün için vatan1 sutlumda korkunç 
bir âfet halini almıştır. Ailelerin ıstırap kayna
ğı olmuştur. Gün geçtikçe çoğalmaktadır. 

Çocuk felci zaman zaman bir felâket halini 
almış ve ailelerin en büyük üzüntü, kaynağını 
teşkil etmiştir. Bâzı zaman muhtelif bölgelerde 
özellikle Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde ti
fo, tlTüs, krzamık, çiçek, ve sıtma gibi sâri olan 
vo olmıyan ve bu bunlara benzer hastalıklar da 
vatan sathında önemli! tahribatı yapmaktadır. 
Y. T. P. topluluğu olarak görüşümüz odur ki. 
insan sağlığına1 korkunç bir şekilde telıdideden 
ve bugün, için vatan sathından silmeye değil, 
asgariye dahi indirmeye muvaffak olamadığımız 
köklü mira's cüzam; verem, trahom, frengi, kan
ser ve sıtma gibi hastalıklarla, hakiki bir mü
cadelenin, bugünkü tahsisat, kadro ve; vaisıta. 
ile yapılacağına kaani değiliz. Bu mücadele bu 
tempo ilö devam ettiği müddetçe, daha, nice yıl
lar bu hastalıkların yeryüzünde öncüleri olarak 
bilineceğiz. 

Kesin olarak bu kürsüden şunu ifade edebi
liriz ki, yeryüzünde mevcut milletlerin % 90 ı, 
ortalama gelir bütçelerinin % 10 unu sağlık 
hizmetlerine ayırmaktadırlar. Bizim gibi az ge
lişmiş memleketlerde bu nisbetin daha yüksek 
olma'sı lâzım iken, bilâkis aksini müşahede et
mekteyiz. 

Bütçenin tümüne göre yıllara olan nlsbcti 
gözden geçirildiği zaman, en yüksek olan nis-
bet % 6 - 7 görülür. Fakat, bu n is bette bir 
yükselme değil, her gelen yeni yıl bütçesinde 
bir düşüş müşahede edilmektedir. Topyekûn 
kalkınmamızın en önnıeli unsuru olan insanla
rın sağlığı ile ilgili bir bakanlığın1 bütçesine ko~ 
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naıı tahsisatı yeterli bulmamaktayız. Ifademiziı 
teyit bakımından şu gerçeğe değinmek isteriz. 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgesinde in
şa edilen (Faydalı bir hizmet olduğuna son de
rece1 inandığımız) sağlık ocaklarından büyük 
bir kısmı bütçeye konan tahsisatların kifayet
sizliği yüzünden gereken malzemenin zamanın
da temin edilmemesi sebebiyle beklenilen ran
dıman alınamamıştır, ilgililerin bu tutumu köye 
götürülmesi istenilen sağlık hizmetlerimizin 
sosyalleştirilmesi için atılan ve sağlığımızın ye
gâne temel unsuru olarak kabul ettiğimiz sis
temi zedeliyeceğimizden korkmaktayız. Zira, 
sağlık işlerimizin sosyalleştirilmesi programını 
realist, müspet ve reformcu bir icraat olarak 
kabul etmekteyiz. Yılların ihmali altında ezi
len Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgeleri 
için iktidar hükümetlerinin ilk verimli ve müs
pet eserleri bu olmuştur. Müteşebbisleri, tatbi
kat sahasına koyanları, Y. T. P. Senato toplu
luğu olarak tebrik etmek ve buradan yıllar yılı 
ıstırap dolu bir hayat yaşıyan bu bölge sakin
leri adına teşekkürlerimizi bu kürsüden arz et
mek isteriz. Sosyal hizmetlerdeki başarımıza ge
lince; açıkça ifade etmek lâzımdır ki, bugün 
içinde bulunduğumuz durum gösteriyor ki, sağ
lık hizmetlerini atalrımızm bu sahada bize ya-' 
digâr olarak bıraktıkları hizmet seviyesine dahi 
çıkaramamış durumdayız. Zira Sosyal Hizmet
ler Genel Müdürlüğünün bünyesindeki, mevcut 
hizmetlerin yapılabilmesi için konan tahsisat, 
ihtiyaca cevap vermemektedir. Sosyal hizmetler 
fonuna konulacak müesseselerin yardımlarını 
içine alacak, ve bir iki yıldan beri hazırlandığı 
ve hazırlanacağı sözü edilen Sosyal Hizmetler 
Kanunu ile özel sektör tarafından tesis edilen 
ve edilecek olan sağlık müesseselerinin teşvik, 
himaye eden kanun tasarısının bugüne kadar 
gerçekleşmiş olmamasını üzüntüye ifade etmek 
isteriz. Çalışmaların hangi safhada olduğunu 
bu kürsüden Sayın Bakan tarafından açıklanır
sa memnun oluruz. Her iki ta'sarı memleket ger
çeklerine cevap verecek şekilde kanunlaştığı 
an sağlık hizmetlerinin daha rasyonel ve daha 
verimli ola'cağma inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım ; vatan sathında her 
gün, yaşanan gerçeklerden birkaçına temas et
meden geeemiyeceğim : Az gelişmiş bölgeleri
mizde yaşıyan vatandaşların çoğu halen hasta
sını en iptidai usullerle tedavi1 ettirmektedir. 

Füze asrında tarihe mal olmuş gayet iptidai 
usullerle vatandaşın sağlığını korumak kadar 
acı, acı olduğu kadar da gülünç bir şey tasav
vur edilemez. Ebesinden sağlık koruyucusuna, 
doktoruna varıncaya kadar, her elemanın az. 
gelişmiş bölgelerimizde vazifelendirilmesi için 
yeteri kadar tedbirler alınmaz, raportörlerin 
raporunda hekimlerin yurt sathına dağılışında 
gösterildiği gibi Gümüşhane'de 24 875, Ağrı'da 
6 766, Tunceli'de 14 331, Bingöl'de 14 784, Adı
yaman 'da 24 100, Hakkâri'de 5 145, istanbul'
da 500, izmir'de 1 490, Ankara'da 1 339 nüfu
sa bir doktor düşer ve bu rakamlarda değişmi'-
yen prensiple!11 vaz'edilmezse, daha yıllarca mu
ayyen bölge sakinleri orta çağa hâkim olan ta
babet zihniyetiyle hastasını tedavi ettirmeye 
devam edecektir. Bu gerçek tablonun daha yıl
larca vatan sathında muayyen bölge sakinleri
nin bağrında kanayan bir yara gibi de'vam et
mesinin ve yaşanmasının ortadan kaldırılmasını 
ve mümkün olduğu nisbette yurt sathında hiç 
olmazsa 1 000 nüfusa bir doktor düşecek şekle 
getirilmesini, rica ederiz. 

Bu arada bilhassa korunmaya muhtaç ço
cuklar hakkında da bir cümle olsun söylemek 
isterim. Hizmetleri takdire şayandır. Zira ko
runmaya muhtaç çocuklardan, Sağlık Bakanlı
ğının bakmakla mükellef olduğu çocuklardan, 
hiçbirisi dışarda kalmamıştır. Hepsi yurtlara 
yerleştirilmiştir fakat, bu böyle olmakla bera
ber Millî Eğitim Bakanlığı ile S. S. Y. B. ayrı 
ayrı bakmakta oldukları bu çocukların bir ba
kanlık bünyesinde toplanmasına taraftarız bir. 

ikincisi, yalnız, 6572 sayılı Kanunda belirtil
diği üzere gerek bu bakanlığın, gerekse Millî 
Eğitim Bakanlığının aynı nisbetle bütçelerine 
para koymaları lâzımken Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütçelerine bu nisbette para kon
mamıştır. Bunun sebebini de öğrenmek isterim. 

Son olarak, diğer arkadaşlar da temas etti
ler, hakikaten Personel Kanunu Sağlık Bakan
lığı mensuplarının! da lehine değil, aleyhine ol
muştur. 

En son cümlemde arkadaşlar gitmiş görmüş-
süiiüzdür, Keçiören'de! bir depo vardır, sağa sola 
eşyalar sevk edilir, orada birçok arabalar bu
lunmaktadır bu arabalar S. S. Y. B. aittir. Bu
rada konuşan arkadaşlar bu bakanlıkta vesai
tin bulunmasından de'rt yandılar, orada çok 
araba gördüm bu arabalar eğer kullanılacak du-
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ramda ise sevk edilmesi, kullanılmıyacak bir 
durumda ise orada öylece bırakılmamasını ve 
satılarak Hazineye bir gelir temin edilmesine 
çalışılmalıdır. Bunun üzerinde bilhassa Sayın 
Bakanın eğilmesini istirham ediyorum. 

Meseleye tanı inen ve bilhassa gelişmiş böl
geler üzerinde' duran Bakana huzurunuzda te
şekkür eder, kendilerine ve mensuplarına mu
vaffakiyetler temenni eder bütçenin memlekete 
hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Türker. 
HASAN ÂLİ TÜRKER (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler, koruyucu he
kimlik ve memleketimizdeki önemi hakkında 
biraz konuşmak istiyordum, ama zamanın dar
lığı yüzünden oraya temas etmiyeceğim. Yal
nız kolera hakkında birkaç görüşümü arz ede
ceğim. 

Sağlık Bakanlığı mensupları çok iyi bilirler 
ki, komşumuz îran ve bâzı Arap memleketle
rinde kolera hastalığı seyretmektedir. Bu has 
talik bildiğimiz gibi tehlikeli ve tehdidedici 
bir durumdadır. Bunu 30 Aralık 1965 sabahı 
radyo haberlerinde işittiğim Doğu ve Güney -
Doğu sağlık müdürlerinin tedbir almak üzere 
yapacakları toplantıdan muttali oldum. Son
ra biraz üzerinde durarak öğrendim ki, haki
katen İran'da kolera hastalığı şiddetle seyret
mektedir. Hele biraz daha incelemek icabeder-
se bunu klâsik koleralardan farklı eltor tipi 
olduğu faktörlük vasfıyla daha fazla sirayet 
edici olduğunu düşünürsek memleketimizin 
5 - 6 milyon nüfusunu en kısa zamanda teh-
didettiğini hattâ büyük şehirlerimizi de bu teh
didin ölçüsü altma aldığını bu hastalığın bil
hassa 1961 den sonra Asya'da ve birçok mem
leketlerde geniş çapta yayıldığını ve mortalite 
nisbetinin de yüzde 50 İran'da üzerinde oldu
ğunu kalbul edersek memleketimizde de tedbir
ler almak lâzımgel eliğine kaaniim. 

Bu bakımdan Sayın Bakandan, kolera için 
Doğu, Güney - Doğu, İstanbul. Ankara, İzmir, 
Adana gibi büyük şehirlerimizde ne gibi ted
birler alınmıştır, aşı istihsali imkânı ne dere
cededir veya tedavi yolları için ne gibi hazır
lıklar vardır? Bu hususta malûmat rica edi
yorum. 

İkincisi, yine bölgecilik olmakla beraber, 
temsil ettiğim vilâyete ait bir iki hususu arz 
edeceğim. Bizim vilâyetimizin yani Balıkesir'in 

17 kazası vardır. Bunların birçokları vilâyet 
merkezine uzak bulunmaktadır. Köyleri ise 
kazalardan daha çok uzaktır. Doğu'da de
ğildir. Sosyalizasyon bölgesine girmemiştir 
ama bâzı kazalarımızın şartları Doğu ka
zalarından farksızdır. Bu bakımdan bizim ka
zalarımız halkı kendi aralarında dernekler ku
rarak, yardımlar sağhyarak sağlık merkezleri 
yapmaktadır. Bu sağlık merkezleri yapma 
gayretlerine Sağlık Bakanlığının da bir miktar 
iştirak etmekte olmasına müteşekkiriz. Ama 
Dursunbey, İvrindi, Manyas, Savaştepe, Hav
ran ve Sındırgı gibi kazalarımıza bu önömüz-
deki bütçe yılında da biraz yardım etmelerini 
bilhassa 102 köyü ile vilâyet merkezine de çok 
uzak Dursunbey kazamızda olan tek doktorla 
günde 50 - 60 hastaya bakan, eczanesi bulun-
mıyan, ecza dolabını da bir doktorun elden ge
çirdiği bir bölgede bir tek doktorun bu işe ki
fayet etmiyeceğini Sayın Vekile hatırlatmaya 
bilmem lüzum var mı? Ayrıca 70 binin üstün
de bulunan Balıkesir merkezinde Hükümet ta
bibinin olmadığını da hesaba katarsak, doktor 
bakımından sıkıntı çektiğimizi müşahadc et
mek mümkündür. Bu husus üzerine de Sa
yın Bakanın bir parça eğilmesini rica ediyo
rum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. (Yok sesleri) 
Sayın Tüzün. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Ba
kan ; ben Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
politikası üzerinde duracak veya sağlık hizmet
lerinin tenkidini yapacak değilim. Zira bu ko
nularda yetkili bulunan sayın üyelerin benden 
çok daha fazla isabet ve ehliyetle görüşlerini 
ifade ettiklerinden ve edeceklerinden eminim. 

Ben sadece, Sağlık Bakanlığının yapmakta 
olduğu meslek eğitimi üzerinde durmak konu
yu gerek sağlık hizmetleri bakımından muhtaeol-
duğnmuz yardımcı sağlık personelinin yetiştiril
mesi, gerekse beşerî unsurun genel eğitimden 
meslek eğitimine kaydırılması açısından incele
mek ve bu konudaki görüşlerimi açıklamak üze
re huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Sayın senatörler; 
Memleketimizde hekimler dışında kalan ve 

gerek hastanelerimizde doktorların en yakın 
yardımcısı olarak çalışan gerekse, hastane ve 
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doktor bulunmıyan yerlerdeki halkın âcil sağlık 
meselelerinin çözümlenmesinde büyük bir rol 
oynıyan sağlık personeline olan ihtiyacımız mey
dandadır. 

Diğer taraftan yetişmekte olan insan gücünü 
memleketin asıl ihtiyacı bulunan meslek sahala
rına doğru kaydırmak zarureti de artık kendi
sini büyük bir önemle hissettirmektedir. 

O halde, bir taraftan muhtaçolduğumuz sağ
lık personelini yetiştirmek, diğer taraftan da 
liselere doğru akmakta olan insan selini daha 
verimli olacakları sahalara kaydırmak için ge
rekli tedbirleri almak zamanı gelmiştir. 

Gerçi birkaç sene evvel alman bâzı olumlu 
kararların neticesi olarak bugün sağlık persone
li yetiştiren okullarımızın öğrenci sayısı geniş 
ölçüde artmıştır. Ve bu cidden memnun oluna
cak bir husus ise de bu miktarların kifayetli 
olmadığı meydandadır, ayrıca benim burada 
üzerinde duracağım mesele, kemiyet kadar key
fiyet m ese1 esidir. Yani asıl hakiki kabiliyet 
ve istidat sahibi gençlerin büyük miktarda 
bu sahalara kaymasını temin etmek meselesi
dir. 

Bunun için de, benim görüşüme göre abna-
cak en önemli tedbir bu okulları her yönü ile 
cazip ha!e getirmektir, her yönü ile diyorum 
zira, bir kurumu cazip hale getirecek şartları 
maddi ve mânevi şartlar olarak ikiye ayırma
nın mümkün olduğu fikrindeyim. 

Bir mesleki cazip hale getirecek maddi hu
susları, meslek mensuplarını maddi yönden 
tatmin edecek bâzı imkânlara kavuşturmak 
şeklinde özetlemek mümkündür. Meselâ, hem
şire, ebe ve benzeri meslek mensuplarına çok 
yorucu ve mesııliyetli olan hizmetleri nisbetin-
dc tatmin edici miktarların ödenmesi, normal 
mesai saatlerinin çok üstünde çalışmakta olan 
bu personele fazla mesai ücreti verilmesi, mah-
rumivet bölgesinde çalışanlara ilâve ödenekle 
beraber mseelâ çocuklarını okutma ve benzeri 
gibi bâzı imkânların sağlanması ve bilhassa, 
meslek içinde yaratılmış olan çeşitli ücret öde
me gibi eşitliği bozucu durumun bir düzene 
konulması ve benzeri hususlar, mesleki cazip 
'hale getirecek maddi imkânlara misal olarak 
verilebilir. 

Ben bakanlığın bu konuları süratle ele ala
rak halli cihetine gitmesi lüzumuna inanmakta
yım. 

Mesleki cazip hale getirecek mânevi husus
lara gelince, bunların da, maddi cihet kadar 
büyük bir önem taşıdığı muhakkaktır. 

Şimdi, bunların neler olabileceğine de bir 
göz atalım. 

Benim görüşüme göre mesleki cazip hale 
getirecek mânevi faktörlerden biri, o meslek 
sahiplerinin kendi mesleklerine önem ve değer 
vermelidir ki, bu da ancak bir mesleki sev
mek benimsemek ve kendinde bu konuda bir 
istidat ve kabiliyet görmekle mümkündür. 

Bütün bu hasletlerden mahrum olarak, sa
dece bir tesadüf eseri veya başka bir yere gi
demediği için bir mesleke girmiş bulunan bir 
kimseden mensubolduğu mesleki gerekli şekil
de sevip yüceltmesini, ve bunu sağlıyacak dav
ranışlar içinde olmasını beklemek mümkün de
ğildir. 

O halde, sağlık personeli yetiştiren okulla
ra alınacak öğrencilerde bilhassa kabiliyet, 
istidat ve bu mesleke karşı istek aramak lâzım
dır. 

Mesleki cazip hale getirecek bir manevî 
faktör de mensuplarının meslekin istediği ni
telikler içinde başarılı olmalarıdır. 

Ben, bugün Sağlık Bakanlığmm meslek 
okullarında tatbik etmekte olduğu sistem ile 
bu başarın-n sağlanmasını maalesef mümkün 
görmemekteyim. 

Bu konuda bir misal olarak, şu hususu be
lirtmekte fayda umuyorum. 

Hepinizin bildiği gibi iki sene evvel Millî 
Eğitim Bakanlığı aldığı bir kararla lise ve den
gi okullarda belirli bir not toplanrnı tutturan
ların bir üst sınıfa geçmesini kabul etmiştir. 
Ne var ki, bu kararın, asıl yönelmek istenen 
konuya zararlı olmaması için de meselâ lisele
rin fen bölümündeki çocukların fen derslerin
den edebiyat bölümündekilerin edebiyat, tarih 
gibi derslerden en az beş not alması gereğini 
de ilâve bir hüküm olarak getirmiştir. 

Bunun gibi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
çeşitli meslek okullarında da, esas meslek ders
lerini, not toplamı üzerinden sınıf geçme hük
münün dışında bırakmıştır. Sağlık Bakanlığı
nın okullarında ise birinci hüküm, yani not 
toplamı *yüksek olanların doğrudan doğruya sı
nıf geçmesi hükmü uygulamaya konulmuş, ama 
esas meslek dersinden en az geçerli not olan 
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5 numara almak zorunluğu dikkate alınmamış
tır. 

Bn durumda ise, meselâ ebe olmak üzere 
öğrenim yapmakta bulunan bir genç kızımız, 
asıl meslekî ve sorumlusu bulunduğu ebelik 
derslerinden 1 alsa dahi, genel bilgi derslerin
den aldığı notların toplamı yüksek olduğu tak
dirde bir üst sınıfa geçebilmektedir ki, böyle 
bir uygulama ile, ve meslekinde yeter bilgiye 
sanibolmadan hayata atılan kimselerin, o mes
lekî cazip hale getirecek niteliklere sahibola-
mıyacakları hususu fikrimce çok açık bir haki
kattir. 

Bu gibilerin, hayatta yapacakları hatalar
la sebebolacakları faciaları ise tahdidedilmiş 
zamanımı aşmamak endişesi ile burada açıkla
maktan sarfınazar ediyorum. 

Muhterem senatörler; benim görüşüme gö
re, meslekin cazip hale gelmesini sağlıyacak di
ğer bir mânevi faktör ise, kendisine değer ve
rilen kişi veya kurumların meslekî önemseme-
leridir. Meselâ Hükümet veya ilgili bakanlı
ğın bir meslekin mensupları hakkındaki tutu
mu, o meslekin halk arasında cazip hale gelip 
gelmemesinde önemli bir rol oynar. 

Nitekim meselâ, evvelce sağlık memuru di
ye adlandırılan bir sınıf sağlık personeline, 
sağlık teknisyeni unvanının verilmesi ve bu 
meslek mensuplarını yetiştiren kurumlara da, 
«sağlık memuru okulu» yerine «sağlık koleji» 
denilmesi, bu mesleke karşı olan isteğin artma
sında çok olumlu psikolojik bir rol oynamıştır. 

Ama Sağlık Bakanlığının bâzı tutumlarının 
da bu hususu sağlayıcı şekilde olmadığını açık
lamakta fayda görmekteyim. Meselâ ben hem
şire kolejlerinin idareciliklerine, iyi yetişmiş 
ve buna lâyık olan hemşirelerin getirilmesini, 
bu mesleki halkın nazarında daha onurlu hale 
getirecek faktörlerden biri olarak görmekte
yim. Bunun için de, bu okulların idarecileri
nin hastane başhekimlerine verilmesini olum
suz ka rşıl anı akt ayı m. 

Ayrıca, esasen hastanelerdeki görevleri iti
bariyle çok yüklü bulunan başhekimlere, ilâve 
olarak, bir de meslek okulu müdürlüğü görevi 
yüklenmesini o okuldaki öğretim, eğitim, yöne
tim işlerinin layı ki ile yapılmaması, bu suret
le de buralardan yetişecek meslek mensupları
nın istenen niteliklere sahibolamamaları sonu
cunu getireceği fikrindeyim. Netice olarak, 

ben bir eğitimci gözü ile konuyu incelediğim
de, Sağlık Bakanlığının kendi sahibolduğu 
meslek okullarının cazibesini ve dolayısiyle ve
rim gücünü artıracak bâzı tedbirler olmasının 
faydalı ve hattâ lüzumlu olduğu kanısına var
dığım için bu konuşmayı yapmak ihtiyacını 
duymuş bulunmaktayım. Ve aynı görüş içinde 
İstanbul'da kurulmuş olan Florans Naytingel 
Yüksek Hemşire Okuluna yalnız lise mezunla
rının alınarak, hemşire koleji mezunlarını ka
bul edilmeyişini de çok olumsuz karşılamakta 
olduğumu ilâve etmekten kendimi alamamak
tayım. Ben, daima tedbirli ve doğru görüşlü 
bu senatör olarak tanıdığım Sayın Bakanın İni 
konuya da gerekli önemle eğileceğini ümidet-
mekteyim. 

Bu ümit içinde 1966 yılı Bütçesinin memle
kete ve sağlık hizmetlerimize yararlı olması 
temennisiyle hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Zaloğlui. Yok. 
Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNR (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz de 
Devlet Memurları Kanununda Sağlık Bakanlı
ğına indirilen ağır- bir hançerden bahsetmek is
terim. Eğer bu kanun tüzüğü hazırlanırken ina
nınız ki, Sağlık Bakanlığını ti en ufak bir müta
lâası dahi sorulmamıştır. Bir memlekette bir 
kanun hazırlanabilir. En ufak, en basit bir ka
nun dahi mütalâa alınırken, bu tüzüklerin ha
zırlanmasında ilgili bakanlıklardan hiçbirinin 
mütalâası alınmamıştır. Devlet Personel Dai
resi kendi daracık kafasının dar anlayışiylo, 
sanki bütün bu devlet memurlarının dâvasını 
halleeekmiş gibi ele almış, en yetkili organ olan 
bir bakanlığın temsilcisine dahi bu tüzüğü 
göstermekten imtina göstermiştir. Muhterem 
arkadaşlarını, bu Devlet Personel Dairesi bizi 
nereye götürüyor? Bugün yürürlüğe girdiği an
da mütehassıs Hükümet tabipleri bu. kanuna gö
re görevinden ayrılacaktır. Mukaveleli olarak 
sosyalizasyon bölgelerine hekim tâyin edilmesi 
imkânı olamıyaeaktır. Mukavele üzerinden bir 
hekim sosyalizasyon bölgesinde 5 100 lira, mu
kavelesine rağmen ! 000 rakamını dörtle çarp
tığımız zaman da 4 000 olacaktır. Bu durum 
karşısında aradaki fark ne olacaktır? Yeni he
kim nereden bulacağız. Görüyorsunuz ki, Dev
let Personel Dairesi hakikaten bir olumlu olmak 
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vasfından ziyade bilâkis hâdiseyi ve memurları 
daha olumsuz bir hale sokmaktadır. Sayın Ba
kanımızdan bu hususa bütün ağırlığını koyma
sını ve Yüce Senatomuzun da bilhassa hekimler 
olarak kendisini destekleyici olduğumuzu, ge
rekirse tıpkı Sayın İnönü bazan «Ya o, ya ben 
der.» Sayın Sağlık Vekilimiz de ya Devlet Per
sonel Dairesi Başkanı, ya ben, ya o diyecek. 
Bunu demediği takdirde bu iş yürümez. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Bu kadar ağır vebal altına sokma. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Efen
dim. her iş kendiliğinden yürür. Ama memleke
tin sağlık dâvası kendi kendine yürümez. Gere
kirse okullar üç ay tatil oluyor. Ne oluyor?,. Hiç
bir şey olmuyor. Ama bir memleketin sağlık te
sisi de üç ay tatil edildiği zaman ne olacağını siz 
benden daha iyi bilirsiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Okul
ları kapatalım mı diyorsunuz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Refik 

Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünün kıza
mık ve çocuk felci gibi aşılarını da artık yapma
sı zamanının geldiğini hatırlatmak isterim. Bu
gün memlekette her an kızamıktan yüzlerce ço
cuk ölmektedir. Niçin bu kızamık ve çocuk 
felci aşısı da bizde yapılmamaktadır. 

Sonra Sağlık Bakanlığı yönünden halkımızın 
besin usulü de ele alınmalıdır. Acaba bizim ne
bati gıdalarla mı, yoksa sentetik margarin yağ
larla mı beslenmemiz lâzımdır?... Ve bunların 
insan üzerindeki tesirleri nelerdir? Ve bu hu
suslarda Bakanlığın bir araştırma yapmasının 
lüzum ve zaruretine kaani olmaktayım. 

Hususi hastanelerin durumu, Sosyal Sigor
taların elinde âdeta oyuncak gibi olmaktadır. 
Nasıl ki, hususi okullarda ve onların yarmıni te
minata bağlamak için bir kanun çıkmışsa Sayın 
Bakanlığımızda da bu özel hastaneler için ge
rekli teminatın verilmesi kanısındayım. 

Diğer bir mevzu; nükleer enerjinin tıpta kul
lanılması artık tababette yalnız bir iki şubeye 
hasredilmemelidir. Bunun bütün hastanelere 
mümkün olduğu kadar bu nükleer enerjinin tıp
ta kullanılmasının sağlanması için bütün ted
birlerin alınmasını bir hekim olarak yürekten 
dilemekteyim. 

Diğer bir mevzu; Burdıır'daki insuyunda 
durmak isterim. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
Oraya çok dokunma. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE Devamla) — Sayın 
arkadaşım oraya çok dokunmamamı söylediler. 
Hakikaten çok dokunmak istemem. Çünkü ora
daki su bir şifa faydasından ziyade inanınız ki, 
bir su olarak içmek vasfına dahi lâyık değildir. 
Hele diyabet gibi bir hasta daima söylerim, 
disiplin istiyen bir hastalıktır. Bu disiplin bo
zulduğu an, niteikim bâzı hastalar artık şifa 
buldum demişler ve bu sudan içmek suretiyle 
doğru soıluğu senelerdir hasretini çektikleri 
baklavayı yeımeik suretiyle komaya girmişler
dir. Bu halk sağlığı ile Sayın Bakanlığın da 
ilgilenmesini ve gerökirse bu mevzu üzerinde 
bir beyanat vermelerini, çünkü bâzı 'muhterem 
gazetelerde yer aklı bu. Manşetler yapıldı, en 
ciddî .gazetelerde dahi röportajlar yapıldı, bu
nu duymayan vatandaşımız, vaziyeti bilmeyen 
vatandaşlarımız soluğu doğru Burdur'da aldı
lar. Benim bütün temennim, bu disiplini Sağ
lık Bakanlığıımızm bozmamasını dilemektir. 

Diğer ıbir husus, hastanelerimizde reihaibili-
tasyonun 'ehemmiyetle üzerinde durulmasıdır. 
Sosyal ıslahhaneler açılmalıdır ve bu hususta 
Adliye Vekâletiyle de temasa geçilmelidir. 

İlâç sanayiinin hızlandırılması, hiç olmazsa 
antibiyotik gibi hayatiyeti haiz ilâçların ipti
dai maddelerinin artıik memleketimizde yapıl
ması zaruridir. Esasen yabancı sermayenin ga
yesi bu idi. Halbuki yabancı sermaye ile ku
rulan ilâçlarımız âdeta bir komprimeden ileri 
gitmem eıktedir. Bavuldan alınıp 'komprime ya
pılıyor, varilden alınıp komprime yapılmaktan 
ileri geçmiyor ımuhterem arkadaşlarım. Asıl 
gaye bu ilâçların iptidai maddelerini yapmak 
için bıı hak verilmiştir. Sayın Balkanımızın bu 
mevzu üzerinde de hassasiyetle eğileceği kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürıkçine bir dakika
nız var efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — En 
mühim dâva memlekette sağlık sigortasının 
tesisidir. Muhterem 'arkadaşlarım, bir taraftan 
sosyalizasyon diyoruz. Sağlık sigortası bu 
menılökette teessüs 'etmediği müddetçe sosyali
zasyon yürümez. Bu elzemidir, Sağhik Bakanlı
ğı hiçbir kanun getirmesin, bu sağlıik sigorta
sını getirsin, bu memlekette yapabileceği en 
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büyük hizmetlerden ilkinin bu olduğunu ken
dilerine hatırlatmak isterim. 

Diğer bir mevzu; ilâç ruhsatlarının bir ni
zama bağlanmasıdır. Daima konuşuruz, her
kes istediği şdkilde istediği ilâcın ruhsatını ga
yet kolaylıkla almaktadır. M<eselâ «Anovlar» 
diye meşhur bir ilâç vardı, sonra doğum kont-
rolunda kullanılmaya başlandı, daha evvelden 
de gelmişti. O ilâcın ruhsatı almıyor. Aynı ilâ
cın formülüne yakın diğer firmalar ruhsat is
tediği halde bu firmalara ruhsat verilımeariştir. 
Neden acaba ruhsat verilmemiştir?.. Bunun se
bebi nedir, muhterem arkadaşlarım ?.. Shering 
Firmasına ruhsat veriliyor, farz edelim ki, 
Kimol Firmasına ruhsat verilmiyor veya Ah
met Yıldırım'a ruhsat verilmiyor. Bunun se
bepleri nelerdir? Vaktin dar olması hasebiyle 
sizlerin müsamahanızı fazla suiistimal etmemek 
için hepinizi hürmetle selâmlarken, Sağlık Büt
çesinin memleket ve milletimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim, hürmetlerim
le. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alparslan. 
FEHMİ ALPARSLAN (Artvin) — Muhte

rem arkadaşlarım, sağbk 'dâvası, hepimizin dâ
vası olduğu için meslekime taallûk etmemekle 
beraber bu konuda yüksek huzurunuzda bir -
iki mevzua dokunmaya cesaret gösteriyorum. 
Türkiye, cari masrafları ziyadesiyle fazla oılan 
bir memlekettir. Memur bolluğu içinde olan 
bir yerdir ve Türk Milleti hakikaten Türkiye'
deki memur çokluğundan ziyadesiyle müşteki
dir. Milletten alman paralar bâzı yerlerde hat
tâ çelişmeye sebebiyet verecek kadar kalaba
lık teşkil eden memurlara lüzumsuz yere dağı
tılıyor diye vatandaş kütlesi müştekidir. Yal
nız Türk Milletinin şikâyetçi olmadığı bâzı 
mühim ılrizmetler vardır ve rahatlıkla ifade 
edebilirim ki, Türk Milleti hekimlere verilen 
paralardan ötürü sureti katiyede şikâyetçi de
ğildir. Millet ancak ıkendisine hekim gönderil
mediği zaıman, millet kendisine gönderilen he
kimden ve hizmete açılan hastanede lâyuk olan 
alâkayı, bakımı görmediği zaman şikâyetçi 
olur. Son yıllarda alman yerinde, isabetli ted
birlerle hekimliğin sosyalleştirilmesi yolunda 
vâki tatbikatla Türkiye'deki hekimlik hizmeti 
yavaş yavaş asıl ihtiyaç bölgelerine doğru kay
maya başlamış ve milletin de bir dereceye ka
dar yüzü güldürme vaziyetine gelinmiş ve bu 

arada hiç olmazsa bir ümit havası yaratılmış
tır. Hekimler bakımından da, son yılların ted
birlileri genç yaşta memlekete hizmetler vermek 
imkânını bulamadan dışarıda hayat ariyan he
kimlerimiz için ümit verici olduğundan dolayı 
onlar da memlekette kalmayı ve fedakârlılıkla 
ve fera;gatla kendi memleketlerinde hizmete 
koşmayı benimsemiş görünmektedirler. Yalnız 
görebildiğimiz kadarı şudur ki, Türkiye'de ha
kikaten sağlık hizmetleri sosyal adalet içerisin
de dağıtılın amaktadır. Bâzı yerlerde imkânlar 
vardır, boldur ve bir defa yerleşilmiştir diye 
hekim çoMuğuna raslarız. Bize göre hekim çok
luğu, Türkiye'ye göre. Bâzı yerlerde de herkes 
hokimsizlikten ziyadesiyle şikâyetçidir. Çok özür 
dilerim buna bir misal vermek için kendi vilâ
yetim olan Artvin'i ole alacağım. Tam sekiz se
nedir bir de verem pavyonu bulunan Artvin 
Hastanesine bir tek dahiliye mütehassısı gön
dermenin mümkün olmadığını huzurunuzda 
ifade edersem, Türkiye'nin halinin ne olduğunu 
daha iyi takdir etmek mümkün olur. Hele bir
çok ahvalde tek operatörün üzerinde olan bu 
hastanede, operatör de bulunmaz, o da izinli 
gider, istifa ederlerse, o zaman 'koskoca bir vi
lâyet hizmetinin ne hale geldiğini çok iyi tak
dir edersiniz. O itibarla Muhterem Sağlık Ba
kanlığından nasıl tedbir almacaksa alınsın bu 
hizmetleri âdilâne bir şekilde tevzi etmesinin 
yolunu bulmak için, esasen mevcudolan müte
şekkir bulunduğumuz gayretlerine, yeni gayret
ler katmasını istirham etmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım bir de, bilhassa son za
manlarda büyükçe şikâyet konusu olan, bası
na kadar intikal eden bir vaziyet vardır. Siya
si vasfı galip olan bir Sayın Bakanın, hastane
lerde hekimler üzerinde ilmî teftiş usulünü ih
das etmek suretiyle onları tedirgin eden vaziyet
lerin, Türkiye'nin sağlık camiası üzerindeki 
menfi tesirini burada dile getirmek mecburiye
tindeyim. Çok kıymetli arkadaşımız, sayın se
natör arkadaşımız şimdini Bakanın yakinen şa
hidi olduğumuz muvazeneli hali ve şimdiye ka
dar meslekin her 'kısmında gösterdiği büyük 
hizmetlerden edindiği tecrübenin bu yolu kapa
mış olduğu ümidini beslemekle beraber her 
meslekte olduğu gibi ama onlardan daha ço'k 
sağlık hizmetleri içerisine politikanın girmesi 
halinde memlekette büyük sarsıntılar olacağı
nı huzurunuzda ifade etmeyi âdeta vazife te-
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iâkki ediyorum. Başka bakanlıklarda olduğu 
gibi sırf siyasi mülâhazalarla büyük hizmetleri 
amuzlamış, geçirdiğimiz tecrübelerle hakikaten 
şükrana lâyık hizmetler vermiş olan bu Bakan
lık bünyesindeki merkezde, taşrada idareci he
kimlerin ve mütehassıs hekimlerin yerlerinden 
edilmesinin lâfı dahi, bir ağırlık teşkil eder. Bu
nu aynı bölgenin adamı olmak itibariyle kıy
metli hemşehrim diye ifade etmekten gurur du
yacağım Sayın Bakanın da çok iyi takdir ede
ceğine inanmak: istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, sağlık hizmetleri mev
zuunda Türk Milleti kendisine düşen fedakâr
lığı yapar. Millete yanlış aksettirilen bâzı pro
pagandalar da vardır. Hekimler sanki her biri 
ayrı ayrı Tüıikiye'nin en üst derecede kazanan 

2. Tababet ve Şubeleri Kanununun tadil 
insaniarıymış gibi, sanki onlar paraya temahı 
çok olan insanlarmış gibi, etrafa takdim edil
mesinin bâzı menfi tesirleri okluğnu kabul et
mek icabediyor. Ama yakînen hepiniz biliyor
sunuz ki, bunca yıllık emekten sonra gecesini 
gündüze katarak hiç olmazsa mânevi büyük acı
ları iktiam ederek, milletin sağlık hizmetline 

kendisini veren hekimlerin bugün insanca yaşıyabil-
menin asgari şartlarını dahi bulmuş değillerdir. 
O itibarla hele Personel Kanununun tatbiki ile 
vaziyetlerimde bir gerilik bahis konusu olursa 
o zaman bundan husule gelecek kötü neticeleri 
kolay kolay tamir etmek imkânı olmıyacağı 
cihetle Sayın Bakanlığın hemen harekete geçe
rek bu yola gidilmeden tedbir alması lüzumu
na da Yüksek Huzurunuzda işaret etmek iste
rim. Bu vesileyle sağlık hizmetlerin de vazi
fe alan pek kıymetli hekimleri ki, hekimler tâ
birinin içinde asıl meslekte oldukları için buna 
idarecileri de dâhildir. Bunları birbirinden ayır
mak mümkün değildir. Saygiylc şükran hissim 
ile selâmlarım. Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Arıkan şimdi mi söz ala
caksınız, son sözümü alacaksınız? 

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Şimdi istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, sayın Bakan ve Bakanlık er
kânı ben Sağlık dâvasında tabip arkadaşları
mın da bahsetmemiş oldukları bir meslekten bah
sedeceğim, diş hekimliğinden. Diş hekimliği 

| tıbbın bir kolu olmasına rağmen maalesef 
Sağlık Bakanlığı bunun dertleri, dâvaları üze
rinde durmamakta ve bu meslek sahiplerinin 
meslek haysiyet ve şereflerini korumaktan âciz 
kalmaktadır. Bu, diş hekimi olan meslekdaşkarı-
mıızı hakikaten üzmekte, hakikaten bu memle
ketteki diş hekimlerini teessüre sevk etmekte
dir. Yine üzülerek söylemek isterim ki, burada 
sağlık dâvalarından bahsedilirken, maalesef diş 

] hökiımliği üzerinde hiçbir tabip arkadaşımız 
en küçük bir şekilde durmadı ve temas etmedi
ler. Bir 1219 numaralı 1928 senesinde çıkmış 
Tababet ve Şubeleri Kanunu vardır. Bugün 
19GG senesinde olmamıza rağmen bu kanunun 
maddeleri dahi maalesef bu memlekette tatbik 
edilmemekte ve gayrimesul şahıslar hattâ şun
dan bahsedeceğim. Çal kazasında kurulan bir 
mektepten âdeta 'diş hekimi gibi insanlar çık
makta ve memleketin muhtelif yerlerine yayıl
maktadır. Ben muhterem Sağlık Bakanlığı er
kânından soruyorum. Bir hemşire hastanede 
ameliyat yaparsa ne yaparsınız? Bir pratisyen 
'doktor ameliyat yaparsa ne yaparsınız? Bir 
sıhhat memuru bir hastayı muayene eder re
çete yazarsa ne yaparsınız? Her halde cezai 
tedbirleri var, mâni olursunuz. Şu halde tah
sili olmıyan, bu gayrimesul şahıslara niçin mâni 
olamıyorsunuz? Eğer 1219 sayılı Kanunun mad
deleri, buna müsaade etmiyorsa niçin tadili 
yoluna gitmiyorsunuz? Ben meslekin bir men
subu sıfatiylc bu kanun teklifini, Millet Mec
lisindeki arkadaşlarla beraber teklif ettim. 
Fakat Bakanlık erkânı biz yeni bir kanun ge
tiriyoruz. Kanun teklifinizi geri alın dediler, 
geriye aldık. Sözlü soru verdim. Burada bana 
cevap veren Bakanlar diş hekimliğinin haysi
yet ve şerefini koruyacaklarına dair söz verdi
ler. Bu kanunu en yakın bir zamanda getire
ceklerini söylediler zabıtlara geçti. Üç Bakan 
değişti. Kanun nerede, niçin getirtilmiyor? Eğer 
getirikniyorsa niçin tedbirleri alınmıyor? 1219 
sayılı Kanunun maddelerinde niçin değişiklik 
yapılmıyor? Veyahut da değişiklik yapacak olan 
bir parlâmento üyesinin bu değişikliği yapma
sına neden müsaade edilmiyor. Bu sene yine bu 
kanun teklifini verdim. Millet Meclisi Sağlık 
Komisyonunda konuşuluyordu. Yıine bu kanun 
teklifinin çıkmasına yine Sağlık Bakanlığı er
kânı mâni oldular ve hakikaten üzüntü için-

| deyim. Ve bu kanun teklifi konuşulurken pro-
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fesör mertebesine çıkmış olan bir tabip arkada
şımız, esefle söyliyeceğim bir berberle bu mes
leki bir tuttu. Üzülerek söylüyorum, bir tuttu. 
Benim talebeliğim zamanında, vapurlarda diş 
çekerlerdi. Ne olundu? Çekseler ne olacak tâbi
rini kullandı. Üzüntü duydum. Bir profesör
lük mentebesiinc kadar çıkmış olan bir ilim ada
mının bu şekilde konuşmasından hakikaten 
üzüntü duydum. Bunu burada belirtiyorum 
ve T. B. M. Meclisinin zabıtlarına geçımesi için 
belirtiyorum, muhterem arkadaşlarım. Ve be
nim bu husus üzerinde söyliyeçeklerim çok. 
Elimde muhtelif vesikalar da var. Bunları dile 
getiranek de istemem burada, çünkü zaman da 
kısa. Sözlerimi keserken sayın Bakandan bir
kaç sual sormak istiyorum. Ve bunların cevabı
nı da zabıtlara geçmek üzere mutlaka bekliyo-
yorum. 

1. Diş hekimliği Sağlık Bakanlığının bir 
tnıeısle'kî şubesi midir? Eğer bunu bir meslekî 
şube olarak tanımakta ise haysiyet ve şerefini 
rencide eden hareketler üzerinde neden dur
maz veya tedbirlerini neden almaz ?. 

2. Tababet ve Şubeleri Kanununun tadil 
edilmiş, zamanın ihtiyaçlarına uydurulmuş ola
rak yeni şekliyle kanun teklifi ne zaman Meclise 
verilecektir. 

3. Bu kanun eğer yakın bir zamanda Mecli
se verilmiyecekse bu gayrimesul şahıslar hakkın
da tedbir alabilmek için neler düşünülmektedir? 

Muhterem senatör arkadaşlarım, 1966 Sağlık 
Bakanlığı bütçesinin memleket için hayırlı olma
sını temenni ederken sözlerime nihayet veririm. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan,. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım; gerek 
partileri namına ve gerek şahsı adına çok yapıcı 
olarak konuşan arkadaşlara bilhassa teşekkür 
ederim. Daima yapıcı zihniyetle hareket etmek 
şahsımızın değil, ama memleketin tamamen lehi
nedir. Bizi ve arkadaşlarımızı tehyiçeder, neşe
lendirir ve şevkimizi çalışmamızı artırır. Arka
daşlarımın tenkid ve temennileri bizi hiçbir za
man incitmez. Bilâkis bize cesaret verir ve bize 
ışık tutar. Ben arkadaşlarımın tenkidlerine ve 
temennilerine kısaca cevap vermek istiyorum. 
Göremediklerim olursa not alınmıştır. Ayrıca 

kendilerine yazılı cevap da takdim edilecektir. 
Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı 

bütçesi konuşulurken hemen bütün arkadaşlar, 
koruyucu hekimlik mevzuunda müttefik hareket 
ettiler. Ben de koruyucu hekimlik mevzuunu 
uzun uzadıya tahlil ve size tavsif ederek uzat-
mıyacağım. Bir memleketin sağlığı koruyucu he
kimlikle kabildir. Bir insanı hasta etmemekle da
ha ucuz ve daha kolay bir neticeye vâsıl olabili
riz. Fakat buna mukabil hasta olduktan sonra te
davi edilmesi hakikaten her memlekette olduğu 
gibi bizim memleketimiz için de zordur. Onun 
için bu hususta uzun uzadıya koruyucu hekim
likten bahsetmiyeceğim. Yalnız koruyucu he
kimlik memleketimizde yeni değildir. Oldukça 
eski zamanlarda başlamıştır. Ve halka kadar in
miştir. Vaktiyle çiçek mücadelelerini, veba mü
cadelelerini, hattâ Birinci Cihan Harbinde çok 
çetin şartlar altında tifüs mücadelelerini yapan 
hekimlerimiz vardır. Bu hekimlerin ölenlerini 
rahmetle anar ve kalanlarına da sağlık ve saa
det dilerim. Bu benim için de yapılması icabeden 
bir vazifedir. 

Bilâhara koruyucu hekimlik teşkilâtlanmış ve 
memleketin her tarafına yayılmak istemiş ve bu 
yayılma istidadı göstermiştir. Ve vazifelerini 
yapmak üzere çalışmalarını hızlandırmıştır. Bi
lâhara daha verimli ve doğruya götürmek için 
sağlık hizmetlerini sosyalleştirme kanunu çıkmış 
bulunuyor. Bu kanunla da oralara hizmetin gö
türülmesi, hakikaten Doğuda bulunan o insanla
ra büyük yardımı olmuştur. Yalnız iyi teşkilât-
lanamamış olması ve vasıtaları tamam olmaması 
ve bilhassa hekim, pratisyen hekim ve diğer he
kimlerin kâfi derecede bulamaması sebebiyle bir
çok aksaklıklar meydana gelmiştir. Aynı zaman
da, sağlık hizmetleri sosyalleşirken diğer hizmet
lerin aynı derecede beraber ve birlikte yürümesi 
icabederdi. Halbuki bu tamamen teinin edileme
miştir. Meselâ yine arkadaşların söylediği gibi 
yol, su ve diğer hususlar temin edilemediğinden 
bunun iyi veya fena, veya fena değil de iyi yü
rüyüp yürümediğinde tereddütler hâsıl olmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten birçok ak
saklıklar vardır. Bilhassa yapılan binalar ne de 
olsa doktor ve diğer memurların da ihtiyaçları
nı temin edecek şekilde onlara yarıyacak ve on
ların sosyal hayatlarını temin edecek yerlerde 
yapılmadığından dolayı arkadaşlar gitmek iste-
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memektedirler. Hattâ mecburi hizmeti olanlar 
dahi buralarda moralleri bozularak geri gelmek
te ve mukavelelerini bozmak istemektedirler. 
Onun için bundan sonra sosyalleştirme hizmetle
rine daha esaslı olarak devam edeceğiz. Meselâ 
önümüzdeki sene yine beş vilâyette tatbik edile
cektir. Bu tatbikatta bu yerlerin yola, suya ve 
diğer sosyal hizmetlere elverişli yerlerde kurmak 
kararındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, buna muvazi ola
rak, bir de entergrasyon diğer beş altı vilâ
yette kurulmuştur. Edirne'de çok muvaffak 
olmuş fakat diğerleri yine kâfi derecede per
sonel ve vasıta verilemediği için hemen hemen 
haliyle kalmıştır, önümüzdeki sene bunlara da 
ehemmiyet verilecek sıtma personelinden bu 
yönde âzami istifade sağlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlık hizmetlerinin 
halka yöneltilmesi için birçok çareler aranmış 
daha iyi hizmet getirebilmek gayesiyle sos
yalleştirme ve Full - Taym entergrasyon gibi 
teşkil âtları kurma yönüne gidilmiştir. Bun
ların her birisi başka şekilde işlemektedir. 
Bizim şimdi en çok sıkıntı çektiğimiz personeldir. 
Bilhassa tabip hekim mevcududur. Ve heki
mi buralara kadar gönderme ihtiyacıdır. Bu
nun için acaba ne yapmalıyız ki, bu tabip, 
hekim ve personeli kolaylıkla buralara gönde
relim. Bunun üzerinde muhterem arkadaş
larım son üç ay içinde mütaaddit defalar ar
kadaşlarımız ve diğer teşekküllerle üzerinde 
bilhassa toplantılar yapmaktayız. Buna haki
katen tam ve mükemmel ve memleketin her 
tarafında anyı şekilde dengeli biır şekilde 
sosyal adaleti temin edecek bir şekilde hiz
metleri götürmek lüzumludur. Bir taraftan 
bir kısmı halk daha iyi hekimden yar
dımcı personelden, hastaneden istifade eder
ken, diğer taraftan bir kısmının istifade ede
memesi ve oraya hekim bulamayışımız da bizi 
ciddî olarak üzmektedir. Ve bunun için bü
tün çarelere başvuracağız. Ve bumu temine 
çalışmak için de gayret sarf edeceğiz. Hasta-
nerimizin de iyi çalışmadığı bahis konusu 
oldu. Hastanelerin tek elden idaresi Hüküme
timizin de programında bilhassa zikredilmiş
tir. 

Koruyucu hekimlik Sağlık Bakanlığının ana 
ve esaslı vazifesidir. Bu, bütün dünyada da 
böyledir. Onu kimseye bırakamaz, kendi va

zifesidir. Fakat diğer taraftan tedavi edici 
hekimlik Türkiye'de muhtelif kurumlar tara
fından türlü şekillerde idare edildiği ve halka 
tam mânasiyle inilmediği ve halka faydalı ola
madığı arkadaşlarımız tarafından da uzun 
uzun zikredildi. Ben bu ciheti tekrar etmiye-
ceğim. Yalnız Bakanlıkça düşündüğüm bir 
husus var : Yine Hükümet Programında ol
duğu gibi, müstakil bir hastaneler idaresi ola
rak bir teşekkül kurmak ve hekimlerden, diğer 
avukatlar, mühendisler, mimarlar, iktisatçılar, 
bunlardan terekkübedecek bir kurul tarafın
dan ilk defa bunu tetkik edeceğim, bilhassa 
biz şimdi işçi Sigortaları ile temas halinde
yiz. îşci Sigortaları hastanesi ile, bizim hasta
nelininiz arasında büyük farklar olduğunu ar
kadaşlarımız tebarüz ettirdiler. Bu arayı kapat
mamız ve halka hakikaten hepsine müsavi şe
kilde faydalı olmamız icabeder. Bir yerde 
yüz kişi bir polikliniğe geliyor, ben bizzat mü
şahede ettim; yüz kişinin bir hekime muayene 
olması ve hekimin onlara faydalı olmasına im
kân yoktur. Diğer taraftan beş kişi on kişi 
ancak polikliniğe geliyor. Bunları tevhidet-
mök ve bir elden idare etmeyi temin etmek 
tasavvurundayız. Bu tasavvurumuz çok kısa 
zamanda olamaz. Hemen bir sene hattâ belki 
de daha önümüzdeki ikinci seneye kadar ka
nununu ancak huzurunuza getirebileceğiz. 

Arkadaşlarım Full - Taym meselesine de te
mas ettiler. Neden Full - Time diğer hasta
nelere teşmil etmediler buyurdular. Muhte
rem arkadaşlarım, konuşan arkadaşlarım diğer 
taraftan da Personel Kanununun yetersizliğin
den ve tabiplere fayda getiremiyeceğini beyan 
buyurdular. Personel Kanunu bütün tazmi
natları kaldırmaktadır. İki hastaneye tatbik 
edilmiş, bilhasas İstanbul'daki hastanede iyi ne
tice alınmıştır. Diğer hastanede çalışan pro
fesör ve üniversite mensupları Full - Time 
girmemiştir. Fakat esasen Maliye de bunu kabul 
etmemiştir. Üniversite mensuplarından eğer 
girenler oldu ise, onlar bir ay sonra bu parayı 
alamazsınız denmiş. Çünkü kanun yalnız Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mensuplarına 
full - time ve döner sermayeden para verilecek
tir ücret verilecektir, diğerlerine verilmiyeeek 
denmiştir. Şimdi bu vaziyet karşısında diğer 
hastanelere tatbik edildikten sonra eğer 1 Mart
ta Personel Kanunu full - time kabul etmediği 
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takdirde - ki, öyle olması ieabeder - muayene
hanesini kapatan arkadaşlar yeniden mutazar
rır olarak muayenehane açmak cihetine gidecek
lerdir. Gayemiz başkalarına zarar vermemek, 
faydamız olmasa bile hiç olmazsa zararımız da 
olmasın. Biz burada daha ziyade faydalı olma
ya çalışıyoruz. Bu arkadaşları mutazarrır etme
mek gayesiyle hareket edilmiştir. Full - time 
bir hastanede söylendiğine göre, söyliyenlere 
raci belki biraz da hakikat payı olabilir. Fakat 
yine tenzih ederim, hastane ile muayenehane ara
sındaki koridorun kapanması daha ziyade ve 
bilhassa bu husus bahis mevzuudur. Ve aynı 
zamanda kendisini orada araştırmaya, ilme ver
mek üzere bütün gününü oraya hasretmesi ve 
orada çalışması iyi bir şey. Biz "bilhassa böyle 
olduğu takdirde birçok ithamlardan kurtulmuş 
olacağız. Orada belki bâzı aksaklıklar olacak
tır. Fakat bunun kadar değildir. Ve full - time 
de aynı zamanda verilen tazminat döner serma
yedendir. Döner sermayesi az olan her hasta
neye tatbik edemeyiz. Biz bilâhara, bizim ya
ni Sağlık Bakanlığından oralarda alman % 5 
lerden ödenmesine ancak bir ay dayanabiliriz. 
Binaenaleyh; full - time Marttan sonra eğer kal
dırılmış oluyorsa ki; kanun böyledir, biz yap
tık kanunu; o vakit full - time'nin tatbikini gerek
tirir, yeni mevzuatı getirmemiz ieabediyor. Ve 
bunun gayretindeyiz. Bunu bu şekilde getirip 
hekimleri tatmin edecek halkı memnun etmeye 
çalışacağız. 

Ö?el Hastaneler Kanunu elimizdedir. Maliye 
ile bir, iki noktada ihtilâftayız. İhtilâfı bütçe 
müzakerelerini mütaakıp halletmeye çalışaca
ğız. 

Akıl ve sinir hastalıkları hastanelerinin ço
ğaltılmasından bahsetti arkadaşlarım. Bunun 
için bu hususta Ankara'da 500 yataklı hattâ ile
ride daha çoğaltılacak bir hastane yapılmakta 
diğeri Adana ve Samsun'da Devlet hastaneleri
nin hastaneye geçtikten sonra kalan binalarda 
ayrıca bir akıl ve ruh hastalıkları hastanesi aç
mak kararındayız. 

Personel Kanunu üzerinde Bakanlık olarak 
hassasiyetle duruyoruz. İlgililerle görüştüm bi
ze sınıf tüzükleri henüz gelmemiştir. Bunlar 
gelmeden bir şey söyliyemezdik. Sınıf tüzük
leri geldikten sonra diğer kadro ve diğer mev
zularda bizi mutazarrır etmiyecek ve oralara 
kolaylıkla, rahatlıkla personelimizi, tabiplerimi

zi ve diğer personeli gönderecek şekilde tanzim 
etmesi için elimden geldiği kadar çalışacağım. 
Arkadaşımın dediğini de unutmıyacağım. «Ya 
ben. ya o.» Gıda maddeleri tüzüğü hazırlan
maktadır. Bu hususta da, koruyucu hekimlik 
ile ilgili olduğu için son derece hassasiyetle dur
maktayız. Her sosyalleştirme bölgesinde olsun, 
diğer bölgelerde olsun sularının kontrolü ve di
ğer yapılan kontrolları ayrıca birlik halinde 
Bakanlığımıza, istatistiklerinden ayrı olarak ge
tirtmekte ve tarafımdan da bizzat görülmekte
dir Kanser hastaneleri konusunda da arkadaş
larım temas ettiler. Kanser hastanesi burada 
yakın zamanda 50 yatağı daha açılacaktır ve 
kanser mevzuunda kanserlileri erken teşhis ve 
tedavi etmek ve bunlarla meşgul olmak için, te
davi kurumlarında ayrıca bir şube açacağız ve 
belki de daha ileride bir genel müdürlük haline 
getireceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sene huzurunuza 
gelecek kanunlardan birisi de sosyal hizmetler 
Kurumu Kanunundur. Bununla tahmin ediyo
rum, bütün arkadaşlarım son derece ilgilidirler. 
Memleketin birçok yerinde işsiz, güçsüz ve 
memlekete faydalı olmıyan ileride büyük zarar
lar ve memleketin sosyal bünyesini tahribeden 
insanlar yetiştiren çocuklar büyümekte olduk
ları için bunlara en iyi çare olarak Sosyal Hiz
metler Kurumu Kanunu getirmekteyiz. 180 bin 
tahmin ederim, haylaz çocuklar, kimsesiz ço
cuklar var denilmektedir. Ve bir rapora istina-
dederek söylüyorum. Bu kanun Bakanlıklara 
gitmiştir. Bugünlerde gelecektir. Geldikten son
ra ve Haziran içersinde çıkaramadığımız takdir
de 1967 ye değil 1908 e kalacaktır. Çünkü; ge
lecek sene Sonbahara kaldığı takdirde güçlük
le çıkaracağız. Bütçeler tanzim edilmiş ola
caktır. Maliye Bütçesine belediye ve özel ida
relerin koyduğu % 1 İcrin yekûnunun dört mis
lini de Maliye koyacaktır ve Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürlüğü diye Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bağlı müstakil bir genel müdürlük 
halinde 0 - 6 yaş esasen bizdedir. Diğer yaşlar
da Sağlık Bakanlığına bağlamak suretiyle bun
ların büyütülmesine, yetiştirilmesine, eğitimine 
ve hayata atılmasına yardım edecek bir kurum 
halinde teşkilâtlı olarak çalışacak ve bu vazifeyi 
yapacaktır. Kanunu şahsan da bir iki defa oku
dum ve çok faydalı ve üzerinde uzun müddet 
çalışılmış ve tanzim edilmiştir. Memlekete fay-
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da getireceğini kuvvetle ümidetmckteyim. Ha
ziran'dan evvel çıkarsa 1967 de artık bu köprü 
altındaki çocukları zaptırapt altına almış ola
cağız. Hastanelerin standardizasyonundan bah
setti arkadaşlarım, bilhassa Kmaytürk. Muhte
rem arkadaşlarım oldukça epey bir zamandan 
beri Bakanlığımız tedavi kurumları personelin 
yani Sayın Fehmi Alpaslan'ın söylediği gibi bir 
yerde 5 - 6 oparatör, 3 - 4 dâhiliyeci olduğu 
halde, diğer bir yerde hiç bulunmaması hakika
ten memleketin her tarafına sağlık hizmetlerinin 
dengeli gitmesi ve vatandaşlarımızın lâyiki veç
hile istifade edememesi demektir. Bunun için 
uzun çalışmalardan sonra, birkaç ay içersinde!^ 
yorucu ve sıkı çalışmalardan sonra bugün eli
mizde bulunan Sağlık Bakanlığına ait hasta
nelerden her birinde 50 yataklı, 100 yataklı 
200 yataklı, 400 yataklı veya daha fazlasında 
kaç mütehassısın bulunduğu tesbit edilmiştir. 
Ve imzaya onaya getirilmiştir. Onaylanacak ve 
bundan sonra bu yerlere artık daha fazla müte
hassıs verilmiyecektir. Belki mevcutlara doku-
nulmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; konuşmamın ba
şında da arz ettiğim gibi en büyük sıkıntımı? 
personel sıkıntısıdır. Personel sıkıntısını stan
dart bir hale getirilerek halletmeye çalışacağız. 
Aynı zamanda aletlerin standardizasyonu yapıl
mıştır. Bunlar da Devlet İhale Kanunu ile de 
biraz alâkalıdır. Biz öteden beri çalıştığımız 
yerlerde şu markayı alalım ve o yönde bir şart
name tanzim edelim. Gayet tehlikeli ve dediko
du lu bir iştir. Onun için eski 2490 sayılı Kanun 
buna pek cevaz vermiyordu. Fakat yeni İhale 
Kanunu, teklif mektupları ile ki, bâzı kurumla
rın, bâzı İktisadi Devlet Teşekkülleri Kurum
ları Kanununda vardır. Bu şekilde veya gele
cek kanunun hükümleri eskisine nazaran kolay
lık getirecektir. Bundan sonra alınacak olanlar 
standart bir hale gelecektir. 

Personel Kanunu, sosyalizasyon bölgesinde 
biraz daha üzücü ve oraya gidecekleri biraz ze
deler gibi görünmektedir. Halihazırda, katî ol
mamakla beraber. Fakat diğer taraftan müste
şara veya müsteşar muavinine, merkez persone
line fazla diğerlerine az diye bir şey yoktur. 
350 ilâ 1 000 arasındadır. Diğerleri de 500 ilâ bin 
arasındadır. 750 diye çıkan dedikodular doğru 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; son günlerde bil
hassa arz ettiğim gibi 'koruyucu hekimliğe ver
diğimiz kıymeti belirtmek için trahom, frengi 
ve cüzam için iki toplantı yaptık. Memleketin 
değerli profesörlerini, değerli idarecilerini, ilim 
adamlarını çağırarak kendileriyle üç - dört gün 
devamlı olarak çalışmalar yaptık. Raporlarını 
verdiler ve bu sene trahom üzerinde, frengi ve 
cüzamda âzami çalışmaları yapacak ve eskisin
den daha farklı olarak huzurunuza bu miktar
ları yani birbuçuk milyon trahomu daha azalt
mak ve frengiyi 24 000 inden küçültmek, cüza
mı daha tarayarak azaltacak ve hattâ çok era-
dika edecek durumda huzurunuza getirmek az
minde ve kararındayız. Kolera hastalığı Hasan 
Âli Türker arkadaşınım buyurduğu gibi haki
katen tehlikelidir. Fakat halihazırda İran'da 
kolera yoktur diye bize 25 Kasım 1965 tarihin
de Dünya Sağlık Teşkilâtı İran'da kolera sona 
ermiştir diye haber vermiştir. Bizim ayrıca 
gönderdiğimiz arkadaşlar vardır. Bu böyle ol
makla beraber andemik olarak yine görülmek
tedir. Bu yukm günlerde tekrar göndereceğiz 
ve ayrıca oradaki sefirlerimiz vasıtasiyle Hari
ciyeyle Suudi Arabistan'a, Suriye'ye sormakta
yız. Fakat halen yektur. Ama biz bütün tedbir
leri müteaddit toplantılar yaparak hemen he
men bütün mesaimizi diyebilirim ki, şu son ay
larda buraya hasrederek bakanlıklar temsilci
leriyle toplantılar yaptık, gereken tedbiri al
maktayız. Bu, yalnız hudut boylarında olmaz, 
meselâ koleralı bir hasta otomobille İstanbul'a 
gelir, orada da çıkabilir. Biz aynı zamanda ora
da da aynı şekilde tedbir ılımak için bütün ça
relere başvurmaktayız ve bütçeye de bu şekil
de para konmuştur ve daha fazlasını da tale-
betm ekteyiz. 

Bizim Refik Sayram Merkez Hıfzıssıhha Mü
essesesi cidden iftihar edilecek bir müessesedir. 
Kuruluşundan beri memlekete büyük t hizmet
ler yapmıştır. Tifüs aşısı orada yapılmıştır. Se
nelerden beri, 40 - 50 seneden heri, kurulduğu 
40 seneden beri çiçek aşısı ve diğer aşılar em
niyetle yapılmaktadır. Ancak son aylarda ya
pılan yabancılarla, Yugoslav ve Fransızlarla 
yapılan temas neticesinde, gidip orayı gören 
mütehassıs arkadaşlarımız artık, Refik Saydam 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesindeki, Enstitü-
sündeki çalışmalar ve aletler ve terkipler kâfi 
değildir. Daha konsantre aşılar ve daha başka 
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usuller, daha basit usullerle daha çok istihsal 
yapmaktadırlar. Binaenaleyh bunu tedricî ola
rak, bu aletlerin, makinalarm, usullerinin de
ğişmesi lâzımgeilmekte olduğu belirtilmiştir. Bu
nun için muhabere cereyan etmektedir. Masraf
ları da bütçemize konmuştur. Onun için ileri
de, önümüzdeki senelerde hemen hemen aşımızı 
tamamen biz istihsal ettiğimiz gibi, harice de 
gönderebileceğiz. Esasen gönderdiğimiz seneler 
de olmuştur. 

Kolera bize, Allah esirgesin, geldiği zaıman, 
buna bütün gayretimizi sarf ediyoruz, titizlik
le üzerinde duruyoruz. Sekiz ton aşı lâzımdır. 
Halihazırda biz ancıak bunun üç tonunu istih
sal edebiliyoruz. Diğerini hariçten ithal etmek 
için muhaberedeyiz ve her hangi bir koılera sal
gını vukuunda üç tonu bir taraftan sarf eder
ken diğer taraftan tgayet kısa zamanda ithal 
edeceğiz. Bu şekilde de tedbir almışızdır. Diğer 
kuruçiçek .aşısını yapmaktayız. Diğer aşılar da 
tamamen kifayet etmemekle beraber bugün için 
ihtiyacımızı karşılamaktadır. Kızamık aşısı için 
de, teşebbüse geçmiş bulunuyoruz. Yine Fran
sızlarla temas halindeyiz. Onlardan kızamık aşı
sı yapabileceğiz. Fakat kısa bir müddet içeri
sinde buna imkân 'olmadığı mütehassıslar ta
rafından, arkadaşlarımız tarafından hakikaten 
belirtiliyor. Ancak 4 - 5 senede kızamık aşısını 
yapabileceğiz. Çünkü kızamık aşısı hariçten de 
alininken 12 - 13 liradan ibarettir dozu. Onun 
için kızamık aşısının bizde de yapılması için 
teşebbüsümüz vardır ve kuvveden fiile çıka
caktır. 

Arkadaşımız Dursunbey'de tek doktordan 
bahsettiler. Fakat birçok kazıaların boş olduğu 
ve oralarda doktor bulunmadığı da nazarı 
dikkate alınırsa, Dursunbey'i ben yine bah
tiyar addederim. Bizim en çok sıkıldığımız, 
cidden arkadalarımız olsun, vilâyetlerden ya
zılan yazılar olsun bizi en çok sıkıntıya soka
nı, personel konusudur. Meselâ, Ağrı'ya, Kar
sa, Mardin'e, Artvin'e bugün operatörü mu
vakkat olarak başasistanlardan göndermekteyiz. 
Sosyalleştirme bölgesinden bâzı şikâyetlerin bir 
kısmı bu sebebe istinadetmektedir. Mütehas
sıs yoktur. Yine arkadaşlarımız Ocaktan sonra 
yine taşınmaktadır. Onun için sosyalleştirmeyi, 
bütün hızı ile değil, biraz daha ağır olarak, fa
kat esaslı yürüyerek devam ettirmeye taraf
tarız, 

Sayın Zerin Tüzün, arkadaşımız meslekî öğ
retimdeki konulardan bahsederken bir de mes
lek dersinden 5 numara almasa dahi, bir nu
mara dahi alsa geçeceğini ve mevcudun kifayetli 
olmadıklarından bahis buyurdular. Bu son za
manlarda olmuştur. Fakat Millî Eğitim Ba
kanlığının mutabakatı ile yapılmıştır. Daha 
evvelki senelerde, meslekî derslerinden bilhas
sa numara almasa geçemezdi. Fakat bu Millî 
Eğitim Bakanlığı ile bir mutabakattan sonra 
bu meydana gelmiştir. Bilhassa kendilerine 
teşekkür ederim. Meslek dersinden bir numa
ra alarak geçen meslek mensubundan mem
lekete bir hayır gelmiyeceği muhakkaktır. Bu
nu dikkat nazara alarak bunu tashihe çalışaca
ğız. Kendisine bilhassa teşekkür ederim. FLo-
rance Nightingale gibi bir müesseseye Gevher 
Nesibe'ye lise mezunları alınması deniyor. Fa
kat Gevher Nesibe'ye diğer memur ve hem
şireler gelmektedir. Diğerleri lise mezunu al
makta ötekiler oraya giderse maaş alamamak
tadır. Florance Nightingale yalnız lise mezunu 
almaktadır. Bu memleketimiz ve hastaneleri
miz için, halk eğitimi için mühim bir problemin 
çözülmesi demektir. Memlekette faydalı okul
lar olduğunu kabul edelim. 

Margarin ve diğer yağlarla beslenme. Bun
lar muhterem arkadaşlarım, nebati yağların 
eski zamandan beri vücuda faydalı oldukları 
malûmdur. Diğer yağlarla da beslenmede son 
zamanlarda Kalostrol meselesinin büyük bir 
problem olmadığı meydana çıkmıştır. Marga
rin île bütün dünya da beslenmektedir. İn
sanlar da uzun müddet yaşamaktadırlar. Za
rarlı değildir. Bunu yiyen birçok evler de var
dır. Her hangi bir mahzur görülmemektedir. 

Nükleer enerji Ankara Hastanesinde tatbik 
edilmektedir. İzetopar da gördük, hakikaten 
yeni bir tedavi müessesesidir. Ve kanser diğer 
hastanelerde de sathi şua ve bâzılarında de
rin şua olarak yalnız Kanser hastanesinde de
ğil diğer hastanelerde de derin şua tatbik edil
mektedir. İlâç sanayii ile son derece alâkalı
yız. Fiyatların artmaması için lâzımgelcn ted
birleri almışızdır. Yerli ilâç sanayiini himaye
ye çalışıyoruz. Lüzumlu olanlarını da getirt
mek için kurulmuş İlmî Heyet vardır. Kota
lar verildiği zaman onlar tetkik ediyor ve tesbit 
ediyorlar ve ona göre getirtiyoruz. Muhtelif 
ecza teşekkülleri de bunlarla alâkalıdır. Ve 
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bir de mesaimizin hemen hemen her gün bir
kaç saatini veya bir saatini bunlara hasretmek
teyiz, alâkalıyız. 

İlmî teftiş bâzı arkadaşlarımızı rencide 
etmiştir. Bunun üzerinde durulmasına şahsan 
pek taraftar değilim. 40, 50, 60 yaşına gelmiş 
arkadaşları acaba senin kıyafetin var mı, va
kıa Amerika'da bu var, bizde de askerî usul
lerle de bu var, fakat arkadaşları incitme
den nasıl bir teftişe tabi tutulacakları üzerinde 
duracağım. Ve 2 - 3 aydan beri bir tetkik ya
pılmamaktadır. Oraya da yakında sırası ge
lecektir. 

Diş hekimliği meselesinde Muhterem Rahmi 
Arıkan arkadaşımız, daha evvelde bahsetti. Ben 
de bilfiil vilâyetlerde mücadele yaptım. Cidden 
zor. Mevcut kanun zayıf. 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
tarzı icrasına dair Kanunu ki şimdi bu kanunu 
okudum, bu kanunun başlığı sadeleştirilmiş. Fa
kat pek fazla kuvvetli görmedim. Yakında bu 
önümüzdeki hafta içinde Yüksek Şûra toplana
cak, o şûraya verilecektir. Verilmeden evvel de 
gene arkadaşımızın arzu ettikleri şekilde yeni
den bir incelemeden geçirip hakikaten diş hekim
lerinin öteden beri bu üzüntülerini izaleye çalı
şacağız. Fakat tamamen zail olacağını ve arka
daşımızın da ne gibi tedbir ve ceza teklif etmek 
istediğini de öğrenmek isterim. Bakanlığa teşrif 
ederlerse kendisinden son derece memnun kalı
rım. Bizimle görüşüp bu kanunun Yüksek Şûra
ya gitmesinden evvel bâzı maddeleri üzerinde 
kendisiyle görüşmeyi arzu ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlık sigortası mev
zuu ki, mühim bir konudur. Bunun üzerinde ça
lışıyoruz. Memurlar Personel Kanunu ile sigor
talanmış oluyor. Deniz adamları ve diğer işçiler 
esasen sigortalıdır. Biz de geriye kalan halkı ka
demeli olarak sigortalamak için Bakanlığımız
da devamlı olarak çalışma vardır. Sigorta olma
yınca hastanelerin bir elden idaresi de hakikaten 
güçleşir. Fakat şahısların senede ne kadar para 
verebilecekleri gibi, esasların tesbit edilmesi, her
kesin gelirine göre bir nisbet dâhilinde para ver
mesi icabeder. 

Sonra para verse dahi, bu yerlerinde tama
men teşkilâtlanmış olması icabeder. Bir sigor
talı müracaat ettiği zaman, biz size bakamayız 
diye söyliyemiyecek vaziyete gelmeliyiz. Çok gi

rift ve çok ağır bir konudur. Fakat behemehal 
Türkiye için de, bütün dünyada olduğu gibi sağ
lık sigortası yine işçi sigortaları ile birlikte de
vamlı olarak kendileriyle temastayız. Bunu ta
hakkuk ettirmeye çalışacağız. Elimizde kanun 
taslağı mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, nüfus plânlaması 
konusunda da arkadaşlarımız bâzı tarizlerde bu
lundular. Ben tahmin ediyorum belki Sağlık Ba
kanı lehinde değildir, gibi bir şey akıllarına gel
miş olabilir. Katiyen böyle bir şey yok. Yalnız 
nüfus plânlaması tatbikatını da istical etmek is
temiyorum. Teenniyle hareket etmek ve geçen se-
neki Senatonun yine bütçe konuşmalarında ilâç
ların reçete ile verilmesi ve oldukça uzun bir 
müddet aletlerin de tatbikatından sonra umuma 
teşmil edilmesini arz etmiştim. Hakikaten bu 
ilâçların uyuşturucu maddelerin reçetesiyle ve
rilmesi için kanuna konmuştur ve tüzüklerde de 
vardır. Ve bu şekilde bize bir defa, 33 sene bu 
yönden ve buna mâruz kalmış, ıstırabını çekmiş 
bir arkadaşınızım. Yani çocuk olmaması için bize 
müracaat ederlerdi, siz biliyorsunuz bildiğiniz 

halde söylemiyorsunuz. Ama böyle hızlı bir pro
paganda ile, nüfus artışını azaltıp iktisadi yön
den kazanç sağlıyacağım teranesiyle gitmeye de 
taraftar değilim. Tatbikatı bir iki sene içerisinde 
iyi neticeler verdiği takdirde ki, halihazırdaki ne
ticeler müspettir. Ondan sonra teşmilimiz daha 
geniş olacaktır. Esasen şimdi burada İstanbul ve 
Ankara hastanelerinde altı bin hastaya tatbik 
edildi, ispiral, rahme konan aletlerin yüzde birin
den ancak iltihap veya kendi kendine düştü, di
ğer ilâçlardan da yine o nisbette bâzı yüzde bir, 
iki gebelik hâsıl oldu. Muntazam alınamaması 
meselesi var. Ve iki ilâç da Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesinde tahlil edilmiş ve müs
pet neticeleri görülmüştür, piyasaya verilecek
tir. Ve o şekilde reçeteyle alınacaktır. Diğer ta
raftan yüz tane hekim, % 90 ı mütehassıs olmak 
üzere kursa götürülmüş, 1 0 - 1 5 gün burada kurs 
gösterilmiştir. Diğer birkaç da pratisyen ilâve 
edilmiştir. Ve birçok vilâyetlere de şimdi bu ispi-
raller de gönderilmektedir. Diğer yerlerde de tat
bikatına sıra ile devam edilecektir. Sonra aynı 
zamanda bunun hakkında yönetmelik hazırlan
mış ve Yüksek Sağlık Şûrasına da bugünlerde, 
bu önümüzdeki hafta sevk edilecek ve yönetme
liği de çıkacaktır. Diğer yönetmelik ve tüzükleri 

— 631 — 



C. Senatosu B : 42 5 . 2 . 1966 O : 3 

de esasen bu hususta çıkmış ve yürürlüğe girmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, sizi daha fazla yor
maktan tevakki etmek istiyorum. Fakat kendim 
de, yine sizi tatmin edip edememekten tereddü-
detmekteyim, böyle bir tereddüt hâsıl olduğu 
için üzülmekteyim. Kısmen tatmin edebildimse 
çok memnum kalacağım. Noksan olanları, her 
zaman Bakanlığımıza mektup yazarak veya 
teşrif ederek: istedikleri malûmatı takdim ede
bilirim. Teşekkür ederim, hürmetlerimle. (Al
kışlar. ) 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, son söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, şahısları adı
na konuşan muhterem arkadaşımızın bir tanesi, 
bir Sağlık Bakanının hastanelerdeki, hekimler 
üzerinde ilmî teftiş yaptırmak suretiyle ken
dilerini huzursuz hale getirdiklerimden bahsetti
ler ve bu usulün yeni ve şimdiki Muhterem 
Bakan tarafından terk edilmek üzere olduğun
dan bahisle bu hususta izahat vermesini iste
diler. Ben Muhterem Bakanının konuşmala
rını dikkatle dinledim. Bu mevzua değinme
diler. Belki değkunek istemediler. (Söyledi, ses
leri.) 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan teferrua-
tiyle aralattı bu kısmı. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Öyle ise 
ben meselenin bir başka tarafına temas etmek 
istiyorum. 

Gelmiş geçmiş Sağlık bakanlarının benim 
müşahedeme intikal eden ahvalleriyle, hepsi bil
hassa hekim arkadaşlarla iyi münasebet kur
muşlar ve bütün hareketler de bu şekilde te
zahür etmiştir. Belki vuzuha kavuşmamış bir 
mevzu olarak kalmasın diye Yüksek Huzuru
nuzu iki dakika işgal ettiğimden dolayı özür 
dilerim. Maksadım bu arkadaşımız hakkında 
isim söylemediler, zihinlerde müphem bir intiba 
kalmamasını izale etmek içindir. Bu bakım-
dam özür diler hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/ l ) öari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen^r... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 377 584 792 
BAŞKAN — Bir önerge gelmiştir okutuyo

rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımın 1966 

malî yılı bütçesinde (A) işaretli bölümündeki 
23.911 (Sağlık sektörü makina ve teçhizat alım
ları ve büyük onarımları) maddesinden 200 00O 
Tl. nın kesilmesi; ve bu paranın bütçenin (A/ l ) 
işaretli bölümünde 12.853 (Yurt dışı geçici gö
rev yolluğu) maddesine eklenmesini aşağıdaki 
gerekçe ile arz ve teklif ederim. 

Gerekçe : 
Hacca gidecek vatandaşlammızın sağlığını 

korumak maksadiyle Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca gönderilecek sağlık ekiplerinin 
yolluk ve zaruri' masraflarını karşılamak üzere. 

Trabzon Trabzon 
Yusuf Demirdağ Şevket Buladoğlu 

Kayseri Balıkesir 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Hasan Âli Türker 

BAŞKAN — Hükümet? Katılmıyor. 
Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — 
İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyor. Oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

12.000 n-ci bölümü 377 784 792 lira olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 3 229 680 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 39 645 403 

BAŞKAN —• Dört adeti önerge vardır bu 
bölüm için. Birisi bu bölümden bir miktar dü
şülmesini' istiyor, diğer üç tanesi diğer bölüm
lerden buraya aktarma yapılmasını stiyor. Dör
dümü birden arka arkaya okutturacağım. 
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Yüksek Başkanlığa 
Geniş çapta dış yardım temini ve muvaffak 

olan gayretleri desteklemek amacı ile sağlık 
bütçesinin 14.776 ncı maddeden 50 bin liranın 
tenzili ile 35.780 «Nüfus plânlaması dernekleri
ne yardım» maddesine aktarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sezai O'Kan Osman Koksal 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fahri özdilek Enver Kök 

BAŞKAN — Diğer takrirleri okutuyorum. 
BÜTÇE KOMİSYONU B A Ş K A N V E K I L I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan teker teker oylanmasını rica edeceğim, 
karıştıracağız. Lütfen. 

BAŞKAN — Mümkündür, efendim. 
O hakle birinci önergeyi dinlediniz. 
(Tekrar okunsun, sesleri) 
(Sezai O'Kan ve 3 arkadaşının önergesi tek

rar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılıyor. Komis
yon?.. Katlıyor. Hükümet ve komisyon katılı
yor. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1966 

malî yılı Bütçesinde (A/ l ) işaretli bölümündeki 
15.519 (Devlet' hastaneleri diğer alım ve gider
leri) maddesinden 200 000 Tl. nın kesilmesini, 

Ve bu paranın bütçenin (A/l) bölümünde 
14.756 (Zührevi hastalıklarla savaş malzeme 
alım ve giderleri) maddesine eklenmesini aşa
ğıdaki gerekçe ile arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Frenginin memleketimizde son yıllarda bir 

artış gösterme'si sebebiyle mücadelenin artırıl
ması gerekmektedir. 

Balıkesir izmir 
Hasan Âli Türker M. Hilmi Onat 

Hakkâri Kayseri 
Necip Seyhan Hüseyin KalpaikTıoğlu 

Ordu 
Şevket Buladoğlu 

BAŞKAN — Hükümet i . Katılıyor. Komis
yon?.. Katılıyor. Hükümet ve komisyon katılı

yor. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1966 

malî yılı Bütçesinde (A/ l ) işaretli bölümünde 
15.511 (Devlet hastaneleri büro giderleri) mad
desinden 300 000 Tl. nın kesilmesine, ve bu paı-
ranın bütçenin (A/ l ) işaretli bölümünde 14.746 
(Trahomla savaş malzeme alım ve giderleri) 
maddesine eklenmesini aşağıdaki gerekçe ile 
arz ve teklif ederim. 

Gerekçe : 
Memleketimizde 1,5 milyon civarında tra

homlu vardır. Bütçede mevcut ödenek ile mü
cadele gereği gibi yapılamamaktadır. 

Balıkesir Trabzon 
Hasan Âli Türker Yusuf Demi'rdağ 

Kayseri Ordu 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Şevket Buladoğlu 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılıyor. Komfe-
yon? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yor. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Diğer önerge. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sağlıik ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1966 
malî yılı Bütçesinde (A/2) işaretli bölümünde 
23.911 (Sağlık sektörü makina ve teçhizat 
alımları ve büyük onarımları) maddesinden 
1 300 000 Tl. nın kesilmesini, ve bu paranın 
bütçenin (A/ l ) işaretli bölümünde 14.726 (Bu
laşıcı hastalıklarla savaş malzeme alım ve gider
leri) maddesine eklenmesini aşağıdaki gerekçe 
ile arz ve teklif ederim. 

Gerekçe : 
1965 yılı yaz aylarında iran'da başlıyan ve 

Aralık başında sönmüş olan kolera salgınının 
önümüzdeki yaz aylarında yeniden alevlenmesi 
memleketimiz için çok ciddî bir tehlike teşkil 
etmektedir. Hastal'ığın yurdumuza bulaşması ve 
yayılmasını önlemek için alınmakta olan ted-
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birler dolalyısiyle mevcudolan ödenek kâfi gel-
miyeceği anlaşıldığından. 

Hakkâri! Balıkesir 
Necip Seyhan Hasan Âli Türker 

Kayseri Ordu 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Şevket Bula'doğlu 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılıyor. Komis
yon?.. 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURÎ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dört öniörgenin değişikliğiyle bölümü yeni
den okutuyorum : 

Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 41 395 403 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul olundu. 
Kabul edilen önergelerdeki 
değişiklikle 15.000 n'ci bölü
mü okuyoruz. 

15.000 Kurum giderleri 182 965 150 

BAŞKAN — Bir önerge var okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal! Yardım Bakanlığının .1966 

malî yılı Bütçesinin (A/ l ) işaretli bölümünde
ki 15.516 (Devlet hastaneleri malzeme alım ve 
giderleri) maddesinde mevcut 26 000 000 Tl. 
dan 1 000 000 Tl. nın kesilmesini, 

Ve bu paralım bütçenin (A/3) işaretli bölü
münde 35.750 (Sağlık ve sosyal hizmet tesisle
riyle sağlık eğitim, tesisleri kurma ve yaşatma 
derneklerinle yardım) maddesinö eklenmesini 
aşağıdaki sebeplerle arz ve teklif ederim. 

Gerekçe : 
1. 35.750 maddesinden derneklere yapılan 

yardım karşılığında halkun inşaatlara katılması 
temin edilecek ve! bu hal Devletin yatırını gi-
derle'rinde tasarruf sağlıyacaktır. 

2. Bu yıl derneklerin Bakanlığa müracaat
ları artmış olduğundan bunların karşılanması 
mevcut ödenekle mümkün olmamaktadır. 

Trabzon Trabzon 
Şevket Buladoğlu Yusuf Demirdağ 

Kayseri Balıkesir 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Hasan Âli Türker 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılmıyor. Ko
misyon?.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — 
Biz de Yüce Senatonun takdirine bırakıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN —• Hükümet katılmıyor, komis
yon Yüce Senatonun takdirine bırakıyor. Kabul 
edenler.., Etmiyenler... Kabul olunmadı. 

(A/2) 23.000 incil bölümü kabul edilen öner
ge gereğince değişik şekliyle okuyoruz. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 24 413 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma'-
lar 4 30O 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 4 134 165 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal tra'nsferl'er 18 402 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi bit
miştir, memlekete hayırlı olsun. 

•i. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/12; Cumhuriyet Senatosu 1/621) (S. Sayısı : 
725) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü cani' harcamaları için (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 4 109 085 lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 3 552 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 788 073 lira 
ki toplanı olarak 8 449 158 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri! okuyoruz. 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 3 089 682 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 541 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 145 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 133 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 165 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 177 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makim, teçhizat ve taşıt 
alımları1 ve büyük onarım
ları 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili1 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 13 447 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 266 224 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 8 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi! tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okunidu.) 

BAŞKAN — Madde biri ( A / l ) , (A/2), (A/3) 
cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul olun
du. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 8 449 158 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — B Cetvelini' okuyoruz : 

Bölüm 
53.000 

62.000 

63.000 

72.000 

B — Cetveli 
Lira 

Diğer Devlet gelirleri 6 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel Müdürlük malları ge
lirleri 49 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelirler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler 2 265 158 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi B cetveliyle 

oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul olundu. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1966 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her büri'nin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsi
line 1966 bütçe yılında da devam olunur. 
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BAŞKAN — (0) cetveliyle 3 ncü maddeyi' 
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Kabul 
etmiy eni er... Kabul olundu. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 neu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — (D) cetveliyle 4 ncü maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
13 . 5 . 1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna 
bağlı, (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — (L) cetveliyle 5 nci maddeyi 
oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenTer... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidohıp 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rimden veya (aylık ve ücretler kesimleri1 hariç) 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil 
ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesi
ne, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yaıpı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya, Maliye Ba
kanı' yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul1 

edenler... Etmiy enler... Kabul olundu. 
MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla

cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz fetiyenf.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul1 

edenler... Etmi'yenler... Kabul olundu. 
MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1966 tali

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Bütçe'si kabul olundu, mutlu olsun. Bunun açık 
oylaması yarın yapılacak, aslında bugün. 

Bugün sabah saat 10,00 da toplanmak üzere 
Otu rumu k a p at ıyo ru m. 

Kapanma saati : 02,25 

-*s>m< 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR ' 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnash'nın; Zonguldak olaylarına dair 
sözlü soru önergesi ve Başbakan Süleyman De-
mireVin yazılı cevabı (7/245) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Sayın Başbakanın açıklama yapmak isteği 

üzerine, gündem dışı konuşma talebimin kul
lanılmasına imkân bırakılmamış ve böylelikle 
müessif Zonguldak olayları yeteri kadar aydın
lığa kavuşamamıştır. 

Aşağıdaki sorularımın bu sebeplerle Sayın 
Başbakan adına ve en kısa zamanda sözlü ola
rak cevaplandırılmasına delâlet Duyurulmasını 
saygı ille arz ve rica eylerim. 

15 . 3 . 1965 
Ankara Senatörü 

Niyazi Ağırnaslı 

Sorular : 
1. Ereğli Kömür İşletmelerimde liyakat ik

ramiyesi, prim ve sair adlar altında 1956 yılın
dan beri dağıtılan paraların yıllık miktarları 
nedir? Bu paralar kaç kişiye verilmektedir? Em 
az ve en çok alan üçer kişinin adları ve sıfat
ları açıklanabilir md? 

2. Kömür İşletmeleri resmî görevlileri 
dışında idari, adlî inzibati... ve sair vazifelerde 
çalışan kimselerden bazılarına renkli zarflarla 
(onar - kırkar bin lira arasında) paralar gönde
rilmiş midir? Gönderilmiş veya verilmişse kim
lere; ne miktarlarda ve hangi hizmetlerin, kar
şılığı sayılarak ödenmiştir? Bu zevatın adla-
riyle görevlerinin veya rütbelerinin açıklan
ması kabil midir?. 

3. Maden üretimi ile yakın veya uzak ilgisi 
bulunmıyan on bin kişinin kömür işletmele
rinden para almış oldukları doğru mudur? Hâlâ 
da bu suretle para alanlar var mıdır? Mik
tarları ve ödeme sebepleri açıklanır mı? 

4. Zonguldak kömür madenlerinde işçiye 
dayak atıldığı doğru mudur? Hükümetçe bu 
gibi Anayasa dışı davranışların önlenmesi 
için ne düşünülür"? 

5. Basında bahsi edilen altı milyon lira 

liyakat ikramiyesi kimler arasında paylaşıl
mıştır? En çok ve en az miktarları açıklanır 
mı? 

6. İkramiyelerin adaletsiz tevziinden infial 
duyularak toplanan işçilere karşı kullanıl
mak üzere mermi dağıtma keyfiyeti kimin emri 
ile ve kimler tarafından yapılmıştır? Emir yazılı 
mıdır? 

7. İşçilere ateş açma emrini vererek iki işçi 
kardeşimizin sehidolmasma sebebolan kimdir 
veya kimlerdir? 

8. Hükümete ve askerî makamlara yanlış 
ve çok mübalâğalı haberler vererek memleket 
huzurunun bozulmasına, yurttaşların infialine 
ve müessif olaylara sebebiyet veren idareciler ve 
işletmeciler hakkında ne işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 2 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 98/767 

Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Niyazi Ağırnas
h'nın önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 . 1 . 1966 tarihli ve 7/245 - 4858 

- 6/321 - 399 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Niyazi 

Ağırnaslı'nm Zonguldak olaylarına dair önerge
sine verilecek cevabın ilişik olarak sunulduğunu 
arz ederim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Niyazi 
Ağırnash'nın Zonguldak olaylarına dair soru 

önergesi cevabıdır 

1. Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesin
de (liyakat ikramiyesi) diye adlandırılan bir 
ikramiye sistemi yoktur. Bu deyimden (ehliyet 
ve liyakat zamları) kasdediliyorsa, öteden beri 
teamül haline gelen tatbikata uygun olarak iş-

— 637 — 
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çilerin gündeliklerine yapılan bu zamların 1956 
1964 yıllarına isabet eden miktarları şöyledir : 

Yıllar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Liyakat zammı 
tutarı Tl. 

4 807 000 
5 564 000 
6 595 000 
8 500 000 
8 980 000 
4 340 000 
4 900 000 
4 900 000 

Bu zamlardan mevcut işçinin % 35 - 40 ı fay
dalanmaktadır. 

Her ay, gündeliklerinden ayrı olarak öde
nen primlerin aynı yıllara göre miktarı şudur : 

Yıllar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Yıllık prim 
tutarı Tl. 

13 668 982 
13 485 743 
14 460 026 
18 622 390 
18 726 402 
1.8 728 008 
22 744 919 
24 063 820 
26 349 712 

Mevcut işçinin % 95 inin faydalandığı bu 
primler, işçilere yaptıkları işe, kabiliyetlerine 
ve verimliliklerine göre ödenmekte olup en dü
şük prim alanlardan üçer işçinin adı ve sıfat
ları, aldıkları prim miktarları ile birlikte aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

En düşük prim alanlar 

Sicil No Bölgesi 

310425 
339206 
331040 

Geük 
Karadoıı 
Üzülmez 

Sanatı 

327220 • 
327263 
369706 

Gelik 
Gelik 
Kilimli 

Kazmacı 
Kazmacı 
Lâğımcı 

En yüksek prim alanlar : 

Sicil No. Bölgesi Sanatı 

Kazmacı 
Lâğımcı 
Tabancı 

Adı ve soyadı 
Primin aidol-

dıığu ay 
Ödenen 
prim Tl. 

Hasan Kuzucu Kasını 1964 
Recep Kara Kasım 1964 
İsmail Alpay Eylül 1964 

44 
42 

6 

Adı ve soyadı 

Satılmış Arı'koğlu 
Halil Sabuncu 
Taıhir Erdi 

Pirimin iaid- Ödenen 
olduğu ay prim Tl. 

Ekim/1964 
Kasiim/1964 
Şubat/1965 

822 
1 360 
4 100 

2. 'Sorada bahsi geçen 'kimselere renkli 
zarflarla müessesece her hangi bir ödemede bu
lunulmamıştır. 

3. Müessese, istihdamı ettiği işçisine ve me
muruna, mevzuat hükümlerine göre ücret öde
mektedir. İstihsalle yakın veya uzak ilgisi ol-
mıyan on bin kişiye para ödemesi mevzuuba-
his değildir. 

4. Her yerde ve her toplulukta vuikua ge
len nâhos hâdiseler gibi işyerlerimizde de çok 
mahdut bâzı hâdiselerin cereyan etmesi müm
kün ve muhtemeldir. 

Ancak, daha ziyade, şahsi husumet ve anlaş
mazlıklara inhisar ©den bu gibi hâdiseler di
siplin yönünden tecziye edilmekle berıaıber, lü
zum halinde adliyeye de intikal ettirilmekte
dir. 

Bütün bunlara, rağmen bu gibi hâdiselerin 
amünkün mertebe önüne geçilmesi için lüzum
lu tedbirlerin alınması hakkında gereikli emir
ler verilmiştir. 

5. Liyakat ve ehliyet zamlarının 1956 - 1964 
yıllarına isabet eden miktarları, sözlü soru 
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önergesinin ilk sorusuna cevap teşkil eden 1 nci 
m'addesinde gösterilmiştir. 

Yalnız işçilere verilen ve gündeliklerine 
ilâve suretiyle ödenmekte bulunan bu zanlıların 
asgari miktarı 50, âzami miktarı ise 250 ku
ruştur. 

Bu zammı alan işçiye mütaakıp ödemeler 
zamlı gündeliği üzerinden yapılmaktadır. 

6. 10, 11, 12 Mart 1965 günlerinde Ereğli 
Kömür İşletmesi Müessesesine bağlı Karadon, 
Kilimli, Kozlu ve Üzülmez bölgelerinde ikra
miyelerin usulsüz dağıtıldığı bahanesiyle vu-
kubulan kanunsuz grev, 171 sayılı Kanuna mu
halefet, iş ve çalışma hürriyetini tahdit, emni
yet kuvvetlerine muikavemet ve öldürmeye tam 
teşebbüs hareketlerinde bulunan işçilere karşı 
vazifeliler gerekli tedbirleri almış; vahîm olay
ların vukuunu önlemiştir. Bu hâdiseler sırasın
da işçilere karşı kullanılmak üzere vazifenin 
icaplariyle bağdaşmıyan bir mermi dağıtma hâ
disesi olmamıştır. 

5 . 2 . 1966 O : 3 

7. Olaylar sebebiyle asayişi teminle görev
lendirilen aslkerî birlikler tarafından; kazma, 
kürek ve taşla hücumlarda bulunan, can ve 
mal emniyetini tehdideden işçilerin tecavüzle
rini önlemek amaciyle 211 sayılı Kanunun 87, 
88, 89 ve 90 ncı maddeleri gereğince yapılan 
atışlar sırasında iki işçimiz aldıkları kurşun 
yaraları sebebiyle ölmüştür. Olay askerî vazife
nin ifası sırasında vnlkubuMuğumdan tahkikat 
evrakı ilgili C. Savcılığı tarafından Karadeniz 
Breğlisi Üs Komutanlığı As. Savcılığına tevdi 
edilmiştir. Bu tahkikat henüz devam etmekte
dir. 

8. Hâdiseler sırasında vazifeli olan idareci
ler hakkında müfettişlerce yapılan tahkikat 
Danıştay Başkanlığına sunulmuş olup henüz ne
ticelenmemiştir. 

Not: Liyakat zamları miktarının tam olarak 
tesbiti mümkün olmadığından takriben hesabe-
dümiştir. 

. . .«>. . . >&< . . . < . . . 
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Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka nunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveüoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Y. îneeoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macitt Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDItf 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖH 

Üye sayısı : 
Oy veren'er : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler : 

184 
127 
100 
27 
— 
53 
4 

[Kabul edenler] 

Sabri Topçuoğlu 
BlTLlS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal.çuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 
Rasinı Giray 

ERZURUM 
Osman Aühocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa D^iveli 

ÎÇEL 
0» Tevfik lOkyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Anburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hi.mi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener, 

ORDU 
Şevket Koksal 

RlZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Dem:r 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler [ 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pınlrtı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDlRNB 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki îs'âm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure -Aksoley 
Ekrem özden 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ AJrarca 

ORDU 
Zeki Kumru!u 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SlNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Ahmet Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu (I.) 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESIB 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altaıı 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 
(B.) 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Neoip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğ1^ 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsınü Dikeçligil, 
Suad Hayri Ürgüplü 
(t) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Ata-

[Agtk üyelikler] 

istanbul : 1 
Kocaeli 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ : 1 

sağun (Başkan) 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Eşref Ayhan 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
SÎVAS 

Rifat öçten 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
URFA 

E. Mahmut Karaburt 
VAN 

Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğhû 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzûn 

Toplam : 4 

>>«<< 
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Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 27 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 53 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTKan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA! 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rif at Etker 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Sairn Sarıgöllü 
Fikret Turhangil. 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sim Uzunhasanoğü 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl. Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatujnoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettiaı özgül -

GÜMÜŞANB 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa DeHvel.i 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburuın 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer 'Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat ..özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1, Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğ^ı 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alanbuş 
Âmil Artus 
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Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

Enver Kök 
Necati özdeniz 

[Reddedenler] 

Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Attşiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
AFYON KARAHlSAR 
Raısim Hancıoğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
Sabit Kocabeyoğlu 
(D 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
MALATYA 

M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Oya katılvnıy anlar] 

Talât Oran 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (i. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

İzzet Biranıd 
Enis Kansu 
Cahit Okuner 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil, 
Suad Hayri Ürgüplü 
(t) 

KIRŞEHİR 
Mi Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun. (Başkan) 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Toplam 4 
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istanbul Teknik üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu tasansına verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maciıt Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifaıt Etker 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 26 
Çekinserler : —• 

Oya katılmıyanlar : 53 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırn Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM' 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osanan Alihocagil 
Sakıp Hatuoıoğl.u 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deüveli 

İÇEL 
C. TevTik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburuaı 
Rifat öztürkçine 

IZMtR 
Ömer 'Lûtfi Bozcalı 
Hümi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

M4RDIN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
izzet Gener 

RlZE X l / X M i 1 â 

0. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TT?A"RZO"M 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
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Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

TABİÎ ÜYELER 
Refet AksoyoğTu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Raisim Hancıoğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVlH 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oram 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

Enver Kök 
Necati özdeniz 

[Reddedenler] 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem özden 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Ahmet Onar 
MALATYA 

M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdfr kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Oya katılmıyanlar] 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altaaı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 
(B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
O. Zeki' Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet. Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil ^ 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurut'uoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 100 
Tteddedenler : 26 
Çekinserler : 

Oya katılmayanlar : 54 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanu]lah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhatt;n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ühaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz înceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA' 
Maciıt Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rif at Btker 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN; 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

Hasan Âli Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan , 
Sim Uzunhasanoğu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürlk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal.çuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl, Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Ostman' Alihocagil 
Sakıp Hatumoğl.u 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburuaı 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
izzet Gener 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet* Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
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Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pınlıtı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDIRNÎ3 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Sltkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
AFYON KARAHlSAR 
Raisini Hancıoğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaskjn 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

Enver Kök 
Necati özdeniz 

[Reddedenler] 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

Ahmet Onar 
MALATYA 

M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Zeki Kumrumu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Oya katıhnıy anlar] 

Talât Oran 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altaoı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettiffi özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal, Yıldırım 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 

[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Ragıp Üner 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SP7AS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali AJtuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

Toplam 



O. Senatosu B : 42 5 . 2 .1966 O : 3 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğl.u 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

Üye sayısı : . 184 
Oy vesenler : 112 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : —• 
Oya katılmıyanlar : 69 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Hasan Âli Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğl.u 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

ö. Faruk p Kmaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yaİ£uk 

DENİZLİ 
Mehmet Einin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman ^üıocagil 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ZeJri İslâm 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik ^Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburuın 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Aihmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

Nüvit Yetkin 
MANİSA. 

Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdüikerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener 

1 ORDU 
Şevket Koksal 

RlZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza I§ıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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TUNOELI 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
E. Mahmut Karakurt 

uş AK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 

[Reddeden] 

DENİZLÎ 
Cahit Akyar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattîn özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Haneıoğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Âmil Artue 
Hasan Atakan 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

[Oya katılmıyanlar] 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altajn 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatuınoğl.u 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

IZMlR 
izzet Biranıd 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Açık üt 

istanbul 
Maraş 
Tekirdağ 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Ata!ay (Bşk. V.)' 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpi'skender 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

(elikler] 

1 
1 
1 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğhı 

TOKAT 
Ali AJtuntaş 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

Yekûn 

-««»» 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emamıllah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Yılmaz înceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maciıt Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman AJişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırılıtı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil, 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 104 *-
* Reddedenler : 9 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıy anlar : 66 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BlTLÎS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal^uk 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
0 . Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
0. Tevfik Okyayuz 
Talip öz&olay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburuın 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfj Bozcalı 
Hilmi- Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nussret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ X • * i v . ı i y i * r\. \y 

Cemal Tarlan 
TRABZON X X v X o X / £ J V y l ı 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
T pvf \ İr Tn o i 
XCVX1İV AIIL/1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
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Hasan Atakan 
Necati ı özdeniz 

Ragıp Uner 
Adil Ünlü 

DENÎZLÎ 

Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

TABtî ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdafculer 

AFYON KARAHİSAR 
Rasdm Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifaıt Etker 
Sabit Kocabeyoğlu (1.) 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 

Ekrem özden 
M. Cemal, Yıldırım 

KONYA 

Muammer Obuz 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 

[Çekinser] 

TABİÎ ÜYE 
Fahri özdilek 

[Oya katılmty anlar 
Sabri Topçuoğl.u 

BURSA 
İhsan S. Çağlayaoıgil 
Şeref Kayalar 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARİBAKD3 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Sakıp Hattunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül. 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil, 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

_ MARDİN 
Abdü kerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Ahmet Çekemoğlu 

[Açık üyelik] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Marag 1 
Tekirdağ 1 

Zeki Kumru! u 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

Rifat öçten 
TOKAT 

Ali AJtuntaş 
Zilini Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artuıs 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

Toplam : 4 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 
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II 
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III 
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RILAN İŞLER 

IV 
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VERILEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BIR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
.1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 
716) [Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1966] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tas 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 9 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30 .1 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/204 - 5811 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1965 tarihind 
tırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerek 
cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D 

Başbak 

Devlet Su îşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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G E R E K Ç E 

DSİ Genel Müdürlüğünün 1966 yılı ( A / l ) işaretli cari harcamalar için 50 403 203 lira, (A/2) işaretli ya 
lira ve (A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 238 930 125 lira olmak üzere cem'an 
tır. Mezkûr harcamalar için teklif edilmiş bulunan ödeneklerin mucip sebepleri aşağıda arz edilmiştir. 

Bölüm Madde 

12.000 Personel giderleri : 
12.110 Aylıklar 
12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıla

rı ücreti 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

12.270 Teknik personel ücretleri 

12.280 İşçi ücretleri 

12.310 Çocuk zammı 

12.320 Doğum yardımı 

12.330 Ölüm yardımı 

Lira 

4 560 000 
14 500 000 

1 070 000 
920 000 

360 000 

4 100 000 

9 000 000 
50 000 

7 000] 

Mevcut kadrolara göre hesabedilerek teklif 
(D) cetveli kadrolarının karşılığı olarak t 
Mevcut kadrolara göre hesabedilerek teklif 
Yabancı uzman ve yardımcılarının her yı 
lara göre hesabolunarak teklif edilmiştir. 

Artan yatırım hizmetlerine paralel olarak 
ha çoğalmaktadır. Bundan başka Keban 
bölge ihdas edilmiştir. Bu mahallerdeki h 
tâyin olunacak sözleşmeli avukatların ücr 
geçen yıla nazaran 80 000 lira fazlasiyle 

4/1195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma 
li hizmetlerde çalıştırılan yevmiyeli person 
leri ve bu kararnamenin yerine konulacak 
teknik personelin ücretlerini karşılamak ü 
İşçi ücretleri karşılığı olarak teklif olunm 
Bölgelerde ve merkezde çocuk zammı ala 
rek teklif olunmuştur. (Çocuk adedi : 4 16 

5 000J 
l Geçen yılın ödeneği aynen teklif olunmu 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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Bölüm Madde Lira 

12.340 Tedavi giderleri 

12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları ke

senek ve prim karşılıkları 

12.520 Kasa tazminatı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
12.710 Temsil ödeneği 

12.811 Sürekli görev yolluğu 

12.813 Geçici görev yolluğu 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıla 
rı geçici görev yolluğu 

25 000 Köy İşleri Bakanlığına bağlanan (Köy İçmes 
tedavi giderlerini karşılamak üzere Başbaka 
arasında değişiklik yapmak suretiyle bu m 
lira teklif olunmuştur. 

1 500 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştu 
1 238 900 Mevcut maaşlı ve ücretlilerin kadro tutarlar 
2 307 500 Teknik personelle işçilerin ve geçici hizme 

ödenecek prim karşılıkları olup, geçen yılın 
olunmuştur. 

82 000 7398 sayılı Kanun gereğince kasa tazminatı 
hesabedilerek geçen yılın ödeneği aynen tek 

1 Geçen yılm ödeneği aynen teklif edilmiştir 
4 200 5027 ve 7244 sayılı kanunlara göre ödenen 

olup, geçen yılın ödeneği aynen teklif olunm 

88 000 Yeniden Gökçekaya'da ve Keban'da iki b 
Yatırım hizmetlerinin icabı olarak bütün b 
sebeple Başbakanlığın emirlerine uyularak t 
suretiyle bu maddeye geçen yıla nazaran 18 
olunmuştur. 

200 000 Yeniden ihdas edilen bölgeler ve inşa edilmek 
ci görev yolluğu tertibindeki ödenek kâfi g 
senelerde olduğu gibi, 1965 yılında da 12 81 
madesinden 100 000 lira alınarak bu maddey 
lerine uyularak tertipler arasında değişiklik 
lira ilâve edilerek 200 000 lira teklif olunmu 

20 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif olunmuştur 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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Bölüm Madde Lira 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev 
yolluğu 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

12.834 Kurs yollusu 

130 000 

700 000 

345 000 

Yeniden ihdas edilen bölgelerde Hukuk ser 
lıştırılacak sözleşmeli avukatların mukave 
yevmiye ve harcırahları karşılığı olarak 
üiyle 130 000 lira teklif olunmuştur. 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu m 
gören personele yolluk karşılığı verileek ta 
teklif olunmuştur. 
Eleman yetiştirme ihtiyacının yıldan yıl 
için kurslara celbedilen personel sayısının 
tasarrufu ve imkânsızlığı münasebetiyle b 
geçen yılın ayın olarak teklif olunmuştur 

HESABI 

A — Temel kursları : 
300 personel. 90 gün, günlüğü 8 lirad 
Yevmiye : 300 X 8 X 9 = 216 
Yolluk : 300 X 100 = 30 

B — 
246 

Makina Eğitim Merkezi kursları : 
Yevmiye : 153 X 70 X 8 = 85 6 
Yolluk : 153 X 90 = 1 3 7 

99 4 
246 0 

345 4 

Devlet Su İşleri G. M. ıBütçesi (S. Sayısı : 723) 



7 — 
Bölüm Madde 

12.841 Tedavi yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yol
luğu 

Lira 

7 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif olunmuşt 
280 000 Batı dünyasında su işleri mevzuundaki ilerle 

komşu devletlerle müştereken faydalanılmakt 
malara katılacak elemanların yolluk ve yevm 
ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

20 000 Yabancı uzmanların yurt dışı geçici görev 
yılın ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

320 000 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle A 
len burslar için de 4 kişi gönderilecektir. 
Amerika'ya gideceklerin hesabı: 

Öğrenci Bir kişinin 
adedi gidiş dönüş ta. 

25 
25 

X 
X 

10 281 

Bir günlük 
yevmiye 

288 

Pasaport Muayene ücreti 

330 X 25 = 8 250 120 X 25 = 3 000 

Devlet 'Su işleri O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 126) 
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Bölüm Madde Lira 

Diğer teknik burslardan faydalanmak sure 
cırahı : 

Bir kişinin 
Burs adedi harcırahı Tutarı 

X 2 500 
X 576 

10 000 
2 304 

12 000 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans 
yolluğu 

13.000 Yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 

13.110 Kırtasiye alımları 
13.120 Basılı kâğıt ve defterler alım ve 

giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve 

giderleri 

24 304 

180 000 Milletlerarası Hidrolik Araştırma, Zemin 
Karst Hidrojeolojisi Semposyumıı ile Düny 
edeceklerin yolluklarını karşılamak üzere 
sivle teklif olunmuştur. 

80 000] 

500J 
l Geçen yılın ödeneği aynen teklif olunmuşt 

175 000 Köy İşleri Bakanlığına bağlanan Köy İçme 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yılın 
olunmuştur. 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 



Bölüm Madde 

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 giderleri 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

13.290 Diğer yönetim giderleri 

13.410 Posta Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.610 Taşınmaz malların kira bedeli 

13.620 İBM makinalarımn kira bedeli 

14.000 Hizmet giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ııcü mad

desinin gerektirdiği giderler 
14.342 7126 sayılı Kanuna müsteniden 

çıkarılan tüzüğün 119 ncu mad
denin gerektirdiği giderler 

— 9 — 

Lira 

25 000 Bu tertipteki ödenek Resmî Gazetelerin (M 
ne bile kâfi gelmemektedir. Bu sebeple ter 
retiyle geçen yılın ödeneği 25 000 liraya çı 

180 000 Tertipler arasında değişiklik yapmak üzere 
saniyle teklif olunmuştur. 

30 000 (D) cetveli kadrolarında istihdam edilenl 
mak üzere 30 000 lira teklif olunmuştur. 

1 000 Geçen yılın ödeneği tertipler arasında değişik 
teklif edilmiştir. 

_„ „„„ Gecen yılın ödeneği aynen teklif olunmuştur 50 000 
180 000 Geçen yılın ödeneği tertipler arasında değ 

saniyle teklif edilmiştir. 
1 000 Geçen yılın ödeneği tertipler arasında deği 

noksanikle teklif edilmiştir. 

™« ™^ Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir 300 000 J 

2 200 000 Köy İşleri Bakanlığına bağlanan Köy İçmes 
lamak üzere, geçen yılın ödeneği 200 000 lir 

627 000 Mevcut İBM. makinalarımn bir yıllık kira b 
lın ödeneği 52 000 lira fazlasiyle teklif edilm 

150 000] 

11 Geçen yılın ödenekleri aynen teklif edilmiş 

Devlet Su İşleri G. i l . Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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Bölüm Madde Lira 

14.510 Kurs giderleri 
422 430 DSİ ve Makina Eğitim merkezlerinden açıl 

bölgelerden 153 kişi olmak üzere cem'an 1 
personel 10 hafta ve haftada 48 saat der 
eğitim üretim ödeyeceğine göre : 

H E S A B I : 

Kursiyer Eğitim müdde. Bir haftad 
adedi hafta saat 

176 X 10 X 48 

14.520 Burs giderleri 228 750 DSİ adına muhtelif fakültelerde okuyan öğre 
çen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Hesabı : 

Öğrenci Beher öğrenciye Müddet 
adedi verilen burs ay 

75 X 250 X 12 = 
75 X 50 Hare ve kayd 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 



— 11 — 

Bolüm Maiefe Lira 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler 
giderleri : 537 000 Yabancı memleketlerde okuyan 25 öğrenci var 

olunan masraflar ve verilecek ücretler aşağıda 
Kanun gereğince mezkûr bakanlık bütçesine il 

Amerika 

15 360,00 
960,00 

6 720,00 
4 160,00 

Hesabı 

Almanya 

10 465,44 
670,74 

5 056,00 
5 120,00 

Holânda 

14 950,08 
638,80 

4 330,00 
3 200,00 

27 200,00 21 312,18 23 118,* 

Gidilecek 
memleket 

Amerika 
Almanya 
Holânda 
İtalya 

Öğrenci 
adedi 

3 
10 
3 
9 

X 
X 
X 
X 

Beher öğrenc 
bir yıllık ma 

27 2 
21 3 
23 1 
19 2 

15.000 
15.910 

Kurum giderleri 
İşletme giderleri 900 000 İşletmeye açılmış bulunan sulama şebekeleriy 

enerji tesislerinin işletilmesinde çalışan muva 
ve saire gibi işletmeye müteallik giderleri k 
aynen teklif edilmiştir. 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 



- 1 2 -

Bölüm Madde Lira 

16.000 Çeşitli giderler : 
Propaganda ve tanıtma giderleri 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri : 

16.390 DSİ faaliyetleriyle ilgili propa
ganda ve tanıtma giderleri : 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

80 000 İzmir, Samsun, Antalya, Bursa'da açılan fuar 
yılan DSİ faaliyetlerini Türk Ulusuna tanıt 
mak amaciyle geçen yılın ödeneği aynen tekl 

10 000 İzmir, Samsun, Antalya ve Bursa'da açılan fu 
yayılan DSİ faaliyetlerini Türk Ulusuna tan 
mak amaciyle geçen yılın ödeneği aynen tekl 

12 000] 
30 000 İ Geçen yılın ödenekleri aynen teklif edilmişt 
85 000J 

,2 400 000 Taşkından koruma ve sulama şebekelerinin 
mak için geçen yılın ödeneği aynen teklif e 

21.000 Etüt ve proje giderleri : 
(Tarım sektörü) : 

21.111 Etüt ve proje giderleri 

21.112 Teknik personel ücretleri 

21.113 Geçici görev yolluğu 

21.114 Tanzim edilmiş suni ve tabiî göl
lerde balık üretilmesi için etüt 
giderleri 

(A/2 Yatırım harcamaları gerekçesi) 

119 083 000 1966 programında derpiş edilen tarım sektö 
masrafları karşılamak üzere teklif edilmişti 

19 950 000 Madde 21.111 de zikredilen işlerde çalıştırı 
şılamak üzere teklif olunmuştur. 

1 050 000 Madde 21.111 de zikredilen işlerde çalıştırı 
yolluklarını karşılamak üzere teklif olunmu 

250 000 Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık 
Fakültesi Hidrobiyoloji Enstitüsüne yaptırı 
teklif edilmiştir. 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 72'"î 
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Rolüm Madde Lira 

22.000 

21.411 Etüt ve proje giderleri 

21.412 Teknik personel ücretleri 

21.413 Teknik personel geçici görev 
yolluğu 

Hizmetler sektörü : 
(Köy içmesuyu) 

21.611 Etüt ve proje giderleri 

21.612 Teknik personel ücretleri 

21.613 Teknik personel geçici görev 
yolluğu 

21.620 Büyük şehirlerin ve kasabaların 
içme, kullanma ve endüstri suyu 
ile kanalizasyon işleri etüt ve 
proje giderleri ve su kalitesi 
kontrolü giderleri 

21.621 Teknik personel ücretleri 
21.622 Teknik personel geçici görev 

yolluğu 
Yapı, tesis ve büyük onarım gi
der. (Tarım sektörü) : 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım gid. 

22.112 Teknik personel ücretleri : 

16 370 000 1966 programında derpiş edilen enerji sektör 
ği masrafları karşılamak üzere teklif olunmu 

4 200 000 Madde 21.411 de bahsedilen işlerde çalıştırıla 
mak üzere teklif edilmiştir. 

250 000 Madde 21.411 de zikredilen işlerde çalıştırıla 
yolluklarını karşılamak üzere teklif olunmuşt 

8 500 000 1966 yılı programında mevcut hizmetler sekt 
diği masrafları karşılamak üzere teklif edilm 

2 500 000 Madde 21.611 deki işlerde çalıştırılacak tekn 
rak teklif edilmiştir. 

600 000 Madde 21.612 deki işlerde çalıştırılacak tekn 
rını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

1 
i 
I Büyük şehir ve kasabaların içme. kullanma v 
I leri etüt ve proje giderleri ile su kalitesi ko 

3 150 000 l- şacak teknik personelin ücret ve geçici görev 
1 700 000 maddelerdeki ödenek bu yıl ilk defa olarak 

150 000J 

662 517 000 1966 bütçesinde derpiş edilen işlerin gerektird 
lif edilmiştir. 

18 940 000 Tarım sektörü yapı, tesis ve büyük onarım işl 
lin ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiş 

Devlet Su işleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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Bölüm Madde Lira 

23.000 

22.113 Teknik personel geçici görev yol
luğu : 

22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım gid. 

22.412 Teknik personel ücretleri : 

22.413 Teknik personel geçici görev yol
luğu : 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım gid. 

22.612 Teknik personel ücretleri : 

22.613 Teknik personel geçici görev yol
luğu : 

22.621 Dicle ve Fırat arası köyleri içme
suyu tesis ve giderleri : 

22.622 Teknik personel ücretleri : 
22.623 Teknik personel geçici görev yol

luğu : 
Makina, teçhizat ve taşıt alımla
rı ve onarımları (Tarım sektö
rü) : 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve bü
yük onarımları : 

570 000 Madde 22.111 de zikredilen işlerde çalıştırıl 
yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmişti 

415 145 000 1966 programında mevcut enerji sektörü yap 
rektirdiği masrafları karşılamak üzere teklif 

8 970 000 Madde 22.411 de zikredilen işlerde çalıştırıla 
lığı olarak teklif edilmiştir. 

200 000 Madde 22.411 de zikredilen işlerde çalıştırıla 
luklarım karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

81 668 998 1966 programında hizmetler yapı, tesis ve on 
karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

8 500 000 Madde 22.611 de zikredilen işlerde çalıştırıla 
lığı olarak teklif edilmiştir. 

500 000 Madde 22.611 de zikredilen işlerde çalıştırıla 
lukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15 000 000 Dicle ve Fırat arası köylerinin içmesuyu tesis 
madde ilk defa teklif edilmiştir. 

1 Yıl içinde aktarma icrası için 1 lira teklif edi 

1 Yıl içinde aktarma icrası iein 1 lira teklif edi 

105 790 000 1966 programındaki tarım sektörü ile ilgili 
büyük onarımlarının gerektirdiği masrafları 
lif edilmiştir. 

Devlet Su îşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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Bölüm Madde Lira 

23.112 Taşıt alımları 

23.113 Teknik personel ücretleri : 

23.114 Teknik personel geçici görev 
yolluğu : 

23.411 Makina, teçhizat alımları ve ona
rımları : 

14 880 000 1966 yatırım programının gerçekleşebilmesi iç 
hizat alımları ve büyük onarımlarının karşılan 
hnması maksadiyle 14 880 000 lira teklif edilm 

6 770 000 Madde 23.111 ve 23.112 de zikredilen işlerde ç 
lerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

200 000 Madde 23.111 ve 23.112 deki işlerde çalıştırıl 
yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

3 155 000 1966 programında, enerji sektörü ile ilgili işle 
rının gerektirdiği masrafları karşılamak üzere 

(Enerji sektörü) 

23.412 Teknik personel ücreti : 

23.414 Teknik personel geçici görev yol
luğu : 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve ona
rımları : 

23.612 Taşıt alımları : 

23.613 Teknik personel ücreti: 

23.614 Teknik personel geçici görev yol
luğu : 

1 690 000 Madde 23.411 de zikredilen işlerde çalıştırılac 
lığı olarak teklif edilmiştir. 

20 000 Madde 23.411 de zikredilen işlerde çalıştırılaca 
luğu karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

6 000 000 1966 programında hizmetler sektörü ile ilgili iş 
onarımlarının gerektirdiği masrafları karşılam 

4 000 000 1966 yatırım programının gerçekleşebilmesi iç 
teçhizat alım ve onarımları için teklif edilmiş 

300 000 Madde 23.611 ve 23.612 de zikredilen işlerde ç 
leri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15 000 Madde 23.611 ve 23.612 de zikredilen işlerde ç 
görev yolluğu karşılığı olarak teklif edilmiştir 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 



Bölüm Madde 

31.000 

31.310 

51.410 

32.000 

34.000 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları gerekçesi 

Lira 

Kurumlara katılma payı ve ser
maye teşkilleri : 
Mukavelenin feshi münasebetiy
le Ege Elektrik T. A. Ş. öden
mek üzere 

6200 sayılı Kanunun 41 nci mad
desi gereğince ayrılacak işletme 
döner sermayesi 

31.452 DSİ Eğitim Merkezine yardım 
(DSİ personelinin eğitim ücret
leri de bu tertipten karşılanır.) 

Kamulaştırma ve satmalmalar: 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma be

delleri 

Malî transferler : 
Özel idarelere yardımlar ve öde
meler : 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desine göre Millî Prodüktivite 
Merkezine ödenecek aidat 

1 Henüz mukavele feshedilmemistir. Feshin 
icra edilmek maksacliyle 1 lira teklif olun 

1 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir 

1 000 000 18 Mayıs 1960 tarihinde Amerikalılarla k 
ile tesis edilmiş olan DSİ Makina Eğitim M 
kanaliyle açılan özel emanet hesabından (S 
mı ile karşılanmakta idi, 1 . 3 . 3965 tarih 
duğundan geçen yılın tahsisatı qynen tekl 

85 000 000 İstimlâk bedellerini karşılamak üzere tek 

5 000 580 sayılı Kanun gereğince Millî Prodükt 
edilmiştir. 

Devlet 'Su işleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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Bölüm Madde l ira 

35.000 

36.000 

34.350 11 Özel idarelerine transfer (Ay
ni ve nakdî yardım miktarı ba
kanlıkça tesbit olunur.) 

34.720 Uluslararası kurum ve dernekle
re katılma payı 

34.780 Beynelmilel Büyük Barajlar 
Dünya Enerji Konferansı hazır
lıkları için Türk Millî Komitesi
ne ödenmek üzere 

Sosyal transferler : 
35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer giderler 
35.710 DSİ Genel Müdürlüğü Memur 

ve Müstahdemlerinin Biriktirme 
Sandığına (Memur ve müstah
demlerin öğle yemeklerinde kul
lanılmak üzere) 

Borç ödemeleri : 
36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

35 000 000 7478 sayılı Kanunla, köylere içmesuyu temin 
rilmekle beraber köy içmesuları programınd 
kılması ve su dâvasının bir an önce ve sürat 
nakdî ve ayni yardım yapılmaktadır. Bu seb 
lif olunmuştur. 

10 500 Kurum ve derneklere katılma payı olarak 1 

250 000 1967 yılında Türkiye'de toplanacak Beynelm 
zırlık çalışmalarına sarf edilmek üzere bu yı 

190 000 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir 
25 000 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir 

128 845 Emekli Sandığının yazısı üzerine hesabediler 
4 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

60 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

55 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
450 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Devlet (Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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Bölüm Madde Lira 

61.000 

36.510 

36.530 

36.540 
36.600 
36.710 

61.110 

61.170 

61.180 

61.190 

6200 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince çıkarılan % 5 fa
izli 1954 istikrazı, faiz, itfa kar
şılıkları ve genel giderleri 
5977 sayılı Kanunla tatbik olu
nan anlaşma gereğince temin 
olunan 25 200 000 dolarlık kre
dinin faiz, itfa ve genel gider
leri 
Konsolide borçlar 
Geriverilecek paralar 
1966 vadeli dış bonolar 

Kurumlar hasılatı ve paylar 
İşletme müesseselerinden alına
cak gelir 

Devredilen tesislerden ve ortak
lıklardan alınacak bedeller 

Hidroelektrik tesislerinden elde 
edilecek gelir 

İşletmelerde mükelleflerden tah
sil olunacak amortisman ve iş
letme ücreti 

2 385 000 Ödeme plânına göre hesabedilerek teklif e 

17 517 179 ödeme plânına göre hesabedileek teklif e 
86 667 048 T. C. Merkez Bankasının yazısı üzerine h 

10 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir 
10 171 951 1966 yılında vâdesi gelen dış bonoların ted 

GELİR GEREKÇESİ 
700 000 Halen faaliyette bulunan beş işletme vard 

1 — Çubuk, 2 — Girlevik, 3 — Menemen, 
kezidir. Bu müesseselerden temin olunacak 
fazla tahmin edilmiştir. 

150 000 Çukurova Türk Anonim Ortaklığından 50 
sislerinden 100 000 lira olmak üzere 1966 
edilmiştir. 

78 450 000 Geçen yıllara ait bütçelerimizde tahmin ed 
dan tahsil olunamamıştır. 1966 yılında üret 
lira ve geçmiş yıllar için de 54 100 000 lir 
min edilmiştir. 

21 759 000 1966 yılında sulanacak olan 1 925 222 de 
sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Devlet (Su Üglteri G. M. Bütiçesi (S. Sayısı : 723) 
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Bölüm. MMdie Lira 

62.000 DSt Genel Müdürlüğü malları 
gelirleri 
Taşınmaz mallardan alınan ge
lirler 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.120 Kiralar 

62.200 Taşınır mallar satış bedeli 

Çeşitli gelirler ve cezalar 
Cezalar 

63.220 Mütaahhitlerden alınacak gecik
me cezası 

63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe üc
retleri 

63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

72.000 Özel gelirler 
72.100 Hazine yardımı 

63.000 

1 
3 500 000 

1 500 000 

Bir lira teklif edilmiştir. 
DSİ işletmelerinde çalışan mütaahhitlere ver 
şılığı olarak geçen yılın geliri aynen tahmin 
1966 yılında taşınır malların satış bedelinde 
tahmin edilmiştir. 

72.200 Proje kredisi 

1 000 000 Geçen yılın geliri aynen teklif edilmiştir. 

330 000 Malzeme ve Kimya Lâboratuvarlarmda haric 
bir gelirin sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

5 000 000 Geçen yılın geliri 2 750 000 lira fazlasiyle ta 
1 Bir lira teklif edilmiştir. 

(A/ l ) cari harcamalar için 50 403 203 lir 
1 532 584 000 lira ve (A/3) sermaye teşkili 
238 930 125 lira olmak üzere gider bütçesi 1 
buna mukabil DSİ gelirleri (B) cetvelinde g 
Bu miktar gider bütçesinin toplamı olan 1 8 
1 601 528 326 liranın teklif edilmesi gerekir 
karşılığı olarak verilecek 240110 000 liran 
olarak 1 452 418 326 lira teklif edilmiştir. 
Proje kredisi karşılığı olarak teklif edilmiş 

Devlet Su îşleri O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hizmetlerin niteliği ve yerine getirme şekli 

1. Devlet Su İşleri Crenel Müdürlüğünün teşkilât ve görevleri : 
a) Teşkilât : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, hizmet itibariyle, evvelce Bayındırlık Bakanlığına b 

devamı olup, 1954 yılında 6200 sayılı Kanunla ve yeni adı ile Katma bütçeli bir idare olarak yeniden organiz 
şesinde geniş ölçüde faaliyet gösteren büyük bir teşkilât halini almış bulunmaktadır. 

Bu teşkilât, 1964 yılında, yeni kurulan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır. 
Bu kuruluş, merkezde, Genel Müdürlük ve 10 aded Daire Başkanlığını içine alan bir merkez teşkilâtı il 

döner sermayeli İşletme Müdürlüklerinden kurulu taşra teşkilâtına sahiptir. 
b) Görevleri : DSİ ııin görevleri, 6200 sayılı Kanunda kendisine verilmiş görevler olup; bunu, su kay 

kaynaklardan çeşitli yönlerde faydalanma şeklinde özetlemek mümkündür. 
Aynı kanunun 2 nci maddesinde; sulama, taşkın önleme, bataklık kurutma ve bu işlerle ilgili enerji tesis 

tadat edilmiş, yine aynı madde içinde bu vazifelerin yerine getirilebilmesi için lüzumlu her türlü etüt, proje 
Müdürlükçe yapılacağı ve yaptırılacağı belirtilmiştir. 

Şimdiye kadar geniş bir tatbikat alam bulmamış olan suların kirlenmelerinin önlenmesi, ele alınmış ve b 
suyu ihtiyaçları konuları üzerinde önemle çalışılmıştır. 

DSİ, görevlerinin en iyi bir şekilde görülebilmesi için teşkilâtın teknik kapasitesini ve teknik standartla 
tim ve Standartlar Dairesi adı ile bu yıl yeni bir daire kurulmuş bulunmaktadır. 

Nehirlerin nakliyata elverişli hale getirilmesi işi de halen geniş bir tatbikat alanı bulamamış olmakla b 
nu da dikkate alınmakta, imkânların zedelenmemesine çalışılmaktadır. 

Ayrıca baraj inşaatlariyle birlikte baraj etrafının 'ağaçlandırılmasına ve mesire yerleri İhdasına da dikkat 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bütün bu görevleri, 5 Yıllık Kalkınma Plânında belirtilen hedeflere u 

hazırlanmış olan uzun vadeli programı gerçekleştirecek şekilde yapılan yıllık programlara göre yerine get 
2. DSİ ile ilgili mevzuatın yeterlik derecesi ve yeniden çıkarılması gereken kanunlar : 
6200 sayılı Kanun, modern bir zihniyetle hazırlanmış olmakla beraber, bir taraftan teşkilâtın yeni bir Bak 

raftan programlama yönünden Devlet Plânlama Teşkilâtı ile olan tedahülleri kaldıracak ve kurulan tesisleri 
kavrayacak mevzuatın da getirilmesi için bu kanunun tâdili gerekmekte ve bu tadilâtın esasları hazırlanmış 
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Buna ilâveten aşağıdaki mevzuatın getirilmesi lüzumlu bulunmaktadır : 
a) Su Hakları Kanunu : 
DSİ faaliyet alanlarının gelişmesi ve memleket sathına geniş ölçüde yayılması, Su Hakları Kanununun önemin 

önce çıkarılmasını gerektirmektedir. 
Bu kanunla sağlanacak başlıca faydalar şunlardır : 
— Su kaynakları ile ilgili gelişmelerin getirdiği yeni değer ve tesislerin himayesi için vaz'edilmiş müeyyidele 
— Su kaynaklarının belirsiz olan hukukî durumu belirli hale getirilerek su sicili tutulması, 
— Su kaynakları ile ilgili anlaşmazlık ve dâvaların sürümcemede kalmasının önlenmesi, bu gibi ihtilâfların n 
— Su kaynaklarının gelişmesi ile ilgili gayretlere halkın de yeteri ölçüde katılması imkânının sağlanması; 
— Su kaynakları ile ilgilenen bilcümle idare ve kurumlar, bu kaynaklara ait potansiyeli optimum şekilde değe 

ma neticelerine uyulma zorunlıığu ile, imkânları ziyan edilmeden kullmılmasının temini. 
b) Enerji Sektörünün Reorganizasyonu : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca enerji sektörünün reorganizasyonu önemle ele alınmış bulunmaktad 
Su kaynaklarının da en iyi bir şekilde geliştirilmesinde büyük faydalar sağlıyacak olan bu çalışmaların bir 

bulmaktayız. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmetlerin gelişmesi 

1. DSİ hizmetlerinin gelişmesine ait istatistikî bilgiler : 
1937 yılında su işleri faaliyetleri için yatırım bütçesi ile verilen tahsisat 2 401 087 T.L. iken, bu miktar deva 

Plân devresinde; 1963 yılında 693 550 000 liraya, 1964 yılında 927 108 000 liraya, 1965 yılında 1 228 623 000 
1 532 584 000 liraya yükselmiş hulummaktadır. (Köy içme suyu dâhil.) 

Şimdiye kadar su işleri için yapılan yatırım takriben 7,5 milyar lirayı bulmaktadır. Bu yatırımlardan b 
yaklaşık olarak : 

Sulama : 382 000 Ha. 
Kurutma : 91 000 Ha. 
Taşkın koruma : 335 000 Ha. 
Enerji : 330 000 Kw. dır. 

2. Gelecek yıllara ait program ve tasavvurlar : 
5 Yıllık Kalkınma Plânı, 1963 - 1967 yıllarına ait program ve tasavvurları içine almakta olup, buna göre 5 

yatırımlar şöyledir : 
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5 Yıllık 
Plânda DSÎ'ce 

öngörülen kullanılacak 
yatırım mik. miktar 

Sektöre göre işler 106 İO6 

A — Tarım sektörü : 
Sulama 5. 113,1 3 813,8 
Taş. kor, kurut, ve dren. 365,5 365,5 
Erozyon 400,0 40,0 
Rehabilitasyon 320,0 162,5 

Toplam 8 269,2 6 452,4 

Yukarıki cetvelde gösterilen yatırımları tahakkuk ettirebilmek için DSl Genel Müdürlüğünce uzun vadel 
Her yıl programın o kısmı üzerinde Devlet Plânlama Teşkilâtı ile mutaJbakata varılmak ve nihai icra progr 
dir. 

Hazırlanan bu nihai icra programı bütçeye esas teşkil etmektedir. 
Devlet Su îşleri, yapacağı bu yatırımlar için gerekli etüt, plânlama ve proje işlerini esas itibariyle bizzat 

mi karşısında kendi kadrosu ibuna yetişmemekte olduğundan, yerli ve yabancı çeşitli mühendislik firmaların 
dir. 

Şimdiye kadar yapılan çeşitli etütlere ve taihminlere göre, DSÎ'nin faaliyet sahasına giren Türkiye çapın 
yatırıma ihtiyaç göstermektedir. 

Konunun önemini daha iyi belirtmek için memleket ihtiyaç ve imkânlarına, burada kısaca bir göz atmakta f 
Birinci 5 yıllık plânlama raporunda belirtildiği üzere, bu konuda memleket imkânları şöyledir: 
Tarım topraklan toplamı : 25 300 000 Ha. 
Ekili topraklar : 15 300 000 > 
Bağ, bahçelik : 2 100 000 » 
Nadas toprak : 7 900 000 » 

olup, takriben 5 000 000 hektar, bugünkü teknik imkânlara göre ekonomik ölçüler içinde sulanabilir toprakla 
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Memleketteki su potansiyeline gelince, yıllık ortalama yağış 670 mm. olup, yılda topraklarımıza (518) mily 
(167) milyar m8 kadarı nehir ve çaylarda akmaktadır. Bunun, (80) milyar m3 kadarı da, bugünkü teknik imkâ 
kabili istifade bulunmaktadır. Bu su ile teorik olarak 8 000 000 hektar araziyi sulamak mümkündür. Buna yeralt 
mevcut suların ihtiyaçlarımızdan yüksek olduğu anlaşılır. 

Buna rağmen memlekette su sıkıatısı çekilmesinin sebebi, su ile ihtiyacın, zaman ve mahal bakımından deng 
Bu dengesizliğin giderilmesi için 90 milyar Tl. lık bir yatırıma ihtiyaeolduğu yukarıda belirtilmişti. Bu yatınmn 
sulanması, 107 200 Ha. arazinin kurutulması, 316 000 Ha. arazinin taşkından korunması ve yılda güvenilir (70 
tokatta hidroelektrik tesislerinin vücuda getirilmesi mümkün olabileceği görülmüştür. 

Tabiî kaynaklardan optimum faydanın sağlanması ve memlekete finansman kaynaklarının ihtiyaçlar karşısı 
gerektirmektedir. Bunun için, hazırlanacak etüt ve plânlamalarla fizibilite raporlarının Uluslararası Standartla 
icabetmektedir. 

Esasen DSİ tarafından bizzat, yerli ve yabancı mühendislik büroları marifetiyle yaptırılmakta olan etüt ve 
ra tamamen uymaktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yatırımlar 

1965 malî yılı yatırımlarının durumu ve sağlanacak faydalar : 
1965 yılı inşaat çalışmalariyle işler, programına uygun olarak yürütülmekte ve aşağıdaki faydaların istihs 
1. Tarım sektörü ile ilgili yatırımlar ve sağlanacak faydalar : 

a) Sulama ve drenaj : 
1965 malî yılında 1 567 696 000 Tl. keşif bedelli inşaat üzerinde çalışılarak malî yıl sonuna kadar 385 4 

toplam olarak 75 975 hektarlık yeni sulama kapasitesi elde edilecektir. 

b) Taşkın koruma ve kurutma : 
Arazi ve meskûn yerleri taşkın tesirlerinden korumak için 1965 yılında 110 023 000 lira keşif bedelli inşa 

pılacak (33 455) Ha. arazi ile (34) meskûn yer taşkından korunacaktır. 

2. Enerji sektörü ile ilgili yatırımlar ve sağlanacak faydalar : 
1965 malî yılında 243 050 000 lira keşif bedelli enerji tesisleri üzerinde çalışılarak yıl sonuna kadar 81 27 

3 150 Kw. lık yeni kapasite elde edilecektir. 
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Yukarıda 'belirtilen miktarlar 1965 malî yılı sonunda fiilen yapılacak işlerle, (bu işlerden sağlanacak fa 
arasında aşağıda 'belirtilen sebeplerden dolayı bâzı farklar bulunmaktadır. 

Bu yatırımların harcama nisbetleri tarımda % 92, enerjide % 90 olup, 'bu farkların sebepleri aşağıda iz 
Programla uygulama arasındaki farkların sebepleri : 
BİT program ne kadar itina ile yapılmış olursa olsun, tatbikattaki şartlar düşünülen şartlara genel olarak 

durumdan az çok müteessir olacağı tabiîdir. 
Bu sebepten 1965 programının tatbikatında da programa nazaran bâzı farklar meydana gelmiştir. 
İşlerin seyrine tesir ederek gecikmelere yol açan başlıca sebepler şunlardır : 

a) Nakit teminindeki güçlükler : 
DSÎ'nin gelir bütçesinin takriben (% 85) nisbetindeki büyük kısmı Hazine yardımı olup, 1965 yılında g 

sebebiyle mütaahhit istihkaklarının ödenmesinde had derece sıkıntı çekilmiştir. 
Halen bir kısım istihkak nakit darlığı yüzünden ödenememiş durumdadır. 
Bu sebepten mütaahhitler çok sıkıntılı durumlara düşmektedirler. Bu da bittabi, mütaahhidin işine gerek 
Hazinenin yapacağı yardım miktarının bilinmesine ve ayrıca aylara göre nakit ihtiyaç tablosunun Maliye Ba 

kıntının her yıl çekilmesine mâni olunamamıştır. 
Yatırımların zamanında yapılabilmesi için Hazinenin DSİ nakit ihtiyaç tablosuna uygun olarak nakit ihtiy 

dır. 

b) Döviz teminindeki gecikme : 
Yatırım hizmetlerinin gerektirdiği dövizin genel olarak zamanında temin edilememesi, işleri geciktirme 
Bunun başlıca sebebi, formalitelerin fazla olması, bir tahsis kararı için evrakın Sanayi Bakanlığı, Tica 

ile maliye arasında dolaşarak, çeşitli işlemlere tabi tutulmasıdır. 

c) Teknik personel ve vasıta sıkıntısı : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teşkilâtı, yıldan yıla genişlemesine rağmen memleket ihtiyaçlarının 

duğu söylenemez. 
Bu sebeple, bu teşkilât bütün gayretlerine rağmen henüz etüt ve proje işlerini, inşaat faaliyetlerinin önün 
Bu yüzden inşaat işlerinin ihaleye konabilmesi için gerekli projeyi teminde güçlük çekilmektedir. 
Bu halin başlıca sebebi, yeteri kadar teknik personel ve vasıta temin edilememiş olmasıdır. 
Durumu düzeltebilmek için yerli ve yabaneı mühendislik firmalarının teknik güçlerinden âzami ölçüde 
Personel mevzuatında, teknisyenin fedakârane çalışmalarını takdir eden ve değerlendiren hususatın yer 

gerekli görülmektedir. 
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d) Malzeme teminindeki güçlükler : 
Demir, çimento v.s. gibi inşaat malzemesi satıüalarak iş yapmak mecburiyetinde olan mütaaihhitler, cari satı 

mektedirler. 
Nakit darlığı sebebiyle istihkakını zamanında alamıyan mütaalhhitler, siparişlerini toptan yapmak ve bede 

zemeyi ise bilâhara parti parti çekmek zorunda kaiarak yeni bir sıkıntı içine düşmektedir. 
Bu vaziyet mütaaıhhidin durumunu sarstığı gibi, işlerin seyrine de tesir etmektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 

Bu bölüme dâhil olan masraflar, büyük kalemler itibariyle istikraz, bono v.s. gibi borç ödemeleri ile kam 
lacak transferlerdir. Bunlardan borçlar daha önceki yıl veya yıllardan sirayet etmekte ve anlaşma ve ödem 

Kamulaştırma masraflarının yatırım harcamaları ile bağlantılı olması dolayısiyle kamulaştırma tahsisatı 
dığı üzerinde durulmuştur. 110 milyon lira olan hakiki kamulaştırma ihtiyacı yerine 85 milyon lira konmu 
celer kısmında bu konuya ayrıca yer verilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçen yıl bütçesinin uygulanması 

Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında tasarruf zihniyeti ile hareket 
cut tahsisatın en mübrem ihtiyaçlara harcanması mecburiyetini tevlidetmiştir (*). 

Personel durumu : 
1 . 12 . 1965 tarihi itibariyle DSİ'nde mevcut personel toplamı 14 672 olup bunun sadece % 12,7 sini teş 

nik personelidir. 

(*) DSİ Genel Müdürlüğü elindeki imkânları daima programın gerektirdiği ihtiyaçlarda itina ile ve yerin 
harcama yapılmamaktadır. 
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Bu teknik personelin 791 i yüksek mühendis (314 ü inşaat, 297 si ziraat ve orman, 98 i makina ve elek 

517 si mühendis ve 555 i de fen memurudur. 
Bunları ihtisaslara göre ifade edersek : 

Teknik perso- Toplam 
Ihtısas grupu Personel sayısı nel e göre oranı nele gö 

İnşaat 780 % 42 % 
Makina ve elektrik 394 % 21 % 
Ziraat ve orman 297 % 16 % 
Diğer 392 •% 2 1 % 

Toplam 1 863 % 100 % 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün esas itibariyle inşaatçı bir daire olduğu düşünülürse, takriben % 
rosunun çok sayıdaki etüt ve inşaat ihtiyaçlarına yetmekten uzak olduğu anlaşılır. 

Devlet Su İşleri, meslek sınıfı teknik personele ilâveten 10 279 kişilik sanat sınıfı teknik personel istih 
topograf, muhtelif teknisyen, sondör, atelye personeli, operatör v.s. gibi yardımcı teknik personeldir. Bun 
etmektedir. 

Böylece Devlet Su İşleri esas teknik personelinin % 12,7 oranında olmakla beraber, halen toplam person 
lerde, % 17 si de idari kadrolarda vazife görmektedir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yeni bütçe teklifleri ile ilgili incelemeler 

Yapılan incelemelerde, DSİ 1966 malî yılı bütçe tekliflerinin yıllık programa, mevzuat hükümlerine ve 
hazırlanmış olduğu ve bütçedeki miktarlar ve bunların sarf yerlerine ait gerekçeler 1966 bütçe tasarısında 
miştir. 

Ancak aşağıda ilgili kısımlarda açıklanacağı gibi, yatırımların ihtiyaçları tamamen karşılıyamadığı da 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Dilek ve genel düşünceler : 
DSİ faaliyetlerinin düzenli bir şekilde gelişebilmesi için aşağıdaki dileklerimizi belirtmekteyiz. 
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1. (U) cetveli ile ilgili dilek : 
1966 Bütçe kanunu tasarısının 8 nci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını dilemekteyiz. 
2. Bono çıkarma yetkisi ile ilgili dilek : 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının 13 ncü maddesinde DSl'nce girişilen sâri taahhütler için bono çıkarm 

nun 1 ve 2 nci fıkraları hükümlerinin 1966 yılında uygulanmıyacağı yazılıdır. 
Halbuki, DSİ'nin daha önce girişmiş olduğu sâri taahhütlerden Kesikköprü Barajı H. E. S. inşaatı için, 

no çıkarılması, Maliye Bakanlığının vizesinden geçen ve halen yürürlükte bulunan mukavele icabatındandır. 
Bu itibarla, esasen DSl'nce re'sen kullanılamayan ve 297 sayılı Kanun hükümleri gereğince doğrudan do 

karılabilen bonoların, çıkarılmasını engelliyen 13 ncü maddesinin DSl 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısından ka 
lemekteyiz. 

Diğer taraftan verilmesi gereken bu bonoların, ödenmesi 1966 yılma isabet edenlerin karşılıkları da biz 
miş bulunmamaktadır. 

Bono yetkisi verildiği takdirde bu karşılıkların transfer bütçesine aktarılması gerekmektedir. 
Bu ek bonolardan 1966 yılma isabet eden ödeme miktarı 5 448 000 lira olup, bu aktarmanın enerji s 

dilemekteyiz. 
3. Dünya Sağlık Teşkilâtına 250 000 lira tediyesi ile ilgili dilek : 
Birleşmiş Milletler Özel Fon Teşkilâtından hibe şeklinde 1 222 000 dolar temin edilmiştir. Bu yardım İsta 

sında uzanan müstakbel sanayi bölgesinin içme, kullanma ve endüstri suyu ile İstanbul şehrinin kanalizasyon 
etütlerinde kullanılacaktır. 

Birleşmiş Milletler Özel Fon ve icra organı olan Dünya Sağlık Teşkilâtları ile Hükümetimiz arasında 19 
mukaveleye göre, bu mukavelenin imzasını mütaakıp Dünya Sağlık Teşkilâtına 250 000 Tl. tutarında bir ted 

Bunun için, bu miktar tahsisatın 1966 malî yılı transfer bütçesine konmasını dilemekteyiz. 
4. Etüt ve proje giderleri, hizmetler sektöründeki (Köy içme suları) ibaresinin kaldırılması ile ilgili dil 
Yatırım harcamaları etüt ve proje giderleri hizmetler sektöründe parantez içindeki (Köy içme suyu) 

21.620, 21.621 ve 21.622 tertiplerine konan tahsisat şehir ve kasabaların içme, kullanma ve endüstri suları 
deki bu ibarenin kaldırılmasını ve 21.611, 21.612, 21.613 tertiplerinin sonlarına konmasını dilemekteyiz. 

5. Kamulaştırma işlerindeki güçlüklerle ilgili dilek : 
Kamulaştırmada güçlükler iki sebepten ileri gelmektedir : 
1. İstimlâk tatbikatında kadastro teşkilâtının yetersiz kalması, 
2. Kamulaştırma işinin yatırım sayılmıyarak sermaye teşkili ve transfer harcamaları içinde mütalâa edilm 
Bunlardan birincisi için detayına girilmeden sadece kadastro imkânlarının az ve DSl ihtiyaçlarına yetme 
Yatırım faaliyetlerinin kamulaştırma yapılmadan yürütülmesi mümkün olmadığından, yatırım sayılsın vey 
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rım bütçesi ile beraber' mütalâası yatırım ile kamulaştırma arasındaki denge yönünden zaruridir. 
Halen yatırımlar, Devlet Plânlama Teşkilâtınca tesbit edilmekte, kamulaştırmayı da içine alan transfer 

kararlaştırılmaktadır. Bu sebepten genel olarak yatırımla kamulaştırma arasında denge kurulamamaktad 
Nitekim 1965 yılı bütçe müzakereleri esnasında Bütçe Komisyonunda bu dengesizlik müşahede edilerek 

sisatı 91 milyon lira yükseltilmiş bulunmaktadır. 
Benzer bir durum bu yıl da vardır. Kaporumuzun transfer harcamaları kısmında belirtildiği üzere i 

lira noksan konulmuş bulunmaktadır. 
Bütçeye konulmuş bulunan 85 milyon liralık miktar, geçen yılın 91 milyon liralık ödeneğinden dahi 

rın artması ve ayrıca Keban Barajı gibi büyük bir barajın 25 milyon liralık istimlâk ihtiyacının da doğm 
eksiltilmesini değil artırılmasını gerektirmektedir. 

Kamulaştırma ödeneğindeki kifayetsizlik yatırım programının gerçekleşmesine imkân vermiyecek, bund 
teessir olacaktır. 

Şöyle ki : Memleketin her tarafına yayılmış bulunan Su İşleri inşaat faaliyetleri, hızla gelişirken sır 
çok sayıdaki bu işler durdurulamıyacağmdan, ister istemez istimlâkine henüz başlanmamış olan işlerin is 
Barajı batordosunun yapılmasiyle 1967 yılında su altında kalacak olan saha için 1966 yılında 25 milyon 
rekmektedir. 

Bu kamulaştırma yapılmadığı takdirde batardo ile suyu tutmak ve bedeli ödenmemiş olan sahayı su al 
Bu yüzden milletçe, biran önce taliakkuk ettirilmesi için çalışılmakta olan Keban Barajı inşaatı gecikecek 
Esasen kifayetsiz olan ve ek ödenek talebinde bulunan yatırım tahsisatından 25 milyon kesilerek kamulaşt 

dan yukarda belirtilen büyük mahzurun doğmaması için kaımulaştırma ödeneğinin 25 milyon lira artırılarak 
mekteyiz. 

6. Tarım sektörüne 40 milyon lira tahsisat eklenmesiyle ilgili teklif : 
Plân hedeflerine ulaşabilmek için 1966 malî yılı için tarım sektörüne 1 250 000 000 liralık tahsisat konm 

liraya indirilmiş bulunmaktadır. 
Verilen bu tahsisat bu sektörde ancak cari projelere yetmekte, yeni işleri ele almaya imkân bırakmamakta 
Halbuki, memlekette bilhassa taşkın konusunda çok sayıda ödemesi küçük fark önemi büyük mevzular var 

sağlama bakımından bu işlerin behemahal yapılması lâzımdır. 
Esasen bu husus parlâmentoca da tamamen bilinmekte, çok sayıdaki müracaatler, ilgili makamları, hattâ 

imektedir. 
Bu itibarla 1966 yılında bu işleri birden bire durdurmanın imkânsızlığı aşikâr bulunmaktadır. 

Devlet ISu işleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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Esasen gerekli etüdleri yapılarak, projeleri de hazırlanmış bulunan bu işlerin yapılabilmesi için tarım sektö 
rılması zaruri bulunmaktadır. 

Vatandaş can ve mal emniyeti gibi en hayati ihtiyaçları zaruri kıldığı bu 40 milyon liralık tahsisatın, tarım 
diliyoruz. 

7. Döviz temini formalitelerinin azaltılması ile ilgili dilek : 
Formalitelerin fazlalığı sebebiyle döviz teminindeki gecikmelerin yatırımları güçleştirmekte- olduğuna rapor 

miştik. 
Bu formalitelerin azaltılması yatırımların süratle tahakkuku yönünden zaruri bulunmaktadır. 
Bunun için, Maliye Bakanlığının tasarrufunda bulunan yatırım kotasının yatırımcı dairelere ve bu daireler 

larla ilgili diğer müesseselere döviz tahsisi için bunların bağlı olduğu bakanlıklara belli bir limit içinde döviz ta 
Bunda Devlet işini yapacak mütaahhitler ile, aynı işi emaneten yapan Devlet müesseseleri arasında fark göze 

TEKLİFLER 

Yukarda izah edilen sebepler dolayısiyle DSt 1966 malî yılı Bütçe tasarısında aşağıdaki tadil ve ilâveleri 
1. 1966 DSİ bütçe kanunu tasarısının 8 nci maddesinin tasarıdan çıkarılması, 
2. 1966 DSİ bütçe kanunu tasarısının 13 ncü maddesinin tasarıdan çıkarılması, 
3. Dünya Sağlık Teşkilâtına ödenmek ve karşılığı madde 21.111 den tenzil edilmek üzere DSİ sermaye teş 

cak yeni bir maddeye 250 000 lira tahsisat konması, 

4. Yatırım harcamaları, etüt ve proje giderleri hizmetler sektörüne sehven konulmuş bulunan (Köy içmes 
ibarenin 21.611, 21.612 ve 21.613 maddelerinin sonlarına aynı şekilde eklenmesi, 

5. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları tertibindeki kamulaştırma ve satmalma bedeline ait 32.100 mad 
tırılarak 110 milyon liraya çıkarılması. 

6. Tarım sektörü madde 22.111 deki tahsisata 40 milyon lira eklenerek 702 517 000 liraya çıkarılması. 
7. Enerji sektörü madde 22.411 deki tahsisattan 5 448 000 liranın tenzili ile sermaye teşkili ve transfer ha 

dış bonolar tahsisatına eklenmesi. 

Raportör Raportör 
Osman Gümüşoğlu Feyyaz Koksal 
(İstanbul Senatörü) (Kayseri Milletvekili) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/9 
Karar No. : 14 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1965 tarihinde havale edilen (Devlet Su İşleri Genel Müdürlü 
ilgili Bakan, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcüerinin de iştiraki ile incelendi ve görüşüldü : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) 
50 403 203 ]ira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterüdiği üzere 1 532 584 000 lira, ser 
için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 238 930 125 lira ki, toplam olarak 1 821 917 328 lira ödene 
sine nazaran 333 427 031 lira fazla olan 1966 yılı bütçesindeki artış hızla kalkınmak zorunluğundaki memlek 
yan bu Genel Müdürlük için gayet normaldir. 

Komisyonumuzda, komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra müzak 
Müdür cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir. 

Maddelerin müzakeresinde; 1 nci maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvel aynen kabul edümiştir. 
(A/2) işaretli cetvelin tarım sektörü bölümünün 21.111 Etüt ve proje giderlerinden 250 000 lira, Enerj 

ve büyük onarım giderlerinden 5 448 000 lira, Hizmetler sektörü bölümünün 23.611 Makina, teçhizat alımla 
270 000 lira düşülmüş, Hizmetler sektörü bölümü 22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesine i 

(A/3) işaretli cetvelde yeniden açılan 34.790 Dünya Sağlık Teşkilâtına yapılacak ödemeler maddesine 250 
nundan temin edilen kredinin yıllık faiz karşılığı maddesine 270 000 lira, (A/2) işaretli cetvelden düşülerek 
36.710 1966 vadeli dış bonolar maddesine ise (A/2) işaretli cetvelin Enerji sektörü bölümünün 22.411 Yap 
maddesinden düşülen 5 448 000 lira bono borçlarının ödenmesini temin etmek maksadiyle bu maddeye üâve e 
lan 10 000 000 liranın karşılığı olarak (B) işaretli cetvelin 72.100 Hazine yardımı maddesine 5 000 000 
nakid maddesine de 5 000 000 lira eklenmek suretiyle cetveller arasındaki denge sağlanmış bulunmaktadır. 
de cetvelleri ile birlikte bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

2 nci madde, maddeye bağlı (B) işaretli cetvel yekûnu 10 000 000 lira ilâvesiyle 1 831 917 328 lira ola 
3, 4 ve 5 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
6 nci madde eski yıllar borçlarının ödenmesini kolaylaştırmak maksadiyle yeniden düzenlenmiş, 7 nci madd 
8 nci madde tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 
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9 ncu madde 8 nci madde olarak, 
10 ncu madde 9 ncu madde olarak, 
11 nci madde 10 ncu madde olarak, 
12 nci madde 11 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
13 ncü madde, (Kesikköprü barajı için verilecek bonolar İıariç) ibaresi maddeye eklenmek suretiyle 12 nc 
14 ncü madde 13 ncü madde olarak, 
15 nci madde de 14 ncü madde olarak ve bağlı cetvelleri aynen olmak üzere kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun 

Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 
Ankara 

/ . Seçkin 

Bursa 
î. öktem 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İstanbul 

tasvibine 

Söz hakkım saklıdır 
S. Aren 
Kayseri 

F. Koksal 

Ordu 
§. Koksal 

arz edilmek üzere 
Başkanveküi 

Aydın 
/ . C. Ege 

Ankara 
H. T. Toker 

Bursa 
A. Türkel 

Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur 

Trabzon 
E. 

K. Bosuter 
İstanbul 

0. Erkanh 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
0. M. Agun 

Yüksek Başkanlığa sunuluî 
Sözcü 

Sakarya 
N. Boyar 

Aydın 
S. Bosna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Üner 
Giresun 

/ . E. Kilıçoğlu 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

Konya 
Söz hakkım saklıdır 

S. F. Önder 
Eize 

E. Y. Akçal i 

*. 
Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 
Balıkesir 

Söz hakkım saklı 
F. Islimyeli 

Çorum 
Söz hakkım saklı 

A. Çetin 
Gümüşane 
S. Ö. San 

İstanbul 
A. Yalçın 

Kütahya 
M. Erez 

Samsun 
3öz hakkım mahfuzdur 

S. Kılıç 
Trabzon Van 

Adıy 
M. A. 

Bo 
H. 1. 

Den 
F. A 

İç 
C. T. O 

İzm 
Söz hakk 

Söz 

Yozgat 

M. U 
Niğ 

hakkım 
M. Al 
Taıbiî 
S. K 

Dikmen Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 
A. n. TJzuner F. Melen N. Kodamanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, cari harcama
ları içîn (A / l ) işaretli cetvelde (gösterildiği üzere 50 403 203 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde ıgösterildiği üzere 
1 532 584 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için. de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 238 930 125 lira ki, toplam olarak 
1 821 917 328 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümün gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 821 917 328 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1966 bütçe yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh 
ve tahsiline 1966 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 30 . 6 . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 neu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince, geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe ka
nunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, kuruluşu hak
kındaki 18 . 12 . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanunla bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 bütçe 
yılında'kullanılamaz. 

KARMA BÜTÇE KOMİ 

Devlet Su İşleri Genei Müdürlü 

MADDE 1. — Devlet Su işleri 
ları için (A/ l ) işaretli cetvelde ıgö 
rım harcamaları için (A/2) i 
1 536 616 000 lira, sermaye teş 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiğ 
olarak 1 831 917 328 lira ödenek ver 

MADDE 2. — DevLet Su İşler 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği ü 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tas&rmrcı 3 ncü 

MADDE 4. — Taşarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nc 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 6. — (Gecen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

a) 1965 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1964 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğrajmamıg ve karşılık
ları yıllık bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 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
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümü ile 31.310 ncu 
(Mukavelenin feshi münasebetiyle Ege Elektrik Türk Anonim Şirketine 
ödenmek üzere) maddesine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Yatırım harcamalarının proje dökümleri (TJ) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Proje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plânlama 
teşkilâtının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvellerde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara 
geçici yüklemelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — Baraj ve Hidroelektrik Santralleri inşası dolayısiyle 
yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak demiryollarının varyant 
inşaatı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulan ödenek
ten lüzumlu görülecek miktarını Bayındırlık Bakanlığı bütçesine bağlı 

Karma Bütçe Kom 

MADDE 6. — Geçe.ı bütçe yılla 
Kanununun 93 ncü maddesine göre 
ları yılları bütçelerinde bulunan bo 
met tertiplerinden veya (Aylık ve 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
borçları) maddesine, Maliye Bakan 

MADDE 7. — Tasdimm 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu m 
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tas-ırınm 10 ncu 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tas'irrmn 11 nc 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 12 nc 
kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi Karma Bütçe Kom 

(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tertiplerinden aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 12. — Devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, 
dernekler ve diğer kurumlar özel kişiler tarafından veya dış yardımlardan 
6200 sayılı Kanunun şümulüne giren yeraltı ve yerüstü suları, etüt, proje 
ve inşaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ya
tırılacak paralar, (bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir "bölüme 
gelir, diğer taraftanp(A/2) (yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak 
özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar ertesi yıla birinci 
fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödeneik kavdolunur. 

MADDE 13. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce girişilecek sari 
saahhüt islerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkın
daki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 ne i fıkrası hükümleri 1966 bütçe yılında 
uygulanmaz. 

MADDE 14. 

MADDE 15. 
kanları vürütür. 

Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde vürürlüğe girer. 

Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba 

Başbakan 
Süleyman Demire! 

Devlet Balkanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakamı 
H. Di?ıçer 

İçişleri Bakam 
F. S ilk an 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
31. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakam 
/. Tekin 

MADDE 12. — Devlet Su İşler 
taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 
daki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nc 
rajı için verilecek bonolar hariç) 

MADDE 13. 
dilmistir. 

Tasarının 1-1 nc 

MADDE 14. — Tasarının 15 nc 
edilmiştir. 

Maliye Bakanı 
1. Gür s'.in 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. D ağ da ş 

[Taştırm 
S. 

Sanayi 
M. T 

Turizm ve 
İV. K 
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( A l ) CARÎ HAEOAMALAR 

1965 ödeneği 
\fadde Bölüm toplamı 

Lira Bolüm 

12.000 

Madde 

12.110 

12.210 
12.230 
12.250 
12.260 
12.270 
.12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücretleri 
İşçi ücreti cı i 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

Lira 

-İ- 500 000 

30 170 000 

14 500 000 
1 070 000 

020 000 
280 000 

4 ^00 000 
0 000 000 

3 632 900 

50 000 
7 000 
:• ooo 

23 000 
1 500 

1 208 900 

•1 307 500 

41 615 551 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

41 

4 

i l i / 

14 
İ 

4 

500 

950 

500 
070 

000 
100 

000 

000 

000 
000 
000 
000 
000 

0 000 000 

3 

i 

o 

6S4 

50 
* 

2 > 

"'38 

007 

909 

000 
000 111 

000 

500 

TAZMİNATLAR 

12.520 Kasa tazminatı 82 000 82 000 
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Bölüm. Madde 

12.610 

12.710 

12.811 
12.813 
12.814 

12.815 
12.816 

12.834 

12.841 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

Ödeneğin çeşidi 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 
Yolluküar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 2 490 450) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yab atıcı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 800 000) 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira* 

4 200 
3 167 450 

70 000 
125 000 

20 000 
120 000 

1 700 000 

450 

7 000 

280 000 

20 000 

320 000 
160 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

4 200 
3 290 450 

88 000 
200 000 

20 000 
130 000 

1 700 000 

345 450 

7 000 

280 000 

20 000 

320 000 
180 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölünn. toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.410 
13.420 

13.610 
13.620 

14.000 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili adımlar 
Kesim toplamı 

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 giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Kira giderleri Kesim toplamı 

Taşınmaz malların Mra bedeli 
ÎBM. makinalarmın kira bedeli 
HİZMET GİDERLERİ 

491 

80 
7 

150 
17 

200 
35 
2 

302 

50 
50 

200 

3 788 

500 

000 
500 
000 
000 
000 
000 
000 

000 

000 
000 
000 

2 000 
420 000 

120 
300 

000 
000 

2 575 000 

2 000 
575 

000 
000 

500 4 026 

498 500 

80 000 
7 500 

175 000 
25 000 

180 000 
30 000 

.1. 000 

281 000 

50 000 
50 000 

180 000 
1 000 

420 000 

120 000 
300 000 

2 827 000 

2 200 000 
627 000 

1 338 152 1 3 
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1965 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplanıl Madde Bölüm 

Bölürn Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 150 000 150 000 
Güvenlik giderleri Kesim toplamı 2 2 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 1 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna müsteniden çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler . 1 1 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 1 188 150 1 188 150 

14.510 Kars giderleri 422 400 422 400 
14.520 Burs giderleri 228 750 228 750 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 537 000 537 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ 900 000 

İŞLETMELER GİDERLERİ 
15.930 İsletme liderleri 900 000 900 000 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 2 617 000 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (:S. Sayısı : 723) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin cesidi 

Propaganda ve tanıtma giderleri 
Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
16.390 Diğer propaganda ve tanıtına giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM YE İDAME GİDERLERİ 
16.840 Bakrm ve idame giderleri 

PERSONEL CîÎDERLERI 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
GEÇİTLİ GİDERLER Bölümü topkım 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

90 000 

80 000 
10 000 

127 000 

90 000 

80 000 
10 000 

127 000 

12 000 
30 000 
85 000 

2 400 000 

41 616 551 
3 788 500 
1 338 152 
900 000 

2 617 000 

50 260 203 

12 
30 
85 

2 400 

000 
000 
000 

000 

41 5 
4 0 
1 3 
9 

2 6 

50 4 

Devlet Su İşleri (L M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 



— 40 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Böl üm Madde 

21.000 

21.111 

21.112 
21.113 
21.114 

Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l ira Lira 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 161 320 000 

Etüt ve proje giderleri (15 750 000) lira
lık kısmı proje kredisiyle temin edilen 
malzeme ve imkânın mahsubu için olup 
nakden harcanamaz) 132 745 000 
Teknik personel ücretleri 27 215 000 
Teknik personel geçici görev yolluğu 1 135 000 
Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerden ba
lık üretilmesi için etüt giderleri (İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji 
Enstitüsüne ödenmek üzere) 225 000 
Enerji sektörü Kesim toplamı 16 019 000 

21.411 Etüt ve proje giderleri 15 069 000 
21.412 Teknik personel ücretleri 640 000 
21.413 Teknik personel geçici görev yolluğu 310 000 

Hizmetler sektörü Kesim toplamı 11 100 000 

21.611 Etüt ve proje giderleri (Köy içme suyu) 8 500 000 
21.612 Teknik personel ücretleri (Köy içme suyu) 2 000 000 
21.613 Teknik personel geçici görev yolluğu (Köy 

içme suyu) 600 C00 

188 439 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

140 333 000 

119 083 000 
19 950 000 
1 050 000 

2̂ 0 000 
20 820 000 

16 370 000 
4 200 000 
250 000 

16 600 000 

8 500 000 
2 500 000 

600 000 

177 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.620 Büyük şehirlerin ve kasabaların içme, 
kullanma ve endüstri tiiıyu ile kanalizas
yon işleri etüt ve proje giderleri ve su 
kalitesi kontrolü giderleri 

21.621 Teknik personel ücretleri 
21.622 Teknik personel geçici görev yolluğu 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira Li 

3 150 000 
1 700 000 

150 000 

877 944 000 1212 0 

Tarım sektörü Kesim toplamı 551 629 000 682 027 000 

22.111 

22.112 
22.113 

22.411 

22.412 
22.413 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(39 000 000 liralık kısmı proje kredisiyle 
temin edilen malzeme ve imkânın mahsu
bu için olup nakden harcanamaz.) 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

523 529 000 
27 530 000 

570 000 

Enerji sektörü Kesim toplamı 232 680 000 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(185 000 000 liralık kısmı proje kredisiyle 
temin edilen malzeme ve imkânın mahsu
bu için olup nakden harcanamaz.) 

Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

230 200 000 

2 375 000 
105 000 

662 517 000 
18 940 000 

570 000 

424 315 000 

415 145 000 

8 970 000 
200 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 

Hizmetler sektörü (Köy içme suyu) 

Kesim toplamı 

22.611 Yapi, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.612 Teknik personel ücretleri 
22.613 Teknik personel geçici görev yolluğu 
22.621 I)ic1e ve Fırat arasn köyleri içme suyu 

tesis ve giderleri 

22.622 Teknik personel ücretleri 
22.623 Teknik personel geçici görev yolluğu 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Taran sektörü Kesim toplamı 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
(9 360. 000 liralık kısmı proje kredisiyle 
temin edilecek makina ve imkânın mah
subu için olup nakden harcanamaz.) 

23.112 Taşıt alımları 
23.113 Teknik personel ücretleri 
23.114 Teknik personel geçici görev yolluğu 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

93 635 000 

87 835 000 
5 500 000 
300 000 

' 

162 240 000 

149 115 000 

133 270 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

105 669 000 

81 668 998 
8 500 000 
500 000 

15 000 000 
1 
1 

142 

127 640 000 

105 790 000 

8 155 000 
85 000 i o 
Î05 000 

14 880 000 
6 770 000 

200 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

Enerji sektörü 

23.411 Makiııa, teçhizat alınılan ve "büyük ona
rımları 

23.412 Teknik personel ücretleri 
23.414 Teknik personel geçici görev yolluğu 

Hizmetler sektörü (Köy içme suyu) 
Kesim toplamı 

23.611 Makiııa, teçhizat alınılan ve hüyük (ba
rınılan 

23.612 Taşıt alımları 
23.613 Teknik personel ücretleri 
23.614 Teknik personel geçici görev yolluğu 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Kesim toplamı 4 860 000 

3 770 000 
1 075 000 

15 000 

8 265 000 

6 000 000 
2 000 000 

250 000 
15 000 

188 439 000 

877 944 000 

162 240 000 

1 228 623 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

4 885 000 

3 155 000 
1 690 000 

20 000 

10 315 000 

6 000 000 
4 000 000 

300 000 
15 000 

177 7 

1212 0 

142 8 

1 532 5 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

I - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYI VE 

SERMAYE TEŞKİLLERİ 1 000 002 1 

ORTAKLARA ÖDEMELER 
31.310 Mukavelenin feshi münasebetiyle Ege 

Elektrik Türk Anonim Şirketine Ödenmek 
üzere 

Döner sermayelere ödemeler 
Kesim toplamı 1 000 001 1 000 001 

31.451 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ge
reğince ayrılacak işletme döner sermayesi 1 1 

31.452 Makina Eğitim Merkezine yardım (DSİ 
personelinin eğitim ücretleri de bu tertip
ten karşılanır.) 1 000 000 1 000 000 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 91 000 000 85 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 91 000 000 85 000 000 

Devlet ®u isteri O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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1965 ödeneği Hükümetçe iste 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

/ / - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

35 256 500 

Madde 
Lira 

Bölüm 
L 

35 

BAĞİMSİZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kamımın 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 5 000 

Özel idarelere yardımlar ve ödemeler 
Kesim toplamı 35 015 000 

34.350 il özel idarelerine transfer (Köy içme su
ları için nakdî ve ayni yardım miktarı 
Bakanlıkça tesbit olunur.) 35 000 000 35 000 000 

0 Muğla vilâyetine (Patlayıcı maddeler de
posu inşaatına iştirak payı) 15 000 
Uluslararası teşekküllere ödemeler 

Kesim toplamı 241 500 260 500 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 41 500 10 500 

34.780 Beynelmilel Büyük Barajlar Dünya Ener
ji Konferansı hazırlıkları için Türk Millî 
Komitesine ödenmek üzere 200 000 250 000 

34.790 Dünva Sağlık Teşkilâtına yapılacak yar
dımlar 

Devlet ISu îşteri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeleı 

c/c 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim gideri eri 
Diğer ödemeler 
DERNEK. BİRLİK, KURUM. KURU
LUŞ. SANDİK VE BENZERLERİ TE
ŞEKKÜLLERE YARDIMLAR 
DSİ Genel Müdürlüğünün Memur ve Müs
tahdemlerinin Biriktirme Sandığına (Me
mur ve müstahdemlerin öğle yemeklerinde 
kullanılm ak üzere) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira 

Kesim toplamı 345 967 

190 600 
25 000 
126 367 
4 000 

60 000 

405 967 

81 944 535 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

348 445 

190 
25 
128 
4 

600 
000 
845 
000 

30 OC 

117 

Geçen yıllar borçları 

İlâma bağlı borçlar 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

55 000 

450 000 

55 000 

450 000 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

31.000 

32.000 

34.000 

İstikraz ödemeleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Kesim toplamı 65 774 585 

36.510 6200 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gere
ğince çıkarılan c/c 5 faizli 1954 istikrazı, 
faiz, itfa karşılıkları ve genel giderleri 2 367 500 

36.530 5977 sayılı Kanımla tasdik olunan anlaş
ma gereğince teinin olunan (25 200 000) 
dolarlık kredinin faiz. itfa ve genel gider
leri 17 527 525 

36.540 Konsolide borçlar __ 45 879 560 
(İstikraz ödemeleri toplamı : 106 569 227) 

36.600 Geliverilecek paralar 10 000 

BONO BORÇLARI 
36.710 1966 vadeli dış bonolar , 15 655 000 

36.720 Avrupa İskân Fonundan temin edilen kre
dinin yıllık faiz karşılığı 

KURUMLARA KATILMA PAYI YE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 

KAMULAŞTIRMA YE SATINA İMALAR 
Bölümü toplamı 

MALÎ. TRANSFERLER Bölümü toplamı 

1 000 002 

91 000 000 
35 256 500 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

106 569 227 

2 385 000 

17 517 179 

86 667 048 

10 000 

10 .171 951 

1 

85 

35 
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1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölıüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 405 967 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 81 944 585 117 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 209 607 045 238 

Devlet Su işleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723; 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde (Mirin çeşidi 

61.000 

62.000 

B/2 Vergi dışı gelirler 
KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 

öl.llO işletme müesseselerinden alınacak gelir 

TESİS VE ORTAKLIK GELİRLERİ 
61.170 Devredilen tesislerden ve ortaklıklardan 

alınacak bedeller 
61.180 Hidro - elektrik tesislerinden elde edilecek 

gelirler 
(Tesis ve. ortaklık gelirleri toplamı .-

78 600 000) 
61.190 İşletmelerde mükelleflerden tahsil oluna

cak amortisman ve işletme ücretleri 
PAYLAR 

DSÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI 
GELİRLERİ 

1965 yılı .tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

90 150 000 

600 000 

50 000 

74 500 000 

15 000 000 

Hükümetçe tahmi 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

700 000 

150 000 

78 450 000 

21 759 000 

101 0 

4 950 001 5 0 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN 
GELİRLER 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 1 
62.120 Kiralar 3 500 000 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 
62.200 Takınır mallar satış bedeli 1 450 000 

1 
3 500 000 

1 500 000 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

63.000 

81.000 
62.000 

63.000 

72.000 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

CEZALAR 
63.220 Mütaahhitlerden alınacak gecikme ceza

ları 
63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 
72.200 Proje kredisi karşılıkları 
72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

KURUMLAR HÂSILATI VE PAYLARI 
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI 
GELİRLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞÎTLÎ GELİRLER VE CEZALAR 

Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe tah 
Madde Bölüm 
Lira 

1 000 000 
750 000 

2 250 000 
1 

1 261 660 255 
119 730 000 
8 000 000 

4 000 001 

1 389 390 255 

1 

90 150 000 

4 950 001 

4 000 001 
1 389 390 255 

1 488 490 257 

1 000 000 
330 000 

5 000 000 
1 

452 418 326 
249 110 000 
8 000 000 

6 

1 709 

10 

5 

i 70 

1 82 
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C - CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 25 .12 .1953 

Ö Z E T İ 

6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifelerine da 

Kanun No. 

6200 

7478 ] 
5977 [ 
297 | 
178 J 

Tarihi G - CETVELİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun gelecek yıllara geçici y 
37 nci maddesi. 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanunlar. 

E - CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri. 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı

ları ücreti 
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D - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev;i Aded Ücret 

3 Başmontör veya BaşmaMnist 
3 Servis şefi 
5 Memur 

0 

10 
11 
6 
7 
8 
9 

10 

9 
7 
9 

10 
11 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
9 
9 

11 

» 
2> 

» 
» 
» 
» 
5» 

» 

Kaloriferci 
Usta 

» 
» 
» 

Şoför 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 
» 

Şoför 
Bahçıvan 

» 

1 
41 
66 

950 
950 
800 

95 
10 
5 

132 
77 

260 
16 
8 

15 
1 
2 
3 
2 
4 
2 

37 
68 
85 
7 
5 

10 
1 
1 
2 

700 
350 
300 
600 
500 
450 
400 
350 

400 
500 
400 
350 
300 
500 
450 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
400 
400 
300 

I). Memurivei'in nev'i Aded üerot 

1 Servis şefi 
2 » 
7 Tahsildar 

10 » 
11 » 
11 Doktor 
9 Dağıtıcı 
11 » 
11 Odacı 
10 » 
11 » 
12 » 
11 Bekçi 
10 » 
11 » 

6 Sürveyan 
7 » 
9 Sürveyan 

10 » 
11 » 
11 İşçi 
10 » 

8 Kaloriferci 
5 Hemşire 
3 Daktilo (Dil bilir) 

43 
24 
10 
20 
10 
15 
10 
2 

135 
60 
2 
1 

165 
63 

1 
10 
10 

7 
9 
5 

10 
2 

3 
1 
2 

1 250 
1 100 

500 
350 
300 
300 
400 
300 
300 
350 
300 
250 
300 
350 
300 
600 
500 
400 
350 
300 
300 
350 

450 
700 
950 

6 Daktil 

1 1 100 
3 700 

9 
10 
11 

1 
2 
3 
4 

11 
8 

» 
» 
» 

Servis 
» 
» 
» 

Santr 
» 

6 

7 
6 

10 
11 

6 
9 
7 
7 
6 

11 
11 
e 

Memu 

» 
» 
» 
» 

Dosya 
Dosya 
Gönde 
İdare 
Kütüp 
Tevzi 
Dokto 
Tashih 

I » 
8 Teksir 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 



D. Memuriyetin Nev'i 

8 Santralci 
8 Dağıtıcı 
9 » 
8 Ozalitçi 
9 Başodacı 

11 » 

Aded 

1 
4 
4 
2 
4 

r-l 

Ücret 

450 
450 
400 
450 
400 

— 5 3 -
D. Memuriyetin Nev'i 

11 Odacı 

12 » 

13 » 

300 11 Bekçi 

Devlet Su İşleri O. M. Bütçesi 

Aded 

30 

1 

3 

22 

Ücret 

300 

250 

200 

300 

D. 

1 
3 
4 
5 
4 
5 

M 

Avukat 
» 
» 

Dosya 
Memur 

» 

(S. Sayısı : 723 • 
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L — CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

6 Y, Müh. Müh. veya Fen memu
ru (İh. Mv.) 1 

7 Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 2 
8 Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 5 
9 Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 9 

10 Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 10 
12 Memur 2 
13 Memur 1 
7 Mütercim 1 

5 Şube Başmühendisi (Yük. Müh.) 
(İh. Mv.) 5 

8 Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 10 
9 Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 7 

10 Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 24 
11 Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 19 
12 Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 15 
10 Ressam 2 
12 Ressam 1 
12 Memur 3 

10 Mesul muhasip 2 

950 
800 
700 
600 
500 
400 
350 
800 

1 100 
700 
600 
500 
450 
400 
500 
400 
400 
500 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

10 Veznedar 1 
11 Veznedar 3 

6 Su]ama Mütehassısı (Y. Müh. 
Ziraat) 1 

7 Sulama Mütehassısı (Y. Müh. 
Ziraat) 2 

8 Sulama Mütehassısı (Y. Müh. 
Ziraat) 2 

4 Tarım Müşaviri (Y. Zir. Müh.) 
(İh. Mv.) 1 

İktisat Müşaviri (İh. Mv.) 1 
Fen He. Md. Y. Müh. (İh. Mv.) 7 
Mak. Şb. Md. Y. Müh. veya Müh. 
(İh. Mv.) 1 
Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 
(İh. Mv.) 2 
Şube Müdürü 2 
Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 
(İh. Mv.) 9 
Y. Müh. Müh. veya Fen memuru 
(İh) Mv.) 10 

500 
450 

950 

800 

700 

9 
3 
4 

5 

6 
6 

1 250 

1 250 
1 250 

1 250 

950 
950 

800 

700 

D. Me 

Ressam 
Bölge M 
Bölge M 
(İh. Mv 
Şube B 
(İh. Mv 
Şube B 
İşletme 
(İh. M 

6 Y. Müh 
(İh. Mv 

7 Y. Müh 
(İh. Mv 

8 Y. Müh 
9 Ressam 

10 Ressam 
11 Ressam 
12 Ressam 

6 Sulama 
7 Sulama 
8 Sulama 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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T - CETVELÎ 

237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar 

Madde 23.112 
Madde 23.612 

Aded 

Taşıt alımları. 
Taşılt alımları. 

Taşıtın cinsi Nerede (k 

50 Kamyon, tam yüklü, ağırlığı en az 9 000 kg. Tarımı se 
50 Kamyon, Danperli, tam yüklü, ağırlığı en az 9 000 kjg. » 

150 Arazi Pick-up (Üç kişilik) ( 4 X 4 ) » 
150 Arazi (binek (4 X 4) » 
30 Arazi kaptıkaçtı, şehir dışı hizmetler için (4 X 4) » 
30 Kaptıkaçtı, şehir dışı hizmetler için (4 X 2) 
20 Otobüs ( 4 X 2 ) (School bus) 
15 Motosiklet (240 cc.) 

100 Bisiklet (Erkek için) 
6 Ambulans (4 X 2) 
4 Arazi ambulansı (4 X 4) 

Köy İçme Suları Grenel Müdürlüğü için satmalınacak taşıtlar 

10 Kamyon, tam yüMü, ağırlığı en az 7 500 kg. 
40 Arazi binek (4 X 4) 
16 Kaptıkaçtı, şehir dışı hizmetler için 

» 
• » 

"» 
> 
> 
» 

» 
» 
• » 

Devlet Su işleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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E - CETVELİ 

1966 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki formüller bu bütçe için 

Bölüm Madde 

12.000 Personel giderleri : 
12.520 Kasa tazminatı : 

7398 sayılı Kanunla, DSİ teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar yardımcısı ve kıymet m 
müdür ve muavinleri ile mesul muhasiplerin kasa tazminatı 12.520 nci maddeden ödenir. 

16.000 Çeşitli giderler : 
16.730 Tören giderleri : 

DSİ tarafından inşa edilen ve edilecek olan tesislerin temel atma ve açılış törenleriyle ilgi 

Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri : 

21.114 Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi için etüt giderleri : 
Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi için yaptırılacak etüt masrafları 
deden ödenir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları: 
23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
23.112 Taşıt alımları : 
23.612 Taşıt alımları : 

Trafik kazalariyle ilgili tazminatlar da bu tertipten ödenir. 
21.000 Etüt ve proje giderleri : 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : 

Vasıfları itibariyle 4/10195 saydı Kararname şümulüne girmekle beraber aylıklı olarak i 
ci görev yollukları bu bölümlerdeki teknik personel geçici görev yollukları tertiplerinden 

21.000 Etüt ve proje giderleri : 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 

Çeşitli yardım andlaşmalarmdan yararlanacak yatırım hizmetlileri için yurda getirilmiş bu 
gereğince yapılacak ödemeler, 21.000 ve 22.000 nci bölümlerin hizmetle ilgili tertiplerinden 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 723) 
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i . 3 . 1965 ten sonra servis harici edilen taşıtlar 

Âdedi Cinsi 

7 
4 
3 
2 
1 
1 

Arazi binek 
» » 
» » 

Arazi Piek - up 
» » 

Sab. Kar. Kam. 

Markası 

(CJ-3A) Willys 
(CJ-3B) » 
(CJ-5) » 
(475 -4WD) » 
(LB - 226 - 4WD) » 
(R -195 -175) International 

Satmalma 
tarihi 

1953 
1954 
1957 
1954 
1955 
1954 

mmm 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 720; 
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Karayolları G. Md. Bütçe 





Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu ta 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 /15 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30 . 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/203 - 5810 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1965 tarihind 
lan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar : 5539, 6387, 107, 108 ve 667 sayılı kanunlarla merkez ve iller için kabul edilmiş 
(L) cetvelindeki kadrolar düşül müş ve fiilî kadrolar karşılığı ile % 35 1er karşı lığı hesaplan 

12.210 Hizmetliler ücreti : 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tabi olup tasarıya il işik (L) cetv 
sep haklara göre tesbit edilen % 35 1er karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : Geçici müddetle yapılması gereken hizmetler için 19 66 yılında a 
tesep haklara göre tesbit edilen % 35 ler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 
12.271 Devlet yolları bakım teknik personel ücreti : Trafik, yol, bitümlü kaplama, tesis, köprü 

10195 sayılı Kararnameye tabi teknik personelin yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmişt 
12.272 İl ve köy yolları bakım teknik personel ücreti : î l ve köy yollarında bakım ve idare işleri 

tâbi teknik personelin yevnıiyel eri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
12.280 İşçi ücretleri : Trafik, yol, b itümlü kaplama, tesis, köprü ve makina balkımı ve idame işler 

haklar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
12.310 Çocuk zammı : Merkez ve bölg eler teşkilâtında çalışan maaşlı memurlara ve barem içi h 

karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
12.320 Doğum yardımı : Merkez ve 'bölgeler teşkilâtında çalışan maaşlı memurlar ile barem içi h 

üzere teklif edilmiştir. 
12.330 ölüm yardımı : Merkez ve bölge teşkilâtında çalışan maaşlı memurlar ile barem içi hizme 

yapılacak yardımı karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
12.340 Tedavi gideri : 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini tadil eden 7351 sayılı Kanun uya 

18 . 12 . 1962 tarih ve 6/1214 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan tedavi masrafları Yöne 
dımlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 1 500 den yüksek rakımlı yerlerde vazife gören maaşlı memurlara ver 
üzere teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 5 434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (A) ve (B) fıkralariy 
gereğince T. C. Emekli Sandığına ödenecek emekli kesenekleri karşılığı olarak aylık ve hizm 
alınmak suretiyle teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Bölütm Maıdde 

12.380 Sosyal Sigortalar prim karşılığı : 506 sayılı Kanun gereğince işveren hissesi için Sosyal Sig 
ken prim karşılıkları olarakl2.271 ve 12. 272 teknik personel ücreti 12.280 işçi ücretleri top 
ücret alanlardan sigortalı olanların sigarla primleri lıesabedilerek teklif edilmiş tir. 

12.520 Kasa tazminatı : 7399 sayılı Kanuna göre, verilmekte olan kasa tazminatı karşılığı olarak te 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Mad deyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 
12.710 Temsil ödeneği : 5027 ve 7237 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken Genel Müdürlük tem 

lif edilmiştir. 
12.811 Sürekli görev yollukları : Yeniden ve naklen yapılacak tâyinler sebebiyle yer değiştirmeler 

edilmiştir. 
12.813 Geçici görev yolluğu : İdari inceleme ve denetleme maksadiyle geçici görevlerle başka 

karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
12.814 Yalbancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : Yabancı uzmanlarla yardımcılarını 

üzere teklif edilmiştir. 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğ 

bakım işlerinde çalışan işçilere verilecek tazminatlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
12.817 Yol ve makina bakımı geçici görev yolluğu : Devlet yolu bakım personeli ile makina bak 

yere gönderilmeleri halinde yllukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
12.834 Kurs yolluğu : Merkezde veya bölgelerde açılacak kurslara iştirak edeceklere verilecek y 

miştir. 
12.841 Tedavi yolluğu : 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini değiştiren 7351 sayılı Kanun gereğin 

rafları Yönetmeliği hükümleri uyarınca verilecek tedavi yolluklarını karşılamak üzere tekli 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Yol konusu ile ilgili teknik (görüşmeleri incelemek üzere g 

rilec klerin yollukları için teklif edilmiştir. 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : Staj ve öğrenim amacı ile yurt dışına gönderileceklerle 

masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 1966 malî yılı programı gereğince yur t dışında k 

ceklerin yollukları karşılığı teklif edilmiştir. 
13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı ile bölgeler ve ikrara! g 

sağlamak üzere teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Bölüm Madde 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı ile böl 
defter alımları ile giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı ile bölgel 
döşeme ve demirba§ ihtiyaçlarını (karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı ile bölgeler ve grup şef 
karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı ile bölgeler ve grup 
mak üzere teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Giyim eşyası verilmesi gereken personelin bu iht 
miştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 13.110 - 13.180 maddeleri dışında kalan genel yönetimle ilgi 
teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : Teşkilâtın içme ve şehir suları ihtiyacı için teklif edilmiştir. 
13.220 Temizlik giderleri : Teşkilâtın temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere teklif edil 
13.230 Aydınlatma giderleri : Genel Müdürlük, bölgeler ve makina ikmal grup şeflikleri aydı 

üzere teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 13.210 - 13.280 maddeleri dışında kalan genel yönetimle ilgili 

miştir. 
13.410 Posta - Telgraf giderleri : Merkez ve teşkilâtın posta ve telgraf giderleri karşılığı teklif 
13.420 Telefon giderleri : Genel Müdürlük, bölgeler, makina ve ikmal grup şeflikleri telefon g 

miştir. 
13.610 Kira bedeli : Genel Müdürlükte ve bölgelerde kira ile tutulan binaların sözleşmeleri ger 

üzere telklif edilmiştir. 
14.000 14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : Genel Müdürlüğümüz adına ve aleyhine açılan dâvaların 

kişi ücreti; karşı tarafa ödenecek mahkeme masrafları ve vekâlet ücretiyle, mahkeme harçl 
14.341 3325 sayılı Kanununun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : Maddeyi muhafaza iç 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gider 

teklif edilmiştir. 
14.510 Kurs giderleri : Merkez ve bölgeler teşkilâtında açılacak kursların giderlerini karşılamak 
14.520 Burs giderleri : Yurt içinde idare hesabına okuyan burslu öğrencilerin burs ücretleriyl 

lif edilmiştir. 
KarayoEarı G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri : 1966 yılında dış ülkelerde okutulacak öğrenc 
edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 1489 sayılı Kanuna göre Amerika'da ve Almanya'daki talebe 
edilmiştir. 

16.370 İç fuar ve sergileri giderleri : 1966 yılında idarece iştirak edilecek fuar ve sergilerin gid 
miştir. 

16.390 Propaganda ve tanıtma giderleri : Karayollarını tanıtma amacı ile yapılacak propaganda v 
teklif edilmiştir. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantılar giderleri : Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 
16.710 Temsü giderleri : Genel Müdürlüğün ağırlama masrafı ile kurum ve derneklere yapılacak 

edilmiştir. 
Yol ve köprü bakımı ve idame giderleri : 

16.842 Bakım malzeme giderleri : Trrafik, yol bakımı, köprü bakımı bitümlü kaplama, yol boyu 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.843 Yönetim giderleri : Köprü b akım, trafik hizmetleri, yol bakımı, bitümlü kap lama ve bölg 
giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.844 Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde meydana gelecek yol ve köprü arızalarının giderilmesi 
arızaların giderilmesinde kullanılmak üzere teklif edilmiştir. 

16.845 Çeşitli giderler : Trafik, yol bakımı, köprü bakımı, bitümlü kaplama işleri çeşitli giderl 
Makina bakımı ve idame giderleri : 

16.851 Makina ve teçhizat onarımı ve satmalımı : Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 
16.852 Makina veteçhizat yedek parça ikmâli : Bakım makinalarmm yedek parça ihtiyacını karşıl 
16.853 Bakım malzeme giderleri : Atelye, tamirhane ve tesislerin işletme giderleri karşılığı olarak 
16.854 Yönetim giderleri : Makina bakımının gerektirdiği yönetim giderleri karşılığı olarak teklif 
16.855 Çeşitli giderler : Bakım işlerinde çalışan vagon ve tankerler için gerekli giderler karşılığı o 
16.861 Bakım ve idame giderleri (il yolları) karayolları eli ile sarf edilecektir : ti yollları bakım ve 

lif edilmiştir. 
16.862 Bakım ve idame giderleri köy yolları dağıtım şekli Bakanlıkça tebit edilir : Karayolları b 

için teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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21.000 21.541 Etüt ve proje gierleri : 
Malzeme İşçilik Yönetim Çeşitli 

Araştrma 
Keşif şartname 
Plânlama 
Yol etüt, proje 
Köprü etüt, proje 
Maliye 
Elektronik hesap makinaları 

1 400 000 
2 000 

60 000 
625 000 
25 000 
15 000 

750 000 

2 870 000 
42 000 

395 000 
3 870 000 

a'95 000 
14 000 

613 000 

50 000 
1 000 
5 000 

80 000 
5 000 

10 000 
25 000 

30 0 

20 
10 0 

21.542 Teknik personel ücretleri 
2 877 000 + 7 999 000 -f 176 000 + 60 0 

Lira 

Araştrma 
Keşif şartname 
Plânlama 
Yol etüt, proje 
Köprü etüt, proje 
Elektronik hesap 
Faaliyet 

makinaları 

2 888 000 
250 000 
800 000 

3 100 000 
900 000 
340 000 
230 000 

8 508 000 
21.543 Teknik personel geçici görev yollukları : Devlet yolu etüt ve proje hizmetleri geçici görev 
21.561 Etüt ve proje giderleri : î l yolları etüt ve proje giderleri işçiliğine sarf edilmek üzere tek 
21.562 Teknik personel ücretleri > İl yollarında çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşüam 
21.563 Teknik personel geçici görev yollukları : Karayolları Grenel Müdürlüğü tarafından yapıla 

çici görev yolluğu karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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21.571 Etüt ve proje giderleri 

Malzeme giderleri 
îşçi ücretleri 

Lina 

600 000 
1 400 000 

2 000 000 
21.572 Teknik personel ücretleri : Köy yollarında çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılam 
21.573 Teknik personel geçici görev yollukları : Köy yolları etüt ve proje hizmetleri geçici görev yoll 
21.621 203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve yapımı işlerinin gerektirdiği giderler (Harita Gen 

kanlığınca aktarılır) : 203 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler için teklif edilmiştir. 
22000 22.541 Yol, köprü tesis yapımı ve büyük onarım giderleri : 

İşçilik ve Kontrollük ve 
Yapı giderleri malzeme Kira Müşavrlik Yöne 

İdare binaları 
Tamirhane depo 
ambar atelye 
Yol yapmı 
Geçit yolları 
Köprü yapımı 
Bitümlü yol 
kaplama 
Köprü onarımı 
Yol onarımı 

5 450 000 

300 000 
60 000 000 
2 100 000 
18 000 000 

3 500 000 
3 300 000 
20 680 000 

Bitümlü kaplama 2 425 000 
Tesis onarımı 150 000 

115 905 000 

6 535 000 

2 650 000 
69 325 000 
9 130 000 
9 075 000 

24 600 000 
4 300 000 
24 915 000 
6 765 000 
1 750 000 

+ 159 045 000 

— 
100 000 
30 000 

— 

50 000 
50 000 
20 000 
80 000 

— 

+ 330 000 

500 000 

50 000 
8 200 000 
800 000 
100 000 

150 000 
150 000 

1 300 000 
78 000 
50 000 

+ 11 378 000 

50 

1 200 
140 
125 

50 
200 
600 
92 
25 

+ 2 482 
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22.542 Teknik personel ücretleri : 

İdare binaları 
, Tamirhane, dapo, 

ambar ve atelyeler 
Yol yapımı -
Geçit yolları 
Köprü yapımı 
Bitümlü kaplama 
yapımı 
Yol onarımı 
Bitümlü kaplama 
onarımı 
Köprü onarımı 

Lira 

1 200 000 

100 000 
8 500 000 

650 000 
4 400 000 

1 500 000 
1 800 000 

500 000 
420 000 

19 070 000 
22.543 Teknik personel geçici görev yollukları Devlet yolları yapım ve onarım işlerinde çalışan te 

için teklif edilmiştir 
22.561 Yol, iköprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri : 

İşçilik ve Kontrollük ve 
Yapı giderlir Malzeme Kira Müşavirlik Yö 

Yol yapımı 
Yol onarımı 
Asfalt yapımı 
Köprü yapımı 
Köprü onarımı 

14 300 000 
12 745 000 

540 000 
12 400 000 

900 000 

40 885 000 + 

8 550 000 
7 574 000 
4 985 000 
1 500 000 
3 450 000 

26 059 000 + 

25 000 
15 000 
50 000 

— 
50 000 

140 000 + 

419 000 
420 000 
50 000 

— 
50 000 

939 000 

1 
10 

15 

5 
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22.562 Teknik personel ücretleri : 
Lira 

450 000 
1 000 000 

250 000 
250 000 

1 950 000 
22.563 Teknik personel geçici görev yollukları : İl yolları yapı ve onarıra hizmetleri geçici görev 

miştir. 

22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım : 
Lira 

Malzeme 5 000 000 
İşçilik 4 600 000 
Çeşitli giderleri 400 000 

10 000 000 

22.572 Teknik personel ücretleri : Köy yollarında çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılamak 
.22.573 Teknik personel geçici görev yollukları : Köy yolları yapımı ve onarım işlerinde çalışan 

karşılamak üzere teklif edilmiştir; 
22.574 Köy yolları yapımı dağıtım şekli Bakanlıkça tecbit edilir : Köy yolları yapımına Bakanın 

edilmiştir. 
22.611 Yapu tesis ve büyük onarım giderleri : Turistik yolların yapı, tesis ve büyük onarım gid 
22.612 Turistik yollarda çalışan teknik personelin ücretlerini karşılamak için teklif edilmiştir. 
.22.613 Teknik personel geçici görev yollukları : Turistik yollarda çalışan teknik personelin geçi 

teklif edilmiştir. 
Karayolları GL Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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23.000 23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar : 
Lira 

Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarımları 120 000 000 
Atclye, tesisat, teçhizat ve işçilik giderleri 64 000 000 
Yedek parça giderleri 44 450 000 

228 450 000 
. Bu miktardan 80 000 000 liralık kısmı proje kredisi ile temin edilecek makina ve teçhiza 

Nakden harcanmaz. 
23.543 Teknik personel ücreti : Makina servisi teknik personelin ücretleri karşılığı teklif edilmi 
23.544 Teknik personel geçici görev yollukları : Makina hizmetleri teknik personel geçici görev 

edilmiştir. 
23.561 Makina ve teçhiza| alımları ve büyük onraımları : Yedek parça ikmali için 13 750 000 l 
23.563 Teknik personel ücretleri : İl yolları hizmetlerinde çalışan teknik personelin yevmiyeler 
23.564 Teknik personel geçici görev yollukları : İl yolları makina hizmetleri geçici görev yoll 
23.571 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

Lira 

Yedek parça alımı 30 000 000 
Takım, tezgâh avadanlık 4 700 000 
İşçilik giderleri 300 000 

35 000 000 

23.573 Teknik personel ücreti : Köy yolları makina hizmetlerinde çalışan teknik personelin ye 
miştir. 

23.574 Teknik prsonel geçici görev yollukları : Köy yolları makina hizmetlerinde çalışan person 
mak üzere teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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32.000 
34.000 

32.100 
34.250 

34.720 

(A/3) Sermaye teşkili ve transferler 

Kamulaştırma : Devlet ve il yolları kamulaştırması için teklif edilmiştir. 
580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine göre Millî Pdodüktivite Merkezine ödenecek aidat 
mek üzere teklif edilmiştir. 
Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 

Li 

35.000 35.210 
35.220 

35.230 
35.240 
35.360 
35.710 

Beynelmilel Köprü ve Şoseler Birliği 
Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği 
RILEM - Beynelmilel Lâboratu varlar Birliği 
Highway Reserarch Boar 
Highway Reserarch Boar 
Türkiye Köprü İnşaat Cemiyeti 
Avrupa Beton Komitesi 
Amerikan Beton Enstitüsü 
Milletlerarası Jeolejik Bilimler Birliği 
İngiliz Kıraliyet Kırtasiye Bürosu 
Muhtelif - Muhtemel ödemeler 

8 
% 1 ek karşılıklar : Aylık ve hizmetliler ücreti toplamının % 1 i olarak teklif edilmiştir. 
Emekli ikramiyesi : 1966 yılında 25 yıl ve daha fazla hizmet sürelerini doldurmuş bulun 
rine getirilebilmesi için teklif edilmiştir. 
Sandık yönetim giderleri : Sandık yönetim giderleri olarak 1966 yılı içinde Emekli San 
Diğer ödemeler : 55 den eksik yaş karşılıkları için tekif edilmiştir. 
Sigortaya ödenecek yönetim primi : Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 
Mahdut Mesuliyetli Karayolları Kredi ve İstihlâk Kooperatifi memur ve hizmetlilerin öğl 
re : Merkez teşkilâtına dâhil memur ve müstahdemler mevcudunun % 60 ma ve bir m 
hesaplanarak teklif edilmiştir. 

75 
40 
84 

100 
100 

1.250 
400 
65 

150 
4 

SW 
$ 
SW 
$ 
$ 
NF 
sw 
$ 
» 
» 

2 

1 
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36.000 36.300 Geçen yıllar borçarı : Geçen ve eski yıllar borçları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
36.400 İlâma bağlı borçlar : İstimlâk ve tazminat dâvaları ile fiyat değişimi, sözleşme ihtilâflarının 

minat ile ilgili ilâmlarda, borcun karşılık tertibinin bulunmaması halleri karşısında borcun 
edilmiştir. 

36.500 İstikraz ödemeleri konsolide borç : Westinghouse ve Hermes kredilerinden Konsolide t 
ödemeyi karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

36.600 Geri verilecek paralar : Muhasebei Umumiye Kanununun 48, ve 74 ncü maddelerine göre 
için teklif edilmiştir. 

36.700 Müteahhit bono borçları : 307 sayılı Kanuna göre çıkarılan iç ve dış bonolar karşılığı i 
36.910 Amerikan teknik yardımları karşılığı geçici hesabı : Maddeyi muhafaza için 1 lira tekl 
36.920 5582 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar karşılığı : Maddeyi muhafaza için 1 lir 

Gelir Gerekçesi 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarından temin edeceği gelir karşılığı olarak 62.110 nc 
desine 1 lira, 62120 nci «Kiralar ve taşınır değerler gelirleri» maddesine 500 000 liraı 62.200 ncü «Taş,nır m 
2 750 000 lira, 63.220 nci «Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları» maddesine 750 000 lira, 63.390 ncı 
5 000 000 lira, 63.400 ncü «Bağışlar» maddesine 1 lira, 63.500 ncü «Gelir kaydolunacak teminatı akçeleri» m 

2.— 72.100 ncü «Hazine yardımı» maddesine 701 965 707 lira, 72.200 ncü «Proje kredisi karşılıkları» m 
«5559 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden alınacak paralar» maddesine 370 000 000 lira, 72 
nakit» maddesine 10 000 000 lira, teklif edilmiştir. 
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Rapor 

Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1965 malî yılı Bütçesiyle yaptığı ve 1966 malî yılı Bütçe tasarısına 
da sunmaktayız. 

BİRİNCİ KISIM 

Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş, teşkilât 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, M 

lu, müşavirler ile 5 Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük ve daire başkanlıklarına bağlı 16 Fen Heyeti Müdü 
ayrıca bir merkez atölyesinden ibarettir. 

İller teşkilâtı : 13 Bölge Müdürlüğü, Bölge müdürlüklerine bağlı 87 şube 2 makine ve ikmal grup ş 
ve Sivas illerinde 1 Mart 1966 dan itibaren faaliyete geçecek olan 3 yeni bölge ile bölge müdürlükleri sayısı 1 

5539 sayılı Kanuna göre Karayolları Devlet, il ve köy yolu olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan 
Devlet yolları : Önemli bölge ve il merkezlerinin, demir, deniz ve hava istasyon, iskele, liman ve alanla 

de anayollardır. 
11 yolları .- Şehir, kasaba, ilçe ve bucak merkezlerinin birbirine ve il merkezine ve komşu ildeki yakın 

kın demiryolu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlıy 
Köy yolları : Devlet ve il yolları ağlarına girmiyen diğer bütün yollar köy yolu sayılır. 

Esas görevler : 
A) Devlet yollarında : 
a) Yol şebekelerinin ekonomik ve teknik etütlerini yapmak, yol şebekelerini tespit etmek, öncelik sırala 
b) Yol köprüleri inşa ve ıslâh etmek, onarmak ve devamlı bakım altında bulundurmak, 
c) Yol şebekelerinin yapım, ıslâh, onarım, bakım ve diğer hususlarda teknik şart ve vasıflarını tespit etm 
d) Yol şebelerinin etüt ve projelerini yapmak, 
e) Yolların emniyetle kullanılması ve korunmasına ait esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve tra 
B) İl ve köy yollarında : 

Karayolları G. ,Md. (Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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a) İli erce hazırlanan il ve köy yollarının yapım, ve bakım programlarını inceliyerek Bayındırlık Baka 
b) İllerce yapılan yol ve köprü proje ve keşiflerini incelemek ve tasdik etmek. 
5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve plân hedeflerine. 

İKİNCİ KISIM 

DEYLET YOLLARI 

Karayolları ağının esasını teşkil eden Devlet yolları, Bakanlar Kurulunun 12 . 8 . 1963 gün ve 6/2104 s 
pit edilmiştir. 

1965 takvim yılı sonu itibariyle, Devlet yolu ağının ancak 26 925 km. si her türlü hava şartlarında geçi 
larında geçit veren Devlet yollarının senelere göre durumu Tablo 1 de gösterilmiştir. 

Bundan görülmektedir ki halen 8 113 km. Devlet yolu her mevsim geçit vermemektedir. Bunun 2 134 km. s 
5 Yıllık Plân hedeflerinde de belirtildiği üzere, Karayolları ekonomik şartalara, turizme, trafik hacmine 

cek geometrik ve fizikî standartlara göre yapılacak onarılmaktadır. Ye Devlet yolu şebekesinin tamamının he 
mesine çalışılmaktadır. 

35 000 km. Devlet yolunun 16 715 km. si ana istikâmetler olarak isimlendirilmiş olup, sosyal ve ekonom 
de toplamıştır. 20 senelik trafik projeksiyonuna göre bu şebeke sınıflandırılmış ve 3 519 km. yol 1 nci sı 
km. yol III ncü sınıf ve 654 km. yol IV ncü sınıf olarak tesbit edilmiştir. Şebekenin mevcut durumu şebekedeki 
halinde maliyetin ne olacağı tespit edilmiştir. Buna göre yol yapımı için 3,5 milyar lira, asfaltlama için 1 662 
için 773 milyon lira, istimlâk için 300 milyon lira, olmak üzere 6 milyar 230 milyon liralık bir malî porte 

Ana istikâmet yolları dışında kalan 18 000 km. yol için de 6,5 milyar liralık bir masraf hesaplanmıştır. Bu 
için gerekli tahsisat 12,7 milyar lira olmakta vebu yıl, bu iş için ayrılan ödeneği bundan sonraki tempo içinde es 
yıla ihtiyaç göstermektedir. Bu süre plânlamada nazarı itibara alman projeksiyon süresinin iki mislidir. B 
20 yılda gerçekleştirmek için yılda 250 milyon lira dış krediye, 375 milyon lira iç ödeneğe ihtiyaç olacak 
yük köprüler için de her yıl için 50 milyon lira ödeneğe ihtiyaç olacaktır. 

İstanbul geçişi ve Boğaz köprüsü, İstanbul - Ankara oto yolu çakıt varyantı gibi özel yollar, büyük ist 
geçişleri bu hesabın dışında bırakılmıştır. 

Devlet yollarının yol standartlarına göre durumu ve geometrik standart bakımından tasnifleri ile büy 
4 No. lu tablolarda gösterilmiş bulunmaktadır. 
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İL YOLLARI 

Karayolu ulaştırma sisteminin anadamarlarmı teşkil eden Devlet "yollarının il yollariyle ve il yollarının 
vardıı. 

İllerin mütalâaları da alınarak yapılan 5 yıllık plânın 1963 yılında tatbikine başlanmıştır. 
12 . 8 . 1963 gün ve 6/2104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet yolu ağının 35 038 Km. olarak tasd 

olarak tesbit 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 Yolları Kuruluşu adı geçen Bakanlığa devr 
bütçe raporu son kısma eklenmiştir. 

23 907 Km. lik il yolu ağının 1966 yılında tamamı olan 23 907 Km. si üzerinde Karayolları Genel Müd 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

YATIRIMLAR 

1966 yılı için ayrılmış olan 777 079 000 Tl. lık yatırım esas itibariyle aşağıdaki dört bölüme ayrılmıştır. 
1. Devlet yolları yatırımı 567 079 000 (Bütçede harcanamaz kaydı ile yer alan proje kredisi karşıl 
2. İl yolları yatırımı 90 000 000 
3. Turistik yollar 10 000 000 
4. Köy yolları yatırımı 110 000 000 

Toplam 777 079 000 Milyon Tl. 

1965 yılı tatbikatı ve 1966 bütçe tasarısı : 
Genel Müdürlüğün kuruluş yılından bu yıla kadar aldığı bütçe tahsisatı Devlet il ve köy yolları için ay 

rilmiştir. Karayolları Bütçesinin genel bütçeye oranları 6 No. lu tabloda gösterilmiştir. 
Bu tabloda görüleceği üzere Karayolları Bütçesinin genel bütçeye nazaran son 15 senelik ortalaması % 

düşmektedir. Bu oran .1965 yılında % 7,6 idi. 
1965 yılı sarfiyat durumu 8 No. lu tabloda ve yapılan işlerin özeti 9 No. lu tabloda gösterilmiştir. 
1966 yılı yatırımlarının bütçeye göre dağıtım şekli 10 No. lu ve işlerin cinsine göre dağıtım 11 No. lu ta 
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1965 ve 1966 yılı bütçelerinin mukayeselerinden şu sonuçların çıkarılması mümkündür : 
1965 yılında makina proje kredileri için yapılan kesintiden sonra bakiye toplam yatırım miktarı (İslere 

rı) 569 000 000 Tl: iken 1966 yılında bu rakam 562 014 000 Tl. na düşmektedir. 
Son defa Karayolları sorumluluğuna verilen il yolları dolayısiyle yeni bölge ve şubelerin kurulması zaru 

le artacak personel, akar yakıt ve malzeme ve personel masraflarmdaki fiyat artışları nazarı itibara alı 
mezkûr miktarın azalmış olması muvacehesinde Karayollarından beklenen hizmetin yerine getirilmesinde aks 

7 numaralı tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi millî gelirdeki karayolu payının artış seyrine uy 
çedeki payının da artmakta olması icabeder idi. Halbuki 1957 den 1964 e kadar millî gelirdeki Karayollar 
halde, Karayollarınca yapılan harcamaların millî bütçeye oranı aynı seneler içinde % 11,8 den % 6,6 ya d 

DEVLET YOLLARI 

Etüt ve proje : 
Plânlama, etüt ve proje işleri : 
1966 yılı için bu masrafları karşılamak üzere 20 000 000 Tl. ayrılmış bulunmaktadır. Bu miktar bu bölü 

bilecek seviyede değildir. Yeni kurulan bölgelerde açılacak servislerin de zaruri masrafları ilâve edilirse hiz 
için ilâve 3 000 000 Tl. na ihtiyaç vardır. Yatırımların zamanında ve isabetli bir şekilde yapılabilmesinin 
tülmesi ile mümkün olacağı açık bir gerçektir. Bu bakımdan bu hizmetler için gerekli ödeneğin verilmesi z 

Güney - Batı Anadolu yolları için yapılmakta olan ekonomik ve fizibilite etüdü son safhaya gelmiş bulu 
rilmiş olacaktır. 

istimlâk ve satınalmalar : 
1965 malî yılında kamulaştırma işleri için 35 000 000 Tl. ayrılmıştır. Bu ödenek Devlet yolları ve Kara 

kamulaştırma ihtiyacına cevap verememiştir. Genel Müdürlüğün 1965 yılında intikal eden borçlarla berabe 
laştırma ödeneğine ihtiyaç olacaktır. 1966 yılı için konulabilen ödenek 35 000 000 Tl. olabilmiştir. Aradak 
zını yavaşlatabilecek niteliktedir. 

Yol yapımı : 
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol ve yolla ilgili hizmetlerin bir kısmını emanet, bir kısmını i^e ihale su 
Emanet çalışmalar konusunda aşağıda sayılmış olan başlıca prensiplerden hareket edilmektedir : 
1. Sosyal, ekonomik, turistik ve askerî sebeplerden dolayı acele hizmete arzı düşünülen yapım faaliyetler 
2. Sadece geçit sağlaması gayesi güden çalışmalar, 
3. Metrajı yapılmıyan ve keşfi tanzim edilemiyen ıslah ve onarım faaliyetleri, 
4. Tabiî âfetler ve heyelan sebepleriyle yollarda meydana gelen hasarların giderilmesi, 
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5. Mütaahhit bulunamıyan mahrumiyet bölgelerindeki çalışmalar, 
6. Makinalı mütaahhit cezbetmiyen küçük, perakende işler, 
7. Müaahhit nam ve hesabına yaptırılacak işlerde ikinci bir mütaahhit bulunamadığı haller, 
8. Asfalt kaplama, yapım ve yenileme işleri, 
9. Normal bakım ve kar mücadelesi faaliyetleri. 
Bu özellikteki işlerin dışındaki yapım ve onarım çalışmaları ihale suretiyle yürütülmektedir. 
Genel olarak işlerin hepsini emanet veya hepsini ihale suretiyle yürütmek kabil değildir. Projenin husus 

suretiyle yapılması icabetmektedir. 
Özet olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarda emanet ve ihaleli işlere yukarıda 

lerine göre yer verilmesi gerektiği görülmektedir. 
a) ihaleli işler : 
1965 yılında 65 244 000 TL nakit ve 4 000 000 Tl. bono olmak üzere toplam olarak 69 244 000 Tl. harcan 

alt yapısı ve 134 Km. yolun temeli tamamlanmıştır. Yıl içinde, geçen yıllardan noksan kalan işler de ikmal e 
Bu meyanda Ankara - İzmir yolunun genellikle ihaleli olarak devam etmekte olan sanat yapıları, tesviye 

de tamamlanmıştır. 1966 yılında asfaltı da ikmal edilerek, 618 Km. uzunluktaki bu önemli yol trafiğe açılmış 
Bursa - İzmir yolu 142 Km. kısalmış olacaktır. 

1965 yılı içinde ikmal edilen bir diğer önemli yol da Edirne - Kapıkule yoludur. Böylece memleketimize g 
dan İstanbul'a gelebilmektedirler. 

1966 bütçesinde devam eden ihaleli yol yapımı için 76 900 000 Tl. nakit ayrılmıştır. Bu ödenekle bütçey 
yapımına devam edilecek ve bu işlerden 8 adedi 1966 yılı içinde ikmal edilecektir. 1966 yılında ödenek kifa 
ihale edilemiyecektir. Bu meyanda 1964 programında olup da, ödenek yetersizliği dolayısiyle ihaleleri 196 
İzmir, Lapseki varyantı, Kanlı Geçit - Kömürler, Zara - Refahiye, Başhan - Bitlis, Reşadiye - Gevaş (Kuzgü 
yollarının 1966 yılında ihale edilebilmesi için, bütçeye en az 10 milyon Tl. ilâvesi gerekmektedir. 

b) Emanet işleri : 
1. Yol yapımı : 
1965 yılında malzeme ve işçilik bedeli olarak 68 760 000 Tl. ve 11 000 000 Tl. bono olmak üzere 79 670 00 

yolun alt yapısı, 408 Km. yolun temeli tamamlanmış ve 431 Km. yol trafiğe açılmıştır. 
Asfalt çalışmalarımızda mütemadilik esası göz önünde bulundurulmakta, asfaltı noksan, kesik kısımların 
Halen, Kapıkule - Edirne - İstanbul - Ankara - Konya - Silifle - Adana - Antakya Suriye Hd.; İstanbul -

kale - İzmir - Aydın - Denizli; Ankara - Afyon; Ankara - Bursa - İzmir gibi büyük istikametler tamamen v 
Turistik kılçık yolların asfaltlanmasına da devam edilmiştir. Turistik yol olarak üzerinde önemle duru 
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Denizi kıyılarını takibederek Antalya - Mersin yolu ile Antalya'ya, oradan da Suriye hududuna giden ve H 
Toplam boyu 2 146 Km. olan bu yolun 1 430 Km. sinin asfaltı ikmal edilmiştir. Bu yolun tamamının asfalt 
315 000 000 Tl. dır. 

1966 bütçesinde devam eden yol yapımı için 62 250 000 Tl. nakit, 5 000 000 Tl. bono olarak 67 250 000 
Tl. nakit olmak üzere toplam olarak 78 550 000 Tl. ayrılmış bulunmaktadır. 

Bu ödenekle devam eden emanet yol yapımı işlerinde faaliyet gösterilecektir. Ancak, yine ödenek kifay 
ölçüde girilememektedir. 1966 yılında emanet olarak sadece çok zaruri olan ve trafiği karşılamaz duruma 
7 yeni işe başlanılabilecektir. 

2. Yol onarımı : 
Emanet olarak ele alınan yol onarımına 1965 yılında 59 475 000 Tl. nakit ve 9 080 000 Tl. bono olmak ü 

Km. yolun alt yapısı ile 1 512 Km. yolun alt temel ve temeli iyileştirilmiştir. 
1966 yılında devam eden ve yeni işler için 46 600 000 Tl. ayrılmıştır. 
Bu ödenekle takriben 640 km. yolun alt yapısı ile 1 600 km. yolun alt temel ve temeli iyileştirilecektir. 
Bilhassa onarımla çalışma yapılan yollar Türkiye için hayatî lüzum olan yollardır. Onarım çalışmaları yolla 

fizikî standartlarım iyileştirme yönünde olmaktadır. Karayollarınca teklif edilip de sonradan çıkarılan bu ne 
melidir, kanaatindeyiz. Buna göre 32 000 000 Tl. ayrıca verilmelidir. 

Yolların şehir ve kasaba içlerinden geçen kısımları, genellikle trafiğin ihtiyacını kiırşılıyacak durumda deği 
bu gibi kısımlarının trafiği emniyet ve kolaylıkla geçirebilecek ve şehir ve kasabalara zarar vermiyecek hale 

1965 yılında Yüce Meclisçe kabul buyurulan 5 000 000 Tl. fazla tahsisatla 48 aded şehir ve kasabaların geçi 
dan 29 adedi ikmal edilmiştir. 19 adedinin inşasına 1966 yılında devam edilecektir. Bnnlar için de 2 275 000 

Fakat ele alınması gerekli pek çok şehir içlerine tahsisat kifayetsizliği dolayısiyle başlanamıyacaktır. Bu gru 
nisbetinde ve öncelik sıralarına göre ele alınabilecektir Kanaatimizce bu hizmetler için asgari 10 000 000 Tl. ilâve 

3. — Geçit yolları : 
1965 malî yılında geçit yollarına 14 700 000 Tl. nakit ve 2 000 000 Tl. bono olmak üzere 16 700 000 Tl. 
Bu ödenekle 210 km. geçit yolunda çalışılmış ve 124 km. yol trafiğe açılmıştır. 
1966 yılında geçit yolları için 13 000 000 Tl. harcanacak ve başlanmış olan işlere devam olunacaktır. Büt 

grupta da hiç/bir yeni işe başlamak kaibil olmıyaeağı gibi, devam etmekte olanlarda da yeterli bir çalışma 
c) Bitümlü kaplama yapımı ve onarımı 
1965 yılı içinde devlet yollarında 21 000 000 Tl. nakit ve 14 000 000 Tl. bono sarfivle 834 km.tulde yeni a 

tulde asfalt betonu, 238 km. tulde Rodmiks kaplama, 326 km. tulde sathi kaplama ve 70 km. tulde asfal 
tır. Bu işlerden 30 km. tulde asfalt betonu kaplaması ihale suretiyle yaptırılmıştır. 
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1966 yılı içinde Devlet yollarında 40 054 000 Tl. sı nakit ve 15 000 000 Tl. sı tutarında bono sarfı ile : 
863 km. tulde asfalt sathi kaplama, 7 km. tulde asfalt penetrasyon makadam kaplama, 120 km. tulde asfalt b 

betonu kaplama yapılması,; bu işlerden 23 km. asfalt betonu kaplamanın ihale suretiyle yaptırılması, 
500 km. tulde asfalt sathi kaplamanın onarılması planlanmaktadır, 
Gerek yolu kullananların rahatlığı, emniyeti ve gerekse yol bakımlarmdaki iktisadiliği sağlamak için hale 

ratle 25 000 km. ye iblâğı her bakımdan tavsiyeye şayandır. Bunun için asfaltlama imkânlarının (para ve mak 
tir. Temin edilen kredilerle nisbeten karşılanan makina ihtiyacına karşı bütçelerde de gerekli tahsisat verilmel 
nel Müdürlüğünün bütçesinde bu hizmete her yıl 70 000 000 Tl. civarında tahsisat ayrılabilmelidir. Halen ayr 
na göre daha 30 000 000 Tl. ilâve edilmelidir. Ancak, asfalt yapım hızı hazırlanan yolla artacağına göre onarı 
gibi yeteri kadar tahsisat ayrılmalıdır. 

Talebedilen tahsisat verildiği takdirde, gene noksan kesimlerin ikmaline çalışılacak ve Ankara - İzmir; İst 
Ankara - Samsun - Giresun; Ankara - Mersin yolları üzerindeki kopuk parçaların ikmaline çalışılacaktır. 

d) Tesis yapımı ve onarımı : 
1965 malî yılında 10 190 000 Tl. harcanmış ve 1965 programında bulunan işlere devam edilmiştir. 
1966 bütçesinde ayrılan 18 860 000 Tl. ile 1965 yılında başlanan işlere devam edilecek, ayrıca, 1965 yılı içi 

Martında faaliyete geçecek olan Bursa, Kastamonu ve Sivas bölgeleri tesis ve atölyeleri ile, il yollarını tamamı 
açılması zaruri bakım şube tesislerinin yapımı ele alınacaktır. 

Ancak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının istediği yol boyu kampingleri ve dinlenme yerleri için 2 000 000 
sinden bu tahsisatın ayrılması kabil olamamaktadır. Yapılması muhakkak ki faydalı olacak olan bu tesisler i 
lidir. 

Bilindiği üzere Karayollarına devredilmiş olan 23 907 km. il yolunun bakımım lâyıkiyle yapabilmek, yeniden 
il ve Devlet yollarında kar mücadelelerinin mümkün olabilmesi için, lüzumlu garaj, bakımevleri ve can kur 
5 500 000 Tl. ilâve edilmelidir. 

KÖPRÜLER 

a) Devlet yolu köprüleri : 
35 000 km. lik Devlet yolu ağında toplam boyu yaklaşık olarak 115 000 m. olan 4 150 aded köprü mevcu 
Bunlardan 47 000 m. uzunluğunda 1 750 aded köprü H 20 - S 16 standardmdandır. 

24 000 m. toplam boyundaki 720 adedi bu standarttan düşük ve dar olmakla beraber bugün için yeni 
Bu köprülerden dar ve taşıma kapasitesi düşük olup yenilenmesi gerekenlerin sayısı 1 680 olup boylarını 
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(Bunların metre tul yapım maliyeti 11 000 lira olduğuna göre 484 milyon liraya |htiyaç vardır. 
10 yılda bu köprülerin yenilenmesi düşünüldüğüne göre her yıl bütçeye bu maksatla 50 000 000 Tl. konulm 
1966 bütçesine Devlet yolu köprüleri için 32 000 000 Tl. konulmuştur. 
b) i l yolu köprüleri : 
î l yolları ağı 24 000 km. olup bu yollarda köprüsü hiç olmıyan kesimler 'bulunmaktadır. 
Yaklaşık olarak 77 000 m. toplam boydaki 2 800 köprüden veya köprü ihtiyacından 57 000 m. boyun 

yenilenmesi veya hiç köprü bulunmadığından köprü yapılması gerekmektedir. 
îl yollarında ortalama metre tul köprü maliyeti 9 000 lira olduğuna göre 520 000 000 Tl. sına ihtiyaç va 
15 yıl içinde bu köprülerin yapılması düşünüldüğüne göre, bu maksatla her yıl bütçesine 35 000 000 T 
1966 bütçesine il yolu köprüleri için 14 000 000 Tl. konulmuştur. 
c) Köy yolu köprüleri : 
140 000 km. olarak tesbit edilmiş bulunan köy yolları üzerinde ise yapılmış olan köprü sayısı çok az, iht 
Köy yolları üzerinde talebedilen köprülerin birçoğu, sadece yaya veya hayvan geçidi veyahut jeep gibi gaye 
Çok fazla olan yıllık köprü isteklerinden her sene 500 kadarının yapılması lüzumlu görülmektedir. Bug 

rağmen, teknik kapasite yükseltilebildiği takdirde ve her yıl bütçeye bu maksatla 50 000 000 Tl.konulmak 
pılması mümkün olabilecektir. 

1966 bütçesinde köy yolları köprüleri için 11 500 000 Tl. sı tefrik edilmiştir. 

d) Köprü bakım ve onarım işleri : 
Köprü bakım ve onarım hizmetleri için de her yıl bütçeye 25 000 000 Tl. sı konulduğu takdirde bu h 
1966 bütçesinde bu maksatla 13 700 000 Tl. sı konulmuştur. 
Buna göre : Genel Müdürlük bütçesinde köprüler için toplam olarak 160 000 000 Tl. ayrılmış olması ic 

1966 yılında 71 200 000 Tl. dır. 

Köprü yapımı : 
a) Devlet yollarında ihaleli köprü yapımı için 1965 malî yılında 13 150 000 Tl. harcanmış ve toplam 

edilmiş 'bulunmaktadır. 
Emanet köprü yapımına 1965 malî yılında 17 850 000 Tl. harcanmıştır. Yıl içinde tamamlanan köprü 

metredir. 
fb) 1966 bütçesinde devam eden ihaleli könrü yapımı için 16 200 000 Tl. ve yeni işler için 1 000 000 

ayrılmıştır. Yeni işler için ayrılan ödenekle yaklaşık boyu 1 015 m. olan 11 aded yeni köprünün ele alınm 
1966 yılında devam eden emanet işlere 6 100 000 Tl. ve yeni işlere 8 700 000 Tl. olmak üzere cem'an 1 

ayrüan ödenekle toplam boyu takriben 1 000 m.olan 30 aded köprünün yapımı kabil olacaktır. 
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3 000 000 Tl. daha fazla ödenek verilebildiği takdirde, Devlet yolları üzerinde yeniden yapılması icaJbeden 
ihaleli, 10 u da emanet olmak üzere) ele almalbilecektir. 

Köprü onarımı : 
1965 yılında Devlet yolu köprü onarımına 7 710 000 Tl. harcanmıştır. Hasara uğrıyan köprülerin onarım 

tahkimat işlerinde kullanılmak üzere malzemeler alınarak çeşitli köprülerde tabiiye, kardöken, pers, gido, ma 
mıştır. Çeşitli sebeplerle hasara uğrıyan 3 aded köprü onarılmıştır. 1 260 metre boyundaki tarihî Uzunköprü 

1966 yılında bu hizmetlerin daha iyi görülebilmesi için 8 700 000 Tl. ayrılmıştır. 
Bu ödenekle; köprülerin temellerinde, kârgir, Ibeton ve demir aksamında meydana gelen hasarların giderilm 

talhkimatlarm yeterli bir duruma getirilmesine çalışılacak, sel baskınları ve diğer sebeplerle yıkılan köprü ye 
için geçit köprülerinin inşa edilmesine başlanacak, dar köprülerin genişletilmesi işlerine devam edilecektir. 

Makina ve tezhizat : 
1965 malî yılında makina ve teçhizat alımları ve onarımları için 157 000 000 Tl. ödenek verilmiştir. Bu meb 

si içindir. Nakden harcanamaz. 
18,1 milyon dolarlık proje kredisinden bu malî yıl içinde gelecek makinalarm yerli imalât, montaj, komi 

32 375 000 Tl. ek ödenek talebedilmiştir. Aksi halde makinalarm servise girmesi imkânsız olacaktı. 
1966 malî yılı için ayrılan ödenek 237 000 000T1. dır. Bu meblâğın 80 000 000 Tl. sı proje kredisi içindir, n 
1965 ve 1966 malî yılları nakit tahsislerini mukayese edersek : 

1965 1966 

157 000 000 237 000 000 
42 000 000 80 000 000 

<̂_ v 
115 000 000 157 000 000 

+ 12 375 000 

127 375 000 

Sipariş edilmiş olan makinalarm geriye kalan büyük kısmı 1966 malî yılı içinde tamamlanacaktır. Bu makin 
karda bahsedilen hizmetlerin yerine getirilmesi gereklidir. Bu da asgari 35 000 000 Tl. tutmaktadır. Bu meblâğı 
makina parkının idamesi için sarf edilecek yedek parça, onarım ve işçüik giderleri olarak 122 00( 000 Tl. bulu 
Tl. dır. 
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Arada 7 000 000 Tl. fark vardır. 1965 malî yılındaki tahsislerden yedek parça için gereği kadar para ayr 
fazlalık olmayıp yatırım ve bakım işlerinde çalışan makinalarm tümü düşünüldüğünde cari harcamalar kısmı 
daha 14 000 000 Tl. sına ihtiyaç vardır. 

18.1 milyon dolarlık AID kredisinden makina siparişleri tamamlanmış olup makinalarm bir kısmı sevk e 
mından ithal edilen makinalara ilâveten memleketimizden imal suretiyle temin edilebilecek makinalarm satm 
muz müsaidolmadığmdan mezkûr işlere bir tahsis ayrılamamıştır. 

Terli imalât yolu ile temin edilmesi gereken makinalar için asgari 10 000 000 Tl. sına ihtiyaç vardır. 

DEVLET YOLLARINDA 1965 YILI YATIRIM TAHAKKUK NİSBETİ 

Devlet yollarında 1965 yılında derpiş edilen yatırım miktarı 419 milyon liradır. 30 . 11 . 1965 gününe g 
görüleceği üzere 303 635 056 Tl. sidir. Buna göre mezkûr tarihteki yatırım tahakkuk nisbeti % 72 ye ulaşm 

Ancak halen tahakkuka bağlandığı halde nakit sıkıntısından ödenemiyen 58 000 000 ve yine bu yüzden t 
ve malzeme borçları tutarı 30 000 000 Tl. ilâve edildiği takdirde yatırım tahakkuk nisbeti şimdiden % 85 

Zamanında nakit temin edilebildiği takdirde malî yıl sonuna kadar yatırımlar % 100 tahakkuk etmiş ola 

İL YOLLARI 

Tutarı 23 907 km. olan il yolları şebekesinin iyi bir duruma getirilmesi ve her mevsim geçide acık tutul 
Karayolları Genel Müdürlüğünce hesaplanmış ve bir proje haline getirilmiştir. Bu projenin 20 senede tahak 
bedel 4 milyar 843 milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu meblâğın 924 milyon lirası dış finansmandır. Böylece i 
yatırım toplamı ortalama 242 milyon lira olmalıdır. 

Halbuki 1966 bütçesinde bu işler için ayrılan ödenek toplamı 90 milyon liradır. Buna göre il yolları yatı 
dirde 23 907 km. lik şebekenin tahakkuku için 54 sene lâzımgelmektedir. 

Etüt ve proje : 
1966 ımalî yılında Genel Müdürlükçe ele alınacak olan il yollarının etüt ve proje işleri için 4 000 000 Tl. a 

ödeneğine göre yeterli olduğu görülmektedir. 
Yol yapımı ve onarımı : 
1966 yılında 23 907 km. lik yol ağının tamamında Genel Müdürlükçe çalışma yapılacaktır. 
1965 yılında Köy İşleri Bakanlığı ile akdedilen protokol gereğince bu il yolu şebekesinin 16 897 km. si K 

ki 7 028 km. si Köy işleri Bakanlığınca tedvir edilmiştir. 
İl yollarının halihazır durumu şöyledir : 
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6 000 Yaz ve kış geçit vardır. (400 km. si asfalt) 
10 556 Yaz geçidi vardır. 

7 349 Motorlu vasıta geçemez. 

23 907 
1966 yılında il yolu hizmetlerinin tamamının Karayollarmca ele alınması yerinde bir karardır. İl yollarının d 

pılan protokol gereğince devredilen makinalardan illerde kalan 1/3 nisbetindeki miktarın da karayollarına verilm 
Ancak, bu yolların geometrik ve fizikî durumlarının düşük evsaflı olması, gerek eldeki makina ve teçhizatın 

işlere ayrılan ödeneklerin azlığı sebebiyle, ele alınacak il yollarında, 1966 yılında da tatmin edici bir sonuç almam 
1965 yılında Karayolları eliyle tedvir edilen il yollarında 3 330 km. üzerinde yapım ve onarım faaliyeti göst 

trafiğe açılmıştır. 
1966 yılında 23 907 km. lik il yolunun geçen yıldan ele alman kısmında dahi çalışma imkânları bulunamıyac 

aliyette olduğu gibi bu bölümde de fazlasiyle ve açıkça görülmektedir. 1965 yılında cüzi tahsisatlarla ele alma 
\ a n işlerden 37 aded işi daha ileriki yıllara ötelemek zarureti doğmuştur. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün bu işleri programa alabilmesi için 9 459 000 Tl. sı ilâve tahsisata ihtiyac 
çok işe konan tahsisat da hizmete göre çok cüzidir ve yeni bâzı yolların da ele alınması gerekli olduğuna gö 
30 000 000 Tl. na ihtiyaç vardır. 

Bitümlü kaplama yapımı : 
1965 yılında 3 000 000 Tl. nakit sarfiyle 43 km. tulde yeni satıh kaplama yapılmıştır. Ayrıca 40 km. tulde m 
1966 yılında asfalt işleri için 6 000 000 Tl. nakit ayrılmış olup, bununla 70 km. satıh kaplama ve 30 km. R 

yapılan il yolları genellikle turistik ve iktisadi yönden zaruri olan yollardır. İl yolları üzerinde yol karekter 
falt yapılması kabil değildir. Ayrılan tahsisat yeterlidir. 

Köprü yapımı : 
1965 malî yılında ihaleli il yolu köprü yapımına 10 650 000 Tl. harcanmış ve yıl içinde 420 m. toplam boyda 
Emanet olarak ele alınmış olan köprülere 3 050 000 Tl. harcanmış ve toplam boyu 220 m. olan 7 aded köprü 
1966 yılında devam eden ihaleli işler için 11 500 000 Tl. ve devam eden emanet işler için de 750 000 Tl. ay 
İl yolunda yapılması gerekli görülen köprülerden bir kısmı için ayrılabilen 1 750 000 Tl. ile 950 m. boyunda 

olarak çalışmaya başlanabilecektir. 
2 000 000 Tl. sı daha fazla ödenek verilebildiği takdirde il yolları üzerinde yapılması gerekli köprülerden 1 

ha ele alınabilecektir. 
Köy yolları üzerindeki toplam boyu 10 m. den büyük köprüler kesin zaruretler dolayısiyle Karayolları Gen 

tadır. 
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1965 malî yılında köy yolu köprülerinin ihaleli işlerine 8 675 000 Tl. sı harcanmış ve toplam boyu 280 m 
Emanet köprü yapımına ise 2 325 000 Tl. sı harcanmış ve 1 100 m. toplam boyda 26 aded asma geçit ve 
1966 yılında ayrılan 8 000 000 Tl. ödenek ile devanı eden köprü yapım işlerinde çalışılacaktır. 
Köy yolları üzerindeki yapılması gerekli köprülerden bir kısmı için Köy İşleri Bakanlığınca ayrılabilen 

aded köprü yapımı üzerinde ihale veya emanet olarak çalışmaya başlanabilecektir. 
2 000 000 Tl. sı ilâve ödenek verilebildiği takdirde köy yolları köprülerinden 1 500 m. boyunda 45 aded 
Köprü onarımı : 
1965 yılında il yolu köprü onarımına 5 000 000 Tl. sı harcanmıştır. Hasara uğrıyan köprülerin onarımı, g 

işlerinde kullanılmak üzere malzemeler alınarak çeşitli köprülerde onarım işleri yapılmıştır. 
1966 yılında bu hizmetler için 5 000 000 Tl. sı ayrılabilmiştir. 
Makina ve teçhizat : 
İl yollarının yapımı ve onarım işlerinde çalıştırılacak makina ve teçhizatın bütün giderleri için 15 000 0 
i l yollan yatırımlarının 1965 yılı tahakkuk nisbeti : 
1965 yılında il yolları yatırımları için derpiş edilen yatırım miktarı 100 milyon liradır. Tablo 8 de görü 

dar harcanan miktar 64 986 043 Tl. sidir. Buna göre yatırım tahakkuk nisbeti % 65 olmaktadır. Devlet yolla 
siyle ödenememiş borçlar da ilâve edildiği takdirde nisbet % 82 ye yükselmektedir. Zamanında nakit temin 
vı 1 sonuna kadar harcanacağı ve yatırımların ;% 100 tahakkuk edeceği muhakkaktır. 

CARİ HARCAMALAR 

1966 yılı bütçesinde cari harcamalar için 265 793 472 Tl. ayrılmıştır. Bu miktarın 33 101 599 Tl. hakik 
maaş ve ücretleri ile diğer idari giderlerdir. Geriye kalan miktar ise, Devlet, il ve köy yollarının yol bakım 
kaplama bakımı ve trafik hizmetleri ile bu işlerde çalışan makina 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 sadece id 

la riyle aynı işlere tabi tutulması yanlış bir yol olacaktır. 
Sadece idari masrafları olan kuruluşların cari masraflarına konulan kayıtların yatırımların hacmi, dur 

reken bakım hizmetlerine tatbiki bu hizmetlerin büyük mikyasta aksamasına sebebolmaktadır. 
Bu sebeplerden, bakım hizmetlerine ait ödeneklerin bütçenin cari masraflar bölümünden çıkarılıp ayrı 

giderleri» başlığı altında toplanmasını zaruri görmekteyiz. 
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Devlet yolları bakımı : 
1965 yılında 32 848 km. yolun normal bakımı yapılmıştır. Bu ağın 26 925 km. si ise kar temizlenmesi prog 

rin aktarmalarla artırılmış olmasına rağmen yeterli olmadığından yolların bakımı gereği gibi yapılamamıştır. 
1966 yılında yeni gelecek bakım makinalarmm çalıştırılabilmesi için yeni personel alınacak ve artan bakım 

dilecektir. 
Bu ise ilâve tahsisata ihtiyaç göstermektedir. 
Mevcut duruma göre 12.280 den 7 000 000 Tl. ve 12.380 den 800 000 Tl. ayrıca malzeme giderleri için de 16 

dır. 
Trafik hizmetleri : 
1965 yılında trafik hizmetleri için 10 445 000 Tl. harcanmıştır. 1966 yılında 12 175 000 Tl. ayrılırıştır. 
Mevcut Devlet yolu ağının yeni kabul edilen standartlara göre işaretlenmesine devam edilecektir. Halen 

km. olup geçen sene bunun 9 478 km. si yeni standartlara uygun levhalarla işaretlenmiştir. 
Karayollarındaki trafiğin süratle artması üzerine işaretleme standartlarının da yükseltilmesi öngörülmüştü 

işaretleme maliyetleri artmıştır. 
Asfalt yollarının uzunluğu arttığından ve aynca çarpışma kazalarının azaltılması için kenar çizgilerin çiz 

maktadır. Ayrıca şimdiye kadar yurt dışından gelmesi gerektiğinden yeteri kadar kullanılamamakta olan cam 
sağlandığından yol çizgisi standartları da yükselecektir. 

Tartı işleri : 
Kantarların faydası,-taşıt ve bakım masrafları ve amortisman nazarı itibara alınmasa bile yol ve köprüler 

azalttığından, açıkça kendini göstermektedir. Memleket yönünden büyük faydası olan bu işe stratejik yerlerd 
le etkili bir şekilde bu yıl başlanacaktır. 

Bitümlü kaplama bakımı : 
1965 yılında ayrılan 24 500 400 Tl. nakit ve 10 000 000 Tl. bono olarak toplam 34 500 400 Tl. ile 1 220 km 

tır. 
1966 yılı tasarısında ayrılan 23 990 000 Tl. nakit ile takriben 1 400 km. mevcut sathi kaplama asfaltın ve 2 

pılabilecektir. 
Makina ve teçhizat : 
Bakım işlerinde makinaların yedek parça ikmali için 6 000 000 Tl. ayrılmıştır. Bu meblâğ kifayetsiz olup, 

Bakım işleri birinci derecede ehemmiyetli olduğundan bu eksiklik yatırımlara intikal edecektir. Bu durumun 
gerekir. 
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i l yolları : 
Genel Müdürlükçe ele alınacak 23 907 km. lik yolun bakımı için 20 170 000 Tl. ayrılmış bulunmaktadır. 

km. başına 2 000 Tl. hesabiyle, takriben 47 814 000 Tl. ayrılması gerekir. Kaldı ki, düşük evsaflı olan bu y 
ağır olacağından ayrılan tahsisat ile istenilen hizrcetin sadece % 42,3 nün karşılanabilmesi mümkün olabi 

Borç ödemeleri : 
Geçen yıl borçları için konan 422 052 Tl. sının ihtiyacı karşılıyamıyacağı görülmektedir. 36.300 maddesin 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

GEÇEN YIL BÜTÇE TATBİKATI 

1965 yılı bütçesinin muhtelif tertiplerinde mevcut tahsisatın kullanılmasında tasarruf zihniyetiyle harek 
Kadrolarda 1962 ve mütaakıp bütçe tasarılariyle yapılan tekliflerde her hangi bir değişiklik yapılmam 
Her ne kadar, zamanla hizmet artışı olması ve elemanların kıdemelerinin yükselmesi dolayısiyle terf 

arttırılmasını ve bazılarının derecelerinin yüksel ti'meşini zorunlu kılmış ise de, hâkim olan ve uygulanan t 
değişiklik teklifi öngörülmemiştir. Fakat 1965 yılmda, il yollarının 2/3 nün ve 1966 da da tamamının karay 
leri yapabilmek için yeniden 3 bölge açılmasına karar verilmiştir. Bu yeni bölgeler 1966 yılı Martında faa 
rektirdiği hizmetlere göre personel bulmak için ilâve kadrolara ihtiyaç vardır. 

Karayollarmca talebedilen 250 yeni kadro Maliye Bakanlığınca karşılanamamıştır. 
Talebedilen 1 250 lik 10, 

800 lük 30, 
1 100 lük 15, 

700 lük 50, 
950 lik 20, 
600 lük 60, 
500 lük 65 aded kadronun verilmesi zaruridir. 

BEŞİNCİ KISIM 

YENİ BÜTÇE TEKLİFLEEİYLE İLGİLİ TETKİKLER 
Muhasebeyi Umumiye Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlara göre, 1965 yılı bütçesindeki 

tam olarak yer aldığı 11 numaralı tabloda görülmektedir. 
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1966 yılı yatırım ödeneği ve plân ve proje esasına dayanması lüzumu tam olarak yerine getirilmiş bulun 
L cetvelinden «libere» edilecek kadro bulunmamaktadır. 
Geçici hizmetler 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygundur. 
Mefruşat ve demirbaş tahsisatlarının sureti sarfında israfa kaçılmadığı, ihtiyaçların tesbitini mütaakıp devre 

dildiği ve en lüzumlu ihtiyaçların satınalındığı görülmüş, yeni sene için talebolunan ödeneklerin ele aynı hassa 
mıştır. 

Daire hizmetlerine ait ödeneklerin âzami verim verecek şekilde sarf edildiği, tehir edilen hizmetlerin bulunm 
bahis konusu olmadığı neticesine varılmıştır. 

Yayın masrafları, abonman, kitap mubayaası gibi tertiplerdeki tahsisatların cari sene içerisindeki sureti sarf 
gun görülmüştür. 

ÖZET VE TEMENNİLER 
Yukarıki bölümlerde detaylı olarak izah ettiğimiz durumu özetlemeden ve temennilerimizi izah etmeden ev 

redilmiş1 olan temennilerin nazarı itibara alınıp alınmadığını gözden geçirmekte fayda vardır. 
Mezkûr raporda bütçe raportörlerince, Karayollarına temin edilmesi gereken imkânlar 6 madde halinde zik 

si sağlanamamış sadece, mevcut şehiriçi yollarının durumu göz önünde bulundurularak Bütçe Encümenlerce 
bir tahsisat ilâve edilmiştir. 

1965 yılında sağlanamamış olan bu imkânlar nazarı itibara alınmak üzere aşağıda tekrar arz edilmiştir. 

A) TEMENNİLER : 
1, — Yatırım programındaki aksaklıklar : 

a) Nakit sıkıntısı : 
1965 yılı içerisinde Genel Müdürlüğe ayrılan tahsisata ait nakdin zamanında verilememesi dolayısiyle ya 

olmaktadır. 

Halen Genel Müdürlüğün 58 000 000 Tl. tahakkuka bağlanmış borcu vardır. Nakit sıkıntısı dolayısiyle, isti 
kaklarına ödeme yapılamamaktadır. Nakit sıkıntısının âcil tedbirler alınarak giderilmesi 1966 yılı yatırımları 

b) Çimento ihtiyacı : 
1965 yılı içerisinde Genel Müdürlük kendisine vazife olarak verilen hizmetleri yapabilmek için Çimento Sa 

te bulunmuş bunun ancak 58 000 tonu karşılanmıştır. 
Bakiyesi fazla para ödenerek ithal malı çimento ve piyasadan temin edilmiştir ki, bu da fazla para sarfına 
1966 yılından hassas bir hesaba istinaden talebedilen çimentonun Çimento S. A. Ş. ce verilmesi öngörülmeli 
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c) Teknik personel durumu : 
Yatırımların tahakkukunda teknik personel azlığından dolayı sıkıntı çekilmektedir. 
Bunu izale edecek yollardan birisi askere giden teknik personelinin orduda görecekleri muayyen bir eğit 

detlerini teşkilâtlarında yapmalarının sağlanması olabilir. 
Bir diğer husus da Devlet sektöründe çalışan teknik personelin Devlet Personel Kanununun tatbikatı muva 
Devlet sektörü ile özel sektörde çalışan teknik personelin aylık kazançları arasındaki büyük fark mâkul bi 

hizmetleri de cazip hale getirilmelidir. 
d) Müteahhitlerin durumu : 
Yatırımların tahakkukunda önemli rolü olan müteahhitlerin daha kaliteli ve daha kapasiteli bir hale getirilme 
Kapasitenin artırılabilmesi için muhtelif yollarla idarelere temin edilen kredilerin müteahhitler için de temi 
e) İJemir ihtiyacı : 
Programdaki emanet ve ihaleli işlerin tahakkuku için gerekli yuvarlak ve profil demir ihtiyacı zamanında 

güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Talebedileıı yuvarlak demir ve profil demirlerinin zamanında verilmesi ilgili 
f) Döviz sıkıntısı : 
Döviz tahsis talepleri zamanında karşılanamamakta ve en az altı aylık gecikmelere sebebolunmaktadır. Ka 

bir makina parkını çalışır durumda tutmak zorunlıığu dolayısiyle bunlar için lüzumlu yedek parçayı zaman 
lunan bir teşkilât için döviz taleplerinin karşılanmasında vâki gecikmelerin, işlere geniş çapta menfi tesir edec 
narak zaman kaybının önlenmesi lâzımdır. 

2. — 1966 ödeneğinin yetersizliği : 
Programın detaylı izahında arz edildiği veçhile değil yeni işlere başlıyabilmek imkânlarının bulunması, de 

mecburiyetinde kalınmıştır. 
Kanaatimizce önemli bir konu olan yol işlerimizin arzu edilen seviyeye gelmesi için: 
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a) Yatırımlar 

Devlet yollarında : 
Etüt ve proje işleri için 3 000 000 
Kamulaştırma işleri için 14 500 000 
Yeni ihaleli yol yapımı için 10 000 000 
Yol onarımları için 32 000 000 
Şehiriçi geçişleri için 10 000 000 
Asfalt yapımı için 30 000 000 
Turistik park ve dinlenme yerleri için 2 000 000 
Kar mücadeleleri için gerekli garaj ve can 
kurtaranlar için 5 500 000 
Yerli makina alımı ve imalâtı için 10 000 000 
Köprü yapımı için 3 000 000 

Toplam 120 000 000 

30 000 000 
Köprü yapımı için 2 000 000 

İl yollarında : 
Yapım ve onarım için 30 000 000 

Toplam 32 000 000 
b) Cari giderlerde 

Devlet yol bakımı için 15 800 000 
İl yol bakımı için 26 644 000 
Makina yedek parçası için 14 000 000 

Toplam 56 444 000 
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Olmak üzere toplam olarak 208 444 000 Tl. sı bütçeye eklenmeli idi. 
3. — Bakım masraflarının cari masraflardan ayrı mütalâa ediln:.3si : 
Bakım masrafları bir bütçe tertibi olarak cari masraflar meyamnda gösterilmektedir. Bu ise sene içerisinde 

lar dolayısiyle birçok müşkülâtlar doğurmakta ve umumi prensiplere göre hareket edilmemesi gerektiğinin iz 
bebolmaktadır. Kaldı ki, bakım işleri yatırımlarının idamesi yönünden yatırımlarda önemli bir husustur. 

Her sene tekerrür eden bu çelişmezliği önlemek maksadiyle bakım masrafları ayrı müatalâa edilmek ve «Bak 
rı bir grupta gösterilmelidir. 

4. — Taşıtlar dingil ağırlıkları kontrolü : 
Karayollarında meydana gelen hasarlarda, Karayolları, Trafik Tüzüğünde kabul edilmiş olan 8 tonluk niza 

aşılmış olmasının rolü çok büyüktür. Yolların bozulmasına mâni olmak ve milyonlar sarfedilerek meydana g 
bakımından, Trafik Tüzüğünde öngörülen bu hususun yerine getirilmesinde kati zorunluk görüyoruz. Aksi t 
bozulmakta devam edecek, hem Devlet olarak munzam büyük onarım harcamaları lüzumsuz bir şekilde ihtiyar 
dinde Karayolları prestijini kaybedecektir. Her yıl Karayolları İdaresi, esasen kifayetsiz olan onarım ödenekle 
ağırlıkta kamyonların yollarda hâsıl ettiği zararların telâfisi istikametinde sarfetmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının yayınladığı 1966 yılı uygulaması ile ilgili raporda da bu konuya temas edilmi 
yeniden başlanması dileğinde bulunulmuştur. 

Dünyanın her tarafında Karayolları İdaresince önemle üstünde durulan bu hususun tatbikata konulması için 
ludur. 

B — TEKLİFLER : 
Temenniler kısmında zikredilmiş olan ilâve 208 444 000 Tl. lık ihtiyacın bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle ka 

ların kabulünü zaruri görmekteyiz. 
1. <— Bakım makinaları olarak AID kredisinden temin edilen 18.1 milyon dolarlık makinalarm Türk lirası 

ömrü (7) sene olduğundan bedelleri mahsubunun da 7 senede eşit taksitlerle yapılmalıdır. 
162,9 milyon Tl. tutarındaki bu toplam karşılığın 42 000 000 Tl. 1965 yılında mahsubedilmişti. Makinala 

kiye 1.20,9 milyon Tl., 7 senede mahsubedildiği takdirde her seneye düşen miktar 17,1 milyon Tl. olm 
Bu bakımdan bütçe tasarısında 23.541 nci maddedeki «nakten harcanamaz» kaydı olan meblâğın 17.1 mily 

milyon Tl. nın aşağı fasıllara ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Karayolları Gr. BVTd. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Karayolları : 
21.541 Etüt ve proje giderleri 2 000 000 
22 541 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük 

onarım giderleri 40 900 000 

ti yolları : 
22.561 Yol, köprü tesis yapımı ve büyük 

onarım giderleri 20 000 000 

Toplam 62 900 000 

2. — 1966 bütçe tasarısı (A/3) bölümünde (Sayfa: 23) 36.700 ncü maddede 70 000 000 Tl. bono borcu ka 
bono harcamalarında yapılan tasarruflar sonucunda bono tediyeleri tutarının 60 000 000 Tl. sı olacağı tesbit ed 

Bu bakımdan mezkûr maddedeki meblâğın bütçede 60 000 000 Tl. na indirilerek bakiye 10 000 000 Tl. nm 
teklif ederiz. 

16.842 
16.843 
16.844 

16.845 
36.300 

Bakım ve malzeme giderleri 
Yönetim giderleri 
Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde 
meydana gelecek yol ve köprü arızala
rının giderilmesi 
Çeşitli giderler 
Geçen yıllar borçları 

6 500 000 
1 000 000 

1 000 000 
500 000 

1 000 000 

Toplam 10 000 000 
3. — Bütçe tasarısındaki 8 nci maddenin ve buna ekli (U) cetvelinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 
Yukarda etraflı olarak izah edilen raporumuzu Yüksek Komisyonun tetkik ve tasviplerine saygılarımızla sun 

Osman Gümüşoğlu FeyyazKöksal 
İstanbul Senatörü Kayseri Milletvekili 

Karayolları G. tM]& Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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TABLO : 1 

Devlet yolları ağı ve her türlü hava şartlarında trafiğe açık olan yolların uzu 

Her türlü hava 
şartlarında 

Yıl Yol ağı trafiğe açık 
olan yollar 

1948 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 
1963 

1964 
1965 

22 826 
24 306 
24 431 
24 524 
26 711 
26 695 
26 530 
26 530 
35 038 ( + ) 
35 038 
35 038 

9 093 
14 747 
18 095 
20 732 
23 337 
23 969 
23 640 
23 143 

— 
25 405 
26 925 

(-f) Bakanlar Kurulunun 12 . 8 . 1963 gün ve 6/2104 sayılı Kararına göre 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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TABLO — 5 

Karayollan Genel Müdürlüğü Bütçe ödenekleri 

Aktarmalardan V> ve Köy Yollarına Genel Müdürlü 
Sonraki toplam Ayrılan Kısım Kalan Kısım 

Yıl Ödenek Tl. Miktar % Miktar Tl. 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

71 680 999 (a) 
101 075 355 (a) 
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 

1 046 429 217 
On beş yıllık ortalama 
1965 (b) 1 021 224 418 

7 
13 
51 
61 
52 
75 
83 
126 
81 
152 
188 
152 
85 
135 

' 128 

173 

000 000 
000 000 
389 281 
400 000 
840 807 
000 000 
000 000 
600 000 
260 000 
775 172 
844 160 
986 155 
000 000 
000 000 
866 635 

000 000 

9.8 
12.9 
27.2 
28.9 
26.9 
23.1 
22.1 
24.5 
15.2 
19.2 
23.3 
17.5 
10.5 
14.7 
12.3 
19.2 
16.9 

64 680 
88 075 
137 
151 
143 
250 
291 
389 
451 
641 
621 
721 
721 
779 
917 

848 

209 
275 
826 
368 
945 
527 
795 
610 
559 
506 
820 

999 
355 
743 
680 
591 
964 
257 
440 
318 
241 
804 
060 
672 

884 288 
562 

224 

582 

418 

a) 1950 ve 1951 il ve köy yollarına yardım faslı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine dâhil ise de yeknesaklık bak 
b) Halen T. B. M. M. sine sevk edilmiş olan 13 675 000 Tl. ek ödenek bu toplama dâhil değildir. 

Karayolları G. MÂ. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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TABLO : 6 

mel Müdür! 

Yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Lüğü harcamalarının 

Devlet bütçesi 
harcaması, 

TL. 

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 
12 763 406 267 

Onlbeş yıllık ortalama 
1965 
1966 (c) 

14 421 419 113 
17 586 716 946 

Devlet bütçesi harcamasmdaki pa 
Karayolları 
Genel Md 

harcaması 
(îl ve 

L. 
(a) 

köy yol-
larına yardım 

dâhil) 
TL. 

68 
97 
185 
209 
191 
315 
366 
503 
522 
781 
797 
861 
788 
911 

1 005 

1 931 

927 
113 
002 

878 
407 
682 

640 436 
213 
188 
860 
920 
479 
296 
817 
098 
951 
479 
273 

173 
1 170 965 

828 
840 
745 
743 
283 
903 
438 
450 
325 
510 
844 

004 
710 

(b) 
(b) 

Kar 
Genel 
caması 
let büt 
masınd 

1 
1 
1 
1 
1 

Not 
(a) 
(h) 

(c) 

3010 sayılı Kanunla verilen avanslar dahil, eski yıllara ait avans mahsubatı dâhil değildir. 
1950 de 7 000 000 ve 1951 de 11 848 030 lira tutarındaki îl ve köy yollarına yardım faslı Bayındırlık B 
saklık bakımından burada gösterilmiştir. 
Bütçe teklifi 

Karayolları G. tyld, Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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TABLO : 7 

Millî Gelir ve Millî Gelirde ulaştırma payı ile Karayolları gelirinin Millî gelir ve ula 

Ulaştırma 
Millî gelirde gelirinde Millî gelird 

Millî gelir ulaştırma payı1 karayolu payı Karayollar 
Yıl (1 000 Tl.) (1 000 Tl.) % (1 000 Tl.) % Payı % 

1948 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

(x) 
(x) 

8 814 700 
10 693 800 
14 785 000 
26 623 200 
44 358 700 
46 537 400 
52 055 100 
59 055 800 
62 376 600 

(x) Muvakkat. 

406 300 
559 500 

1 030 900 
1 774 500 
3 028 900 
3 375 600 
3 837 000 
4 375 100 
4 760 100 

Karayolları G. ftld. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 

4.6 227 112 
5.2 292 300 
7,0 597 152 
6.7 782 069 
6.8 1 898 400 
7.3 2 278 945 
7.4 2 674 969 
7,4 3 070 477 
7,6 3 284 820 

55,9 2,6 
52,2 2,7 
57,9 4,0 
44.1 2,9 
62,7 4,3 
67,5 4,9 
69,7 5,1 
70.2 5,2 
69,0 5,3 
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TABLO : 8 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 Bütçesi ödenek ve harcama durumu 

(30 .11.1965 gününe göre) 

Program 
Bölüm Madde ödeneği TL. Harcama TL. 

Devlet 
21,000 
21.000 
21.000 
22.000 
22.000 
22.000 
23.000 
23.000 
23.000 

yollan 
541 
542 
543 
541 
542 
543 
541 
543 
544 

11 172 000 
8 444 000 
384 000 

263 724 000 
16 965 267 

873 000 
148 750 000 

8 000 000 
250 000 

7 922 654 
6 153 884 
305 622 

191 847 595 
10 638 975 

295 728 
81 798 154 
4 496 042 
176 402 

Devlet yollan toplamı 
îl yollan 
21.000 
21.000 
21.000 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
23.000 
23.000 
23.000 

561 
562 
563 
561 
562 
563 
564 
561 
563 
564 

458 562 267 

2 300 000 
1 660 000 

40 000 
51 474 000 
1 850 000 
176 000 

27 500 000 
13 750 000 
1 200 000 

50 000 

303 635 056 

1 708 906 
536 038 
11 885 

26 961 163 
467 448 
4 463 

26 535 655 
8 141 769 
616 917 
1 799 

İl yollan toplamı 100 000 000 64 986 043 

Earayollan G. IMd. Bütç-esi ( S. Sayısı : 724 ) 
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İhaleli yol yapımı 
Emanet yol yapımı 
Geçit yolları 

Bitümlü kaplamalar 
a) Asfalt betonu 
b) Rodmiks 
c) Sathi kaplama 

Yol onarımı 

İhaleli köprü yapımı 
Emanet köprü yapımı 

Toplam 
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TABLO — 9 

1965 yılında tamamlanan işler 

Devlet yolları (Km.) 

Yeni İnşaat İyileş 

Alt 
Yapı 

98 
291 
210 

Üst Y 

Temel 
Alttemel 

134 
408 
124 

apı 

Bitümlü 
Kaplama 

Alt 
Yapı 

Üst 

Temel 
Alttemel 

834 
602 

70 
1 512 

Köprüler 

Devlet 
Sayı 

26 
38 

64 

Yolları 
Boy (m) 

780 
1 380 

2 160 

İl 
Sayı : 

16 
7 

23 

Yolları 
Boy (m.) 

420 
220 

640 

Köy 
Sayı 

9 
26 

35 

Yoll 
Bo 

1 

1 

Karayolları G-. Md, [Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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1965 yılında tamamlanan yollar 

İhaleli yol yapımı : 

Yolun adı 

Edirne - Bulgar Hd. 
Kula - Güre T 
Aydın - Çine 
Güre - Uşak - Banaz I 

» » » I I 
» » » I I I 

Susuz - Afyon - Sincanlı (Stabilize) 
Kırıkkale - Keskin 
Ereğli - Alaplı 
Alaplı - Akçakoca 
Akçakoca - Düzce 
S arız ayr. - Göksün 
Çerikli - Sungurlu 
Çorum - Sungurlu 
Erzincan - Refahiye I 
Çoruh Sukavuşumu - Berta Köp. 
Trabzon geçişi 
Tirebolu - Gürele 

Altyapı 
•ktaı. 

12 
8 
3 

2 
1 

Üstyapı 
tkm. 

9 

14 
10 

22 
26 

3 
3 

12 
5 
7 

12 
23 

3 
4 

12 

14 
1 
5 

23 
4 
4 

Toplaım 98 134 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Devam eden emanet yol yapımı : 

Yolum adı 

Tekirdağ - Malkara Yunan Hd. 
Edirne - Havsa - Lüleburgaz 
Sirkeci - Florya 
Arifiye - Hendek 
Edirne - Bulgar Hd. 
Salihli - Kula 
İzmir - Turgutlu - Salihli 
İzmir - Selçuk (Üstgeçit) 
Kula - Güre I 
Uşak - Banaz I I 
Afyon - Banaz 
Afyon - Emirdağ 
Afyon geçişi ve devamı 
Ankara çevre yolları 
Yeşiloba - Adana - Misis - Ceyhan 
Anamur - 13 ncü Bölge Hd. 
Bor - Zengen 
Sarız ayr. - Göksün 
Pınarbaşı - Sarız Ayr. 
Yerköy - Yozgat 
Zara geçişi 
Samsun - Havza - Çorum 
Turnasuyu - Bulancak - Küçüklü 
Diyarbakır - Silvan 
Trabzon - Sürmene 
Harşit ayr. - Espiye 
Şivelân - Bajirge 

Karayolları G. İMd. Bütçesi 

Altyapı 
'kim. 

4 

3 
12 
3 
2,5 
28 
2 
3 
2 
16 

2 
2 
18 
13 
11 
5 

13 
1,2 
25 
21 
15 
4 
1,5 
6 

Üstyapı 
(km. 

38 
12 
2 
16 
12 
2,5 
9 
2 
3 

36 
16 
10 

48 
5 
11 
23 
26 
13 
0,50 
25 
21 

55 

T 

( S. Sayısı : 724 ) 
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Geçit yolları: 

Altyapı Üstyapı 
Yıolun adı (kim.. fem. 

Tuğ - Gevaş 2 • 2 
Van - Erciş 26 10 
Karakurt - Zaraphane 11 5 
Payamlı - Kağızman 1 1 
Antalya - Alanya - Kaledran 8 4 

Dinar - Çivril 
Amasra - Kuracaşile - Cide 
Germece - İskilip 

Toplam 
O 

Kozan - Feke - Saimbeyli - Mağara - Yalakköy 
Kangal - Divriği 
Tunceli - Ovacık 
Cizre - Şırnak - Uludere 
Cizre - Silopi - Irak Hd. 
Siirt - Dergalip - Eruh - Şırnak 
Giresun - Dereli - Ş. Karahisar 
Ardeşen - Hopa (Sümle - Peronit) 
Çukurca ayr. - Beytüşşebap - Uludere 
Meseitli - Karayazı 
Manavgat ayr. - Gündoğmuş ayr. - Bej 

( " ) 

/###\ 

(-#### \ 

( " ) 

•şehir Hd. 

Toplam 

291,2 
29 (*) 
6 

13 
11 
12 
26 
13 
11 
24 

8 
3 

15 
14 
25 

210 

408 
29 
6 
8 

11 
10 

2 
11 

2 

30 
15 

124 

(*) Noksanlar ikmal edilmiştir. 
(**) Geçit sağlama gayesiyle yalnız tesviyesi yapılmıştır. 

(***) Sanat yapılarının noksanları ikmal edilmiştir. Tesviyesine başlanmamıştır. 
(****) Sel tahribatları giderilmiştir. 

Earâyolar i G. MdL Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Yol onarımı 

Yıolun adı 

Bursa - Uludağ 
Bursa - İnegöl - Karaköy 
Bilecik geçişi 
Ayvacık - Behramkale 
İsparta - Ağlasun 
Afyon - Dinar 
Ankara - Esenboğa 
Ankara - Kulu ayr. 
Ankara - Polatlı 
Gerede - Karabük - Bartın 
Pozantı - Ulukışla - Aksaray 
Aksaray - Nevşehir - Ürgüp 
Alaçam - Gerze - Sinop 
Ordu - Mesudiye - Koyulhisar 
Amasya - Turhal 
Tunceli - Pülümür 
Malatya - Doğanşehir 
Doğanşehir - Haydarlı 
Elâzığ - Malatya 
Borçka - Artvin - Sirya 
Kağızman - İğdır 
Mekece - Karaköy - (Bozüyük - Çukurhisar) 
Topkapı - Küçükçekmece Hd. 
Salihli - Baraj 
Çeşme girişi 
Konya - Ereğli 

Altyapı 
ktaı. 

8 
8 
1 
23 
26 
40 

1 
23 
13 

25 
4 
24 

20 
18 
5 
11 
10 
16 
3 
3 

Üstyapı 
(km. 

24 
8 
1 
23 
26 
82 
20 
60 
80 
13 
57 
90 
85 
24 
24 
65 
54 
99 
101 
18 
5 
16 
13 
16 
3 
3 

Karayolları G. ftld, Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Yolun adı 

İsparta - Eğridir 
Eskişehir - 1 nci Bl. Hd. (Çukurhisar geçişi) 
Ayrım - Toprakkale 
Ayrım - Yılankale 
Ayrım - Gücük 
Ayrım - Çardak 
Boğazlıyan - Sarıkaya 
Sorgun - Çekerek , 
(Aksaray - Nevşehir) İlt. - Mamason - (Aksaray -
Gelveri) İlt. 
Ekrek - Dörtaş 
Erzincan - Kelkit 
Keban İlt. - Arapkir - Kemaliye - iliç 
Malatya - Hekimhan - 6 ncı Bölge Hd. 
Mutu - Tercan 
Bingöl - Genç 
Refahiye - Kemah 
Bingöl - Karlıova 
Malabadi - Haydar Köp. 
Kızıltepe - Mardin İlt. - Ömerli 
Diyarbakır - Kalemdan 
Diyarbakır - Bingöl Hd. 
Bayburt ayr. - Pülür - Köse 
Trabzon - Akçaabat 
Ağrı - Patnos 
Erzurum - Tortum 
Tefenni - Korkuteli 

Altyapı 
•kim. 

4 

18 
30 

7 

51 
28 
62 
25 

11 

11 
7 

44 
14 
8 

Üstyapı 
Omu 

32 
4 
1 
4 
2 
3 

18 
4 

7 
17 
20 
51 
28 
62 
25 
12 
11 
30 
28 
55 
31 

5 
7 

23 
14 

8 

T 

602 1 512 

Karayolları G. !M& Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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TABLO — 10 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı bütçe tasarısı 

Yatırımlar 

(1000 Tl. olarak) 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma sektörü 
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 

1966 yılı teklifi 
Madde Bölüm 

20 00 
11 112 
8 508 

380 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 310 01 

Ulaştırma sektörü 

22.541 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 
giderleri 289 989 

22.542 Teknik personel ücretleri 19 070 
22.543 Teknik personel geçici görev yollukları 955 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları 237 00 

Ulaştırma sektörü 

23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarım
ları 228 450 

23.543 Teknik personel ücretleri 8 300 
23.544 Teknik personel geçici görev yollukları 250 

Devlet yolları toplamı 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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1966 yıh teklifi 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Madde Bölüm 

İl yolları (Karayolları eliyle sarf edilecektir) 
21.000 Etüt ve proje giderleri 

21.561 Etüt ve proje giderleri 
21.562 Teknik personel ücretleri 
21.563 Teknik personel geçici görev yollukları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.561 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 

giderleri 
22.562 Teknik personel ücretleri 
22.563 Teknik personel geçici görev yollukları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları 15 000 
23.561 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarım

ları 13 750 

23.563 Teknik personel ücretleri 1 200 
23.564 Teknik personel geçici görev yollukları 50 

İl yolları toplamı 

2 300 
1 660 

40 

68 850 
1 950 
200 

4 000 

71 000 

2 
2 

10 
4 

000 
900 
100 

000 
750 
150 

Köy yolları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 5 000 
21.571 Etüt ve proje giderleri 
21.572 Teknik personel ücretleri 
21.573 Teknik personel geçici görev yollukları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 64 900 
22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 

giderleri (Karayolları eliyle) 
22.572 Teknik personel ücretleri 
22.573 Teknik personel geçici görev yollukları 

Karayolları G. DVId. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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1966 yılı teklifi 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Madde Bölüm 

22.574 Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli Bakan
lıkça tesbit edilir) 50 000 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları 40 100 
23.571 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarım

ları 35 000 
23.573 Teknik personel ücretleri 5 000 
23.574 Teknik personel geçici görev yollukları 100 

Köy yolları toplamı 

Turizm sektörü 

21.000 21.621 203 sayılı Kanun gereğince harita alımı ve 
yapım işlerinin gerektirdiği giderler (Harita 
Genel Müdürlüğü Bütçesine Maliye Bakan
lığınca aktarılır) 65 

22.000 Turistik yollar 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 9 460 
22.612 Teknik personel ücretleri 500 
22.613 Teknik personel geçici görev yolluğu 40 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve büyük 

onarımları 

Yatırım harcamaları toplamı 

Karayolları G. -Mdl Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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TABLO : 11. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 malî yılı bütçe tasarısı (1 000 Tl. olarak 

Transfer 
Cinsi yatırımı. Yatırım Bakı 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak Devlet yolları 
(A/3) sermaye teşkili ve transferler 
Kamulaştırma ve satınalmalar 35 000 
(A/2) Yatırımlar 
Etüt ve proje 20 000 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı 
Yol yapımı 
Devam eden ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 
Kontrol ve idari giderler 

Geçit yolu yapımı 150 450 
Devam eden emanet işler 
Kontrol ve idari giderler 

Bitümlü kaplama yapımı : 
Yeni ihaleli işler 
Yeni emanet işler 
Kontrol ve idari giderler 

60 900 
62 250 
11 
16 

300 
000 

12 300 

28 
1 

700 

200 
014 
800 

13 000 

30 014 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 



Köprü yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Yeni ihaleli işler 
Devam eden emanet şler 
Yeni emanet işler 
Köprü malzemesi ve nakli 
Kontrol ve idari giderler 

Tesis yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Kontrol ve idari giderler 
Yeni ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 

Yol oııarımı : 
Devam eden emanet işleı 
Yeni emanet işler 
Kontrol ve idari giderler 

Şehiriei geçişleri onarımı 
Bitümlü kaplama onarımı 
Devanı eden ihaleli işler 
Yeni emanet işler 
Kontrol ve idari giderler 
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Transfer 
yatırımı Yatırını Bakın 

14 000 
1 000 
4 000 
5 500 
850 

6 650 

5 300 
1 980 
3 900 

30 
6 010 

32 350 
9 850 
1 975 

2 600 
6 865 
575 

32 000 

17 220 

44 175 
2 775 

10 040 
Karayolları G-. Md. Büteesi ( S. Sayısı : 724 ) 



Cinsi 

Köprü onarımı 
Kontrol ve idari giderler 

Tesis onarımı : 
1 

Yeni emanet işler 

Yapı tesis ve onarını toplamı 
Makina teçhizat alımı ve onarımı : 
Makina teçhizat alımı ve onarımı (*) 
Atelye, tesisat, teçhizat işçilik giderleri 
Yedek parça 
Teknik personel giderleri 

Transfer 
yatırımı 

8 200 
50u 

Yatırım 

8 700 

1 640 

Bakım 

120 
64 
44 

8 

000 
000 
450. 
550 

237 000 

Devlet yolları yatırım toplamı 
(A/ l ) cari harcamalar : 
Yol bakımı 
Bitümlü kaplama bakımı 
Köprü bakımı 
Trafik hizmetleri 
Makina ve teçhizat 

İdari giderler 

Devlet yolları toplamı 

150 
23 

26 
99 

4 59 
12 
28 

219 
33 

17 
31 

33 
10 

(*) (80 000 liralık kısmı proje kredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın mahsubu için kabul edilmiştir. N 
Karayolları G-. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Cinsi 
Transfer 
yatırım Yatırım 

Köprü onarımı : 
Onarım 
Kontrol ve idari giderler 

Makina ve teçhizat alımı ve onarımı : 
Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarımları 
Kontrol ve idari giderler 

4 700 
300 

13 750 
1 750 

İl yolları yatırım toplamı 
Köy yolları : 
(A/2) yatırımlar : 
Etüt ve proje giderleri 
Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri 
Kontrol ve idari giderler 
Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit edilirler.) 
Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
Kontrol ve idari giderler 

Köy yolları yatırım toplamı 
(A/ l ) cari harcamalar 
Bakım idame giderleri (Köy yolları) dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit edilir 

Köy yolları toplamı 
Turizm sektörü : 
Etüt ve proje giderleri 

5 000 

15 000 

5 000 
10 000 
4 900 

50 000 
35 000 

5 100 

65 

Bakım 

Karayolları G. <Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 



Cinsi 

Turistik yollar : 
Yapım ve onarım: 
Devam eden işler 
Kontrol ve idari giderler 

Yeni işler 
Bitümlü kaplama yapımı 

Turistik yollar toplamı 
(A/3) malî transfer 
Sosyal transferler 
Bore ödemeleri 

GENEL TOPLAM 
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Transfer 
yatırımı Yatırım Bakı 

790 
540 

4 330 
4 370 
1 300 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 



İhaleli yol yapımı 
Emanet yol yapımı 
Geçit yolları 
Bitümlü kaplamalar 

a) Asfalt betonu 
b) Rodmiks 
c) Sathi kaplama 
d) Bitümlü temel 

Yol onarımı 

İhaleli köprü yapımı 
a) Devameden 
b) Yeni 
Emanet köprü yapımı 
a) Devam eden 
b) Yeni 

Toplam 
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Alt 
Yapı 

103 
303 
115 

TABLO — 12 

1966 yılında tamamlanan işler 

Devlet yolları (km) 

Yeni İnşaat 

Üst Yapı 

Temel Bitümülü Alt 
Alttemel Kaplama Yapı 

251 
339 
149 

İyileşt 

Üst Y 

Temel 
Alttemel 

200 

863 

Devlet 
Sayı 

91 
11 

23 
30 

155 

Köprüler 
Yolları 

Boy (m.) 

3 800 
1 015 

790 
1 000 

6 605 

640 

İl Yolları 
Sayı Boy (m.) 

69 4 025 
20 800 

6 205 
5 150 

100 5 180 

127 
1 600 

Köy 
Sayı 

53 
55 

25 

l o o 

Yolla 
Boy 

2 5 
1 3 

6 

4 5 

Karay o l t a GL Md. Bütgesi ( S. Sayısı^: 724 ) 
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TABLO — 13 

Cinslerine göre trafik şube ve bürolarına kayıtlı motorlu taşıt sayısı (*) 

(31 . 12 . 1948 - 31 . 12 . 1964) 

Yıl Otomobil Kamyon Otobüs Toplam 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

8 012 
10 071 
13 405 
16 427 
23 938 
27 692 
28 599 
29 970 
33 377 
36 755 
34 244 
37 616 
45 767 
52 381 
60 731 
72 034 

1964(1) 76 800 

11 403 
13 201 
15 404 
18 356 
24 722 
27 549 
30 250 
34 429 
35 070 
36 919 
39 721 
48 094 
57 460 
64 706 
73 323 
80 695 

(2) 81 200 

2 622 
3 185 
3 755 
4 569 
5 510 
5 933 
6 671 
6 848 
7 914 
8 291 
8 065 
8 881 
10 981 
13 956 
16 437 
19 269 

(2) 20 500 

22 037 
26 457 
32 564 
39 352 
54 170 
61 174 
65 520 
71 247 
76 361 
81 965 
82 030 
94 591 
114 208 
131 043 
150 491 
171 998 

(2) 178 500 
(1) Muvakkat 
(2) Tahmin 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 



O 
ı 1 
O 

a 
M 

0 rH 
01 (M 

r H O r H r H C O L O O O C O r H t r - r H O 
r H L O C O O O t r - O O L O r H L O O l C O O 
CO t - CO O t - C O r H L O L O O O l O 

rH CO 
0 0 
rH 
( M 

CO LO (M LO O l 
. . _ . _ _ _ L Q ( M 0 0 O î O 
r H L O C O C O C O f M O O O 

tr- rH 00 Ol CO O LO O O 00 Ol OO 
Ol 00 05 

(M rH rH 00 

LO) TH Ol O rH rH cq co LO co rH O O O O t> C0 rH 
t » O t - M M t -
0 LO LO O CO CO 
01 Ol rH rH 

C O C O C O O - f M O l r H O 
H ^ K Î H H N M O 
r H 0 0 ( M r H r H ( M O O 

rH CO rt< Ttl rH 

(M (M 

O CO rH CO (M (M C0 C0 
(M C0 

L O O L O L O L O O C O r H O r H O ^ H G O O 
r H t — O O r H t r — f M O O L O - ^ H t r — O t — L O O 
COtr— C O r H O L O C N L O O O O l O O l L O O 

O l t - t - r H O l O O r H r H O l L O T H - O f M 
- - • • - - - - r H C O O C O r H O i O ) - < M r H 

C O O ı — I r H O r H r H r H r H 
( M C ^ L O O O L O r H C O O 

r H O O O O O O O O O O O O 
C O O O O O O O O O O O O O 
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O l rH LO rH 
t - CO 00 CO 
00 H İM H 

t- o oo 
rH Ol O 
rH LO CO 

rH 05 rH CO 
CO CO (M 0 0 
t - CO 00 rH 

O C N r H r H r H r H L O t - r H O l r H f M 
r H r H r H r H r H r H rH (M 

r H O O O O O O O O O O O O 
C O O O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O O O 
00 rH 
t - rH co o 
CO rH 

O rH 
rH rH 

O t - rH CO t -
•HH CO OO 

CO CO O l 
(M OO O 

H H C M O O L O L O O O C O L O 

rH rH LO LO CO CO 

oo 
LO 
LO 

O O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O O 

CM CO rH 
CO Tfl t -
LO t - rH 

t - oo 
rH O 
Ol O 

rH (M 

Ol LO 
O O 

O LO t - rH rH 
_ _ rH rH CO OO CM 
(M rH (M CO CO (M rH 
(M (M (M (M co 

3! 
t-

3 
zn 
w. 

02 

- M 

§ 
i—I 
O >» 
«3 

öz
er

in
de

 

C 

yo
lla

 
t v

e 
il 

D
ev

lel
 

Y
ıl 

r H 
f-> 

İ H 
ı—t 
O 

-1-3 
<1> 

a> 
fi 

?H 

r ^H 

13 
• M 

O 
LO 
O l 
T H 

a 
c3 

O 
H 

r H 
Vl 
C3 

F—i 

O 

- M 
<X> 

r—l 
r > 
O 

fi 

1-H 

ı—1 

'o 

1—1 
•M 

r H 
LO 
O l 
r H 

§ 
o 

EH 

l -H 
fH 
«3 

r—1 
O 

ı—H 

o> 
fi 

ı-H 
r-l 

r3 
'o 

r-^ 
•M 

rH 
LO 
O l 
r H 

a 
O 

EH 

,_, ?H 
cd 

O 

-M 
ı—1 

r > 
05 

fi 

rH 

«3 
ı—1 

'o 

• M 

t -
LO 
O l 
r H 

a 
«3 

r—( 

O 
EH 

r H 
fH 
o3 

ı—H 
1—1 
O 

trp 

<v 
fi 

ı H 
*H 
05 

'o 

ı—1 
•M 

O 
co O l 
r H 

a 
03 

ı 1 
P< O 

H 

ı-H 
JH 
«3 

r—l 
ı 1 
O 

1> 
0) 

Q 

ı—i 

ı—H 

'o 

r—l 
•M 

r H 
co O l 
r H 

a 
«3 

O 
EH 

r H 
f H 

03 
r—H 
ı—1 
O 

t * 
O) 

<v 
fi 

I-H 
*H 

İ H 

S 

<M 
CO 
O l ' 
r H 

a 
c3 

'E O 
EH 

,_| * H 

c3 

O 

O) 
i 1 

> 05 

fi 

r-l 
r-l 

' o 

• M 

co 
CO 
C î 
r H 

a 
43 
o 

H 

t-l 

r-ı 
eö 

O 

4^> 

05 

fi 

. " - N 
ı—i 

—̂' 
rH 
r-l 

İ H 
'o 

• M 

rH 
CO 
O l 
r H 

a 
c3 

'E O 
EH 

r ü 

İS 

t H 

M 



— 60 — 

TABLO -15 

Çeşitli taşıma sistemlerinde yük taşımalar 

(1 000) 

Karayolları (a) Demiryolları Denizyolları Havayolları 
Yıl Ton-Km. % Ton-Km. % Ton-Km. % Ton-Km. % 

1950 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 (d) 

957 059 
1 167 101 
2 209 256 
2 234 229 
3 678 031 
4 415 114 
5 298 137 
6 417 867 
7 509 000 

22.3 
25.4 
33.1 
28.3 
43.4 
51.4 
57.0 
60.2 
60.4 

3 078 266 
3 146 784 
4 165 640 
5 371 065 
4 631 971 
4 048 067 
3 856 176 
4 111 366 
4 817 000 

71.6 
68.6 
62.4 
68.0 
54.7 
47.1 
41.6 
38.5 
38.7 

261 921 
273 459 
303 319 
291 005 
163 811 
131 616 
124 786 
135 339 
108 000 

6.1 
6.0 
4.5 
3.7 
1.9 
1.5 
1.4 
1.3 
0.9 

— 
— 
— 
712 

1 706 
1 555 
1 268 
1 423 
1 000 

— 
— 
— 
— 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 

Karayolları Gf. Md, Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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TABLO -16 

Çeşitli taşıma sistemlerinde yolcu taşımaları 

(1000) 

Denizyolları 
Karayolları (a) Demiryolları (b) (c) Havayolları (c) 

Yıl Yolcıı-Km. % Yoleu-Km. % Yolcıı-Km. % Yolcıı-Km. % 

1950 2 597 311 47.2 2 515 511 45.7 388 977 7.1 — — 
1951 4 670 084 60.4 2 668 021 34.5 390 952 5.1 — — 
1954 9 082 458 68.0 3 892 846 29.1 384 136 2.9 — — 
1957 8 905 097 61.7 5 040 604 34.9 377 054 2.6 117 659 0.8 
1960 10 879 934 69.3 4 395 928 28.0 304 354 2.0 114 563 0.7 
1961 14 130 995 77.2 3 810 012 20.8 264 980 1.4 109 895 0.6 
19G2 16 956 713 80.7 3 719 824 17.7 228 976 1.1 107 137 0.5 
1963 19 368 565 83.0 3 630 867 15.6 214 754 0.9 124 240 0.5 
1964 24 017 000 85.4 3 752 000 13.4 202 000 0.7 140 000 0.5 

(a) Karayolları Genel Müdürlüğünce kabul edilen esaslara göre hesaplanmıştır. 
(b) Yalnız Denizcilik Bankasının muntazam posta seferlerine aittir. 
(c) Dış hatlardaki taşımalar dâhil değildir. 
(d) Karayollarına ait Ton - Km. ve Yolcu - Km. rakamları, dolayısiyle bütün oranlar muvakkattir 

Karayolları GL Md. Bütçesi ( S. Sayışı : 724 ) 
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TABLO : 17 (devam) 

100 10 000 
Mevcut Motorlu Km2 ye düşen . nüfusa düşen t 

yol uzunluğu taşıt sayısı yol uzunluğu yol uzunluğu y 
Ülke (Km.) (Aded) (Km.) (Km.) 

İsveç 

îtalya 

Norveç 

Portekiz 

Suriye 

Yugoslavya 

Yunanistan 

96 353 
(5) 

192 727 
(6) 

53 630 
(6) 

28 689 
(13) 

13 788 
(19) 

58 446 
(13) 

20 980 
(8) 

1 696 687 
(6) 

4 432 029 
(20) 

489 403 
(6) 

368 848 
(21) 

30 700 
(7) 

161 742 
(6) 

124 693 
(20) 

21,4 
(5) 

64,0 
(6) 

16,5 
(6) 

31,2 
(13) 

7,5 
(19) 
22,8 .. 
(18) 
15,9 
(8) 

126,3 
(6) (5) 

38,4 
(7) (6) 

145,7 
(5) (6) 

32,0 
(7) (13) 

27,2 
(7) (19) 

30,7 
(22) (13) 

24,8 
(7) (8) 

Not : 
Yanyana bulunan parantez içi rakamlardan birincisi sütun baslığında adı geçen ilk bilgiye, ikincisi ikinci 
(1) Üst yapılı Devlet (1964) ve ü (1963) yolları. 
(2) Motorlu taşıt sayısı (178 500) 1964 yılına ait ve muvakkattir. 
(3) Yüzölçümünde (771 111) göller hariçtir. 
(4) Nüfus (30 624 200) 1964 yılına ait ve muvakkattir. 
(5) 1 Ocak 1964. 
(6) 31 Aralık 1963 
(7) 1962. 
(8) 1959. 

Karayoiaarı G. Md Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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(9) Aralık 1964. 
(10) 1 Ekim 1964. 
(11) 1 Ocak 1963. 
(12) 1964. 
(13) 1963. 
(14) 1 Ocak 1965. 
(15) 19619 
(16) İngiltere ve Gallar Ülkesi 1 Nisan, 1964, îskoçya 15 Mayıs 1964. 
(17) 30 Haziran 1964. 
(18) 30 Haziran 1964. 
(19) 1961. 
(20) Aralık 1963. 
(21) 1963?. 
(22) 30 Haziran 1963. 

Kaynak : 
Mevcut yol uzunluğu, 1962 den yeni motorlu taşıt sayısı ve nüfus bilgileri 
«The Statesman's Yearbook, 1965 - 1966» 
Yüzölçümü, 1962 motorlu taşıt sayısı ve nüfus bilgileri : 
«Statistical Yearbook, 1963», United Nations. 

Karayolları G. M d Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1965 tarihinde havale edilen «Karayolları Genel Müdürlüğü 1 
Bakan, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile incelendi ve görüşüldü : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) işaretli c 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 777 079 000 lira, sermaye teşkili ve 
retli cetvelde gösterildiği gibi 128 093 238 lira ki ; toplam olarak 1 170 965 710 lira ödenek teklif olunmak 

Geçen yıl bütçesine nazaran 149 471 292 lira fazlalık gösteren 1966 yılı bütçesi, memleketimizin yol, k 
evvel faydalanabilmeyi temin maksadiyle mevzu ödenek artışının normal olduğu kanaatine varılmıştır. 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra mü 
nel Müdür cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir; 

Maddelerin müzakeresinde; 1 nci maddeye bağlı (A / l ) işaretli cetvelin 16.842 nci Bakım ve malzeme 
16.843 ncü Yönetim giderleri maddesine 1 000 000 lira, 16.844 ncü Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde me 
nın giderilmesi maddesine 1 000 000 lira, 16.845 nci çeşitli giderler madedsine de 500 000 lira olmak üzere; to 

(A/2) işaretli cetvelin 22.541 nci Yol, kc^rü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri maddesine köprü 
olan yolların biran evvel hizmete açılmasını sağlamak maksadiyle 10 000 000 lira, (A/3) işaretli cetvelin 
maddesine fazla konulan miktardan düşülme'k suretiyle ilâve edilmiştir. Bu suretle (A/3) işaretli cetvel yek 
kabul edilmiştir. (A/ l ) işaretli cetvele yapılan 9 000 000 lira ilâvesinin karşılığı olarak (B) işaretli cetvel 
7 000 000 lıira, 72.400 ncü Geçen yıldan devreden nakit maddesine de 2 000 000 lira ilâve edilmek suretiyle 
lunmaktadır. 

Bu suretle yapılan ilâve ile 1 nci madde, cetvelleri ile birlikte bu değişiklikle tesbit ve kabul edilmiştir 
2 nci madde, maddeye bağlı (B) işaretli cetvel yekûnuna 9 000 000 lira ilâvesiyle 1 179 965 710 lira ol 
3, 4 ve 5 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
6 nci madde eski yıllar borçlarının ödenmesini kolaylaştırmak maksadiyle yemden düzenlenmiş, 7 nci m 
8 nci madde tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 
9 ncu madde 8 nci madde olarak, 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/15 
Karar No. : Î5 
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10 ncu madde 9 ncu madde olarak, 
11 nci madde 10 ncu madde olarak, 
12 nci madde 11 nci madde olarak, 
13 ncü madde 12 nci madde olarak, 
14 ncü madde de 13 neü madde olarak ve bağlı cetvelleri aynen olmak üzere kabul edilmiştir. 
Ticari ve turistik önemi olan Nevşehir - Niğde, Nevşehir - Hacıbektaş yollarının asfaltlanması hakkında veril 

benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 
Ankara 

/. Seçkin 

Bursa 
î. öktem 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İstanbul 
0. Erkanlı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
0. M. Agun 

Başkan vekili 
Aydın 

/ . C. Ege 
Ankara 

H. T. Toker 

Bursa 
A. Türkel 

Giresun 
Söz hakkım saklıdır 

K. Bosuter 
istanbul 

0. Gümüşoğhı 

Konya 
Söz hakkım saklıdır 

S. F. Önder 
Rize 

E. Y. Akçal 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Aydın 

S. Bosna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. tiner 
Gümüşane 
S. Ö. San 

istanbul 
A. Yalçın 

Kütahya 
M. Erez 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Kılıç. 
Van 

Söz hakkım mahfuzdur 
F. Melen 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 
Balıkesir 

Söz hakkım saklıdır 
F. Islimyeli 

Çorum 
Söz hakkım saklı 

A. Çetin 
içel 

C. T. Okyayuz 

izmir 
Söz hakkım vardır 

M. Uyar 
Niğde 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Altınsoy 

Tahiî Üye 
S. Küçük 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 

Adıya 
M. A. A 

Bo 
H. 1. 

Den 
F. A 

istan 
M, E. 

Kay 
H. Dik 

Niğ 
E. Ö 

Trab 
A. î. Bi 

Yoz 
/. Yeş 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün cari harcamaları 
için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 265 793 472 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 777 079 000 
lira, sermaye teşkili ve transfer haroamalrı için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 128 093 238 lira ki, toplam olarak 
1 170 965 710 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 170 965 710 lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 1966 Bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 

tahsiline 1966 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, (bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluşu hakkın
daki 11 . 2 . 1950 tarih ve 5539 sayılı Kanuna, bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 Bütçe 
yılında kullanılamaz. 

67 — 

KARMA BÜTÇE KOMİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

MADDE 1. — Karayolları Ge 
için (A/l ) işaretli cetvelde-göster 
harcamaları için (A/2; işaretli ce 
lira, sermaye teşkili ve transfer h 
velde gösterildiği üzere 118 093 23 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Gen 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

Karayolları G. M& Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 



Hükümetin Teklifi 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1965 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1964 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve Ikar-
şılıikları yılları bütçelerinde bulunan borçları, 1966 yılı Bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (tgeçen yıllar borçları) 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işlaretli cetvelin 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden 
(A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve saıtınalmalar) bölümüne ak
tarma yapmaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Yatırım harcamalarının proje dökümleri (U) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Proje tutarlarında zam ve tenzil Devlet Plân
lama Teşkilâtının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlığınca 
yapılır. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Karayolları Genel Müdürlğünce geleceik yıllara ge
çici yülenmelere girişmeye yetiki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde (gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 5889 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 5539 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin birinci fıkrasına göre 1525 sayılı 
Kanunun esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar Karayolları 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 

Karayolları G. Mel 3 
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Karma Bütçe Komis 

MADDE 6. — Geçe-ı bütçe yılları 
Kanununun 93 ncü maddesine göre 
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan 
hizmet tertiplerinden veya (Aylık v 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâ 
ları) maddesine, Maliye Bakanlığınca 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu m 
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasırmm 10 ncu 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 12 nci 
kabul edilmiştir. 

ii ( S . Sayısı :724) 



— 69 — 

Hükümetin Teklifi 

özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (Yatırım harcamaları) cetvelinin 
ilgili maddelerine ödenek kaydolunur. 

MADDE 12. — 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
dürlüğüne yatırılacak paralar, (B) işaretli ıcetvelde açılacak özel mad
deye gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli (Yatırım harcamaları) cetve
linde açılacak özel maddelere Maliye Batoanlığınca ödenek (kaydolunur. 
Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısmı, ertesi yıla birinci fıkra 
esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 
Başbakan 

S. Demirel 
Devlet Balkanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakam 

A. F. Alışan 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Balkanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangü 

Millî Eğitini Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Karma Bütçe Komisy 

MADDE 12. — Tasarının 13 ncü m 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 14 ncü m 
kabul edilmiştir. 

Maliye Balkanı 
/ . Gürsan 

Bayındırlık Balkanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakam 

B. Dağdaş 

Ulaştırma 
8. özt 

Sanayi B 
M. Tur 

Turizm ve T 
N. Kür 

Karayolları G. Mdı Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
TAZMİNATLAR 

12.520 Kasa tazminatı 
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 
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 yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 3 949 001) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

Karayoll 
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1 
1965 ödeneği Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

1 349 970 

15 946 005 

60 000 

1 

4 200 
4 765 646 

150 000 
236 000 

15 000 
1 

3 173 970 
763 000 

80 000 

5 000 

1 349 970 

16 026 071 

80 000 

1 

4 200 
4 363 001 

150 000 
336 000 

15 000 
1 

2 500 000 
863 000 

80 000 

5 000 

100 000 150 000 

G-. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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>ölüm Madde 

13.410 
13.420 

13.610 

L4.000 

Ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma giderleri 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

728 000 

277 000 
501 000 

1 108 740 

1 266 528 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

823 251 

227 000 
596 251 

1 651 840 

1 279 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 539 500 539 500 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği 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 öğrenci giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

1 

727 026 

20 
106 
573 
28 

000 
000 
004 
022 

740 253 

20 000 
106 750 
557 
55 

937 
566 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Propaganda ve tanıtma giderleri 
Kesim toplamı 

İç i'uar ye sergiler giderleri 
Propaganda ve tanıtma giderleri 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER-
LEBİ 
Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

YOL VE KÖPRÜ BAKIMI VE İDAME 
GİDERLERİ 
Bakım ve malzeme giderleri 
Yönetim giderleri 
Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde 
meydana gelecek yol ve köprü arızaları
nın giderilmesi 
Çeşitli giderler 
(Bi/kım ve idame giderleri toplamı : 

48 182 730) 

16.370 
16.390 

16.410 

16.842 
16.843 
16.844 

16.845 

KJarayoll 
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1965 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

45 000 

15 000 
30 000 

61 611 402 

60 000 

30 000 
30 000 

7 

85 000 

61 469 402 

26 690 400 
4 000 000 

2 500 000 
909 000 

12 000 12 000 

71 552 732 

31 773 730 
4 000 000 

2 500 000 
909 000 

G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Bölüm Madde 

16.851 
16.852 
16.853 
16.854 
16.855 

16.861 

16.862 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

M AKİN A BAKIM VE İDAME GİDER
LERİ 
Makina ve teçhizat onarma ve satmalımı 
Makina ve teçhizat yedek parça ikmali 
Bakım malzeme giderleri 
Yönetim giderleri 
Çeşitli giderler 
(Makina ve bakım giderleri toplamı : 

9 400 002) 
Bakım ve idame giderleri (il yolları) Ka
rayolları Genel Müdürlüğü eliyle sarf edi
lecektir. 
Bakım idame giderleri (köy yolları) dağı
tım şekli Bakanlıkça tesbit edilir. 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 000 001 
2 650 000 

670 000 
80 000 

9 970 000 

000 000 

179 403 302 
3 512 240 
1 266 528 

61 611 402 

245 793 472 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

6 000 001 
2 650 000 

670 000 
80 000 

9 970 000 

13 000 000 

188 6 
4 2 
1 2 

71 6 

265 7 

Karayolları G. Mtl. Bütçesi ( S. Sayısı :'724 ) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.0000 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

28 635 000 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 
Lira 

29 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 28 635 000 

21.541 
21.542 
21.543 

21.561 
21.562 
21.563 

21.571 
21.572 
21.573 

21.621 

KARAYOLLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Karayolları toplamı : 20 000 000) 
İL YOLLARI (Karayolları eliyle sarf edi
lecektir.) 
Etüt. ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(îl yolları toplamı : 4 000 000) 
KÖY YOLLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Köy yolları toplamı : 5 000 000) 
TURİZM SEKTÖRÜ 
203 sayılı Kanun gereğince harita alımı 
ve yapımı işlerinin gerektirdiği giderler 
(Harita Genel Müdürlüğü bütçesine Ma
liye Bakanlığınca aktarılır) 

11 172 000 
8 444 000 

384 000 

2 
1 

1 
2 

300 000 
660 000 
40 000 

770 000 
800 000 
65 000 

29 065 000 

11 112 000 
8 508 000 

380 000 

2 300 000 
1 660 000 

40 000 

2 000 000 
2 900 00C 

100 000 

65 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Bölüu) Madde 

22.000 

Ödeneğin çeşidi 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

399 415 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

455 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 399 415 000 

KARAYOLLARI 
22.541 Yol. köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 

giderleri 
22.542 Teknik personel ücretleri 
22.543 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Karayolları toplamı : 320 0İ4 000) 
İL YOLLARI (Karayolları eliyle sarf edi
lecektir.) 

22.561 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 
giderleri 

22.562 Teknik personel ücretleri 
22.563 Teknik personel geçici görev yollukları 

0 İl yolları yapımı (Dağıtım şekli Bakan
lıkça tesbit edilir.) 
(İl yolları toplamı : 71 000 000) 
KÖY YOLLARI 

22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 
giderleri (Karayolları eliyle) 

22.572 Teknik personel ücretleri 
22.573 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.574 Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli Ba

kanlıkça tesbit edilir.) 
(Köy yolları toplamı : 64 900 000) 

263 724 000 
19 403 000 

873 000 

51 474 000 
1 850 000 
176 000 

27 500 000 

8 500 000 
3 000 000 
115 000 

22 800 000 

455 914 000 

289 989 000 
19 070 000 

955 000 

68 850 000 
1 950 000 
200 000 

10 000 000 
4 750 000 
150 000 

50 000 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 



— 78 — 

Bölüm Madde 

22.611 
22.612 
22.613 

23.000 

Ödeneğin çeşidi 

TURİZM SEKTÖRÜ 
TURİSTİK YOLLAR 
Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
(Turistik yollar toplamı : 10 000 000) 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

200 950 000 

200 950 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

9 460 000 
500 000 
40 000 

292 1 

292 100 000 

23.541 

23.543 
23.544 

23.561 

23.563 
23.564 

KARAYOLLARI 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rım1 arı 
(80 000 000 liralık kısmı proje kredisi ile 
temin edilecek makina ve teçhizatın mah
subu için kabul edilmiştir. Nakden harca-
namaz.) 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Karayolları toplamı : 237 000 000) 
İL YOLLARI (Karayolları eliyle) 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(İl yolları toplamı : 15 000 000) 

148 750 000 
8 000 000 

250 000 

13 
1 

750 000 
200 000 
50 000 

228 450 000 
8 300 000 

250 000 

13 750 000 
1,200 000 

50 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

KÖY YOLLAEI 
23.571 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.573 Teknik personel ücretleri 
23.574 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Köy yolları toplamı : 40 100 000) 
ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKlNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

25 000 000 
3 900 000 

50 000 

28 635 000 

399 415 000 

200 950 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

35 000 000 
5 000 000 

100 000 

29 

455 

292 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 629 000 000 777 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi l i r a Lira Lira Li 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 650 030 466 030 

35.210 % 1 ek karşılıklar 230 030 230 030 
35.220 Emekli ikramiyesi 335 000 150 000 

I - Sermaye teşküi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SAT1NALMALAR 35 000 000 35 0 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 35 000 000 35 000 000 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 6 500 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat — 5 000 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 6 500 8 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 710 031 5 

Karayolları G. Md, Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERÎ ÖDEMELER 

35.360 Sigortaya ödenecek genel yönetim primi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERÎ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 Mahdut mesuliyetli (Karayolları Kredi 
ve İstihlâk Kooperatifi) memur ve hiz
metlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçarı 
36.400 ilâma bağlı borçlar 
36.500 İstikraz ödemeleri (Konsolide borç) 
36.600 Geriverilecek paralar 
36.700 Mütaahhit bono borçları 

Diğer borç ödemeleri Kesim toplamı 

36.910 Amerikan teknik yardımları karşılığı ge
çici hesabı 

36.920 5582 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
yardımlar karşılığı 

Karayoll 
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1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

1 390 289 

709 126 

55 000 56 000 
30 000 30 000 

60 000 60 000 
110 714 415 92 

305 000 422 052 
700 000 700 000 

15 000 000 21 422 153 
10 000 10 000 

92 600 000 70. 000 000 
2 099 415 2 

G-. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Bölümü toplamı 35 000 000 35 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 6 500 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 710 031 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 110 714 415 92 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 146 430 946 128 

Kjarayollan G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1965 yıb tabminıleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe tahin 
Madde Bölüm 
Lira L 

B/2 Yergi dışı gelirler 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ 5 262 000 3 

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARDAN 
ALINAN GELİRLER 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.120 Kiralar ve taşınır değerler gelirleri 
62.200 Taşınır mallar satış bedeli 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

63.220 Mütaahhitlerden aîmacak gecikme ceza
ları 

63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 
63.500 Gelir kaydolunacak teminat akçeleri 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Haiine yardımı 
72.200 Proje kredisi karşılıkları 

12 
1 250 
4 000 

750 
5 000 

658 212 
42 000 

000 
000 
000 

5 750 002 

000 
000 
1 
1 
1 010 212 416 

416 
000 

1 
500 000 

2 750 000 

' 

750 000 
5 000 000 

1 
1 

701 965 707 
80 000 000 

5 

1161 

Karayolları G. Md. Bütçesi (ıS. Sayısı : 724) 
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1965 yılı tahminleri Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira L 

72.300 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ge
reğince Hazineden alınacak paralar 300 000 000 370 000 000 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 10 000 000 10 000 000 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRİ Bölümü toplamı 5 262 000 3 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Bölümü toplamı 5 750 002 5 

72.000 ' ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 1 010 212 416 1161 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 724) 

GENEL TOPLAM 1 021 224 418 1170 
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C - CETVELİ 
Kanun No. Tarihi 

5539 11.2 .1950 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâtına dair Kanunun 19 ncu madde 

G - CETVELİ 

Kanun No. Tarihi 

5539 11 .2 .1950 Karayolları Genel Müdürlüğü Kanununun gelecek yıllara geçici yüklenmelere gir 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 



D. Memuriyetin nev'i Adecl Ücret 

MERKEZ 

1 
2 
4 
5 
7 
8 

6 

4 
5 

5 
6 
7 
8 

4 
6 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Teknisyen 
» 
• » 

» 
Telefon Santral Memuru 

» » » 

Hemşire 

Dilbilîr ısteno daktilo 
» » » 

Daiktilo 
» 
» 
» 

Steno (lisan (bilir) 
» » 

Memur 

» 

» 
» 
:» 
» 
» 
» 

10 
2 
1 
1 
1 
2 

1 

1 
1 
o o 

11 
12 
15 

1 
1 

85 

31 
19 
53 
22 
27 
26 
11 
7 

1 250 
1 100 

800 
700 
500 
450 

600 

800 
700 

700 
600 
500 
450 

800 
600 

1 250 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
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D - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

5 Dosya ve Kayıt Memura 

Aded Ücret 

6 
7 
8 

4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
7 
8 

7 
7 
6 
4 
5 
6 
7 

» 
» 
» 

Teknik 
» 
» 

Arşivci 
» 
» 
» 

Kartçı 
» 

» » 
» » 
» » 

arşivci 
» 
» 

Tashih oi 
Kütüph, 
Makina 
Maliyet 

» 
» 
» 

me Memuru 
Sicil Memuru 
Memuru 

» 
» 
» 

6 Yedek Parça Talep ve Tevzi 
Memuru 

7 » » » 
7 Takip ve Evrak Tesellüm Me

muru 
8 » » » 
9 » » » 

1 
4 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 

1 
1 

1 
1 
1 

700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
700 
600 
500 
450 
500 
450 
500 
500 
600 
800 
700 
600 
500 

600 
500 

500 
450 
400 

D. M 

11 Başod 
12 Odacı 

1 Teknis 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 

1 

7 
8 
9 

10 
5 
6 
7 

Desina 

Santra 
» 
» 
» 

Sağlık 

6 Daktil 
7 » 
8 » 
9 » 
1 Atelye 
1 Ekip Ş 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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E — CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici Hizmetliler ücreti 

CETVELİ 

.[;. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Y. Müh. veya Fen Me. İstatis
tikçi ve iktisatçı 800 

6 
7 
8 

7 
8 

Kessam (İh. Mev.) ' 
» » » 
» » » 

Servis Muamelât Şefi 
» K> » 

o O 

5 
7 

5 
2 

950 
800 
700 

800 
700 

D. Memuriyetin nev 'i Aded Aylık 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

MERKEZ 

Y. Müh. 
İktisatçı 

Y. Müh. 
» » 
» » 
,» » 
» » 
» » 

Müh. 
(İht. 

Müh. 
» 
» 
» 
;» 
» 

TEŞKİLÂTI 

Fen Memuru veya 
Mev.) 8 

veya 
» 
» 
» 
» 
» 

Fen Memuru 21 
1» 
» 
» 
» 
b> 

» 
,» 
» 
» 
» 

25 
15 
15 
8 
8 

1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

9 
9 

10 
12 
13 

Memuı 
» 
» 
» 
c» 

(6387 sa. Ka.) 

İLLER TEŞKİLÂTI 

10 
- 3 

12 
4 
4 

157 

600 
600 
500 
400 
350 

4 Bölge Md. (Y. Müh. veya Müh.) 
(İht. Mev.) 4 

5 Y. Müh. Müh. veya Fen Msmuru 
(İht. Mev.) 5 

6 Y. Müh. Müh. veya Fen Memuru 45 
7 s» » » » » » 57 
8 » t» » » » » 70 
9 » t> » » » » 77 

1 250 

1 100 

950 
800 
700 
600 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 

D. M 

10 

11 

12 

9 

8 

8 

Cı 

10 
11 

12 
13 
14 

» » 

Mühen 

» 

Ressam 

Servis 

Tahak 

Memu 

» 
» 

» 
» 
» 
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R - CETVELİ 

1966 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütç 

Bölüm Madde 

12.000 Personel giderleri 

12.520 Kasa tazminatı 
7399 sayılı Kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar yardımcısı ve 
kıymet muhafızı vazifelerini gören muhasebe müdür ve 
muavinleriyle mesul muhasiplerin kasa tazminatları bu 
tertipten ödenir. 

12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat. 
6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince veri
lecek tazminat. 
Arazi üzerinde seyyar olarak vazife gören işçilere 
6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince veri
lecek tazminat da bu tetipten ödenir. 

Y A T I R I M L A R 

Ayrıca : 

1. Bayındırlık Bakanlığının tâbi bulunduğu hükümler, 
2. Yol ve yol ile ilgili her türlü yapım ve onarım giderleri, 
3. İl özel idarelerine bağlı yolların, yapım, bakım, onarım ve ıslâh 

işleri için makina, yedek parça alımı ve bununla ilgili giderlerle bu 
yolların kontrolünü yapacak Karayolları personelinin gündelik ve 
yollukları, etüt ve proje giderleriyle teknik ve proje zaruretleri dola-
yısiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve yapıla
cak ölen köprülerin yapımının gerektirdiği giderler Bayındılık Baka
nının tasvibiyle ilgili yatırım bölümlerinden ödenir. 

T R A N S 
Bölüm Madde 

32.000 Kamulaştırma ve 
32.100 Kamulaştırma ve 

Yol, köprü ve te 
retleri dolayısiyle 
mevzuata göre te 
tazminat. 
Karayolları Gene 
dırlık Bakanlığın 
mı ve bakım d 
bedelleri. 

18.1 Milyon dolarlık AID kr 
teşkilâtımıza m 

Cinsi Mikt 

Kaptıkaçtı, 4 X 2 
Pikap 4 X 2 
Arazi pikap, 4 X 4 

Panel, 4 X 2 
Çıplak şasi kamyon, 

» » » , 
4 X 2 
6 X 4 

51 
40 

1 
4 
30 

147 
2 

Karayolları G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 724 ) 
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Görevin adı 

Mütercim 

Aded 

3 
1 

20 
* 

Kadro 
ücreti 

1 750 
1 750 

Müddet 

12 
3 

Yıllüs 
t u t a n 

5 250 
1 750 

Yühk 
tutan 

63 000 
5 250 

273 400 

1 , . 3 , . 196 

Barem dışı 

40 

(îller geçici hizmetliler ücreti) 

532 150 

Bateknisyen (Y. Müh. Müh.) 
Ba'teknisyen (Y. Müh. Müh.) 
Baştekniisyen 
Makinıa Enıspektörü 
Makinıa Operatörü 

» % 
»i » 

Alet Operatörü 
Makina Tamircüsi 
Fennî Tesisatçı 
Organizatör 
Maliyet Tefcnâsyenâ 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

. » » 

1 
1 
8 
5 
2 
lı 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 750 
1 750 
1 250 
1 250 
1 250 
1 1O0 

950 
700 
800 
950 

1 250 
950 
800 
800 
700 
700 
600 
500 
500 

Karayolları G. Md. 

12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
11 
12 
12 

1 
Bütçesi 

1 750 
3 500 

10 000 
6 250 
2 500 
1 100 

950 
700 
800 
950 

2 500 
950 
800 
800 
700 
700 
600 
500 
500 

( S. Sayısı 

21 000 
38 500 

120 000 
75 000 
30 000 
13 200 
11 400 

8 400 
9 600 

11 400 
30 000 
11 400 

9 600 
8 800 
8 400 
7 700 
7 200 
6 000 

500 
:724) 

1 . 4 . 19 

1 . 4 . 19 

1 . 4 . 19 

1 . 3 . 19 
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Dönem : 1 
Toplantı : 5 

Hudu 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 7 

1966 YILI 

ve Sahiller Sağlık G 
Bütçesi 





Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bü 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/205 - 5812 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1965 tar 
tjrılan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı 
ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleym 

Ba 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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GEKEKÇE 

Masraf bütçesi mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 yılı (A/ l ) işaretli cari harcamaları 1965 yılma naza 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fazla miktarın mucip sebepleri aşağıdadır. 

Fazlalar : 
Lira 

000 
000 
000 
500 
000 
000 
500 

22 500 
15 000 

6 000 
7 000 

30 000 

13.110 ncu kırtasiye alımları ve giderleri maddesindedir. Yeni tesislerimiz için konulmuştur. 
13.130 ncu döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri maddesindedir. Yeni tesislerimiz için kon 
13.150 nci yakacak alımları ve giderleri maddesindedir. Yeni tesislerimiz için artırılmıştır. 
13.210 ncu su giderleri maddesindedir. İdarenin ihtiyacını karşılamak için artırılmıştır. 
13.230 ncu aydınlatma giderleri ma idesindedir. 1966 yılı ihtiyacını karşılamak için artırılmıştır 
13.410 ncu posta - telgraf giderleri maddesindedir. İdarenin 1966 yılı ihtiyacını karşılamak için 
13.420 nci telefon giderleri madde indedir. İdarenin 1966 yılı ihtiyacını karşılamak için artır 
13.430 ncu taşıma giderleri madde ündedir. Bu miktar artırılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
14.796 nci malzeme alım ve giderle d maddesindedir. Bu miktar artırılmasına lüzum hâsıl olmuş 
15.611 nci büro giderleri maddesin ledir. Bu miktar artırılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
15.671 nci büro giderleri maddesindedir. Bu miktar artırılmıştır. 
16.810 ncu bina onarımı maddesindedir. Bu miktar artırılmıştır. 

98 500 Toplam 

Noksanlar : 
Lira 

5 000 15.613 ncü taşıt işletme ve onarma giderleri maddesindedir. Sarfiyata göre bu miktar noksanlık 

5 000 Toplam 

•Hudut ve Sa. ıSağlık -G. M. Bütçesi (S. iSayısı: 725) 
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Yatırım bütçesi mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 yılı yatırım giderleri 2 152 000 lira olarak Devlet 
olup 1965 yılma nazaran 318 000 lira fazlalık göstermekte ise de 2 166 000 lira noksanlıktan 318 000 lir 
sanlık 1 848 000 liradır. 

Fazla ve noksanların müfredatı aşağıdadır. 

Fazlalar : 
Lira 

108 000 22.911 nci yapı tesis ve büyük onarım giderleri maddesindedir. İstanbul'da inşa edilecek Sal 
si inşaatı için 1 348 000 lira bütçeye .konulmuştur. Geçen seneye nazaran fazlalık 108 000 lir 

45 000 23.611 nci makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları maddesindedir. Bu tahsisat 1966 ma 
de kurulacak teyp sistem radyo - telgraf alıcısı tesisatı için kabul edilmiştir. 

5 000 23.612 nci teknik personel ücretleri maddesindedir. 23.611 nci maddedeki tesisatın teknik pers 
nulmuştur. 

145 000 23.911 nci makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları maddesindedir. 1966 yılında Çanak 
torbotumuzun makina tebdili için konulmuştur. 

15 000 23.912 nci teknik personel ücretleri maddesindedir. 23.911 nci maddedeki makina tebdilinde i 
için konulmuştur. 

318 000 Toplam 

Noksanlar : 
Lira 

2 166 000 22.711 nci yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesindedir. Geçen seneye nazaran bu mik 

2 166 000 Toplam 

HudM ve Sa. Sağlık G. M. [Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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Sermaye teşkili ve transfer harcamaları mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait 
787 415 lira olarak tesbit edilmiştir. 1965 yılı ödeneği 783 425 lira 787 415 liradan düşüldüğünde hakiki fa 

Fazla ve noksanlar aşağıda gösterilmiştir. 

Fazlalar : 
Lira 

5 000 34.250 nci 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
ödenektir. 

5 000 Yekûn 

Noksanlar : 
Lira 

1 010 34.620 nci 7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma Fonu karşılığı maddesindedir. Bütçenin 
miştir. 

1 010 Yekûn 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. (Bütçesi (S. Sayısı: 725} 
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Gelir bütçesi mucip sebepleri 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 yılı geliri 1965 yılma nazaran 1 759 084 lira noksan 
lalığın da düşülmesiyle hakiki noksanlık 1 751 252 liradır. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat ve alâkalı tertipleri aşağıda gösterilmiştir. 

Fazlalar : 
Lira 

7 832 62.120 nci kiralar maddesindedir. Sosyalizasyon bölgelerindeki lojmanlarımızdan bu miktar faz 
mıştır. 

7 832 Toplam 

Noksanlar : 
Lira 

1 759 084 72.400 ncü geçen yıldan devreden nakit maddesindedir. 1966 yılı yatırımla ilgili tahsisatın 
masından ileri gelmiştir. 

1 759 084 Toplam 

Hudmt ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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Rapor 

Plân Bütçe Karma Komisyonu. Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Bütçe tasarısı hakkındaki görüş ve temennilerimiz 
1. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Milletlerarası trafik ve ticaret sebepleri ile geçen beşeri ve 

dutlar, sahiller ve hava alanlarını korumakla görevlidir. 
Teşkilât, görevin icabı olarak belli - başlı limanlarımız ile hava alanlarımızda kurulmuştur. Fakat son yılla 

inkişaf dolayısiyle 1964 yılında sınırlarımızdaki giriş kapılarında Hudut Sağlık idareleri kurulması ele alınmış 
iki idare (Hatay - Cilvegözü, Edirne - Kapıkule) hizmete girmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât Kanununa dâhil ve Bakanlığa bağlı Katma Bütçeli Genel Mü 
plânla öngörülmüş Liman, Hava Alanı ve sınırlarımızın giriş kapılarındaki görev alanının gelişmesine par 
karşılayacak bir seviyeye ulaştırılması zaruridir. 

2. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde hizmetin inkişafına ait çeşitli istatistikler aşağıda göst 
a) Milletlerarası Sağlık nizamnamesi uyarınca milletlerarası seyahat edenlere uygulanan aşı faaliyetleri 
b) Gemilerin, periyodik teftişleri ile deratizasyon işlemleri Ek: 2, 
c) Yeşilköy - İstanbul, Esenboğa - Ankara, Adana Hava alanlarına yabancı memleketlerden gelen uçakl 

kontroluna tâbi tutulan yolcu ve mürettebat Ek : 3, 
d) İstanbul ve İzmir liman ve şehir bakteriyoloji müesseselerinin faaliyetleri Ek: 4, 
e) Limanlarımızda işgören ve boğazlardan transit geçen gemiler ile tahsil olunan resim Ek:5 tedir. 
Görüldüğü gibi geçen yıllara nazaran Genel Müdürlüğün limanlar ve Hava alanlarındaki çeşitli sağlık h 

kaydedilmiştir. 
3. Plânda yer alan yatırımların seyri Ek : 6 da görüldüğü gibi : 
a) Esenboğa Hava alanı Tecrit ve Dezenfeksiyon istasyonu kati projesinin yaptırılması işi 1964 Kasım a 

doğurduğu çeşitli ve zorunlu sebepler yüzünden kati projeler ancak Aralık 1965 de teslim edilebilmiştir. 
Ancak, 1,5 milyon T.L. sı tahmin edilen projenin 3 milyonu aşması karşısında programının tâdil edilerek 

ve Tropikal Hastalıklar Hastanesi kurulması kararlaştırılmış ve hastane 1966 yatırım programına alınmıştır. 
b) Cilvegözü sınır kapısında tesisine başlanan Tecrit ve Dezenfeksiyon İstasyonunun inşaat seyri, su t 

mento teminindeki gecikmeler dolayısiyle yavaşlamıştır. Bu itibarla inşaat 1965 yılında bitirilemiyecektir. 

Hudtat ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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e) 1964 yılında ihalesi yapılan Doğu sınır illerindeki 2 aded doktor lojmanının 1965 yılı içinde ikmâl edil 
olunmuştur. 

d) Ancak, 1965 programına dâhil Doğu sınır illerindeki 5 aded lojman inşaatı programı; Doğu da inşaat 
aksamaktadır. Bu sebeple 1965 yılı konut inşaatı program süresinde bitirilemiyecektir. 

Yukarıda bildirilen aksaklıklar dışında yatırım harcamaları tamamiyle Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre 
Koruyucu Hekimlik anlayışı içinde kurulmuş Genel Müdürlüğün mevcut tesislerinin idamesi, hizmetin süratle ve 

öngörülmüş yatırımlar genel olarak ihtiyacı karşılayacak seviyededir. 

4. Geçen yıl Bütçe tatbikatı : 

a) Yapılan incelemede 1965 yılında cari harcamalar için verilmiş 4 015 585 lira Genel Müdürlüğün tam bir 
ni göstermektedir. Esasen bu dar çerçeve içinde bir israf da bahis konusu olamaz. 

b) Bu güne kadar cari harcamalardan 3 064 154 lira, yatırım harcamalarından da 1 652 445 lira sarf edi 
rından % 10 tasarruf dolayısiyle 452 128 lira mevkuf tutulmuştur. 

c) Yıl içinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulmadığı gibi % 10 tasarruf da sağlanmıştır. Çok zaruri hallerde ma 
gidilmiştir. 

5. Yeni Bütçe teklifleri ile ilgili tetkikler : 

a) Genel Müdürlüğün 1966 Bütçesi tüm olarak 7 047 758 liradır. Bu ödeneğin 4 109 085 lirası cari harcama 
lirası da sermaye teşkili transfer harcamalarıdır. 

1966 Bütçesi geçen yıl bütçesine nazaran 1 751 252 liralık bir eksiklik göstermektedir ki bu noksanın 1 848 
olup, cari harcamalar ile transfer harcamalarındaki hakiki fazlalık 96 748 lira düşüldüğünde hakiki noksanlık 1 

b) İklim icabı inşaat süresinin kısalığı yüzünden doğudaki sınır illerinde inşaasma başlanmış lojmanların 
anlaşıldığından başlanmış işlerin yarım bırakılmaması için 22711 nci (Yapı Tesis ve Büyük Onarım giderleri) m 
ragrafının (b) fıkrasında izah olunan sebepler dolayısiyle 1965 yılı gerçekleşmesi 1966 yılma kalacak Hatay -
istasyonu tesislerinin ikmali için de 22 911 nci (Yapı Tesis ve Büyük Onarım giderlerine) 600 bin liranın i 
dürlüğün geçen yıldan devreden naktinden karşılanabilecektir. 

1965 yılı yatırım programı plânlamanın da tasvibiyle en önemlileri ele alınmak suretiyle düzenlenmiştir. 
c) Hizmeti aksatmıyacak şekilde Bütçe teklifleri yapılmış olduğundan bir indirme mevzuubahis değildir 
d) Personel Kanunu 1966 yılında yürürlüğe gireceği gerekçesiyle hizmet için lüzumlu kadrolar yeni Kanu 

edilmek üzere (D) cetveli geçen senenin aynı olarak teklif edilmiştir. 
e) Geçici hizmetli kadrosu mevcut değildir. 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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f) Genel Müdürlüğün görevinin özelliği dolayısiyle mevcut 10 aded deniz aracı (Motorbot) faal haldedi 
Ayrıca 5 aded kara nakil vasıtasından 2 si Yeşilköy ve Esenboğa Hava alanları Sağlık Denetleme merkezle 

İstanbul'da, diğeri Genel Müdürlük Merkezi emrinde görev yapmaktadır. 

6. Temeniler ve genel mütalâalar : 

Yukarıdaki maruzatımızdan anlaşılacağı üzere Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün A / l ve A / 
karşılıklar genellikle yeterli görülmüştür. 

Fakat, Bütçe teklifleri ile ilgili tetkikler bölümünün (b) fıkrasında izah edildiği üzere, 1965 yılı yatırım 
lerin yarım bırakılmaması gayesi ile, 22 711 ve 22 911 nci (Yapı Tesis ve Büyük Onarım giderleri) maddelerine 
devreden naktinden) karşılanmak üzere yukarıda teklif edilen miktarların ilâvesi suretiyle Hudut ve Sahiller 
1 400 000 liralık bir fazlalık ile kabul edilmesini temenni ederiz. 

Ragıp Üner İlhamı Ertem 
Senatör Edirne Milletvekili 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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EK : 1. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Teşkilâtında 1 Ocak 1951 tarihinden itib 
(Çiçek, kolera ve sanhumma aşılan) 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 (*) 

(*) 11 aylıktır. 

Çiçek 

4 
3 
4 
3 
2 
6 
5 
3 
3 
3 
7 
28 
19 
28 

588 
836 
339 
164 
695 
112 
926 
980 
533 
401 
723 
357 
311 
602 

23 457 

I. 

2 

1 
1 
1 
5 

170 
628 
686 
575 
332 
248 
415 
428 
352 
839 
171 
494 
694 
765 
082 

Kolera 
II. 

145 
494 
573 
545 
298 
297 
353 
335 
•263 

2 580 
141 

1 543 
1 572 
1 516 
3 493 

III. 

2 
5 
3 
6 
1 
— 
— 
3 
— 
— 
40 
— 
— 
— 
13 

Takviye 

31 
24 
26 
49 
10 
3 
1 
2 
12 
1 
— 
— 
3 
— 
240 

Hudut ve Sa. Sağlık Gt. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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EK : 3 
İstanbul - Yeşilköy, Ankara - Esenboğa ve Adana Hava alanlarına 1 Ocak 1951 tarihi 
yabancı memleketlerden gelen ve sağlık kontroluna tâbi tutulan uçak, mürettebat ve 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1953 ( ** ) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 ( * ) 
1964 
1965 (***) 

Uçak adedi 

2 282 
2 766 
3 115 
3 740 
4 196 
5 061 
7 271 
6 530 
6 584 
6 239 
5 953 
6 090 
5 842 
6 291 
5 713 

Mürettebat 
adedi 

13 346 
15 699 
17 895 
22 562 
27 317 
34 795 
53 011 
47 240 
45 912 
45 786 
44 752 
48 482 
46 476 
50 338 
42 153 

Yolcu 
adedi 

26 970 
33 582 
44 703 
50 548 
58 535 
64 755 
80 442 
86 233 
92 874 
90 094 
94 160 
108 503 
119 601 
124 084 
145 673 

( * ) Adana Hava Alam 1.8. 1963 tarihinde faaliyete geçmiştir. 
( ** ) Etimesgut Hava Alam 1 . 11 . 1955 tarihinde Esenboğa Hava Alanına nak 
(***; 11 aylıktır. 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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EK : 4 

istanbul ve izmir liman ve şehir bakteriyoloji müesseselerinin 1 Ocak 1951 tarihind 
olan faaliyetleri 

Muhtelif "teamül, sedimantas
yon ve muayeneler Kuduz 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 (**) 

sayısı 

11 343 
11 318 
12 195 
18 950 
15 669 
16 723 
8 938 
9 724 
11 613 
18 286 
17 254 
13 081 
18 903 
20 737 
14 952 

tedavisi (*) 

2 036 
•1 694 
1 562 
1 461 
1 473 
1 476 
1 622 
2 358 
1 977 
1 813 
2 289 
2 666 
2 074 
2 063 
1 786 

( * ) Kuduz tedavisi İzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji Müessesesi tarafından ya 
(**) 11 aylıktır. 

Hudut v© Sa. Sağlık O. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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EK : 5 
1 Ocak 1951 tarihinden itibaren limanlarımızda iş gören gemilerin adedleri, tonları ve 

Sıhhiye Resimleri 

Vapur ve Vapur ve Türk vapur- Yabancı Transit 
motor motor larmdan vapurlardan gemilerden 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 (*) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 (**) 

adedi 

17 453 
16 223 
20 123 
21 017 
21 219 
20 440 
21 406 
22 867 
25 605 
26 594 
28 640 
28 972 
30 654 
30 715 
26 809 

tonu 

17 979 267 
16 608 103 
22 629 126 
26 680 482 
26 254 290 
27 226 840 
30 243 273 
34 896 851 
41 883 698 
56 107 037 
57 596 374 
62 815 631 
65 481 263 
68 486 527 
55 879 277 

Lira 

395 014 
360 117 
464 702 
491 291 
466 137 
466 517 
505 067 
493 578 
483 329 
528 308 
510 119 
575 865 
572 405 
653 611 
520 126 

K. 

98 
09 
45 
32 
15 
52 
83 
03 
71 
49 
18 
87 
60 
73 
90 

Lira 

222 733 
318 773 
326 259 
321 770 
289 880 
253 501 
270 277 
315 212 
717 075 
478 542 
510 367 
391 026 
527 023 
376 114 
375 640 

K. 

36 
97 
21 
35 
33 
48 
95 
92 
84 
22 
58 
07 
92 
66 
01 

Lira 

107 291 
119 604 
128 104 
249 771 
272 811 
337 232 
392 014 
627 977 

2 347 954 
3 128 371 
3 837 521 
4 409 338 
4 586 516 
4 991 939 
3 925 716 

K. 

31 
31 
52 
23 
74 
23 
88 
63 
17 
00 
15 
16 
84 
94 
42 

( * ) Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 4 . 8 . 1958 tarih ve 15 sayı 
ğince transit gemilerden alınan 6,86 kuruş bu tarihten itibaren 22,05 kuruşa 

(**) 9 aylıktır. 

Hııdlut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 - 1965 yatıranları durumu 

(Bin Tl.) 

m 
Artvin 

Mardin 
Ağrı 
Edirne 

Haitay 

Hakkâri 

Kars 

Ağrı 

Ağrı 

Edirne 

Gaziantep 

Konusu 

4 daireli doktor lojmanı ikmal 
işleri 
8 daireli doktor lojmanı 
8 daireli doktor lojmanı 
Kapıkule sınır kapısı personel 
lojmanı 
Cilvegözü sınır kapısı personel 
'lojımanı 
6 daireli doktor lojmanı 

8 daireli doktor lojmanı 

OürbulaJk sınır kapısı personel 
lojımamı 

8 daireli doktor lojmanı 

îpsala sınır kapısı personel loj
manı 

Kilis - Tifbil sınır kapısı personel 
lojmanı 

Proje 
tutarı 

53 
255 
255 

154 

154 
199 

255 

154 

255 

îhale 
(bedeli 

51 
243 
248 

149 

149 
193 

248 

149 

248 

1964 

27 
236 

78 

36 

48 

Yapılan harcama 
1965 

22 
80 

219 

131 

80 
129 

148 

151 

132 

Toplaım 

49 
316 
297 

167 

128 
129 • 

148 

151 

132 

Gerçekl 
% 

9 
13 
11 

11 

8 
6 

5 

10 

5 

154 

154 

149 

149 146 146 9 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesa (S. Sayısı: 725) 
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(Bin Tl.) 

ÎM 

Mardin 

Hatay 

Ankara 

Konusu 

8 daireli doktor Lojmanı 

Oilvegözü Tecrit ve Dezemfeksayon 
İstasyonu 

Esenlboğa Tecrit ve Dezenfeksi-
yon istasyonu 

Proje 
(tutarı 

255 

ihale 
ibedeli 

245 

700 (*) 492 

540 (*) 

Yapılan harcama Gerçe 
1964 1965 Toplanı % 

216 

97 

216 

07 

(*) 1965 yatırımı 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/12 
Karar No: 8 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1985 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilen «Hudut 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı» Sağlık Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştiraki il 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 yılı bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ 
re 4 109 085 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2 152 000 lira, sermay 
için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 786 673 lira ki, toplam olarak 7 047 758 lira ödenek teklif o 

Geçen yıl bütçesine nazaran 1 751 252 lira noksandır. 
Komisyonumuzda, komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan soma müzaker 

la birlikte geniş bilgiler vermiştir. 
Maddelerin müzakeresinde; 1 nci maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvel aynen kabul edilmiştir. (A/2) işaretli 

(22.711) yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesine Doğu illerinde başlayıp da bitirilemiyen personel lojma 
yine aynı cetvelin sağlık sektörü kısmında bulunan (22.911) yapı, tesis ve büyük onarını giderleri maddesine C 
zenfeksiyon istasyonunun ikmali için 600 000 lira ilâ\*e edilmiştir. 

(A/3) işaretli cetvelde ise (34.620) 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savunma fonu karşılığı maddesine ilgil 
misyonca yapılan 1 400 000 lira ilâvenin binde biri olan 1 400 lira ilâve edilmiştir. Bu suretle (A/2) ve (A/3) 
liranın karşılığı olarak (B) işaretli cetvele aynı miktar eklenmek suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu 8 449 
miştir. 

Bu suretle yapılan ilâvelerle (A/2) işaretli cetvel yekûnu 3 552 000 lira, (A/3) işaretli cetvel yekûnu da 
de cetvelleri ile birlikte bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

2 nci madde, maddeye ekli (B) işaretli cetvel yekûnuna 1 401 400 lira ilâvesiyle 8 449 158 lira olarak tesb 
3, 4 ve 5 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
6 nci madde eski yıllar borçlarının ödenmesini kolaylaştırmak maksadiyle yeniden düzenlenmiş, 7 nci madde 
8 nci madde tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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9 ncu madde 8 ııci madde olarak; 
10 ncu madde 9 ncu madde olarak; 
11 nci madde de 10 ncu madde olarak ve bağlı cetvelleri aynen olmak üzere kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Ankara 
Söz hakkım saklıdır 

/. Seçkin 

Bursa 
A. Türkel 

Edirne 
1. Ertem 

İzmir 
Söz hakkım vardır 

M. Uyar 

Niğde 
H. Özalp 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 

Aydın 
S. Bosna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Üner 

Erzincan 
II. Atabeyli 

Kayseri 
/ / . Dikeçligil 

Ordu 
Ş. Koksal 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 
İV. Bayar 

Balıkesir 
Söz hakkım saklıdır 

F. Islimyeli 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Giresun 
K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal 

Rize 
E. Y. Akçal 

Van 
F. Melen 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 

Bolu 
H. 1. Cop 

Çorum 
A. Çetin 

İstanbul 
Muhalifim 
S. Ar en 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 

Ad 
M. A 

B 
C. 

D 
C. 

İs 
0. 

K 
M 

Tr 
^1. /. B 

Y 
İ. 

Hudut ve Sa. Sağlık'G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1966 yılı bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü eari har
camaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 109 085 lira, 
yatırını harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
2 152 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 786 673 lira ki toplam olarak 
7 047 758 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün gelir
leri, 'bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 7 047 758 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 1966 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin 
tarh ve tahsiline 1966 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ku
ruluşu hakkındaki 13 . 5 . 1940 tarühli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı, (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, (bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1966 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

a) 1965 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1964 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Utmumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık-

KARMA BÜTÇE KOMİSY 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel M 
tasa 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller 
camaları için (A/ l ) işaretli cetveld 
yatırım harcamaları için (A/2) i 
3 552 000 lira, sermaye teşkili ve t 
işaretli cetvelde gösterildiği üzer 
8 449 158 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahill 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü -m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

MADDE 6. — Geçen bütçe yılla 
ye Kanununun 93 ncü maddesine g 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulun 
hizmet tertiplerinden veya (aylık ve 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâ 
ları) maddesine, Maliye Bakanlığınc 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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Hükümetin teklifi 

l an yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hiz
met tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 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
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Yatırım harcamalarının proje dökümleri (U) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Proje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plânlama 
teşkilâtının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanumTı Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanları yürütür. 

Karma Bütçe Komis 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

Millî Savuonma Bakanı 
A. Topdloğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/ . Deriner 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu m 
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Maliye Bakanı 
/ . Gürson 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

imar ve İskân Bakam 
H. Menteşeoğlu 

Devlet 
A. F. 

Millî Eğit 
O. D 

Ulaştırm 
S. Ö 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 



— 22 — 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Madde 

12.110 

12.210 
12.280 
12.290 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

12.520 
12.590 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar 
Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

G-enel idare hizmetliler ücreti 
İşçi ücretleri 
Gece 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 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 453 400 

1 256 280 

1 000 
20 

236 

000 
000 
280 

213 001 

25 
4 

14 
10 

159 

121 

13 

108 

500 
000 
000 
000 
500 

1 

000 

000 

000 

3 089 682 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

1 453 400 

1 256 280 

1 000 000 
20 000 

236 280 

213 001 

25 500 
4 000 

14 000 
10 000 

159 500 

1 

121 000 

13 000 

108 ( 

3 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12;610 Yabancı dil ikramiyesi 1 1 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 3 000 3 000 

Yolluklar Kesim toplamı 43 000 43 000 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 8 000 8 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 23 000 23 000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 1 000 1 000 

(Yurt iei yollukları toplamı : 32 000) 

II - Yurt dışı yollukları ,r 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 11 000 11 000 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 500 500 5 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
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 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 Posta telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

128 500 

6 000 

30 000 

10 000 
2 500 

35 000 
40 000 
5 000 

42 000 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

7 500 
15 000 
17 000 

1 000 
1 500 

40 000 

10 000 
25 000 

5 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

139 500 

7 000 

30 000 

15 000 
2 500 

40 000 
40 000 

5 000 

45 500 

8 000 
15 000 
20 

1 
1 

000 
000 
500 

66 000 

11 
27 
27 

000 
500 
500 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 200 000 200 000 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 90 000 90 000 

14.000 HÎZMET GİDERLERİ 130 002 14 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 35 000 35 000 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 30 000 30 000 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 5 000 5 000 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 2 2 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin - — 
gerektirdiği giderler 1 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 1 1 
MALÎ HİZMETLERLE İLGlLl GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 20 000 20 000 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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Bölüm Madde 

14.796 

Ödeneğin çeşidi 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Malzeme alını ve giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

75 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira L 

90 000 

1.5.000 KURUM GİDERLERİ 

Sağlık ocakları ve diğer sağlık kurum
ları giderleri Kesim toplamı 125 400 

SAĞLIK OCAKLARI GİDERLERİ 
15.611 Büro giderleri 
15.612 Ulaştırma giderleri 
15.613 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.615 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.616 Malzeme alım ve giderleri 
15.619 Diğer alım ve giderleri 

(Sağlık ocakları giderleri toplamı: 78 400) 

BAKTERİYOLOJİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ 

15.671 Büro giderleri 3 000 
15.672 Ulaştırma giderleri 4 400 
15.675 Giy?m - kuşam alım ve giderleri 4 600 
15.676 Malzeme alım ve giderleri 30 000 
15.679 Diğer alım ve giderler 6 000 

(Bakteriyoloji kurumları giderleri top
lamı : 55 000) 

125 400 

4 
1 
20 
10 
35 
7 

000 
000 
000 
400 
000 
000 

133 400 

10 000 
1 000 
15 000 
10 400 
35 000 

• 7 000 

10 000 
4 400 
4 600 

30 000 
6 000 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725> 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

27 — 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

170 001 

170 000 
1 

170 001 

3 089 682 

500 500 

130 002 

125 400 

170 001 

4 015 585 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

200 001 

200 000 
1 

2 

3 0 

5 

1 

1 

2 

4 1 

Hudıut ve Sa. Sag-lık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm 

21.000 

22.000 

23.000 

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 yolluğu 
Sağlık sektörü Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1965 ö 
Madde 

Lira 

165 000 

100 000 
50 000 
15 000 

2 575 000 

2 560 000 
10 000 
5 000 

1 260 000 

1 240 000 
15 000 

5 000 

deneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

165 000 

3 835 000 

• 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

165 000 

100 000 
50 000 
15 000 

409 000 

394 000 
10 000 

5 000 
1 368 000 

1 348 000 
15 000 

5 000 

1 

Budraft ve Sa. .Sağlık G. M. [Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Hizmetler sektörü Kesim toplamı 

21.000 

22.000 

23.000 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Teknik personel ücretleri 
Sağlık sektörü Kesim toplamı 

23.911 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.912 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 BÜYÜK ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1965 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

50 000 

165 000 

3 835 000 

45 000 
5 000 

160 000 

145 000 
15 000 

1 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 4 000 000 

Hudıut ve Sa. 'Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 



— 30 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

24 534 
50 000 
12 
24 

000 
940 

24 534 
50 000 
12 000 
24 940 

I - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 500 000 50 

:i2.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 500 000 500 000 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 8 799 1 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat — 5 000 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
34.620 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savunma 

fonu karşılığı 8 799 7 047 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 266 224 26 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 111 474 111 474 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

Hudıut v« Sa. Sağlık O. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DÎĞER 
BENZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemekleri 
için vardım 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

141 750 

13 000 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 
Lira 

141 750 

13 000 

36.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Gecen yıllar borçları 

36.600 Geriverilecek paralar 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

8 402 

2 402 

6 000 

500 000 
8 799 

266 224 
8 402 

783 425 

2 402. 

6 000 

Hudoıt ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

53.000 

53.170 
53.180 
53.190 

B/l Vergi gelirleri 

DİĞER DEVLET GELİRLERİ 

Resimler Kesim toplamı 

Sıhhiye Resmi 
Kaplı patente 
Bulaşık Resmi 

6 110 000 

6 100 000 
5 000 
5 000 

6 110 000 

6 110 000 

6 100 000 
5 000 
5 000 

6 11 

B/2 Vergi dtşt gelirleri 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN GE
LİRLER 

62.120 Kiralar 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 
62.200 Taşınır mallar satış bedeli 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.210 Para cezaları 
63.300 Çeşitli gelirler 

41 168 4 

36 168 

5 000 

5 000 
20 000 

25 000 

44 000 

5 000 

5 000 
20 000 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 72-5) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

53.000 

62.000 

63.000 

72.000 

ÖZEL GELİRLER 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

DİĞER DEVLET GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

GENEL MÜDÜRLÜK MALLARİ GE
LİRLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 622 842 

2 622 842 

6 110 000 

41 168 

25 000 

2 622 842 

8 799 010 

Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

863 758 

8 

6 11 

8 

7 0 

Hudut ve Sa. Sağlık G. M. [Bütçesi (S. Sayısı: 725) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 

21 
13 
31 
31 
18 
10 
30 

. 4 . 

.12. 

. 7 . 

. 7 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

1340 
1935 

. 1936 
1936 

. 1947 

. 1949 
, 1954 

500 
1864 
3057 
3058 
5115 
5435 
6426 
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C - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının affına ve bâzı 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanunun 1 nci maddesi 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanuna ek Kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddelerinin değ 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Vergi Muafiye 
Kanun 

Hudut ve^Sa. Sağlık G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 725) 



D 

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 

Memuriyet 

Daktilo 
» 
» 

in 

Memur (Muhasebe 
Daktilo 

» 
» 

Daire Müdürü 
Başhademe 

» 
Hademe 
Kapıcı 
işçi 
Gece Bekçisi 

» » 
» » 

Dağıtıcı 
Başmakinist 
Kaloriferci 
Usta 
Şoför 
Anbar Memuru 
Tahaffuzhane B 
Teknisyen 

» 
» 

nev'i 

Müd.) 

Yardımcısı 
aş teknisyeni 

Adecl 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

Ücret 

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 

1). 

9 
11 
11 
9 
8 
7 
8 

12 
11 
12 
11 
12 
9 

10 
10 
10 
11 
9 

12 
9 
8 

7 
11 
12 
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D - CETVELİ 

Mera uriyetin nev 'i 

Teknisyen 
» 
» 

Şoför 
» 
» 
» 

işçi 
» 

Hademe 
;» 

Hastabakıcı 
Laborant 
Usta 
Kaloriferci 
Tahaffuzhane Kapıcısı 
Gece Bekçisi 
TaJhaffiTzfhane Başfbahçivanı 

» B ah civanı 
» Kalorifercisi 

Aışçı 

Koruyucular 

Başkoruyucu 
Koruyucu 

» 

Adcd 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 

1 
21 
33 

Ücret 

400 
300 
300 
400 
450 
600 
450 
250 
300 
250 
300 
250 
400 
350 
350 
350 
300 
400 
250 
400 
450 

500 
300 
250 

D. 

11 
11' 
12 
12 

4 
5 
6 
7 
8 
7 
6 
5 
9 
8 

10 
11 
10 
8 

11 

8 

4 
Mem 

Koruyucu 
» 
» 

Transit K 

Başkaptan 
Kaptan 

» 
» 
» 

Gemi Ada 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

İtlâfıfar 
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L — CETVELİ 

D. Memuriyetin ııev'i 

3 Makina Mühendisi 
5 Avukat 

10 Asistan 

Aded Aylık 

1 
1 
1 

950 
700 
350 

T - CETVELİ 

Adedi Cinsi 
Hkıldut ve ıSahiller ıSağliık Genel MüJdürlfüğün'e ait taşıt cetve1! 

Markası Modeli Şase No. Motor No. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Binek 
» 

» 

araızi 
» 

% 
Kaptıkaçtı' 

» 
Motorbot (Gürsan) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(Kaçar) 
(Mersin) 
(îstanlbul) 
(Boğaziçi) 
(Martmara) 
(Çanakkale) 
(Büyüfcdere) 
(İzmir) 

Jeep Willys 
Jeep Willys 

Iianid Rower 
Volkswaigen 
Vblkswagen 
General Motors 
Bolinder 
Bolinder 
General Motors 
General Motors 
Rus ımaraıüâtı K. 
Rus ımamulâtı TL 
General Motors 
General Motors 

551 
551 

1953 
1953 

1960 
1962 
1962 

26684 
26054 
Seri : 

144005252 
940560 
940316 

İst. T. Ş. 3155 
165275 

151024906 
6735954 
6733073 

Pl 
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R - CETVELİ 
Bölüm Madde 

1966 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu b 
13.000 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 

13.160 Pratika ve nakil vasıtaları ile tahaffuzhaneler ve bakteriyoloji personeline verilecek lâs 
başlık, eldiven, kar gözlüğü, tabip ve tephirci iş gömleği. 

14.000 Sağlık ocakları ve diğer sağlık giderleri : 
14.796 Malzeme alım ve giderleri : 

Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tabi tutulan yolcuların iaşe giderleri ile bunlardan v 
Gemilerin, muayeneleri için dışarıdan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol paralar 

!>&<( 
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