
DÖNEM :3 C İ L T : 21 TOPLANTI : 3 

• • 

MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

46 ncı Birleşim 

22 . 2 .1972 Salı 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
604 
605 

I. __ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 605 

1. — Devlet Bakanı Ali ihsan Göğüş'-
ün, Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının havale edilmiş oldu
ğu komisyonlardan seçilecek 5 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi. (1/612, 4/261) 605 

2. — Devlet Bakanı Ali ihsan GÖğüş'-
ün, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
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ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkla
rı tezkereleri (Millet Meclisi 1/555; Cum
huriyet Senatosu 1/12) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 476; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 11) 606,607:614 

3. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/560; Cumhuri
yet Senatosu 1/18) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 481; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
17) 606,614:619 
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Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısının görüşül
mesine devam edilerek : 

Dışişleri Bakanlığı ve 
Milî Eğitim Bakanlığı bütçeleri kabul edil

di. 
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let Meclisi S. Sayısı : 483; Cumhuriyet Se
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Meclisi 1/565; Cumhuriyet Senatosu 1/27) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 482; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 26) 606:607,636:640 

8. — Karayolları G-enel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/566; Cumhuriyet Senatosu 1/22) (Millet 
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landı. 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı (1/616) (Adalet Komisyonuna) 

2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı (1/617) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/618) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

..».. »>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ncı Birle
şimini açıyorum. 

Müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Bakam Ali İhsan Göğüs'ün, Da
nıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve l)iı kamına bazı maddeler ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
5 er üyeden kurulu bir geçici komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (1/612, 4/261) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları 
vardır, okutup gereğini ifa edeceğiz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danıştay Kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve 
•geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sının, havale edilmiş olduğu Adalet, İçişleri ve 
Plan komisyonlarına seçilecek 5 er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali ihsan Göğüs 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tasvi
bine sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Bakanı Ali İhsan Göğüş"ün, 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun o, 8, 14 ve 76 
ncı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
2 ek ve bir geçici ynadde ile 44 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulleri hak
kında Kanunun 18 nci maddesinin (B) fıkrası 
ve 58 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının, havale edilmiş olduğu komisyon
lardan 4 er üye seçilerek kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (1/611, 
4/262) 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 5, 8, 
14 ve 76 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna 2 ek ve bir geçici madde ile 44 sa
yılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargıla-
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ma usulleri hakkında Kanunun 18 nci madde
sinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının, havale edil
miş olduğu içişleri, Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 4 er üye seçilerek kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. Ali ihsan Göğüs 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tasvi
bine sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Tüketicinin korunması için Ticaret Ko
nusu Mal ve Hizmetlerle ilgili faaliyetlerin dü
zenlenmesi hakkında kanun tasarısının geri ve
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/547, 
3/748) 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu S, 
Sayısı : 10) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ (Devam) 

2. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 1/12) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 476; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 11) 

3. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe .Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/560; Cumhuriyet Senatosu 1/18) (Millet Mec
lisi S .Sayısı : 481; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 17) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . 11 . 1971 tarih ve 71 - 1245/13734 
sayılı yazımız : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 
ve ilgideki yazımızla sunulmuş olan «Tüketici
nin korunması için ticaret konusu mal ve hiz
metlerle ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun tasarısı» nm geri gönderilmesine 
müsaade buyurulmasmı saygı ile arz ederim. 

Prof Di*. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Henüz gündeme girmemiş bir 
konu olması dolayısıyle Başkanlıkça gereği ya
pılacaktır. Bilgilerinize sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 19) 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet Senatosu 
1/21) (Millet Meclisi S. Sayısı : 483; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 20) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 1/13) (Mil
let Meclisi S. Sayısı 485; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 12) 

7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuriyet Senato
su 1/27) (Millet Meclisi S. Sayısı : 482; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 26) 

BAŞKAN — Şimdi, 1972 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Dünkü birleşimde Millî Eğitim Bakanlığına 
ait müzakereler bitmiş ve bakanlık 'bütçesinin 
bölümleri oylanmış bulunmakta idi. Şimdi üni
versiteler bütçelerinin maddelerine sıra gelmiş 
bulunmaktadır. 

2. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
mımı tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 1/12) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 476; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 11) (1) 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilme

si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul emeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine aşağıda 
gösterildiği üzere, (A/l) cari harcamalar için 
(234 601 169) lira, (A/2) yatırım harcamaları 
için (106 791 000) lira ve (A/3) sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (23 183 186) 
lira ki, toplam olarak (364 575 355) lira Öde
nek verilmiştir. 

Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Sayasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Adana Ziraat Fakültesi 
Elâzığ Veteriner Fakültesi 
Dişhekimliği Fakültesi 

Toplam 
BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum 

REKTÖRLÜK 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

(A/l) cari 
harcamalar 

Lira 

5 445 016 
,i 17 886 395 

14 636 799 
8 353 597 
93 366 062 
13 114 904 
20 945 251 
4 359 491 
13 361 693 
' 5 912 819 
4 088 694 
22 816 654 
5 289 839 
5 023 895 

60 

234 601 169 

(A/2) yatırım 
harcamaları 

Lira 

51 166 000 
300 000 

1 965 000 
— 

8 310 000 
300 000 

1 800 000 
— 
— 

1 300 000 
— 

18 000 000 
15 700 000 
7 950 000 

— 

106 791 000 

(A/3) sermaye 
teşkili ve tran-
harcamaları 

Lira 

1 955 634 
579 251 
517 401 
532 253 

2 435 002 
274 578 

2 492 036 
112 653 
420 361 
653 825 

1 075 691 
69 003 

12 029 738 
35 754 

6 

23 183 186 

Toplam 
Lira 

58 566 650 
18 765 646 
17 119 200 
8 885 850 

104 111 064 
13 689 482 
25 237 287 
4 472 144 
13 782 054 
7 866 644 
5 164 385 
40 885 657 
33 019 577 
13 009 649 

66 

364 575 355 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 4 458 289 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 476 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun -
(ladır. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

' Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

269 025 

14.000 Hizmet giderleri 629 002 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge var, 

okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı 

1972 yılı bütçesinin Ankara Üniversitesi Diyar
bakır Tıp Fakültesi kısmında, mevcudolmayan 

607 — 
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32.100 ncü kamulaştırma ve satmalına maddesi
nin açılarak bu maddeye yıl içinde ııktarmayı 
sağlamak üzere 14.440 ncı maddeden 1 lira in
dirilerek yeni açılan 32.100 'e aktarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Diyarbakır Diyarbakır 
Necmettin Gönenç Behzat Eğilli 

Diyarbakır 
Sabahatin Savcı 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tas
viplerine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ka.bul edilen önergenin taallûk ettiği 
14.000 nci bölümün yine Diyarbakır Tıp Fa
kültesi Bütçesi ile ilgili olup gereken tenzilâtın 
orada yapılacağından Rektörlüğe ait 14.000 nci 
bölümü tekrar okutarak tasviplerine sunaca
ğım. 

Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 629 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 88 696 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 Etüt ve proje giderleri 4 950 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı tesis ve büyük ona
rım giderleri 46 216 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 698 633 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 202 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTE
Sİ 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 15 885 490 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 625 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 55 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 137 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 182 753 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 429 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 149 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

FEN FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 11 279 978 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir; 

13.000 Yönetim giderleri 1 502 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 721 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 133 026 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 965 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 212 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 305 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HUKUK FAKÜLTESİ : 

(A/ l ) CARİ HARCAMALARI 

12.000 Personel giderleri 6 742 651 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 356 090 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 41 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 20 655 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 192 551 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 433 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 98 753 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

TIP FAKÜLTESİ : 

* (A/ l ) CARİ HARCAMALARI 

12.000 Personel giderleri 61 575 303 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 9 350 282 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4 270 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 16 042 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 127 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 8 310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 185 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 250 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VETERİNER FAKÜLTESİ : 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 
12.000 Personel giderleri . 10 173 577 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 271 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 852 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 16 575 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 800 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

300 000 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCA MALARI 

35.000 Sosyal transferler 124 578 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 150 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALx\R 

12.000 Personel giderleri 15 711 368 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 077 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 734 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 995 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 414 887 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

240 290 35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 251 746 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 3 829 046 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 494 743 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 075 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 14 026 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 13 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 112 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

.12.000 Personel giderleri 9 822 453 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 236 485 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 39 102 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 610 — 



M. Medisİ ıB : 46 22 . 2 . 1972 0 : 1 

Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 208 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşit giderler 55 103 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 220 361 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödeemleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 4 256 971 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İ&Ö0O Yönetim giderleri 617 865 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 604 352 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 9 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 424 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER PIARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 55 525 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

S6;ÖÖ0 Borç ödemeleri 598 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

EÖİTİM FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 3 276 967 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 478 975 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 170 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 9 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 152 551 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 75 688 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri . 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DİYARBAKIR TIP FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 13 988 949 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 360 625 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 068 951 
BAŞKAN — Biraz evvel, bu madde ile ilgili 

olduğunu belirttiğimiz önergeyi tekrar okutmak 
lüzumunu - Genel Kurulun dinlemiş olduğu es
babı mucibesine dayanarak - duymuyorum. Yal
nız, oya sunulması ihtiyacını duyuyoruz. Bu 
bölümden (1) lira düşülerek yeni bir madde açı-
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lacaktır. İleri de bir aktarmayı sağlamak mak-
sadiyle bu bölümden (1) lira düşülerek yeni bir 
madde açılmasına dair önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge gereğince 14.000'nci bö
lümün yeni şeklini okutuyorum. 

Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 6 068 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 150 778 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 247 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 9 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 000 

65 000 

ADANA ZİRAAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 3 715 522 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 857 858 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 629 751 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 86 705 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 13 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma
lar 12 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 18 737 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 10 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ELÂZIĞ VETERİNER FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

12.000 Personel giderleri 3 862 224 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 338 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 429 251 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 393 517 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 3 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 35 751 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödeemleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 

14 

Bölüm 

15.000 

16.000 

Lira 

35.000 

36.000 

Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Biraz evvel bölümleriyle birlikte okunmuş 
bulunan 1 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte Ge
nel Kurulun tasviplerine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 ncd maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(364 575 355) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN— (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

5 000 

60 000 

300 000 

540 001 
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53.000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabuledilmiştir. 

61.000 Kurumlar hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 363 670 354 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunmuş bulunan cetvelle 
birlikte tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
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Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1972 yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kalbur etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci 
maddesi hükmü, Ankara Üniversitesine bağlı 
döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN— 4 ncü maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . 7 . 1946 tarihli ve 5239 sa
yılı Kanunu ile bu kanuna ek 7221, 7352,107, 156, 
14, 43, 44, 779, '897,908, 1030,1054, 1063, ve 1099 
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazı
lı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kad
rolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1972 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi tasviplerimize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edimiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satınalmacak arsa için 
((Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, teslis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dahil ter
tiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştır
ma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul-edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin rektör
lük, fakülte ve okullar kısımlarına dahil ter
tipler arasında, bölümle bağlı kalınmak ay-
dıyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 ndi maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 

harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler ... Kabul edilmiştlir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 9 ncu maddeyi tasviplerinize 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 10 ncu maddeyi tasviplerinize 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin müzakeresi ve fasıllarının oylan
ması bitmiştir, tümü açık oylarınıza sunulacak
tır. 

3. —• Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Kurma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu, başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) (Millet Meclisi S. Sayısı : 481; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 17) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi Bütçesini tak
dim ediyoruz. Maddelere geçilmesini tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda 
gösterildiği üzere (A/l) Cari harcamalar için 
(116 640 380) lira, (A/2) Yatırım harcamaları 
için (87 090 001) lira, (A/3) Sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (6 420 386) li
ra ki, toplam olarak (210 150 767) lira ödenek 
verilmiştir. 

(1) 481 S. Sayılı basmayazı tutanağın sa
nandadır. 
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Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 

(A/l) cari 
harcamalar 

Lira 

10 019 491 
47 261 664 

19 301 734 
15 578 295 
5 172 813 
3 879 187 

İktisadi ve Ticarî Bilimler Fakültesi 8 820 278 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 6 606 918 

(A/2) yatırım 
harcamaları 

Lira 

38 870 000 
35 485 000 
1 800 000 
2 055 000 
1 815 000 
5 065 000 

1 
2 000 000 

(A/3) sermaye 
teşkili ve tran-

hareamaları 
Lira 

5 373 456 
432 739 
205 019 
167 651 
38 463 
64 808 
83 823 
54 427 

Toplam 
Lira 

54 262 947 
83 179 403 
21 306 753 
17 800 946 
7 026 276 
9 008 995 
8 904 102 
8 661 345 

Toplam 116 640 380 87 090 001 6 420 386 210 150 767 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

REKTÖRLÜK : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

956 500 

298 001 

12.000 Personel giderleri 6 457 554 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 735 435 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

572 001 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 36 820 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 071 267 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 287 188 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TIP FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

12.000 Personel giderleri 24 670 111 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 6 397 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 4 183 256 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 11 160 075 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 850 722 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 35 485 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 424 739 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ : 
(A/l) CARİ HARCAMALARI 

12.000 Personel giderleri 14 721 940 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 516 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1176 901 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 748 202 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 138 191 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 205 019 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

FEN FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

12.000 Personel giderleri 11 498 608 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 905 582 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 955 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 059 372 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 159 232 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 055 000 
BAŞKAN.— Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35,000 Sosyal transferler 167 651 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ FAKÜLTE
Sİ :: 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 
12.000 Personel giderleri 3 343 511 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 814 623 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 488 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 40 401 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 486 277 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 815 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 38 463 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ : 
(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 2 562 156 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 448 061 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 595 969 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 94 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 178 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 5 065 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

64 808 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

İKTİSADİ VE TİCARÎ BİLİMLER FAKÜL
TESİ : 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 7 718 585 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 675 185 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 194 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 107 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 125 504 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

83 823 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADE
MİSİ : 

(A/l) CARI HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 5 310 612 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 636 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 148 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 52 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 459 804 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATİRİM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLLİ VE 
TRANSFFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 54 427 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi kabul edilen bu bölümleriyle 
birlikte tasviplerinize sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 1 nci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(210 150 767) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işa
retli cetveldeki bölümleri okutuyorum. 

B - CETVELİ 

Bölüm Lira 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 1 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hâsılatı 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 700 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 207 000 766 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul edilen bu bölümleriyle 
birlikte tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Ege Üniversitesince 1972 yılın

da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (O) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin 
tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 3 ncü madde kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci 

maddesi hükmü, Ege Üniversitesine bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 4 ncü madde kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Ege Üniversitesince gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 

hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarihli ve 6953 sayılı 
Kanun ile bu kanuna ek 7353, 354, 1096, 1097, 
1098, 1170 ve 1469 sayılı kanunlara bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve yardım
cılarına ait kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1972 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 7. — Yapılacak inşaatla ilgili ola
rak kamulaştırılacak veya satmalınacak arsa 
için (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne 
konulan ödenek yetmediği taktirde, Bütççe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretid cetvelin, (Yapı, te
sis ve büyük onanm giderleri) bölümüne daJhil 
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tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaş
tırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi tasviplerimize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 8. — Üniversite Bütçesinin Rektör
lük ve fakülteler kısmına dâhil tertipler ara
sında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktar
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 8 nci madde kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 

Madde &. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan yapılmış ve yapılacak an
laşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, 
yatırım ve projeler için 1972 malî yılında elde 
edilecek bağı», kredi ve imkânların Türk Lira
sı karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri
nin bir taraftan Ege Üniversitesi Bütçesine ge
lir, diğer taraftan yeniden açılacak özel tertip
lere ödenek kaydetmeye ve harcanmayan gelir 
ve ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAAŞKAN — 9 ncu maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.. 9 ncu madde kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 

Madde 10. — Gider bölümlerinden yapila-
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.. 10 ncu madde kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 

22 . 2 . 1972 O : 1 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1972 tari
hinde yürürlüğe girer. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun müzakeresi bitmiş, maddeleri ka
bul edilmiş olup, tümü açık oylarınıza sunu
lacaktır. 

4 — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 19) (1) 

BAŞKAN — Yine Millî Eğitim Bakanlığı 
meyanmda, tümünün müzakeresi bitmiş olan 
Üniversite bütçelerinden istanbul Üniversitesi 
bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanu

nu tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine aşağı
da gösterildiği üzere, (A/l) cari harcamaları 
için (241 502 073) lira, (A/2> yatırım harca
maları için (95 774 000) lira, (A/3) sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de 
(29 123349) lira ki, toplam olarak (366 399 422) 
lira ödenek verilmiştir. 

(1) 484 S. Sayılı bamnayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
îktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
îşletme Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 

Toplam 

(A/l) cari 
harcamalar 

Lira 
, )_+_ 

17 866 516 
59 457 588 
10 855 556 
17 969 537 
28 726 783 
9 506 392 
8 025 431 
7 452 720 
8 151 504 
55 076 135 
10 528 261 
7 885 593 

57 

241 502 073 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

REKTÖRLÜK 

((A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm' Lira 

12.1000 iPerislonel giderleri 10 421 638 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 894 100 
BAŞKAN — Kalbul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hikmet giderleri 1 104 772 
'BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

15.000 Kuruım giderleri 271 004 
•BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

16.000 (Çeşitli giderler 175 004 
BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) yatırım 
harcamaları 

Lira 

88 677 000 
3 000 000 

4 097 000 

(A/3) sermaye 
teşkili ve tran-
harcamaları 

Lira 

19 988 641 

Toplam 
Lira 

1 235 360 
206 996 
162 620 
924 173 
168 077 
96 624 
100 284 
126 837 
870 134 
120 342 
123 258 

3 

126 532 157 
63 629 948 
11 062 552 
18 132 157 
33 747 956 
9 674 469 
8 122 055 
7 553 004 
8 278 341 
60 946 269 
10 648 603 
8 008 851 

60 

95 774 000 

Bölüm 

29 123 349 366 399 422 

Lira 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Eetmeyenler... Kabul 
edilmitir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 67 177' 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 M'akina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 21 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) (SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
malar 15 000 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 (Malî transferler 17 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 

35.000 

36.000 

Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Bbrç ödemeleri 
BAŞKAN — Kaıbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

4 845 630 

126 0002 

TIP FAKÜLTSİ 

(A/l) OARİ HAC AMAL AR 

12J000 Persionel giderleri 43 801 262 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kaıbul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
'Hizmet ıgiderleri 
BAŞKAN — Kaıbul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kaıbul 

eden-
Kaıbul 

eden-
Kaibul 

2 2ı83 576 

706 501 

9 629 757 

3 036 502 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 2150 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

28.000 Makin'a, teçhizat v!e taşıt 
alımları ve onarımları 1 750 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 
(A/3) (SERMAYE TEŞKİLİ VE 

TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

6 000 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 784 360 
BAŞKAN — Kaıbul eden
ler... Etmeyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 

36.000 Bbrç ödemeleri 445 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

(A/l) (CARİ HARCAMALAR 

12.000 (Personel giderleri 9 271 274 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 056 539 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 06 000 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 470 300 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 31 443 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma p'ayları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

34.000 Malî rti-ansferler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

35.0CO (Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

Kabul 

edem-
Kabul 

eden-
Kabul 

3 000 

153 995 
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Bölüm Lira 

36.000 IBorç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN ~- Kabul edem-
ler... Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

EDEBİ YAlT FAKÜLTESİ 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 16 289 957 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 971 640 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114.000 Hizmet Giderleri 109 085 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum Giderleri 483 551 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli Giderler 115 354 
BAŞKAN — Kaıbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilımiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRAjSFER HARCAMALARI 

36.000 (Sosyal Trasferler 162 620 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

FEN FAKÜLTESİ : 

(A/il) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel Giderleri 23 046 800 
(BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim Giderleri 2 019 797 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IBölüm Lira 

14.000 

15.000 

16,000 

iHizıriet Giderleri 
IBAŞKAN — Kabul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Kurum Giderleri 
IBAŞKAN — Kabul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Çeşitli Giderler 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

554 250 

723 432 

2 382 504 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve Proje Giderleri 185 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, Tesis ve Büyük Onarım 
•Giderleri 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, Teçhizat ve Taşıt Alımları 
iv® Onarımları 012 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 Malî Transferler 20 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 (Sosyal Transferler 809 171 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 JBlorç ödemeleri 95 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

İKTİSAT FAKÜLTEİSİ 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel Giderleri 7 014 385 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
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IBöliim Lira 

113.000 Yönetim Giderleri 501 752 
IBAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... K albul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet Giderleri 26 750 
(BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul' 
edilmiştir. 

15.000 Kurum Giderleri 1 914 502 
(BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli Giderler 49 003 
İBAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(tA/3) SERMAYE TEiŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara Katılma Payları 
ve Sermaye Teşkilleri 
IBAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

34.000 Malî Transferler 
IBAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir.. 

35.000 ISosyal Transferler 
IBAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

4 000 

164 076 

ORMAN FAIKÜLTEISİ 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 

13.000 

14.000 

Personel giderleri 
IBAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Yönetim giderleri 
IBAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
IBAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kafoul 

eden-
Kabul 

6 369 683 

958 500 

200 250 

Bölüm 

15,000 

16.000 

Kurum giderleri 
IBAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

Çeşitli giderler 
IBAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

Lira 

144 051 

352 047 

OA/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 
IBAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

35.000 »Sosyal transferler 
IBAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

3 000 

36.000 Borç ödemeleri 
(BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kat)ul 

eden-
Kaftııl 

eden-
'Kabul 

93 622 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

((A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 'Personel güderleri 
İBAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
IBAŞKAN — Kaıbıul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
IBIAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Ka'bul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
İBAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kafrul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

5 347 251 

520 961 

574 600 

158 204 

851 804 
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Bölüm 

35.000 

36.000 

12.000 

18.000 

14.000 

15.000 

16.000 

35.000 

36.000 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRAN13FER HARCAMALARI 

Lira 

'Sosyal transferler 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

70 284 

Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

30 000 
eden-

Kabul 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

((A/l) CARİ HARCAMALAR 

IPeraocnel giderleri 6 775 198 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler. .. Etmeyenler... K albul 
edilmiştir. 

Yönetim giderleri 654 901 
IBAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Hizmet giderleri 75 501 
IBAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kurum giderleri 43 250 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Çeşitli giderler 602 ©54 
IBAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

Sosyal transferler 116 837 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Borç ödemeleri 
IBAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

10 000 
eden-

Kaıbul 

CERRAHPAŞA TIP FAİKÜLTEiSi 
(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

12.000 

13.000 

14,000 

15.000 

16.000 

Personel giderleri 37 219 089 
IBAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 
Yönetim giderleri 3 055 000 
ıBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 
IHiamet giderleri 410 001 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Kurum giderleri 10 791 59 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 3 6011 006 
(BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 

34000 

35.000 

36.000 

Kamulaştırma ve satıtmal 
malar. 
IBAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Malî transferler 
IBAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. . 
(Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Blorç ödemeleri 
IBAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kaıbul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

6 000 

m 133 

5 215 000 

KİMYA FAKÜLTESİ 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Piersionıel giderleri 
jBAŞIKAN — Kaflbul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

7 670 770 
eden-

Ka-bul 
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Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 625 501 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 228 894 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 304 100 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 698 996 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

31 000 Kurumlara katılma pay
ları ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler ö 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler,.. Kaibul 
edilmiştir. 

35.000 ı&osyal transferler 115 340 
BAŞKAN — Kabul eden
ler,... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... . Kaibul 
edilmiştir. 

İŞLETME FAKÜLTENİ: 

(A/l) ÖARİ HARCAMALAR 

12. Persionel giderleri 6 855 028 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 441 809 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 

14.000 

115.000 

16.000 

Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kaibul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
IKurum giderleri 
IBAŞKAN — Kaibul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Çeışitli giderler 
BAŞKAN — Kaibul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

edsn-
Kabul 

eden-
Kabul 

Lira, 

119 250 

365 403 

104 103 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma pay
lan ve sermaye teşkilleri 215 000 
BAŞKAN — Katoul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 6 000 
BAŞKAN — Kaibul eden-
edilmiştir. 
ler... Etmeyenler... Kabul 

35.000 ISosyal transferler 90 258 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul , 
edilmiştir. 

VETERİNER FAKÜI/TE8İ 

(A/l) OARİ HARCAMALAR 

12.000 IPersionel giderleri 80 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 13 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 
ıBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri & 
BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 'Çeşitli giderler 8 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HAROAMALARI 

35.000 (Sosyal transferler 13 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Okunmuş (bulunan 1 nci maddeyi kabul et
miş bulunduğunuz bu IbÖlümleri ile (birlikte 
tasviplerimize (sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kajbul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanibul Üniversitesinin ge
lirleri, 'bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (3®6 399 42») lira olarak tahmin edil
miştir. 

IBAŞAN — ı(B) işaretli cetveli okutulp, 
Iböîıümlerini tasviplerinize sunacağıim. 

İB — CETVELİ 

(Bölüm Lira 

53.000 ODiğer vergiler gelirleri 10 450 000 
BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ei.000 Kurumlar Iha'sılaltı 25 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 550 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

03.000 'Çeşitli gelirler 1 550 G01 
BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

72.000 özel gelirler 353 824 421 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

KaJbul edilmiş bulunan bu bölümleri ile bir
likte 2 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 3. — istanbul Üniversitesince 1972 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelir
lerin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi tasviplerine 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci 
maddesi hükmü, istanbul Üniversitesine bağlı 
döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir 

Madde 5. — istanbul üniversitesince gele-
cak yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — istanbul Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna ve bu kanuna ek 5517, 7161, 
7259, 43, 44, 85, 582, 907, 993, 1032, 1082, 1083 
ve 1084 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait 
kadrolardan, (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1972 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul eednler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Madde 7. — Yapılacak inşatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satmaîmacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne konu
lan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanunu-
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na bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertip
lerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi 
yorum. Kabul edenler,.. 
edilmiştir. 

tasviplerinize sunu-
Etmeyenler... Kabul 

Madde 8. — Üniversite Bütçesinin rektör
lük, fakülteler ve okullar kısımlarına dâhil ter
tipler arasında, bölüme bağlı kalınmak kaydiy-
le aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi 
yorum. Kabul edenler... 
edilmiştir. 

tasviplerinize sunu-
Etmeyenler... Kabul 

Madde 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1972 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/564; Cumhuriyet Senatosu 1/21) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 483; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 20) (1) 

BAŞKAN — Şimdi yine Millî Eğitim Bakan
lığına mülhak bütçelerden sıra istanbul Tek
nik Üniversitesi bütçesine gelmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi bütçesinin mad
delerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

l'nci maddeyi okutuyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — istanbul Teknik üniversitesine 
aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcama
lar için (96 037 199) lira, (A/2) yatırım harca
maları için (29 339 003) lira, (A/3) sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için (12 806 206) 
lira ki, toplam olarak (138 182 408) lira ödenek 
verilmiştir. 

(1) 683 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonul
dadır. 
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Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 
Nükleer Enerji Enstitüsü 
Temel Bilimler Fakültesi 
Gemi inşaatı Fakültesi 

Toplam 

(A/l) cari 
harcamaları 

Lira 

12 864 554 
10 895 434 
7 854 342 
14 466 915 
8 731 444 
6 930 008 
5 894 800 
17 320 257 
1 313 098 
6 883 224 
2 883 123 

96 037 199 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

REKTÖRLÜK : 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 7 924 892 
BAŞKAN — Kajbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 691 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 169 652 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 947 009 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 132 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 500 000 

(A/3) sermaye teşkili 
(A/2) yatırım ve transfer 
harcamaları harcamaları 

Lira Lira 
Toplam 
Lira 

19 639 002 
1 200 001 
300 000 
200 000 
500 000 
000 000 
000 000 
000 000 
300 000 
400 000 

İ 800 000 

29 339 003 

10 788 541 
146 911 
98 799 
184 647 
119 803 
73 173 
67 564 

1 264 117 
7 971 
31 524 
23 156 

12 806 206 

43 292 097 
12 242 346 
8 253 141 
15 851 562 
10 351 247 
8 003 181 
6 962 364 

19 584 374 
1 621 069 
7 314 748 
4 706 270 

138 182 408 

Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve Taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALART 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

18 139 000 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

6 500 000 

61 160 

3 610 767 

616 614 
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9 621 579 

İNŞAAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 796 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 93 354 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 294 501 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 200 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 146 911 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 861 682 

13.000 Yönetim giderleri 457 653 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 154 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul -
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 119 303 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 261 704 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 300 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 98 799 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MAKİNA FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 12 522 914 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 072 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 104 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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15.000 Kurum giderleri 260 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 507 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/8) SERMAYE TEŞKİLİ VH 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 184 647 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul. 
edilmiştir. 

ELEKTRİK FAKÜLTESİ : 

(A/1) CARÎ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 7 723 558 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 498 612 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 30 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 89 373 
BAŞKAN — Kabul eden
ler. .. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 389 401 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22 . 2 . 1972 

Bölüm 

O : 1 

Lira 

(A/2) YATIRIM IIARCAMALAR1 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/:]) SERMAYE TLŞKİLL YH 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 119 803 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADEN FAKCLTUSİ : 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 6 014 319 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 543 838 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 76 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 110 750 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 185 101 
BAŞKAN —- Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCA Af ALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 000 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TEANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 73 173 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmeyenler... Kaltaul edilmiştir. 

KİMYA FAKÜLTESİ : 

(A/J) CARÎ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 4 482 898 
Etmeyenler... Kafbul edilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

13.000 Yönetim giderleri 798 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 45 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 850 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli -«derler 560 601 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM' HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden-
lev... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 67 564 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MÜHENDISLIK - MIMARLIK FAKÜLTESI 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 15 047 866 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

13.000 Yönetim giderleri 1 432 250 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 120 502 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 519 639 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ YE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 1 264 117 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ : 

(A/İ) CARÎ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 1 049 262 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 154 450 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 9 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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15.000 Kurum giderleri 33 250 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 67 136 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 300 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 

TRANSFER HARCAMALARI 
35.000 Sosyal transferler 7 971 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 6 163 722 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 493 100 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 19 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 30 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 176 202 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/8) SERMAYE TEŞKİLİ VE 

TRANSFER HARCAMALARI 
35.000 Sosyal transferler 31 524 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEMİ İNŞAATI FAKÜLTESİ : 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 2 425 617 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 303 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 25 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 28 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 101 003 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 800 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 

TRANSFER HARCAMALARI 

23 156 35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan bölümlerle birlik
te 1 nci maddeyi Genel Kurulun tasvibine su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
'gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (138 408) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Gelirlere ait bölümleri okuta
rak oylarınıza sunacağım. 

!B - CETVELİ 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 
'BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

01.000 Kurumlar hasılatı ve Devlet 
payları 
BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

100 001 

20 000 

600 000 62.000 Taşınır mallar gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 3 000 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... KaJbul 
edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 134 462 406 
BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etmeyenler... KaJbul 
edilmiştir. 

Bölümleri kabul edilmiş bulunan (B) cet
veli ile birlikte 2 nci maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — istanbul Teknik Üniversitesince 
1972 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 

her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1972 yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci 
maddesi hükmü, İstanbul Teknik üniversite
sine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkın
da da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — İstanbul Teknik üniversitesi
nin kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarih ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait 
kadrolardan (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1972 yılında kullanılamaz. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... KaJbul etme
yenler.... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Yapılacak inşaatla ilgili ola
rak kamulaştırılacak veya satınalmacak arsa 
için (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne 
konulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, te
sis ve büyük onarım giderleri) bölümüne da
hil tertiplerden, (A/3) işaretli cetvelin (Kamu
laştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. —• Üniversite bütçesinin rektör
lük, fakülte, okul ve enstitüler kısımlarına da-
ıhil tertipler arasında bölümle bağlı kalınmak 
kaydiyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, burada «okul» yok, «üniversite bütçesinin 
rektörlük, fakülte ve eğitim enstitülerine ait 
tertip» denmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Bir tertip hatası mı efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA

NI CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Bir ter
tip hatası olacak. 
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BAŞKAN — Komisyon, «okul» kelimesinin 
tertip hatası olarak fazladan madde metnine 
girdiğini beyan etmektedir. 

Bir tertip hatası olarak madde metnine gir
miş bulunan bu terimi çıkararak maddeyi ye
niden okutuyorum. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin rektörlük, 
fakülte ve enstitüler kısımlarına dahil tertipler 
arasında bölümle bağlı kalınmak kaydlyle ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Bir maddî hata niteliğindeki 
bu düzeltmeyi yaptıktan sonra maddeyi okut
tum. Bu haliyle maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — istanbul Teknik Üniversite
since gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1972 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Milli 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler Madde kabul edilmiştir. 

Kanun maddelerinin müzakeresi bitmiş olup, 
tümünün açık oylarınıza sunulacağını beyan 
ederim. 

6. — Hacettep Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma ICcnm-
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senato
su 1/13) (Millet Meclisi S. Sayısı 485; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 12) (1) 

BAŞKAN — Şimdi programdaki sıraya göre 
Hacettepe" Üniversitesi Bütçesinin maddeleri-

(1) 485 S. Sayılı basmayazı 
ramdadır, 

tutanağın so

ne geçilmesi hususunu tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka

nunu tasarısı. 
MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesine ca

ri harcamalar için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (167 897 883) lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (92 970 000) lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (41 949 048) lira ki, 
toplam olarak (302 816 931) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde ile ilgili bölümleri 
okutuyorum : 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ : 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

95 675 294 

21 166 500 13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 313 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 42 673 088 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 070 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler,., Kabul 
edilmiştir. 

2 000 000 
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Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 77 250 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımlacn ve onarımları 13 720 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) föarmaye teşkili ve 

transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar. 8 775 254 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 15 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 9 107 793 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 24 051 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunmuş bulunan ve ka
bul edilmiş bulunan bölümleriyle birlikte tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (302 816 931) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

İBAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaret
li cetvelin bölümlerini okutuyorum. 

B - OETViELÎ 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

960 000 

Bölüm Lira 

25 000 61.000 Kurumlar hasılatı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62,000 Taşınır mallar gelirleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 1 000 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 300 806 930 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Bütçesinin gelirlere 
ait 2 nci maddesinin bölümleri kabul edilmiş 
olup 2 nci maddeyi kabul edilen bu bölümleriy
le birlikte tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1972 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul olunmuştur. 

Madde 4. — G-enel Bütçe Kanununun 15 nci 
maddesi hükmü, Hacettepe Üniversitesine bağ
lı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Hacettepe Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı öğretim 
üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolardan bağ
lı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1972 yılın
da kullanılamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6, — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satmalmacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu-
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nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dahil ter
tiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştır
ma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir, 

BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Hacettepe Üniversitesine, ulus
lararası anlaşmalar çerçevesinde kredi yolu ile 
gelmiş ve gelecek her çeşit malzemenin navlun, 
gümrük, rıhtım, Damga Resmi, belediye hisse
si ve diğer her çeşit ithal masrafları için Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin 34.000 nci (Malî trans
ferler) bölümünün (Katma bütçeli idarelere Ha
zine yardımları) kesimi başlığı altındaki 34.123 
ncü (Hacettepe Üniversitesine) maddesindeki 
'ödeneği, ihtiyaç oldukça her seferinde yeteri 
kadar artırmaya ve artırılan bu ödeneği Hacet
tepe Üniversitesi Bütçesinin (A/l) işaretli cet
velinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
ödenek ve (B) işaretli cetvelin 72. 000 nci (özel 
gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardı
mı) maddesine gelir kaydetmeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Maddeleri kabul edilmiş bulunan Hacettepe 
Üniversitesi Bütçesinin tümü açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
la?^ tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuri
yet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
482; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : ^6) (1) 

BAŞKAN — Şimdi programdaki sıraya gö
re, İktisadi ve Ticari Akademileri Bütçesinin 
maddelerinin oylanması hususuna geçilmesi hu
susunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 1972 

yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Madde 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Aka

demilerine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) ca
ri harcamalar için (31 151 666) lira, (A/2) ya
tırım harcamaları için (4 150 000) lira, (A/3) 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(1 391 766) lira ki, toplam olarak (38 693 432) 
lira ödenek verilmiştir. 

(A/l) cari 
harcamalar 

Lira 

Adana İk. ve Tic. İl. Akademisi 4 446 718 
Ankara İk. ve Tic. İl. Akademisi 8 728 597 
Eskişehir İk. ve Tic. İl. Akademisi 7 921 673 
İstanbul İk. ve Tic. İl. Akademisi 7 392 457 
Bursa İk. ve Tic. İl. Akademisi 2 662 221 

Toplam 

(A/3) sermaye 
teşkili ve 

(A/2) yatırım transfer 
harcamaları harcamaları 

Lira Lira 

600 000 
2 550 000 

1 000 000 

31 151 4 150 000 

195 493 
288 987 
252 406 
518 708 
136 172 

1 391 766 

Toplam 
Lira 

4 642 211 
9 617 584 

10 724 079 
7 911 165 
3 798 393 

36 693 432 

(1) 482 S.Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

ADANA İKTİSADİ VE TİCARÎ İLİMLER 
AKADEMİSİ : 

(A/l) PARİ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 
BASILAN — Ka,bul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmlet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3), (SERMEVE TEŞKİ
Lİ VE TRAN(SPER HAR
CAMALARI : 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 iSosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiş tilır. 

36.000 Borç ödemeleri 
- BAŞKAN — Kabul 

ler... Etmeyenler... 
edilmiş tarr. 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

3 829 523 

396 950 

155 557 

34 933 

29 755 

100 000 

10 000 

85 488 

22 . 2 . 1972 

Bölüm 

O : 1 

Lira 

ANKARA İKTİSADÎ VE TİCARÎ İLİMLER 
AKADEMİSİ : , 

(A/l) PARİ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 7 186 250 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmişti. 

13.000 Yönetim giderleri 1 054 745 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştilır. 

14.000 Hizmet giderleri 167 205 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 104 129 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 216 268 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

(A/2)i YATİRİM; HARCAMALAI 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) ıSERMjAYİE, TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HJAROAMjALARI 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 178 984 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

36.000 Borç ödemeleri 3 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ESKİŞEHİR İKTİSADÎ VE TİCARÎ İLİMLER 
AKADEMİSİ 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 6 485 128 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 138 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 186 160 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 39 630 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 72 255 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 160 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 390 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) (SERMAYIE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

100 000 

Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 îSosyal transferler 142 403 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İSTANBUL İKTİSADÎ VE TİCARÎ İLİMLER 
AKADEMİSİ 

(A/J) €ARİ HARCAMALAR 

12.000 Personel giderleri 5 991 670 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 849 725 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 380 704 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 101 254 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 89 104 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) (SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

35.000 Sosyal tranferler 408 705 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul. 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 
BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BURSA İKTİSADÎ VE TİCARÎ İLİMLER 
AKADEMİSİ : 

(A/l) Caıri harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 105 376 
BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul 
odilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 356 576 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 86 789 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 65 879 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 47 601 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
odilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 Papı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul. 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçjhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARICAMALARI 

Lira 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 26 169 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Okunlmuş bulunan birinci maddeyi oylan
mış ve kabul edilmiş bulunan bölümleriyle bir
likte tasviplerinize sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvel
de (gösterildiği üzere (36 693 432) lira olanak 
taikmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Gelirlere taallûk eden (B) cet
velini okutuyorum. 

(B) CETVELİ 
Bölüm Lira 

2 406 350 

Kabul 

eden-
Kabul 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hâsılatı 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştitr. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
odilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eıtaney enler... Kabul edilmiutir. 

72.000 özel gelirler 34 022 073 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 002 

75 001 

150 006 
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2 nci maddeyi kabul edilmiş bölümleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... ikinci madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka-
demilerince 1972 yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarih ve tahsiline 1972 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde ka'bul edilmiştir. 

(Madde 4. — 6 . 3 . 1970 tarihli ve 1235 sayı
lı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Kad
ro Kanununa bağlı (1) sayılı Cetveldeki öğ
retim üyeleri ve yprdımcılarma ait bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1972 malî yılın
da kullanılamaz. 

BAŞKAN '— Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Yapılacak inşaatla ilgili ola
rak kamulaştırılacak veya satınalmacak arsa 
için (Kamulaştırma ve satmalamlar) bölümü
ne konulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Ya
pı, tesis ve büyük onanım giderleri) bölümüne 
dahil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Ka
mulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktar
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
İMadde kabul edilmiştir. 

'Madde 6. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri bütçesinin akademiler kısmına dâhil 
tertipler arasında, foölümle bağlı kalınmak 
kaydiyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

İBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

'Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacak
tır. 

Bu suretle Millî Eğitim Bakanlığına mülhak 
üniversitelerin ve akademilerin bütçelerinin 
maddelerinin oylaması bitmiş olup, her biri açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

(Bu bütçelerin, adı geçen müesseselere ve Yü
ce Türk Milletine hayırlı olmasını dileriz. 

B) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Genel Kurulun ka;bul buyur
muş olduğu programa göre sıra Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesindedir. İlgililer lütfen yerle
rini alsınlar. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
iSöz sıralarını takdim ediyorum: 
Sayın Bıeyti Arda 0. H. P. Grubu adına, Sa

yın Salih Yıldız M. G. P. Grubu adına, Sayın Ne
cati Kalaycıoğlu D. P. Grubu adına, Sayın Or
han Dengiz A. P. Grubu adına. 

Söz sırası, C. H. P. Grubu adına Sayın Beyti 
Arda'nındır, buyurunuz efendim. 

C, H. P. GRUBU ADINA BEYTİ ARDA 
(Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri ; 

Bayındırlık Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi üze
rinde C. H. P. Grubu adına söz almış bulun
maktayım. 

Bayındırlık Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduğundan beri var olan ve şerefle hizmet 
etmiş bir bakanlıktır. Zamanla Bakanlık teşki
lâtı, Türkiye'deki bütün yatırımların gerçek
leştirilmesinde büyük görevler yaparak bugün
kü duruma gelmesine ve Türkiye'mizin kalkın
masında öneml'i faktör olmuştur. Her nedense 
böyle muntazam çalışmalar devam ederken po
litik nedenlerle teşkilât parlanarak yeni yeni 
nüveler çıkarak değişik bakanlıklarda hizmet
ler taksim edilmiş olmasına rağmen yine de 
önemini muhafaza etmektedir. 

Bugün Bayındırlık Bakanlığı 3611 sayılı Ka
nun ve 5539, 5367 sayılı kanunlar ile yönetil
mektedir. Bu kanunların kapsamına.göre Ba
kanlık yurtta altyapıyı teşkil eden : 

Karayolları, 
Demiryolları, 
Limanlar, 
Hava meydanları, 
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Göreviyle Devlet ve diğer kamu hizmetleri
ne ait binaların yapımını temin eden, Yapı ve 
imar işleri Reisliğinden teşekkül etmektedir. 
Bu kuruluşlar da 'işe, yakınlığı sebebiyle ger
çek olarak Türkiye'deki yatırımları en net, 
ucuz ve modern anlamda tahakkukunu süratle 
suçlamaktadır. Bu böyle devam ederken bakan
lığın 6 senelik bütçelerini incelediğimizde şöyle 
bir görüş ortaya çıkmaktadır : . 

1967 yılı bakanlık bütçesi 2,3 milyar, 
1968 yılı bakanlık bütçesi 2,6 milyar. 
1969 yılı bakanlık bütçesi 3,5 milyar. 
1970 yılı bakanlık bütçesi 3,7 milyar. 
1971 yılı bakanlık bütçesi 4,4 milyar. 
1972 yılı bakanlık bütçesi transfer harcama

lar?. dahil 4,8 milyar. 

Görülüyor ki, bakanlık bütçesi 6 yıl içinde 
hemen hsmen % 100 oranında artmasına rağ
men, personeldeki artış oram ancak % 10'a te
kabül etmektedir. Biz burada yatırımların han
gi elemanlarla tam olarak tahakkukunu sağla
yabileceğiz? Ama ona rağmen dişini tırnağına 
takmış bakanlığın mümtaz elemanları, senele
rin vermiş olduğu tecrübeler ile yatırımları ger
çekleştirmeye çalışmaktadırlar. Ama bu nereye 
kadar devam eder? 

Artan yatırım hizmetlerinin kaliteli olarak 
ve zamanında ikmali mevcut teknik personel 
gücünün yatırımlarla orantılı olarak artmasına 
ihtiyaç göstermesine rağmen, hükümetlerin tek
nik personel politikası sonucu teknik kadro, 
nispî de olsa eksilmektedir. Mühendislerin Dev
let Memurları Kanununun kapsamına alınma
sından sonra, geçen 1 yıl gibi kısa zamanda tek
nik personel yönünden bir facia olmuştur. Me
selâ; Karayollarından bugüne kadar ayrılan 
yalnız mühendis ve yüksek mühendis sayısı 200' 
ü bulmuştur. Bu suretle bu idare teknik gücü
nün 1/3'ünü kaybetmiştir. Aynı tecrübeyi haiz 
elemanların ikâme edilmesi asgarî 4 - 5 yıl sür
mektedir. 

Artık genel pratisyen devri geçmiştir. Şim
di her konuda yetişmiş ve mütehassıslaşmış mü
hendise ihtiyaç vardır. Bu ise, para ile ve on
dan daha mühimi zaman ile olur. Bu idare bir
kaç ay daha bu şekilde eleman kaybetmeye de
vam ederse o zaman şikâyetçi olduğumuz diğer 
devlet dairelerinden biri haline gelecektir. Ge
lecek sene yollarımız yapılmazsa, bakımsızlık

tan geçilmezse, kışın kardan kapanırsa hiç kim
se bundan şikâyet etmemelidir. Bugünkü per
sonel politikasının primi bunlar olacaktır. Bu 
suretle iyi çalışan idarenin de sonunu getirmiş 
olacağız. 

Halen 14 vilâyette bayındırlık müdürü bu
lunmamakta, ayrıca 7 vilâyette de bayındırlık 
müdürlükleri teknikerlere yaptırılmaktadır. 
Devlet Memurları Kanununa göre, bir mühen
disin giriş aylığı net 1 183 Tl. olup, Karayolla
rında ve diğer teşkilâtlarda çalışan işçilerin or
talama ücretinin çok altındadır. Bu nedenler
le Hükümetin teknik personel sorununa eğilme
sini hassasiyetle tavsiye etmekteyiz. Şöyle ki : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu diğer hiz
met sınıflarına % 100'e yakın zam getirirken, 
teknik hizmetler sınıfına bir zam getirmemiştir. 
Mevcut durumun idamesi yeni kanuna göre; 
«intibakta alınacak aylık tutarlar 4/10195 sa
yılı Kararnameye göre almakta oldukları 30 
günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu tak
dirde, aradaki fark kademe ilerlemesi ve dere
ce yükselmeli suretiyle giderilinceye kadar 30 
günlük yevmiye tutarı ödenmekte devam olu
nur» denmek suretiyle sağlanmak istenmişse 
de, yeni Personel Kanununun getirdiği yeni ke
sintiler sebebiyle ele geçen para, yevmiyede ça
lışırken aldığı ücretin 200 - 300 lira altında kal
mıştır. 

Bugün Bayındırlık Bakanlığında 3 850 tek
nik personel çalışmaktadır. Bu teknik personele 
4/10195 sayılı Kararnameye göre yan zamlar 
olarak Personel Kanunundan önce, yılda 
21 623 760 lira ödenmekte idi. Son 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 6 ncı bölümünün 
sonuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek madde
nin 3 ncü fıkrasında konulan ve iş güçlüğü, iş 
riski ve temininde güçlük zamları ile ilgili bu
lunan yönetmelik 1 . 3 . 1971 talihinden mu
teber olmak üzere Bakanlar Kurulunun 31.7.1971 
gün ve 7/2866 sayılı Kararı ile kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Bu duruma göre 3 yatırımcı 
bakanlıkça hazırlanan ödeme esaslarına göre 
3 850 personele yılda 38 463 009 lira ödenmesi 
gerekmektedir. Bu durumda eskiden ödenmek
te olan yan zamlara nazaran 16 839 360 lira ar
tış meydana gelmektedir, 3 850 teknik personel 
için ödenecek 38 500 000 lira brüt olup, % 50'ye 
yakın kısmı vergi olarak bütçeye geri dönmüş 
olacaktır .Görüleceği üzere ortalama, teknik 



M. Meclisi B : 48 22 . 2 . 1972 0 : 1 

personel başına yılda 10 000 brüt, 5 000 lira net 
yan ödeme isabet etmektedir. Bu da ayda 400 
lira net ilâveye tekabül etmektedir. 4 milyar 
liralık yatırım bütçesine kıyasen binde 4 olan yan 
ödemeler hiç de iddia edildiği kadar büyük meb
lâğ değildir. Söz konusu zamların hangi görev 
için ve ne miktarda ödeneceği konusunda ge
rekli Bakanlar Kurulu kararı istihsal edilmedi
ği için yönetmelik uygulanamamaktadır. Bu 
konuda yatırımcı bakanlıklarca gerekli çalışma 
yapılmışsa da bir sonuca bağlanamamıştır. Bi
ran evvel derin yara olan bu konunun açıklığa 
çıkarılması, Bakanlık için çok faydalı olacak
tır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bakanlığın gerçek bir anlamda rantabiliter 

bir şekilde çalışabilmesi için bazı sorunları İrde
leyip çözmesi gerekmektedir. 

Örneğin : 
1. 2490 sayılı Artırma - Eksiltme ve ihale 

Kanunu günümüzün koşullarına uyacak şekilde 
değiştirilmelidir. 

2. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nu bürokrasiyi bırakarak rahat bir çalışma dü
zeyine gelecek şekilde yeniden hazırlanmalıdır. 

3. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 
ödenmekte olan harcırah yönetmeliiğ bugünün 
koşullarına göre çok düşüktür. Örneğin; bir 
mühendis taşradan merkeze bir görev dolayı-
sıyle geldiği zaman günlük yatak, yemek için 
15 lira ödenmektedir. Bu para ile hangisinin ya
pılacağını sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu 
sebeple de kontrol mekanizmasının çalışmala
rında büyük aksaklıklar meydana gelmektedir. 

4. Bakanlığın kuruluş kanununun yeniden 
ele alınması, 

5. Yapı ve imar işleri Reisliğinin reorgani-
zasyonu, 

6. inşaat, tesisat ve onarım işleri ihalele
rine iştirak etme yönetmeliğinin günün koşul
larına göre hazırlanması, >v 

7. Bayındırlık işleri Kontrol Talimatname
sinin son uygar devletlerdeki modern inşaat 
sistemine göre hazırlanması. 

8. Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma 
Yönetmeliğinin hazırlanması, 

9. Mühendislik ve mimarlık hizmetlerine 
ait tahminî bedellerin tespit şekli hakkındaki 
yönetmelik, 

1 10. Opera inşaatı kanununun acilen tadil 
edilmesi, 

11. Karayolu erişme kontrolü Kanununun 
hasırlanması, 

Gibi konular acele olarak ele alınıp günümü
ze uygun bir şekilde tatbikata konulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bayındırlık Bakanlığı Türkiye'de her ne 

kadar en eski bakanlıklardan biri olmasına rağ
men zaman zaman kendisini günün koşullarına 
göre yenilemesini bilmiştir. Ama buna rağmen 
sıyrılamadığı konular da olmuştur. 

Bunların birkaçını şöyle sıralayabiliriz : 
1. idarî mevzuat ve kuruluş kanunu ile 

idarî müesseselere, çalışmalarında geniş serbest
lik tanınmıştır. Bu suretle salâhiyetler alt ka
demelere devredüebildiğmden mrkeziytçi idare 
sisteminden uzaklaşmak mümkün olabilmiş, bu 
suretle kırtasiyecilik ve bürokrasi azaltılarak 
hizmetlerin daha süratli ve verimli görülmesi 
mümkün olmuştur. Ancak, son senelerde malî 
mevzuatta yapılan değişiklikler fiilen idarele
rin salâhiyetlerini kısıtlamış ve mesuliyetleri de 
&ym kalmıştır, idarelerden alman yetkilerle 
kuruluş kanunları işlemez hale gelmiş ve yetki-
leıl Maliye ile Planlamada toplama temayülü 
belirmiştir. Bir âmme idaresi ne kadar merke
ziyetçi olursa hizmet o nispette ağır, yavaş, ka
litesiz ve pahalı olur. Türk âmme idaresindeki 
temayül de budur. 

2. Yine son yıllarda yapılan kanun deği
şiklikleri ile murakabe unsuruna daha ehemmi
yet verilmiş, hizmetin görülmesi ikinci plana 
itilmiştir. Murakabe yapmak uğruna hizmetle
rin görülememesi tehlikesi mevcuttur. Muraka
be ile bunun sağlayacağı fayda ve hizmette 
meydana getireceği menfi tesirlerin dengelen
mesi gereklidir. Bu yapılmazsa İdarelerin inisi
yatifi kaybolur ve merkeziyetçi idare ortaya çı
kar. 

3. Bakanlık - Devlet Planlama Teşkilâtı -
Maliye Bakanlığı - Sayıştay arasındaki lüzum- -
suz formalite yazışmalarının önlenmesi, zaman 
kaybı sebebiyle zaruridir. Geçen yıllarda taşra 
İhaleleri merkezin tasdiki ile kesinleşmekte 
ve derhal sözleşme imzalanarak işe başlanmak
ta, ihale evrakı bilâhara Sayıştaya gönderil
mekte idi. 

1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren yürürlüğe 
| giren Sayıştay Kanunu taşrada aktedilen muka-
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veleler için Önvize mecburiyeti getirdiğinden, 
bu özellikle uzak ve inşaat mevsimi kısa olan 
Doğu bölgeleri için aksatıcı bir unsur olarak 
ortaya çıkmıştır. Mukavelelerin en küçük bir 
noksanı için (Meselâ, 25 liralık pul eksikliği, 
bir sayfada bir imzanın noksanlığı gibi) bölge
lere iadesi o noksanlığın kıyas kabul etmeyecek 
kadar üstünde zararlar tevlidetmekte bu yüz
den işler mevsim içinde yapılamamaktadır. 

Ayrıca önvize mecburiyeti işe başlama za
manını geciktirmekte ve bazan bütçe yılı başın
dan 4 ay sonra dahi başlama mümkün olama
maktadır. Malî yıl başındaki Maliye ve Sayış
tay formaliteleri yüzünden ortalama 3 ay kay
bedilmekte ve genellikle yapılacak ihalelere 
bağlı emanet işler yürümemektedir. Malî yıl 
başında verim % 50'nin üzerinde değildir ve 
Karayollarının bu dönemdeki yalnız personel 
masrafları, 250 milyon lira civarındadır. Demek 
ki, bunun % 50'sinden verim alınamamaktadır. 

4. Planlama programlar konusunda en kü
çük detaylara kadar inmekte ve idarenin prog
ram yapma esnekliği kalmamaktadır. Yine yıl 
içinde yapılması gereken program değişiklik
leri için her defasında Planlamaya gidilmesi 
çok kıymetli zaman kaybedilmesine sebebiyet 
vermektedir. Planlama, program sınıfları için
de global rakamlar tespit etmeli ve fakat prog
ram sınırları içindeki değişiklikleri idaresine bı
rakmalıdır. 

5. Modern idare bir ilim haline gelmiştir. 
Yen sevkü idare tekniklerinin idare bünyesine 
aktarılmasındaki zorluklar ve engeller gideril
meli, bilâkis idarelerin bunları benimsemeleri 
teşvik edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Yapı ve imar işleri Reisliğinin çalışmalarını 

yurt-çapında incelediğimiz zaman başarılı oldu
ğunu hep birlikte göreceğiz. Bu vesile ile C. H. 
P. Grubu adına kendilerine teşekkürü bir borç 
biliriz. Ancak bu çalışmaların yapımı esnasında 
olayları incelersek daha verimli bazı kuralları 
getirmesi icabettiği anlaşılacaktır, 

Şöyle ki; Yapı ve İmar İşleri Reisliği muh
telif bakanlık ve kuruluşların değişik sektör
lerdeki yapıları tahakkuk ettirmekle yükümlü
dür. Mezkûr bakanlık ve teşekküller müteakip 
yıla ait proje tekliflerini 15 Haziran tarihine 
kadar Devlet Planlama Teşkilâtına göndermek

te ve Devlet Planlama Teşkilâtı sektör tavan
larına ve önceliklerine göre teklifleri inceleye
rek bunları programa almakta veya reddetmek
tedir. 

inceleme safhası Kasım ayında yapılan Yük
sek Planlama toplantısına kadar yapılmakta ise 
de, kesin programın ilânı, bütçenin kabulüne, 
Nisan ayının ortasına kadar gecikmektedir. Re
islik olarak etüt ve projelendirme tip proje uy
gulanacak yapılarda vaziyet planlarının tanzi
mi, keşif evrakı ve ihale dosyaları hazırlanarak 
ihaleye sevk muameleleri ancak bundan sonra 
başlayabilmektedir. Bakanlık ve kuruluşların 
uzun vadeli gerçek programlan mevcudolmadı-
ğmdan : 

a) Proje daireleri sene içinde istikrarsız 
bir yük ile tahmil olunduğundan kapasitesinin 
üstünde veya altında randımansız çalışmakta
dır. 

b) Bası bakanlık ve teşekkülleree «gelecek 
yıl programına girecektir» şeklinde bildirile
rek, üzeılnde proje çalışmaları yapılan konu
lardan bazan vazgeçildiğinden yapılan çalışma
lar da heba olmaktadır. 

c) Bina ve tesisler üzeılnde inşa edilecek 
arsalar birbirinin ayrılmaz parçası olduğu hal
de, yatırım ödenekleri Devlet Planlama Teşki
lâtınca, istimlâk ödenekleri ise, Maliye Bakan
lığınca tahsis edilmektedir, istimlâk ödenekleri 
yıllık proje gerekleri yerine bir evvelki yıla kı
yasla verildiğinden genellikle kifayetsiz kal
maktadır. Bu sebeple teşekküller bedava veya 
ucuz arsa temini cihetine gitmekte ve bunun so
nucu olarak da bina veya tesisler ya şehrin ya
pılması gerekli noktalarından ayrı noktalarda 
toplanmakta veya arsanın fizikî özelliklerinin 
getirdiği maliyet artışları arsa bedelini kat kat 
geçmektedir. 

işlerin süratle ilerleyebilmesi için bazı ted
birle* 1 almakta fayda vardır. Bunlardan bazı
ları şunlardır : 

1. Müteahhitlik karnesi sistemi iyi işleye-
memektedir. Müteahhitlerin malî kapasiteleri
nin üstünde fazla sayıda iş almaları önleneme-
mektedir. Müteahhit sicillerinin verilmesinde 
kabul heyetlerinin de yetkileri bulunmalıdır. 
Müteahhitler Birliğinin, mesleği ıslah yolunda 
çalışması ve kalitesiz müteahhitleri tasfiye et
mesi şarttır. 
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2. 2490 sayılı Kanunun, en fasla tenzilat 
yapana işin verilmesini zorlaması kaliteye etM 
yapmaktadır. Batı ülkelerinin basılarında oldu
ğu gibi ortalama tenzilâta en yakın olana iş 
vermek gibi bir durum düşünülmelidir. 

3. ihaleye çıkarılan iş sayısı yıldan yıla 
büyük çapta değişmemelidir. Bir yıl çok fasla, 
bir yıl çok az iş çıkması anormal rekabetlere 
sebebolmaktadır. 

4. Tip projelere göre yapılan yapıların 
anahtar teslimi esası üzerinden ihalesi imkânla
rı sağlandığı takdirde, uzun zaman alan ataş-
man ve kesinhesap formalitelerinden kurtulu-
nabilecektir. 

5. 222 sayılı Kanuna göre inşa edilen ilk
okullar, Devletçe derslik başına 75 000 lira öde
nek ayrılarak il özel idarelerine gönderilmekte 
ve özel idare gelirleri ile birleştirilerek ııygul-
lama, Bayındırlık Müdürlüklerince yapılmak
tadır. Mezkûr kanuna göre gönderilen ödeneğin 
en çok % Sö'u sosyal giderlere (personel maaş
ları, işletme giderleri) ayrılabilir. Ancak 
1 . 12 . 1970 tarihinde uygulamaya geçen Dev
let Personel Kanununun tevlidettiği maaş ar
tışları, sosyal giderleri bu yıl ekseri illerde 
% 50 - 70 mertebesine yükseltmiştir ki, bu du
rumda fiilî inşaat payı düşmesi nedeniyle yatı
rımlar tam olarak tahakkuk ettirilememektecLir. 
Mezkûr personel ve işletme giderlerinin cari 
bütçeye alınması zaruridir. 

Sayın milletvekilleri, 
Karayolları, Türkiye'nin en modern anlam

da çalışan ve üzerinde münakaşa dahi kabul 
etmeyen, modern anlamda görev yapan ve her 
sene kendisini dünyadaki yeniliklere göre ayar
layan bir kuruluştur. Nitekim. Türkiye'nin bu 
değerli kuruluşunun, yol ağlarının kurulmasın
da büyük çaba sarfetmeleri takdire şayandır. 
Plan devresine girişildiğindsn beri, bu kuruluş 
daha önemli bir çalışmaya girerek yatırımın ta
hakkukunu sağlamıştır. 2 nci Beş Yıllık Planda 
belirtildiği gibi 119 milyar yatırımın Karayol
ları Genel Müdürlüğü eliyle 6 milyarını tahak
kuk safhasına koyması, işin önemini daha da 
belirtmektedir. Genellikle Karayolları; 

a) Anaistikamet yollarında noksan ve bo
zuk kısımları ikmal etmek, 

b) Yolu olmayan ilçe ve bucaklara sosyal 
karakterde yol yapmak, 

c) Anaistikamelteki yolların yapımını sağ
lamak gibi konulan ele almaktadır. Türkiye'de 
bugün için il yolları sorunu çok önem taşımak
tadır. Bu çok önemli olan sorun, halen halledile
memiştir. Türkiye'de il yollarının 24 500 Km. 
tutttığr. görülmektedir. Halen 13 000 Km. si ge
çit vermemektedir. Biran evvel geri kalan yol
ların geçit verir hale getirilmesi, Grup adma di-
leğimisdL1. 

Anayolların da Türkiye'deki trafiğin artma
sı nedeniyle, ekspres yol haline gelmesinde bü
yük zaruret vardır. Nitekim, Edirne, İstanbul, 
Ankara, iskenderun hattının bu tür yol olarak 
ele alınmasında büyük fayda olacaktır. Karayol
larında umumiyetle "nakit sıkıntısı çekilmekte
dir. Bu sıkıntı da memleketimizde sor şartlar 
altında yetişen mütaahhitlik müessesesini yık
makta ve yerine ancak 10 senede yetişen bir nes
lin kurumasına yol açmaktadır. Bu sebeple de 
ekonomik güçlükler doğmakta, iflâslar da çoğal
maktadır. Şehir içi geçişleri yol sisteminde dar 
boğaz getirmesi hasebiyle, sürat düşmekte, bu 
sebeple de trafik kazaları arzu edilmeyen prob
lemler doğurmaktadır. Bunun bir an evvel hal
ledilmesinde fayda vardır. Devlet anayolların
da, günlük trafiği, yüzün üstünde olan yolların 
asfalt kaplanması, trafik emniyeti ve işletme 
masrafları yönünden zorunlu görülmektedir. Bu 
sebeple 25 000 Km, olan bu tür yolların asfalt
lanması için, bütçe imkânlarının artırılması şart
tır. 

1972 bütçesine göre, makina parkının yeni
lenmesi için ayrılan ödenek, % 9'unu ancak ye
nilemektedir. Her geçen sene, miktarı süratle 
artmakta olan, fakat ihtiyaç nedeniyle servis 
dışı bırakılamayan, ekonomik yönleri zorlayan 
Makina Parkının zamanında ve süratle yenilene-
bilmesi için her türlü imkânların sağlanması zo
runludur. Karayollarının mevcut programlarını 
gerçekleştirmede önemle çalışmaları müspettir. 
Yalnız, basında sık sık göze çarpan Hopa - Art
vin yolundaki virajlar sebebiyle 6 yıldır kaza
ların ardı arası gelmediği görülmektedir. Aynı 
mealde İstanbul - Saray - Vize - Pmarhisar -
Kırklareli - Edirne - Kapıkule hattının da stan
dart hale gelmesinde öncelikle davranılması bü
yük faydalar temin edecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Demiryolları, limanlar ve hava meydanları

na gelince; Türkiye'de bugün bu kuruluşların 
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re organizasyonun yapılması zamanı çoktan geç
miştir. Kanallardan faydalanma imkânından 
yoksun bulunan yurdumuzda, sanayileşme, nü
fus artışa hızı ile orantılı olarak yıldan yıla bü
yüyen taşıma sorununa rasyonel çözüm yolu an
cak demiryolu ve denizyolu kombinezonudur. 
İnşa edildikleri dönemin teknik ve ekonomik ola
naklarına uyarak kurulmuş bulunan demiryolu 
ağı, günün koşullarına ve isteklerine karşılık 
veremez hale geldiğinden, yeni bir gelişmeye 
muhtaç oldukları da kuşkusuzdur. 

Bu nedenlerle, çalışma sahası devamlı olarak 
genişleme durumunda olan demiryolları ve li
manlar inşaat hizmetleriyle, kuruluşların aynı 
orantıda gelişmeye ihtiyacı bulunması doğaldır. 
Havayolu ile yolcu ve yük taşınması, yurt için
den ve dışından gösterdiği çok hızlı gelişme ve 
turizmin yurt kalkınmasında kazandığı önem, 
hava ulaşımı ile ilgili tesislerin çok kısa zaman
da ele alınmasını ve havacılık sanayiindeki ge
lişmeye parelel olarak güçlendirilmesini zorunlu 
kılınmaktadır. 
Burada, Bayındırlık Bakanlığının 1972 bütçesi 

üzerinde görüşlerimizi bitirmiş bulunmaktayım. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ba
kana ve kıymetli Bakanlık mensuplarına, hiz
mette şevkle çalışan teknik personele, mütaah-
hitlere 1972 bütçesinin hayırlı olmasını diler, 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Ek sürenizden 
altı dakika, kullanmış bulunuyorsunuz; geriye 
dört dakika süreniz kalmıştır. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Savın Salih 
Yıldız, buyurun efendim. Saat 11,39. 

Sözünüzü kesmeyeceğim, ek sürenizi devam 
ettireceğim. 

M. G. P. GRUBU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Millî Güven Partisi Meclis Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı 
Karayolları Genel Müdürlüğünün ifa ettiği 
hizmetler arasında; yurdumuzun, ulaştırma faa
liyetlerinin altyapısını teşkil eden karayolları, 
demiryolları, limanlar, barınaklar, hava meydan
ları ve akaryakıt tesisleri ile, Devlet ve diğer ka
mu hizmetlerine ait binaların yapılması başta 
gelmektedir. Bunun dışında, katma bütçeli ida

reler, özel idareler ve belediyelerce yaptırılacak 
binalarla ilgili büyük projelerin tasdiki ve bü
tün yapı işlerinde uygulanacak tüzük, yönetme
lik ve şartnamelerin tanzimi de Bakanlığın gö
revleri arasındadır. 

Yukarıda anahatlariyle temas olunan hizmet
lerin mahiyeti itibariyle yurt kalkınmasındaki 
önemi meydandadır. 

Tabiî güzellikleri, tarihî zenginlikleri ve bol 
güneşi ile turizm sahasında büyük gelirler sağ
layabilecek durumda olan ülkemizin, ulaştırma 
hizmetleriyle ilgili yatırımlara gereken önemi 
vermesi asla ihmal edilmemelidir. 

Bakanlığın yüklendiği çok önemli hizmetle
re mukabil, bugünkü ihtiyaçlara cevap verebile
cek bir teşkilât kanunu çıkarılamamıştır. Geli
şen hizmetlerin ve ihtiyaçların özellikleri sebe
biyle, teşkilât kanununun biran evvel çıkarılma
sında büyük zaruret vardır. 

Keza, Bakanlığın hizmetlerinin daha kolay 
ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 2490 
sayılı Kanunun vakit geçirilmeden değiştirilme
si gerekmektedir. Milyonlarca ihaleyi alan bir
çok mütaahhitlerin noter huzurunda mukaveleyi 
tanzim ederken noter haremi dahi vermeyecek 
derecede maddî güçsüzlük içinde oldukları bir 
vakıadır. Noter harcı için şundan, bundan borç 
alıp milyonlarca liralık ihaleye giren mütaahhit-
lere rastlanmaktadır. Keza, bu mütaahhitlere 
belge verilirken, iyi bir tetkike tabi tutulması ge
rekirken sureti katiyede buna dikkat edilme
mektedir. Ve bunun bütün kusurunu da 2490 
sayılı Kanunun bugünkü haline yüklemek müm
kün değildir. İyi bir dikkat ve iyi bir çalışma 
ile bugünkü durumda dahi buna bir çare bulmak 
mümkündür. Kaldı ki, Kanunun biran evvel 
değiştirilmesi ve ihtiyaçlara cevap verir hale ge
tirilmesi, demin de arz ettiğim gibi büyük bir 
sarurettir. 

Demiryolu şebekemizin genişletilmesi ve ye
ni karayollarının inşası konusunda, Demiryolu 
işletmesi aleyhine yersiz rekabet doğuracak 
projeler yerine, demiryolları nakliyatını besle
yecek yol projelerine öncelik verilmesi gerekti
ğine işaret etmek isterim. 

Karayolu şebekesi ve motorlu taşıma faaliye
ti ne derece genişlerse genişlesin, Türkiye gibi, 
oldukça geniş bir hizmet alanında demiryolu 
nakliyatının daima önemli bir yer tutacağı dik
kate alınmalıdır. 
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Demiryoluna parelel motorlu araç nakli
yatının kısa mesafelerdeki yolcu tanımaları dı
şında, ekonomik yönden fasla külfetli olduğu 
bilinen bir gerçektir. 

Bayındırlık Bakanlığının, demiryolu inşaatı 
ile ilgili çalışmalarının olumlu bir sonucunu 
1971 yılında elde etmiş bulunmamız sevindirici 
olmuştur. Gerçekten Van - Kotur hattı 1971 yılı 
içinde işletmeye açılmış ve böylece yalnız yurt 
içi nakliyatı bakımından değil; transit nakliyatı 
bakımından da yeni ve önemli bir imkân sağla
mıştır. 

Havacılığın gösterdiği büyük gelişme, hava 
meydanlarımızın, modern uçakların güvenle inip 
kalkabileceği bir seviyeye getirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Diğer taraftan, kış mevsiminde 
ulaşım imkânları son derecede güçlük arz eden 
yurt köşelerine, imkânların elverdiği ölçüde ha
va meydanlarının yapılmasını zaruri görmekte
yim 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan yurdumu
zun liman, iskele ve barınak inşaatları ihtiyacı 
dikkats alınmalı, devam eden liman ve tesislerin 
biran önce bitirilerek işletmeye açılması sağlan
malıdır. 

Lüks ve pahalı binalar yerine, ihtiyaca ce
vap verecek şekilde sade, kullanışlı ve ucuz bi
naların tercih edilmesi uygun olacaktır, inşaat 
malzemesi ile inşaat tiplerinin mahallî, coğrafî 
ve iklim şartları dikkate alınarak, ayarlanma
lıdır. 

Taşıdığı büyük önem bakımından Karayol
ları Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ve duru
mu hakkında bazı görüş ve kanaatlerimizi açık
ça ortaya koymayı zaruri saymaktayım : 

1. Genel Müdürlük, hemen her yerde bu
güne kadar yaptığı hizmetlerle vatandaş naza
rında sağladığı itibarı kaybetmek tehlikesi ile 
karşı (karşıya bulunmaktadır. Genel Müdürlü
ğün, gerek merkez teşkilâtında, gerekse merke
zin bölgelerle olan ilişkilerinde ahenkli bir iş
birliği yapılamadığı, bazı bölge faaliyetlerinin 
merkezce izlenemediği, yer yer gerek makina par
kı gerekse personel yönünden randıman düşük
lüğü husule geldiği müşahede olunmaktadır. 

2. Teknik elemanların, Personel Kanunu 
uygulamalarında tatmin edilmemiş olması bun
ların yurt dışına yahut kamu hizmeti dışına in
tikaline yol açmakta ve görevin aksamasına 
sebeb olmaktadır. 

I 3. Bakım, onarım gibi devamlı faaliyetlerin 
bile yeterince sağlanamadığı yurt bölgelerine 
rastlanılmakta, ciddi etüdlere ve hazırlıklara 
dayanması gereken asfalt kaplama işlerinde de 
isabetsiz takdirler yapılabilmektedir. Henüz 
oturmamış yolların, bazı dış etkenlerle asfaltla
ma programına alınması veya program dışı is
teklerin terviç edilmesi kısa zamanda yolun bo
zulmasına ve dolayısiyle emek ve masrafın ziya
na sebeb olmaktadır. 

4. Karayolları faaliyetleri içinde özellikle 
yeni yol inşaatının orta ve uzun vadeli ciddi bir 
plân anlayışı dışına taşmasından doğacak mah
zurlar dikkate alınarak buna göre hareket olun
malıdır. Bu teknik ve planlı hedefin dışına çı
kıldığı bir çok misallerle ortaya konulabilir. Ba
zı yetkililer, emrivaki yapıldı, emrivalri ile kar
şı karşıya kaldık, artık bu programı değiştiıe-
cek durumda değiliz şeklinde itiraf esmişlerdir. 

5. Diğer taraftan, karayolları faaliyetlerine 
dair işlerin projelerinin hazırlanması k muşun
da zaruret olmadıkça bazı yabancı firmalara 
bırakılması hem kendi yüksek vasıflı eleman
larımızın hizmet şevklerini kırıcı, henıd.* Dev
lete külfet tahmil edici bir tutum sayılmalıdır. 

Bütün bu faaliyetlerde Karayolları Genel 
Müdürlüğü kendi personelini kendi makina par
kını azami randıman sağlıyacak tedbirlerle de-
ğerlendirebilmelidir. 

Devlet hayatında, tecrübeli ve değerli aynı 
zamanda iyi niyet sahibi olduğuna inandığımız 
sayın baikanm bu dertlere çare bulabileceğini 
ümit etmekteyiz. 

Bu eleştirileri yaparken, en ücra yurt kö
şelerinde yapım, bakım, onarım işlerinde çalı
şan kar ve kış mücadelesindeki ekıplerdeki çok 
ağır şartlar altında fedakarlıkla vazife gören 
ve bilfiil çalışan Karayolları Personeline karşı 
duygumuz samimi takdiri de ifade etmeyi va
zife sayıyoruz. 

Sözlerimi bitirirken Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinin bakanlık mensuplarına, milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler. Grupum ve 
şahsım adına Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, sayın Yıldız. 

İkinci sürenizi kullanmadınız. 
Söz sırası sayın Necati Kalaycıoğl^ndadır. 

Sayın Kalaycıoğlu, Demokratik Parti grupu 
adına, buyurun, efendim. Saat 11.49. 
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D, P. GRUBU ADINA NECATİ KALAYCI-
OĞLU (Konya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Demokratik Parti Grubu adına 1972 yılı 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçeleri hakkında görüş tenkit 
ve temennilerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, 
Her Türk ailesinin damla damla kanı ile 

yoğrulmuş bu vatanın ve son Türk Devletinin 
çocuklarıyız. Dört iklimi aynı anda yaşama 
imkânına sahip, tabiî güzellikleri emsalsiz 
olan bu güzel vatana ve onun itaatkâr ve kanaat
kar insanlarına hizmet aslî vazifemizdir. 

Türk Milleti, her hizmeti ve hizmet ifa 
edenleri hak ettikleri ölçüler içerisinde hakka
niyetle değerlendirmesini bilen bir millettir. 
Yeter ki, görev, yetki ve sorumluluk taşıyan
lar bu idrakten uzaklaşmasmlar. 

Her zaman, hizmetleri istenilen ölçüde, 
mükemmel ve tam olarak başarmak kabil ol
mayabilir. Hizmetlerin ifasında samimiyeti, 
ciddiyeti, Devlet kesesini korumadaki hassasi
yet ve titizliği önprensibolarak kabul etmeli
yiz. Memleketimizin siyasî sahada olduğu ka
dar, iktisadî ve kalkınma sahalarında da bu
na şiddetle ihtiyacı vardır. Mesuliyet deruh
te eden insanların, her şeyden önce hakkını, 
hukukunu, istikbalini bizlere emanet etmiş olan 
Erzurum'un Yaylabelen köyündeki biçare va
tandaşı gözünden ve vicdanından uzak tutma
ması gerektiğini ifadeyi de zarurî görüyorum. 

Bakanlık koltuğunda oturan zevat gelip ge
çicidir. 1971 bütçesinden 1972 bütçesine kadar 
3 arkaJdaşımız Bakan olmuşlardır. Ama daim 
olan bir şey vardır; Vatan ve Millet. Bir de 
bunlara hizmet edecek elemanlar zinciri içeri
sinde kanunlar, yönetmelikler, prensipler, zih
niyet ve bunların uygulayıcısı olan personel. 
İşte ağırlık noktası burada toplanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı uzun bir 
girizgâh ile yapmamın sebebi; cümlenizin ma
lûmu olmakla beraber, Bayındırlık Bakanlı
ğının, Karayolları ile birlikte 4 milyar lira
nın üzerinde yatıran yapacak olan bir bütçenin 
tatbikçisi olması ve mesuliyetinin ağırlığının 
daha iyi anlaşılması zorunluğuna inandığım için
dir. 

Bayındırlık Bakanlığı yurdumuzun kültürel, 
ekonomik, sosyal ve turizm yönünden gelişme

sinin temelini teşkil eden hizmetler yapmakta
dır. Bakanlığın bünyesinden bir çok bakanlık
lar doğmasına rağmen, iş hacmi her geçen gün 
artmaya devam etmektedir. 32 yıl önceki şart
lara göre çıkmış olan Teşkilât Kanunu artık 
yetersiz haldedir. Yeni Teşkilât kanun tasarı
sı biran önce Meclislere sevk edilerek randı
manlı ve süratli iş görme imkânına Bakanlık 
kavuşturulmalıdır. Bunu geçen yılki konuş
mamda da bilhassa belirtmiştim, umarım ki, 
gelecek yıla bu tenkit ve temennimize lüzum 
kalmaz. 

Değerli milletvekilleri, 
Bakanlığın hizmet statüsünü şöyle tasnif 

edebiliriz: 
Her sektördeki Devlet hizmet binaları in

şaatı, 
Ulaştırma altyapı hizmetleri, bu kategoride 

Devlet Demiryolları yapımı, karayolları, hava 
meydanları, köprü, liman, barınak, akaryakıt 
boru tesisleri gibi. 

Müteferrik işlerle de bu Bakanlık meşgul
dür. Kantar kontrolü, trafik işleri, şehir içi 
geçitleri v. s. gibi işler, 

Görüldüğü gibi Bakanlığın işleri mevziî ol
mayıp, Şarktan Garba, Kuzeyden Güneye, şe
hirden köye kadar serpilmiş ve geniş bir alana 
yayılmış bulunmaktadır. 

Bakanlık hizmetlerinin sürat kaşanması ve 
vatandaş nezdinde devlet ve Hükümet itibarı
nın tam ve sağlam tutulması için paraya ihti
yaç olmadan yapılacak işlerin yapılmamasını 
parti olarak esefle karışılıyoruz. İkinci Beş Yıl
lık Planın son yılındayız. İkinci Beş Yıllık 
Planın emri olmasına rağmen, artık kulla
nılması yerine, kullanılmaması çok daJIıa uy
gun olan 2490 sayılı Kanunla, Muhasebei Umu
miye kanunlarının günün şartlarına göre de
ğiştirilmesi sağlanmalıdır. Bu kanunlara en 
çok bu bakanlık nmhatabolduğu için üzerin
de hassasiyetle durmuş bulunuyorum. 

Demokratik Parti; Bayındırlık hizmetle
rinin, ilim ve teknoloji ile birlikte, memle
ket gerçeklerini dikkate alarak hızla yapıl
masını Türk teknik gücünün h&r sahada ge
liştirilmesini, yapıların sağlam, ucuz emniyet
li ve gerekli yerlerde standart olarak yapıl
masını, Bakanlık - müteahhit münasebetlerinin 
her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekil
de düzenlenmesini bilhassa temenni eder. 
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'Burada bir gerçeği ifade etmeliyiz ki, mev
zuat kifayetsizliğinden, Bakanlığın yatırım
cı dairesi sayılan Yapı ve İmar Dairesi ve
rimli ve süratli çalışamamaktadır. Vatandaş
larımızda yeni yeni iz yapmaya başlayan 
plan ve dolayısiyle işinin yapılması yönün
den devlete itimat fikri sarsılmaya "başlamış
tır. Bu, gerçekten üzücü ve tamiri uzun yıl
lar olan bir problem olarak karşımıza çıkabi
lir. Vatandaşın güvenini kayıbetmek tehlike
lidir. Onun vurduğu damga silinmez. Onun 
için diyoruz ki, plana, programa yapılabilecek 
kadar iş konulmalı ve bu mutlaka da yapılma
lı. işçisi - mühendisi müteahhidi istihkakını 
zamanında almalıdır. Geçmiş yıllarda bun
ların çok acı örneklerini gördük. 

Helâl para güç kazanılan paradır. Bakan
lığın, iş yaptığı insanlara istihkaklarını za
manında ödenmesini sağlama imkânını nasıl 
istiyorsak, hileli ve sahtekârca iş yapanlara 
da aynı derecede hassasiyet gösterilerek ge
rekli müeyyidelerin tatbikini Demokratik 
Parti olarak bilhassa istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bakanlığın hizmetleri içinde büyük yer kap

layan Demiryolu, Karayolu, liman gibi işlerine 
göz atacak olursak, plan - program fikri üze
rinde söylediklerimize hak vermemek müm
kün değildir. Malumlarınızdır ki, uzun mesa
fe ve kütle nakliyatında karayollarına naza
ran daha ekonomik bir ulaştırma sistemi De-
miryollarıdır. İkinci Beş Yıllık Planda ulaş
tırma sektörüne ayrılması öngörülen 16 mil
yar 740 milyon liralık yatırım % 72 si karayo
lu şebekesinde fizikî ve geometrik standart
larının yükseltilmesi ve gurup köy yollarının 
genişletilmesi amacına tahsisini emretmekte, 
% 18 inin ise demiryolu yatırımlarına tahsisi 
öngörülmektedir. 

Demiryolu şebekemiz eski, günün ve tek
niğin emrettiği modern işletmecilik esasların
dan uzak bulunmaktadır. Yıllık yatırım program
larını' tetkik buyuracak olursanız, dengenin 
demiryolları aleyhine bozulduğunu görecek
siniz. Sizlere bir iki rakamla örnek vermeyi uy
gun bulmaktayım. İkinci Beş Yıllık Plana göre 
1970 yılında 705 milyon liralık yatırım yapıl
ması gerekirken, işletme ile birlikte 256 mil
yon, 1971 yılında ise 700 milyon yatırım öngö

rüldüğü halde 263 milyon, 1972 yılında 660 
milyon öngörüldüğü halde 260 milyon civarın
da bir yatırım harcaması öngörülmektedir. 
ki, 5 nci yıl sonu olan 1972 de plan hedefi
nin çok altında bir sonuca varılacağını açık
ça göstermektedir'. İkinci Beş Yıllık Planın tat
bikatının sonucu, demiryolu şebekemizin aley
hine tezahür ettiğini üzüntü ile görüyoruz. 
Trafik sağlamlığı ve garantisi yüksek, yol
culuk rahatlığı bariz, uzun mesafede ucuz bir 
karayolu ulaşımı olan demiryolu sisteminin 
Üçüncü Beş Yıllık Planda ciddî olarak ele alın
masını temenni ediyoruz. 1963 yılından beri 
inşaatı devam eden Gebze - Arifiye hattı ar
tık bitirilmelidir. Gerçekten utanç verici hâle 
gelmiştir. İstanbul - Ankara arası elektrikli 
tren işletme imkânının yaratılması hususun
da gerekli çalışmalar hızlandırılıp biran önce 
sonuçlandınimairdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Karayollarmuz için de İkinci Beş Yıllık Plan

da öngörülen hedefin altında kalındığı bir va
kıadır. Plân hedefleri bir yana, her geçen gün 
değişen dünya şartlan ve artan insan ihtiyaç
ları karşısında biz de imkânlarımızı zorlamak 
mecburiyetindeyiz. Bu cümleden olarak eks
pres yolların yapımına biran önce başlanmalı
dır. Özellikle İstanbul - İzmit arası, Ankara -
Ahiboz - Adana - Pozantı istikametlerinde bu 
ihtiyaç her geçen gün kendisini büyük ölçü
de hissettirmektedir. Zamanla millî servet bu 
yollarda heder olmakta, trafik kazalarının 
artmasına sebep teşkil etmektedir. Anayollar, 
sadece yol yapmış olmak gibi bir ihtiyacın kı
sa tarafından karşılanması için yapılmalı. Bi
lâkis trafik hacmine ekonomik ve sosyal ihti
yaçlara turizme cevap verecek nitelikte geomet
rik ve fizikî standartlara uygun, ve sağlam yapıl
malıdır. Asfaltlama faaliyetine hız verilmeli
dir. Karayolları bünyesinde olan il yolları, bu 
tefrikten çıkarılmalı ve direkt karayolları 
ağma alınıp öz işleri olarak mütalâa olunma
sı sağlanmalıdır. Aksi halde plânlama ve Hü
kümet nezdinde üvey evlât muamelesinden kur-
tarılabileceklerini zannetmiyorum. Karayolla
rı ile YSE. Genel Müdürlüğü arasında mutla
ka bir anlaşma sağlanarak köy yolları yapı
mında, karayollarının şantiyelerinin olduğu yer
lerde destek ve yardımı sağlanmalıdır. 
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Sayuı milletvekilleri, i 
Üç tarafı denizlerle çevrili olan güzsl yur

dumuz liman, barınak, iskele yönünden maale
sef istenilen seviyeye bir türlü ulaştırılama
mıştır. Malumlarınızdır ki, en ucuz nakliyat de
niz yolu ile yapılmaktadır. Başlanmış ve baş
lanacak işlerde neyin neye tercih edileceği 
iyi tespit olunmalı ve öylece işe girişilmeli-
dir. İşlerin lüzumsuz uzaması iyi olmamakta 
hükümetler zayıf not almaktadır, buna bir* 
örnek vereyim. 

Antalya - Bandırma gibi, yıllardan beri in
şaatları süren limanlar artık bitirilmelidir. I 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda balıkçılık, tarım ve 
turizm sektörlerinin inkişafına; liman, iskele 
barınak, yol bakımından öncelik tanınmalı
dır. 

Memleketimiz hava meydanları yönünden 
de iç açıcı bir seviyede değildir. Yeşilköy Ha
va Limanının tevsii işi biran önce bitirilmeli ki, 
beynelmilel hava trafiğini yurdumuza çekebi
lelim. Atina ve Beyrut tam rakibimiz durumuna 
gelmişlerdir. İşçi ve turist akınını dikkate ala- j 
rak Samsun, Antep, Elâzığ, Adana Antalya hava 
limanlarında gerekli tevsi yapılarak ihtiyaçlar ] 
karşılanmalıdır. j 

Bakanlık tarafından yapımları üzerine alın- l 
mış bulunan kamu yararına ait hizmet binaları- j 
nın zamanında bitirilmesi mutlaka sağlanmalı, j 
kontralları iyi yapılmalı, ilkokullar için bölge S 
özelliklerine göre yeni tip projeler biran evvel i 
hazırlanmalıdır. Trafik kazalarının önüne geçil-
mesi için gerekli âcil tedbirler ele alınmalıdır. 
1970 yılında yurdumuzda 20 040 trafik kazası 
olmuş 3 987 vatandaşımız hayatlarını kay
betmiş, milli servetten 85 milyon heder olmuş
tur. Millî servet bir yana sönen ocaklara ve ye
tim kalan yavrulara acıyalım. 2 nci Beş Yıllık 
Planda Karayolları ulaştırması ve Trafik Genel 
müdürlüğünün kurulması emrediliyor. Ama or
tada hiç bir hazırlık görmüyoruz. Planın son 
dilinimdeyiz. Demokratik Parti olarak bunu bir 
ihmal ve umursamazlık sayıyor ve üzüntüleri
mizi ifade ediyoruz. 

Geçen yıl da söyledim, bu defa yine tekrar 
ediyorum; karayolu ile taşman yolcuların ve 
şoförlerin hayatları sigorta ettirilmeli, uzun me
safelerde sıkı sıkıya içki - uykusuzluk ve çift 
şoför kontrolü ciddî olarak yapılmalıdır. Ba

kanlık tarafından yapılıp hizmete açılan, teslim 
edilen binalar mutlaka sigorta ettirilmelidir. 
20 yıldan fazla bir zamanda tamamlanan ve yüz 
milyonlara malolan İstanbul Kültür Sarayının 
acı akıbeti ile karşılaşmayalım. Bir dolarlık dö
viz için nasıl çırpındığımızı unutarak; ihmalkâr
lığın hovardalığını yapmayalım. 

Türkiye'de korkunç bir araba saltanatı var. 
Bu işin takipçisi kimdir, Allahaşkma? Bir tür
lü bulamadım. Bu yüzden koltuğundan olan 
vekiller olmuştur vaktiyle. Bu kanayan bir ya
radır bence. Onun için burada söylemekten ken
dimi alamadım. Hükümet kendinden bağlıyarak 
bu işi lütfedip ciddî olarak ele alsın. Bir - iki yıl 
önce resmî arabalarla mahdum beylerin Anka-
radan - İstanbula dostları ile maç seyretmeye 
gittiğini biliyoruz. Ama bu iş el'an devam edi
yor, yazıktır, ayıptır, hatta günahtır. 

Bakanlığın, kendisini siyasî yatırım yapma 
havasından kurtarmaya doğru mesafe almakta 
olduğunu memnuniyetle müşahade etmekteyiz. 
Bakanlıktan istediğiniz; döküntülü iş yapmak
tan da kendisini kurtarmalı, plan ve program 
fikrine sadık kalmalı, en küçü işten en büyük 
işine kadar ihmal, suistimal, nemelâzımcılık, 
üstürikörü iş yapma zihniyeti ile mücadele et-
nıekli, ayrıca vatandaş ve müteahhit gözünde 
sözünün eri olma vasfını kazanmalı, 2 nci Beş 
Yıllık Planın emrettiği kanunları derhal meclis
lere sev etmelidir. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Konuşmamın başından beri Bayındırlık Ba

kanlığının yaptığı, yapacağı işlerden bahsettim. 
İstanbul köprüsünden, limanına; Şırnak'ın yo
lundan ilkokul binalarının yapımına kadar her 
işin mesulü olduklarını ifade etmiş bulunuyo
rum. Memleketimizin ümran faaliyetlerinden 
mesul 'olan bu bakanlığın işlerini kim yapar? 
Bunlar elbette ki kendiliğinden olmaz. Bunların 
yapımcısı, kontrolcüsü, mesulü elbette ki Ba
kanlık personelidir. Bakanlık personelinin, bil
hassa ve özellikle teknik personelin durumu 
hakkında sizlere üzüleceğiniz, ama gerçek olan 
bilgiler arz edeceğim. 

Bu yıl çok şiddetli bir kış geçirdik. Halen 
Doğu bölgemizde bu devam ediyor. Ama tak
dirle ve teşekkürle arz etmeliyim ki, karayol
ları bu konuda iyi not almış, başarılı bir çalış
ma yapmıştır. 
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Takdir buyuracağınız, veçhile, hizmetlerin 
ifasında elbette ki makinanın, akaryakıtın, alet 
ve edevatın, işçinin emek ve hizmet payı bü
yüktür. Ama en büyük ve en önemlisi ise sevk 
ve idaredir. Bunu beceremiyenler milyarları he
der etmekten öteye gidemezler. Her işin mesu
lü bir insandır. Bayındırlık Bakanlığının hiz
metleri teknik hizmetlerdir. Yurudumuzun kal
kınmaya olan ihtiyacı cümlemizin malûmudur. 
Teknik adama olan ihtiyacımız ise ortadadır. 
Bu bir arz ve talep meselesidir. Üstelik bu sek
tördeki elemanların milletimize pahalıya mal 
olduklarını da yine hepimiz bilmekteyiz. Bizde 
pek çok müesseseler kurulmuştur. Bunların ço
ğu doğuştan ölü veya sakat doğmuşlardır. Ama 
bir karayolları böyle midir? 

Bir anket yapılsa, vatandaş nezdinde en yük
sek puanı bu güzide kuruluşumuz alır. İtiraf 
etmeliyiz ki, bu güzel ve faal kuruluşumuz, ön
ce grev kanunu ile sonra da geçen yılki ifadem
le «PERİŞANLIK kanunu» dediğim Personel 
Kanunu ile ağır yara almıştır. Buna hiç birimi
zin hakkı yoktur. Geçen yıl bu konulara dokun
duğumuzda cevap veren Sayın Bakan arkadaşı
mız, bu işin en kısa zaman da halledileceğini 
beyan etmişlerdi. Bendeniz bu cevabı ihtiyatla 
karşılamıştım. Zira, o tarihteki bakan arkadaş 
teknik bir insandı. Kusura bakmayınız teknik 
insanlarımızın branşlarında gösterdikleri başa
rıyı sözlerinde durma niteliğini, politik hayat
larında maalesef görmediğimizi de üzülerek ifa
de etmek isteriz, öyle olmasa idi, teknik perso
nel bu kanunun kapsamına bidayette alınmaz, 
bugünkü sıkıntılı, perişan ve buhranlı durum 
ortaya çıkmazdı. Parti olarak, teknik ve sağlık 
personelinin mutlaka ve en iyi şekilde tatminini 
gönülden arzu etmekteyiz. Hatta bunu memle
ket namına zorunlu buluyoruz. Aksi halde asta
rı yüzünden pahalıya mal olacaktır. 

Demirel hükümetinin hazırlıksız, tetkiksiz 
danışmasız apar - topar getirdiği Personel Ka
nunundan zarar gören hizmet sınıflarının ba
şında «Teknik Elemanlar» gelmektedir. 

Büyük bir çoğunluğu, kanunun kabulünden 
evvel 4/10195 sayılı kararname ile ücretli ola
rak istihdam edilen teknik personelin, Personel 
Kanunu ile mağdur edileceğini zamanın hükü
metine bu kürsüden duyurmuş olduğumuz hal
de, kanun aksak olarak çıkarılmıştır. Bugün, o 
zaman işaret etmiş olduğumuz hususlar maale-

I sef tahakkuk etmiştir. Ve teknik elemanların 
mağduriyeti, çözümü gereken önemli bir sorun 
olarak karşımızdadır. 

Teknik elemanların istihdam şekillerine göre 
aldıkları fazla mesai, vardiya zammı, şantiye 
zammı, tünel zammı, ağırlık zammı, mahrumiyet 
zammı gibi tazminatların, ayrıca ikramiye ve 
primlerin tamamen kaldırılması ve bunlar yerine 
ikame edileceği belirtilen «İş güçlüğü ve teminin
deki güçlük ve iş riski» gibi ek ödeneklerin bir 
türlü âdil bir şekle sokulamamış olması sonu
cu, teknik elemanların büyük bir çoğunluğunu 
maddeten, kanun çıkmadan evvelkinden daha 
kötü bir duruma getirmiş bulunmaktadırlar. 
İşçi statüsünden memur statüsüne geçerken 
birçok sosyal hakların kaybolması ve intibak
larda husule gelen adaletsizlikler de bunlara 
ilâve edilince teknik personelin yürekler acısı 
durumu anahatlanyle belirlenmiş olmaktadır. 

Sizlere enteresan bir anketin sonucunu arz 
edeyim. 

Son aylar içinde, Elektrik, Harita, İnşaat, 
Kimya, Maden, Makina, Meteoroloji, Orman ve 
Ziraat Mühendisleri ve Mimarlar Odasının müş
tereken hazırladıkları bir anketin sonuçları çok 
ilgi çekicidir ve teşhisimizi teyidetmektedir. 
7 120 teknik elemanın cevapladığı bu anketin 
sonucunda, kamu kesiminde çalışan teknik ele
manlardan % 61,8 inin ücretlerinde azalma ve 
ancak % 15,3 ünde artma olduğu diğerlerinin 
sabit kaldığı tespit olunmuştur. Resmî görevli 
olarak hizmet gören teknik elemanlardan % 73 
ünün eline 1 000 lira ile 2 500 lira arasında pa
ra geçmektedir. Son yılların hayat pahalılığı 
ve asgarî geçim indeksi gözönünde tutulduğunda 
bu meblâğın tatminkâr olmayacağı aşikârdır. 
Nitekim, aynı ankete göre, kamu kesimindeki 
teknik elemanların % 31,5 unun özel sektöre 
geçmek, % 10 unun işveren olmak ve % 15 inin 
de meslek değiştirmek arzusunda oldukları an
laşılmıştır. 

Erim hükümetlerinin ve bilhassa 1 nci Erim 
Hükümetinin özel sektör düşmanı tutumu, bu 
sahayı da âtıl hale getirmiş olduğundan teknik 
elemanlar yurt dışına göçü son çare olarak gö
rür hale gelmişlerdir. Bu anketi cevaplayan 
7 bin küsur mühendis ve teknik elemanın % 72 
si yurt dışına gitmek arzusunda olduklarını be
yan etmişlerdir. Bütün bu rakamlar, sanayileş-

I me iddia ve çabasında olan Türkiyemiz için iç 
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karartıcı bir tablo çizmektedir. Bir taraftan 
resmî rakam ve perspektiflere göre Türkiye'nin 
teknik eleman açığının 20 senede kapatılamaya
cağı ve halihazır mevcudun, ihtiyacın çok altın
da olduğu belirtilirken; öbür taraftan elimizdeki 
mevcut kapasiteyi mağdur etmek akü almaz bir 
çelişkinin eseridir. 

Teknik personeli, milliyetçilik ve vatanse
verlikleri yanında pirlerinin nasihatma sadık 
'kalarak şeref ve faziletle bugüne kadar vazife 
yapmış bu insanları, niçin zorluyoruz? Bakın 
size kendi seçim bölgemden bir misâl arz edece
ğim ki, o zaman bu konunun ne kadar önemli 
olduğunu çok daha iyi değerlendirebileceksiniz. 

Seydieşhir'de alüminyum fabrikası yapılı
yor. 3 milyarlık bir tesis başında 13 -14 yıllık 
bir Yüksek Mühendis var, aldığı maaş 2 700 
lira. Buna mukabil aynı işyerinde müşavir mü
hendisler 5 bin lira ile 15 bin lira arasında net 
para almaktadırlar. Bu ne biçim adaletsizlik
tir? Kaliteli ve tecrübeli teknik elemanı kamu 
kesiminde nasıl tutabilirsiniz bu şartlar altında? 
Bakınız; Personel Kanununun malî hükümleri
nin tatbikinden bu yana yalnız Karayollarından 
ayrılan tecrübeli mühendis sayısı 250 ye yakın
dır. Bunun, yatırım gücüne nasıl tesir edeceğini 
yüksek takdirlerinize bırakıyorum. Bu, sadece 
bir sektördeki rakamdır. Bunun dışında 1 nci 
ve 4 ncü dereceler arasına girecek elemanlar için 
de, Maliyece yeterli kadro verilmemekte ve ka
tı davranış içinde olduğunu tespit etmiş bulunu
yoruz. Devlet Memurları Kanununun uygulan
masından önce ve kanunun bugünkü uygulana
bilme durumuna göre ücret bakımından teknik 
personelin nasıl mağdur olduklarını bir, iki mi
salle arz edeceğim. 

İlk defa işe giren bir yüksek mühendis Per
sonel Kanunundan önce aylık brüt 2 880 lira ala
bilir iken, şimdi aylık brüt 1 890 lira alabil
mekte, durum 990 lira mühendisin aleyhinedir. 
8 yıllık bir yüksek mühendis ise Personel Kanu
nundan önce brüt 4 860 Tl. alırken, şimdi brüt 
2 905 lira alabilmektedir. Ayda 1 955 lira eksik 
ücretle durum yine mühendisin aleyhinedir. 

Karavolları Genel Müdürü ve emsali teknik 
personel 3 800 ilâ 4 000 lira almaktadırlar. Olur 
mu bövle şey? Ama, oluyor işte Türkiye'de. Di
ğer taraftan intibaklar sonucunda teknik perso
nelin % 95 inin aylıkları donmuş ve yıllarca 

terfi edemez duruma sokulmuştur. Bu kanunu 
hazırlayanların hüsnüniyetinden şüphe etmiyo
rum; ama ya teknik eleman meselesini yeterin
ce kavrayamamışlar veyahut da yurt kalkınma
sının ağır seyrini arzu etmişlerdir. Aksi halde 
bu işin içinden çıkılamamaktadır. Keza, adı ge
çen kanun, ihtiyaca binaen eleman alınmasını 
da fevkalâde güçlendirmiştir. Meselâ her hangi 
bir işe birden fazla talep vukuunda sınav gerek
mektedir. Sınavlar da 6 ayda bir yapılmakta
dır yönetmelik gereğince. Böylece iş talebinde 
bulunan bir mühendisin işe girmesi 8 - 9 aylık 
bir zamana ihtiyaç göstermektedir ki, hizmetle
rin görülmesi bakımından bu yolu fevkalâde sa
kıncalı buluyoruz. Bu iş pratik hale getirilmeli
dir. Devlet Memurları Kanununun çalışma ile 
ilgili hükümleri, teknik personelin çalışmasın
da zorluklar yaratmaktadır. Meselâ; çalışma 
saatlerinin muayyen olması, gayri muayyen za
manlarda çalışma mecburiyetinin ortaya çıkma
sı bu sakıncayı apaçık ortaya koymaktadır. 
Şantiye elemanları ve kar mücadelesinde çalı
şan teknik personel buna örnek gösterilebilir. 
Bu konu da mutlaka hallolunmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Bayındırlık hizmetlerinin, son Burdur ve 

Bingöl depremlerinde görüldüğü şekilde kusur
lu yürütülmemesini istiyorsak; bu hizmetlerin 
ehil ellere tevdiinde zaruret vardır. Teknik 
personelin huzur içinde çalışabilmesi ve ondan 
yeterince faydalanabilmemiz, ehliyetli elleri 
hizmete çekebilmemiz için Demokratik Parti ola
rak aşağıda arz edeceğim hususların acilen ele 
alınıp yerine getirilmesini tavsiye etmekteyiz. 

1. Bütün Devlet sektörünü allak - bullak 
eden bu «perişanlık kanunu» içinden teknik per
sonel çıkartılıp, özel bir statüye bağlanmalıdır. 

2. Teknik personel için, yeni bir kanun çı
kıncaya kadar mevcut Personel Kanununda de
ğişiklik yapılarak teknik personelin atandığı gö
revin kadro derecesinin karşılığı olan aylığı al
ması sağlanmalıdır. 

3. tş güçlüğü, teminindeki güçlük, iş riski 
ve fazla mesai gibi yan ödemeleri nmutlaka uy
gulama alanına süratle sokulması sağlanmalıdır. 
Bu ödemeler vergilendirmede de ayrı mütalaa 
edilmelidir. Yoksa, yine netice teknik persone
lin aleyhine olacaktır. 

Teknik personeli tatmin etmediğimiz, yüzü
nü güldürmediğimiz takdirde, yatırımlar bekle-
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nen sonucu veremeyeceği gibi, aynı işin kısa 
süre aralıkları ile tekrar veya bakım harcama
larının gereğinden çok yapılması durumunda ka
lınacağından, maliyetler yükselecek, teknik 
personelden esirgenen ücretlerin çok fazla bir 
miktarı Hazineden gereksiz olarak, boş yere 
harcanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
iş ve hizmette başarının sırrını iyi bildiğini 

ve personelini gereğince değerlendirmede hassa
siyet göstereceğini umduğum ve öylece tanıdığım 
Sayın Bakandan, gerek Bakanlığıyla ilgili ta
leplerimizi, gerekse teknik personel hakkındaki 
arzu ve temennilerimizi en iyi şekilde hallede
bileceğini de samimiyetle umduğumu ifade et
mek isterim. 

Bütçe hakkındaki tenkit ve temennilerimiz, 
güzel vatanımızın ve Yüce Milletimizin daha 
rahat, daha emniyetli ve daha huzurlu bir ha
yat yaşamasını sağlamaya matufdur. 

Demokratik Parti olarak, tenkidlerimizi 
yapıcı, yol gösterici ve samimî olarak yap
maktayız. Her iyi, güzel, sağlam, şüphe ve şai
beden arınmış hizmeti, eseri desteklemeye ha
zırız. Aksi varidolunca da parti olarak bize 
düşen vazifeyi yapacağımızdan da kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. 

Baynıdırlık Bakanlığı 1972 yılı Bütçesinin 
vatanımıza, milletimize, Bakanlık ve Karayol
ları personeline hayırlı ve uğurlu olmasını 
Allah'tan niyaz eder, Demokratik Parti Gru
bu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selâmla
rım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kalay-
cıoğlu. Ek sürenizden 7 dakika kullanmış bu
lunuyorsunuz. 3 dakikalık ek süreniz kalmış
tır. 

Söz sırası A. P. Grubu adına Sayın Orhan 
Deniz'de. Buyurun efendim. Saat 12,16. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA OR
HAN DENİZ (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, Bayındırlık Bakan
lığının güzide elemanları; Adalet Partisi adına, 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçeleri hakkındaki görüşlerimizi 
arz etmek üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Malumunuz olduğu üzere Bayındırlık Ba
kanlığı kendisine bağlı Karayolları Genel Mü
dürlüğü ile bünyesi içerisinde bulunan, Demir

yolları ve Limanlar, Havameydanları, Yapı 
ve imar işleri Reisliğinden müteşekkil bir Ba
kanlıktır. Bünyesinde mevcut tecrübeli teknik 
elemanları sayesinde memleket sathına yayıl
mış tüm kamu hizmetlerine ait milyonlarca li
ra kıymetindeki yerüstü ve yeraltı tesisleri ile 
karayollarını, demiryolu ve limanlarımızı, ya
ni memleketimizin sosyal ve kültürel kalkınması, 
için lüzumlu altyapıyı, temeli inşa eden bir 
Bakanlıktır. Mensupları, en ücra köşelerde va
tanî vazifelerini gören askerlerimiz gibi vazife 
görürler. 

Kuruluş tarihinden bu yana, feragat sahibi 
teknik eleman ve diğer personeli ile beraber 
memleketimize büyük hizmetler görmüş bu Ba
kanlığın bütçesi hakkındaki görüşlerimizi arz 
etmeye başlarken, çok önenıli bir nokta üzerin
de ehemmiyetle ve bütün çıplaklığı ile durmak
ta fayda mülâhaza ediyoruz. 

Bayındırlık Bakanlığı bugün, teknik ele
man temin edememesi sebebiyle diğer teknik 
eleman çalıştıran Devlet daireleri gibi çalışa
maz hale gelmiştir. Çünkü Hükümet, yatırım
ların hedefe ulaşmasında en mühim rolü oy
nayan, bu işlerin anahtarı olan teknik eleman
lara lâyık oldukları önemi göstermemektedir. 
Teknik elemanları bol, kalkınmış ülkelerde da
hi teknik elemanlara bir hususiyet tanındığı 
halde memleketimizde değil öncelik, mesaileri
nin karşılığı dahi verilmemektedir. Bunu açık
ça söylemek, Hükümeti ikaz etmek zorunda
yız. 

Geçmiş yıllarda mecburen dışarıdan teknik 
eleman ithal eder ve belki de bunlara kıymetle
rinden fazla kucak dolusu paralar verirken, 
şimdi kendimiz dışarıya kalkınmamızın ham
maddesi olan bu kıymetli elemanları ihracedi-
yoruz. Buna ne bizlerin ne de dışarıya gitmek 
zorunda kalan teknik elemanların gönlü razı 
değildir. Dünyanın her yerinde, (Demirperde 
arkası hariç, çünkü orada herkes boğaz tok
luğuna çalıştırılır.) Teknik elemanlara yap
tıkları işin ehemmiyetine, tecrübe yıllarına, 
işin bulunduğu yer ve hususiyetine göre maaş 
veya yevmiyeleri, geçici görev ve yollukları, 
tehlike zamları verilir. Teknik elemanlar dış 
memleketlerde, kendisinin ve ailesinin işgal 
etmekte oldukları medenî bir çizgide iç rahat
lığı ile yaşayabilme olanaklarına sahiptir. Son 
yıllarda meydana getirdiğimiz dev eserler, fab-

— 652 — 



M. (Meclisi B : 46 22 . 2 . 1972 O : 1 

rikalar, bunları işletecek mühendis ve teknis
yenlere normal geçim ücretlerini veremediği
miz için yakın zamanda verimsiz hale gelecek
lerdir. Teknik elemanların kontrol ve direktif
leri altında hizmet gören işçilerin ücret ve sos
yal hakları her gün biraz daha düzeltilen 
memleketimizde, şayet teknik eleman sorunu
nu çözemez isek işçilerimize de işveremez hale 
düşeriz. 

Devlet memuru statüsü içerisinde çalıştırı
lan teknik elemanların doktorlar gibi dışarda 
mesai saatleri haricinde büro açmak hakları 
yoktur. Esasen olsa bile vazifenin ağırlığı bu
na imkân vermeyecektir. Bununla şunu ifade 
etmek istiyorum; Avrupa, Amerika kıtaların
da büyük projelerde çalıştırılmak üzere iş tek
lifleri alan teknik elemanlarımız çoğalmakta
dır. Bu yüzden Hükümetin yapacağı yatırım
ların plânın öngördüğü zaman içerisinde hedef
lerine ulaşamıyacağı endişesi içerisindeyiz. Dev
let Plânlama Müsteşarlığında, Türkiye Petrol
lerinde ve diğer bazı müesseselerde olduğu gibi, 
mukaveleli teknik eleman istihdamı, yan ödeme
lerinin verilebilmesi veya bunlara benzer baş
ka tedbirlerin Hükümetçe bir an evvel alın
ması mutlaka lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Elimizde mevcut 1972 yılı Bayındırlık Ba

kanlığı bütçe teklifini tetkik ettiğimizde bunun 
yeterli olmadığını görüyoruz. Onun için sizle
ri ayrıca rakamlarla yormıyacağım. Aynı Ba
kanlığın 1924 yılı bütçesi ile elli yıl sonraki 
bütçesi arasında umumi bütçedeki yüzde nis
petine göre bir fark yoktur. Bu bütçe ile mem
leketimizin bilhassa az gelişmiş bölgelerinde, 
Karadeniz bölgelerinde yapılması çok elzem 
hizmetler yapılamıyacaktır. Bunu burada be
yan etmekte fayda vardır. 

_ Millî savunmamızın, iktisadî ve ticarî kal
kınmamızın, teknik gelişmemizin birinci şartı 
olan yol, köprü ve sanat yapılarını yapan, her 
türlü medenî ihtiyacın en ücra köşelere kadar 
gitmesini sağlayan Karayolları Genel Müdürlü
ğüme tahsis edilmiş olan bütçeyi çok az bulu
yoruz. Memleket müdafaası için milyonlarca 
lira sarfı ve en modern silâhlarla teçhiz ettiği
miz kıymetli Ordumuzun stratejik sebeplerle 
zamanında yer değiştirebilmesi; sınaî, ticarî 
ve ziraî ürünlerimizin en kısa yoldan tüketim 
merkezlerine ulaşabilmesi, dış ticaret, büyük 

bir döviz kaynağı olan dış turizm ancak yolla
rımızın çok ve iyi standartta olması ile müm
kündür. 

Avrupalı turistlerin çok önem verdikleri 
Karadeniz sahil şeridi henüz her yerde geçit 
verir bir hale dahi getirilememiştir, Cide -
inebolu arası bağlantısı bir türlü bitirileme
diğinden, buna bağlı diğer çalışmalar da yapı
lamamaktadır. Karadeniz sahil şeridinin açıl
ması ile bu güzergâhta yaşayan çok fakir bü
yük bir halk kitlesi muhtelif sebeplerle para 
kazanma imkânları bulacaklar ve bu suretle de 
orman suçları azalacaktır. Bölgenin iktisadî 
kalkınmasında büyük etkisi olacak olan Kara
deniz sahil şeridi ile buna benzer yolların ya
pılmasına Hükümet öncelik tanımalıdır. 

Karayolları Teşkilâtı kuruluş yıllarına na
zaran hem iş hacmi ve hem de makina parkı 
bakımından çok genişlemiş olmakla beraber, 
bütçe nispeti bu genişlemeye ayak uydurama
mıştır. Yolu götüremediğimiz yere hiç bir şey 
götüremeyeceğimizi unutmamalıyız. 

Sayın milletvekilleri; 
Karayollarından bahsederken mühim bir 

noktaya değinmeden geçemeyeceğim, Motorlu 
vasıtaların artış nispeti yol ve yol standartla
rından daha çabuk yükseldiği için, trafik kaza
ları ve dolayısiyle millî servetin ziyan olması 
da çoğalmaktadır. Her gün pek çok vatanda
şımız bu kazalarda ölmektedir. Bu nedenle 
esasen karayolları bünyesinde mevcut ve en 
ileri teknik bilgilerle mücehhez Trafik Dairesi
ni daha da genişleterek yurdumuzun tüm tra
fik sorumluluğunun bu daireye verilmesi, eh
liyet verme işlemlerinin de bu dairece yapılma
sı hususunun ehemmiyetle ele alınması gerek
mektedir. 

Demiryolları ve Limanlar Dairesinin demir
yolları mevzuundaki çalışmaları memnuniyet 
vericidir. İstanbul - Ankara arasının beş bu
çuk saate inmesi karayolunun yükünü hafifle
tecek, dolayısiyle hem trafik kazaları azalacak 
ve hem de demiryollarının zararı küçülecektir. 
Demiryollarında elektrifikasyon, şehirlerimizin 
havalarının daha az kirlenmesine de yardımcı 
olacaktır. Mazot ve kömürle işleyen lokomo
tiflerin şehirlere girmemesi, yük istasyonları
nın şehirlerin dışına çıkarılması lâzımdır. Es
kiden şehrin dışında olan Ankara yük istasyo
nu, artık dışarı çıkmalıdır. 
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Limanlar Dairesinin inşa ettiği büyük li
manlarımız hakikaten takdire şayan olmakla 
beraber, küçük limanlarımızın tesisinde de ge
rekli ehemmiyetin verilmesi, maket çalışma
ları yapılması şarttır. Bilhassa Karadeniz 'de
ki küçük limanlar çok ehemmiyetlidirler. De
nizi çok sert olan Karadeniz'de bu gibi liman
lara çok ihtiyaç vardır. Meselâ Karadeniz'de 
inebolu limanının pirit ve bakır madeni sev-
kiyatında, küçük gemilerin sığınmalarında 
önemli bir rolü olmasına rağmen, kumlarla 
dolmuş olması sebebi ile işe yaramaz haldedir. 
Bu ve bunun gibi limanların tekrar etüdedil-
mesi gereklidir. 

Tabiîdir ki, bu işleri talebederken Liman
lar Dairesinin bütçe, teknik eleman ve teknik 
teçhizat bakımından takviye edilmesi lâzımdır. 
Aksi halde şikâyetlerimizde haklı olamayız. 
Dört adet tarak gemisinin üçü daima tamirde 
olursa limanlarımız gayet tabiî kumlarla dolar. 
1972 bütçesinde tarak gemisi satmalınması 
için konan para âdeta gemi alma teşebbüsüne 
hiç girmeyin demekten başka bir mana ifade 
etmemektedir. Çok lüzumlu olan bu tarak ge
milerinin nasıl temin edileceğini öğrenmek 
isteriz? 

Hava meydanlarının bugünkü medenî dün
yanın icaplarına göre lâzımgeldiği şekilde inşa 
ve tevsi edilmeleri lüzumunun ehemmiyeti apa
çık ortadadır. Bunu görmemeye imkân yoktur. 
İç ve dış turizm, hava nakliyatı, üyesi bulun
duğumuz NATO yönünden ehemmiyeti, zirai 
mücadeledeki yeri, havacılık tekniğinin hergün 
biraz daha ilerlemesi, sürat ve uçakların büyü
mesi, hava meydanlarımıza çok önem vermemizi 
gerektiriyor. Esasen bunun önemini gözönün-
de bulunduran hava meydanları yoğun çalışma
larla yeni meydanlar ve tevsi işlerins his veril
miştir. 

Akar - yakıt problemlerinin kısa zamanda 
büyük bir problem olacağını gören Bakanlık 
bu yolda lüzumlu tedbirleri almak üzere ilgili 
diğer müesseselerle de işbirliği yaparak çalış
malara başlamış ve bu meyanda üretim mer
kezlerine akaryakıtın borularla nakli hususun
da fizibilite raporlarını hazırlamış bulunmakta
dırlar. Bu işin malî portesi 150 milyon Türk 
Lirasıdır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bayındırlık Bakanlığının anavazifelerinden 

biri olan Devlete ait binaların, proje, keşif, 
ihale, inşa ve kontrolları, hatta oakımlarmı dahi 
yapan "bir dairesi de Yapı ve imar işleri Re
isliğidir. Hemen şunu söylemek yine yerinde 
olacak sanıyorum; Yapı ve imar işleri Reisliği 
kendisine verilen çok büyük işlerin yanında çok 
küçük kalmaktadır. Bunun sebebi de - tekrar 
etmekte faide vardır - teknik eleman sıkıntı
sıdır. Sebeplerini daha evvel izah ettiğim için 
tekrar etmiyorum. Bu sebeptendir ki, bu reis
lik çalışamaz hale gelmiştir. Başlanan inşaatlar 
bitmemekte, kontrolsüzlük yüzünden ve elimiz
deki yetersiz ihale Kanunu sebebiyle ehli olma
yan; ama çok tenzilât yaptığı için mecburen 
kendisine ihale edilmiş müteahhitleri elinde inşa 
edilen ve ilk zelzelede yıkılan Devlet binaları 
ortadadır. Ufacık bir hastane veya ilkokul bi
nası yıllarca sürmekte, Bayındırlık müdürleri
nin vilâyetleri içindeki inşaatlara vakit ayıra-
mamaları sebebiyle müteahhitlerin insafına kal
makta, yerinde tetkik edilemeden imzalanan 
stüasyonlar müteahhitlere fazla para kaçırılması 
veya keşiflerin yeterli olmaması sebebiyle in
şaatlar birkaç müteahhit değiştirmekte ve en 
nihayet müteahhit nâmı hesabına yaptırılmak 
suretiyle daha da pahalıya maledilmektedir. 

Meselâ ufacık bir hastane olan inebolu Dev
let hastanesi senelerden beri devam etmekte, 
eski müteahhidi de kollarını sallaya sallaya 
gezmektedir. Bu hastane inşaatı neden uzamıştır? 
Neden müteahhidine fazla tediyede bulunulmuş
tur? Bunun yegâne sebebi teknik eleman darlı
ğıdır, fakat buna rağğmen Yapı ve imar İşleri 
Reisliğinin ve bölge müdürlüklerinin yeniden 
ele alınması ve yeniden bunlara bir şekil veril
mesi şarttır. İnşaatı biten müteahhitlerin katı 
hesapları da çok yavaş yapılmaktadır. Bunların 
nedenleri de aranmalıdır. Devlet inşaatlarının 
bağlamasından anahtar teslimine kadar kontrol 
altında olması şarttır, aksi halde bunlar ilk 
zelzeleds yıkılmaya mahkûmdurlar. Projesine 
göre, inşaat şartname ve tekniğine uygun, kısa 
zamanda ikmal edilen binalar Devlete daha 
ucuza malolurlar, aski halde inşaatı uzayan 
kontrolsuz binalar, fiyat artışlarından, daha 
da pahalıya maloîurlar, bir kontrola çok görü
lüp de ödenmeyen paralar bilâhara birkaç mislî 
ödenir ve Devletin cebinden çıkar. 
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Bayındırlık Bakanlığı ihale Kanununda 
mutlaka bir yenilik getirmelidir. Artık inşaat
ların bihakkın kim yapabilecekse onlara verile
bilmesi ve inşaatın projesine, keşfine inşaat 
müddetine uygun bir şekilde bitirilmesi sağlan
malıdır. Aksi halde Devlet milyonlarca lira za
rara girmeye devam edecektir, yeni ihale Ka
nunu en kısa zamanda Hükümetçe meclislere 
getirilmelidir. 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği yıllardır pek-
çok projeleri müsabaka açma suretiyle hazırlat
makta ve bunları müsabaka şartı gereğince ay
nen inşa etmekedir. Bu müsabakaların teşvik 
edici, mimarları yetiştirici bir yönü olmakla 
'beraber, bu yüzden Devlet büyük zararlara 
girmektedir, önproje müsabakası, kati proje 
müsabakası, bir, iki, üçüncü proje, beş veya 
daJha fazla mansiyon ve nihayet jüri heyeti 
ödemeleri ve bunun sonunda daha kötüsü: Hiç 
iklim şartlarına uymayan bir binanın gelip ya
pılması, meselâ Erzurum Üniversitesi; altı sü
tunlarla dolu açık bir meydan; damı karların 
yığılması için bir meydan, ne alttan ne üstten 
ısıtamazsmız, zaten cepheleri de sade cam oldu
ğundan bu üniversiteyi ısıtmak milyonlara ma-
lolmaktadır. Şimdi bilmiyorum belki de üstü
ne bir çatı uydurulmak zorunda kalınmıştır. 
Memleketimizde daha bunun gibi pek çok nu
muneler vardır, Bakanlığın, bu müsabakalardan 
edindiği tecrübelerin bir muhasebesini yaparak 
doğru yolu bulması proje ihale şekillerini de 
gözden geçirmesi, kuvvetli bir proje kontrol 
bürosu murakabesinde genç mimar kuşaklara 
da proje yapma ve onların da mesleklerinde 
yetişmelerine imkân sağlaması memleketimizin 
geleceği bakımından çok önemlidir. Hem de bu 
suretle proje inhisarcılığının ortadan kalkacağı 
kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri; 
Bayındırlık Bakanlığı camiası ve Karayol

ları Genel Müdürlüğü şimdiye kadar kendisine 
verilen büyük vazifeleri feragat ve muvaffaki
yetle başarmış bir teknik heyettir. Biz Adalet 
Partisi olarak Bayındırlık Bakanlığının bütçe 
ve teknik eleman yönünden öncelikle takviye 
edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Bu husus 
tahakkuk ettiği takdirde, uhdesine tevdi edile
cek en büyük vazifeleri ©skisi gibi plan ve 
programı içerisinde ikmal ederek hizmet açıl
malarını temin edeceğine inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 1972 yılı Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesinin milletimize hayırlı olması
nı diler, grubum ve şahsım adına hepinizi say-
giyle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Ek süreyi 
kullanmadınız efendim. 

Şimdi şahısları adına söz alan sayın üyeleri 
sırasiyle arz edeceğim. 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Hasan Tosyalı, En
ver Akova, Ekrem Kangal, Mevlüt Ocakcıoğlu, 
Hüseyin Yenipmar, Hüseyin Abbas, Mehmet 
Şemsettin ıSönmez, Sami Arslan, Hüseyin Ba
lan, Mehmet Türkmenoğlu, Ahmet Buldanlı, 
Cavat Küçük , 

İlk söz Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nun, 
buyurun efendim. Süreniz 10 dakikadır. Saat 
12,36. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Bayındırlık Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçe 

kanunu tasarısıyle ilgili kişisel görüşlerimi su
nacağım 

Bayındırlık Bakanlığı ulusal yaşantımızda 
teknik yönden en etkili bir kuruluştur. Bayın
dırlık Bakanlığı merkez ve iller örgütü yeni ih
tiyaçlara göre gelişmiş, bazı görevleri yeni 
bakanlıklara devredilmiş; fakat örgüt yasası 
yenilenememiştir. Personelinin büyük çoğunlu
ğu, görevleri gereği teknik personelden meyda
na gelen Bayındırlık Bakanlığı, 657 sayılı Ka
nunu değiştiren 1327 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra teknik personel sıkıntısı 
içine girmiştir. Bunların sonucu Bakanlığın 
görevleri aksamaktadır. 

Bildiğiniz gibi tüm Devlet yapılarının; tip 
proje, ihale, kontrol ve kabul aşamalarındaki 
sorumlulukları Bayındırlık Bakanlığındadır. 
Devlet yapılarının etüt ve projesi çok pahalıya 
mal olmaktadır. Bunun başlıca nedeni çok bü
yük olmayan projelerin bile konkur konusu ya
pılmasıdır. Bu tür projeler için açılan yarışma
ları kazananlara verilen ödül (bir israftır. Tüm 
projelerin, Bakanlık personelince yapılmasının 
teknik yetersizliği nedeniyle gerçekleşemeye
ceği öne sürülmektedir. Bunun çaresi bulunur 
sayın arkadaşlarım. Teknik personel ücretleri 
emeğe, ihtisasa, yaptığı işe göre ayarlanırsa Ba
yındırlık Bakanlığı yeterli nitelik ve nicelikte 
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teknik personel sağlamakta güçlük çekmeye
cektir ve böylelikle projeleri de kendisi yapa
bilecektir. 

Ayrıca, Devlet yapılarında kullanışlılık ye
rine konfora önem verilmektedir. Modern görüş 
ve estetik özentisiyle büyük arsa israfı yapıl
maktadır. örneğin, Ankara Yüksek öğretmen 
Okulu geniş bir alana dağıtılmıştır. Tek katlı 
binalar, bir kısmı iki katlı; bu binaların kapla
dığı arsanın malî değeri hepinizce malumdur. 
Halbuki blok bina sistemine gidilmiş olsaydı 
her halde arsa tasarrufu sağlanırdı. Ayrıca, bu 
binaların ısıtılması, ısıtılması da bir meseledir. 
Millî Eğitim Bakanlığının yeni binasını gözlerini
zin önüne getiriniz ve Bakanlık makamının bu
lunduğu bölümü düşününüz: Teknik iş, tabiî 
bizim alanımızın dışında ama bizim de bir yalın 
gözle gördüğümüz bazı kısımlar var. içinde 
otomobil işleyecek yol yapılmış. Efendim, o 
kıslm tek kat bırakılmış yani Bakanın bulun
duğu yer, sağda bir sürü virajlar yapılmış; 
Bakanın bulunduğu makamda ayrıca lüks ban
yolar filan düşünülmüş. Sayın arkadaşlarım, 
îbiz her halde henüz bu kadar huzura, refaha 
alışacak derecede gelişmiş değiliz; oradaki ba
kanın uykusu gelir, halbuki uyumaması lâzım.. 

Ayrıca bir örnek vereyim: imroz ve Sinop 
öğretmen okulları.. Gören arkadaşlarımız bilir
ler. Bu okulların pencere camlarının çoğunun 
büyüklüğü 4 m2'dir. !Bu kadar büyüklükte cam 
ve camların kalınlığı 6 mm. Teknik arkadaşları
mız iyi bilirler, en kalın masa camı kalınlığın
da.. Her yıl yüzbinleroe liralık cam kırılmakta
dır imroz ve Sinop öğretmen Okullarında. Çün
kü poyraz ve lodos bu camları dayandırmıyor. 
Bu binalar yapılıp bitmiştir. Bundan sonraki 
Devlet yapılarında lüks yerine kullanışlılık üs
tün tutulmalıdır. Geri bırakılmış ülkenin Dev
let yapılarının yapım ve kullanılışında ekono-
miklilik göz Önünden uzak tutulmamalıdır. 

2490 sayılı Artırma - Eksiltme ve ihale Ka
nunu çok eskimiştir, özellikle ilân süresi ve 
masrafları, idareyi çok zor durumda bırakmak
tadır. Kalkınma hızına ayak uyduramayan, 
hattâ bu hızı yavaşlatan bu ihtiyar Kanunun 
ömrü dolmuştur sayın arkadaşlarım. En kısa 
zamanda ilgiî: Bakanlıkça bu kanunun emekli 
edilip, bunun yerine kalkınma hızını artıracak 
çağdaş bir yasa tasarısının hazırlanması ve 

Yüce Meclislerden çabuklukla geçmesi gerekli
dir. 

ilkokul bina yapımları da yürekler acısıdır. 
1966 yılından beri, uygulanmakta olan tip pro
jeler coğrafî bölge koşullarına bile uygun de
ğildir. Yavrularımızın günün büyük bir bölü
münü içinde ve çevresinde geçirdikleri yeni köy 
ilkokul binaları özellikle; kullanışsız, dayanık
sız olduğu gibi sıkıcı bir yapıya sahiptir. Yeni 
köy okullarını her halde çoğunuz görmüşsünüz-
dür. Çatı ile birlikte tavan da beton ve beto
nun devamı pencereyi de kapatıyor, içeriye ışık 
girmiyor, sıkıcı bir hava veriyor. 

Teknik personel yetersizliği yüzünden okul 
yapımları kontrol edilememekte ve zamanında 
(bitirilememektedir. örneğin, Eruh Bölge Ya
tılı Okulu yapımı 1965 yılından beri bitirile
memiştir, ödeneği de her yıl ayrıldığı halde. 

iSayın arkadaşlarım, izninize sığınarak kı
saca bazı çevresel sorunlara da değineceğim. 
Çünkü bunları her zaman arz etmek fırsatını 
bulamıyoruz. 

Yıllardır ihmal edilen Ankara - Çankırı yo
lunun 1972 yılında bitirileceğini memnuniyetle 
öğreniyoruz. Ankara - Çankırı - Kastamonu, 
inebolu yolu tarihî bir yoldur. Bunu hepimiz 
biliriz ki, büyük Kurtuluş Savaşımızın en önem
li ulaşımı bu yol ile sağlanmıştır. Devlet baba, 
bu yol güzergâhmda'ki evlâtlarının hizmetlerine 
vefasızlık etmiştir sayın arkadaşlarım, kadirbi
lirliğini göstermemiştir. Abdurrahman Paşa 
zamanında yapılan yollar hâlen kullanılmak
tadır, hâlen dualar Abdurrahman Paşaya ya
pılmaktadır. Cumhuriyet bu yolların üzerinden 
geçmiş; fakat bu yolların ızdırabmı görme
miştir. Bunu üzülerek huzurunuzda belirtmek 
zorundayım. 

Bu ihmalin sonucu Çankırı ve Kastamonu 
illerinin inebolu limanlariyle ilgisi her geçen 
gün azalmış, - çok acıdır - bu anadamar tıkan
mıştır. İhmalin sonucu Çankırı, Kastamonu il
leri her geçen gün sönmektedir. Nüfus sayımı
nın sonuçlarında, nüfusları artmayan illerin 
başında, Çankırı ve Kastamonu gelmektedir. 
Bir istatistikten aldığım rakama göre, yurt için
de iç göçü en çok olan illerin içinde gelen Çan
kırı'nın, yıllık dışarıya gönderdiği insan sayı
sı 40 bin çevresindedir. Kızılcahamam - Çer
keş, ve buradan Kastamonuya ulaşan yol Anka
ra - Kastamonu ve Sinop yolunu kısaltmakta-
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dır. Ancak, şimdi bu yolda, bakımsızlık yüzün
den daha güç ulaşım olmaktadır. Çünkü seçim 
zamanında Kızıcahamam'dan Güven'e kadar bir 
seçim asfaltı dökülmüştü, o da şimdi tamamen 
kelleşmiş vaziyettedir. 

Çeşitli nedenlerle Anadolumuzun bazı yer
lerini gezmiş bulunuyorum, özellikle politika
ya girdikten sonra bu olanağı daha çok bul
duk, görevimiz gereği dolaşıyoruz. Sayın arka
daşlarım inanınız, geçen sene Malazgirt'e ka
dar gittim, Türkiye'de Çankırı - Kastamonu ve 
Sinop kadar karayolu yönünden ihmal edilmiş 
hiçbir il ve ilçe görmedim. Bunu huzurunuzda 
tekrar tekrar üzülerek belirteceğim. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Var, var... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Van, 50 Çankırı yapar beyefendi, 50 Çankırı'
dan üstün. 50 kat ondan üstün. Gelirken de Sa
yın Millî Savunma Bakanı ile beraber idik, bura
da vaktinizi almak istemiyorum, dedim ki, bun
dan sonra «Van» dersen, kürsüye senden önce 
çıkacağım «Çankırı var» diyeceğim. Coğrafî 
dağılış bitmiştir arkadaşlar; Doğuyu coğrafya 
ile ölçmeyeceğiz bundan sonra. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Bravo. 
MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 

Var dedim, var... 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 

Bundan sonra ihmal edilmeye göre ölçeceğiz. 
Ankara'nın, en yakınındaki Çankırı, Doğunun 
da doğusunda ihmal edilmiş bir orta çağ kasa
bası haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
Lütfen Genel Kurula hitabedin. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) - -
Bitiyor efendim. Çok özür dilerim mecbur kal
dım Saym Başkanım. Bu kadar teferuata git
mek istemiyordum. 

Çankırı - İlgaz yolunun 1972 programına 
mutlaka alınmasını, o bölgenin tüm parlamen
terleri olarak, vatandaşlarının dileğini yansıt
mak üzere, istirham ediyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plana İlgaz - Kastamo
nu - inebolu yolunun alınmasını bekliyoruz. Ay
rıca Samsun, Merzifon, Osmancık, Tosya, İlgaz, 
Kurşunlu, Çerkez'den Gerede'ye ulaşacak olan 
istanbul yolu, Samsun - Ankara - istanbul gü
zergâhından hem kısa, hem de virajsızdır. 

22 . 2 . 1972 0 : 1 

I ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Çok doğru
dur. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim. 

Bu bakımdan, bu yolun mutlaka önümüzde
ki yıllarda dikkate alınmasını ve istanbul ula
şımının buradan sağlanmasını bekliyoruz. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
1972 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin, Ba
kanlığa ve ulusumuza hayırlı olmasını diler, 
hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 
Saat 12.47. Sürenizi biliyorsunuz 10 dakika

dır. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüce 

Millet Meclisinin Sayın Başkanı, değerli arka
daşlarım, Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları 
Genel Müdürlüğümüzün mümtaz mensupları; 
hepinizi içten gelen saygı ile selâmlayarak söz
lerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vatanımızın kalkınmasında, imar ve ulaşı

mının temel hizmetlerini büyük bir fedakârlık, 
vatan severlik, çalışkanlık ve başarı ile yapan 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğümüzün bütün mensuplarını içten ge
len takdir ve teşekkürle anarak sözlerime baş
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel 

Müdürlüğümüzün hizmet kapsamı; yurdumu
zun iktisadi bir bütün haline getirilmesini ve 
millî yaklaşmayı sağlayan tüm ulaştırma faali
yetlerinin altyapısını teşkil eden karayolları, 
demiryolları, limanlar ve hava meydanları ile 
Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait binala
rın yapılmasını kapsamaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı hizmetleri, kalkın
ma ve yatırım planlarımızın inşa sektörünün, 
ekonomik ve sosyal kalkınmamızın temelini teş
kil etmektedir. 

1972 yılında Bayındırlık Bakanlığı kendine 
I tahsis edilen 1 milyar.576 milyon liralık öde

nek ve diğer bakanlıklardan transfer edilecek 
825 milyon liralık ödenekle birlikte 2 milyar 
400 milyon lirayı memleket hizmetine ve kalkın-

I masına harcayacaktır. 
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Karayolları Genel Müdürlüğümüz de 2 mil
yar 400 milyon liralık ödeneği memleket kal
kınma ve ulaşımına harcayacaktır. 

'Böylece, Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları 
Genel Müdürlüğümüzle birlikte 5 milyar lira
lık bir parayı memleket kalkınmasına ve ulaşı
mına tahsis edecek ve harcayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu kadar büyük ve bu kadar önemli vazi

fe verdiğimiz bu iki kuruluş; Bakanlık ve Ka
rayolları Genel Müdürlüğü teknik personelinin 
durumunu benden evvelki arkadaşlarım etrafı 
ile dile getirdiler. Ben, teyiden arz ediyorum; 
memleketin mimarı ve arısı olan bu kuruluşlar
daki teknik personelin maddî ve mânevi huzu
ra kavuşturulması kaçınılmaz bir zaruret hali
ne gelmiştir. Bunu hepimiz idrak etmek zorun
dayız. Ansız bal olmadığı gibi. Bunsuz kalkın
mada olmaz. 

Tetkik ettiğimiz zaman, Bakanlık ve Kara
yolları Genel Müdürlüğünün mevcut persone
linin iş yapma kapasitesi vardır. Bu kapasite, 
bu arkadaşlarımızın vatanperverliğinin, mem
lekete hizmet aşkının neticesidir. Bu Bakanlığa 
ve Karayolları Genel Müdürlüğüne düşen hiz
metler her yıl arttığı halde; Bakanlığın perso
neli, adet bakımından azalmış, tecrübeli eleman 
azalmış olmasına rağmen, vatanseverlik ve hiz
met aşkları bu noksanlığı gidermeye çalışmak
ta; fakat ilânihaye biz bu arkadaşlarımızın va
tanseverliğini ve hizmet aşkını istismar edeme
yiz, tüketemeyiz. Binaenaleyh maddî ve mâne
vi yönden takviyesi zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'nin süratle kalkınmaya ihtiyacı var. 

Bu kalkınma (asla hiç birimizin şüphesi yok
tur ki), Bayındırlık Bakanlığına ve Karayol
ları Genel Müdürlüğüne mevdu vazifelerin sü
ratle hedefe ulaşması ile olur. Bunun için, tah
sis edebildiğimiz bütçeler maalesef yeteneksiz
dir, memleketin gelir kaynaklarını artırmak su
retiyle bu yapıcı Bakanlığın ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün Bütçesinin artırılmasına 
kati zaruret olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiyemizde ulaştırma politikasının da ih

tiyacımıza, ekonomik ve millî ihtiyaçlarımıza 
uymadığı kanaatindeyim. 

Şöyle ki; Türkiye'nin gerek yük ve gerek
se personel nakliyatının % 70 ilâ % 86 sı Ka

rayollarına teksif edilmiştir. Bu, yanlış bir po
litikadır arkadaşlar. Üç tarafı denizle çevril
miş 776 000 Km2 lik bir bölgede karayollarına 
bu kadar yük yüklenmesi doğru değildir. Bu 
yükün denizyollarımıza ve demiryollarımıza ve 
gittikçe artacak bir şekilde de havayollarımıza 
teşmil edilmesi lâzımdır. 

Yol yapımında kullandığımız makina dışar
dan geliyor, üzerinde çalışan otobüs, kamyon, 
dışardan geliyor. Benzinin yarısı dışardan ge
liyor. Bu, yanlış bir ekonomi ve ulaştırma poli
tikasıdır. Genel istikametlerde demiryollarının 
artırılması lâzım, üç trafı denizle çevrili mem
leketimizde deniz ulaşımına daha iyi imkân ve
ren, liman ve iskelelerin artırılması ve modern
leştirilmesi zarureti var. Demiryollarında, ana 
istikametlerde yeniden veni hatlar yapılmasına, 
eskilerinin yenilenmesine ihtiyaç var. 

Böylece memleketimizdeki büyük bir yanlış 
ulaştırma politikası değiştirilmeli ve kapasite 
artırılmalıdır 

Şimdi, mühim bir konuya geçiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, 
Bir kuruluşta, bir memlekette sosyal adalet 

olmazsa, orada huzur da olmaz, orada inkişaf 
da olmaz. Memleketimizin imarı, kalkınması, 
yatırımları; bu bakanlığa mevdu liman, iskele, 
ıbalıkçı barınağı, demiryolları, karayollarının 
yapımı, hava meydanlarının yapımı maalesef 
Türkiye sathımda adaletsiz uygulanmaktadır. 
Şöyle ki; 

Muibterûm arkadaşlarını, 
Anayasamız der ki; «Türkiye'de dengeli kal

kınma yapılacaktır.» («Bravo» sesleri, alkışlar) 
Maalesef Anayasa hükmüne rağmen, yapılma-
ın-aJkta'dır. Bir. 

İkincisi; Birinci ve ikinci Beş Yıllık planlar
da, bölgeler arasında ve sektörler arasında den
geli kalkınmadan bahsedildiği halde, maalesef 
bu baş yıllık kalkınma planlarının ilkeleri de 
uygulanmamaktadır. 

1972 yılı Hükümet programında da memle
ketin her tarafında dengeli ve adaletli bir kal
kınmadan söz edilmektedir. Ve maalesef... 

BAŞKAN — Süreniz bitiyor Sayın Tosyalı, 
haber vereyim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ve male-
sef gene buna da yer verilmemiştir. 

1972 yılı program kararında da bu dengeli 
kalkınmaya yer verilmemiştir. 
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Anayasaya, rağmen, beş yıllık kalkınma pla
nına rağmen, Hükümet programına rağmen, yıl
lık bütçe programına rağmen, dengesiz bir kal
kınma var muhterem arkadaşlarım. 

Şu da Türkiye'nin ulaştırma haritasına ba
kıyoruz; Kastamonu'nun Karadeniz sahillerin
de altı kazası var, bunların 50 yıldan beri bir 
karış asfaltı yok, limanı yok, iskelesi yok, ba
lıkçı barınağı yok. istiklâl Harbine nasıl başla-
dıksa, bugün aynı. O bölgelerin arasında ufkî 
yol yok. O bölgelerden vilâyet merkezine yol 
yok. Vilâyet merkezinden başkent Ankara'ya 
yol yok. Tekrar ediyorum muhterem arkadaş
lar, hepiniz bu milletin milletvekilisiniz, eğer bu 
Parlamento, Türkiye Cumhuriyetinin Parlamen
tosu ise, - ki, öyledir - içindeki bütün arkadaş
larımız bu milletin milletvekili ise, - elbette öy
ledir, - o halde, memleketin kalkınmamış yer
lerini de mutlaka birlikte düşünmek mecburiye
tindeyiz. («İBravo» «esleri, alkışlar) 

'50 yıldan beri ısrarla istekte bulunulduğu 
halde, 54 000 nüfusu olan Tosya ile Kastamonu 
arasına, - işte Karayolları Genel Müdürü bura
da - buldozer girmemiştir arkadaşlar, insafını
za terk ederim. Üç yıldan beri Bütçe Komisyo
nunda ve burada 20 def a rica ettim; 2/5 milyar
lık bir bütçenin içerisinde 05 kilometrelik bir 
yoldur bu. Hadi ne ise evvelce ihmal edilmiş... 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen efendim. 
HASAN" TOSYALI (Devamla) — Tamamlı

yorum. 
Üç seneden beri ricama rağmen, bir jeep git

miyor, bir minibüs gitmiyor, insaf edelim efen
dim. Sayın Bakanım 65 Km. lik bir yol.. Üç yıl
dır figan ediyorum, konuşmuyorum. («Bravo» 
sesleri) 65 Km. lik bir yol. 2,5 milyarlık bir büt
çe içerisinde bu yolu hâlâ yapmama inadında 
bulunmak, insafla kabili telif değil artık. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerimi bağlıyorum. Acele ve önemli istek

lerimiz şunlar: 

M i ^ l 

22 . 2 . 1972 0 : 1 

BAŞKAN — Başka konuya girmeyin tekrar 
lütfen, bağlayın, süreniz epeyce geçti. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

inebolu - Cide yolunun tamamlanması. Çan
kırı - Kastamonu - İnebolu mihverinin yapılma
sı. Kastamonu - Araç - Karabük yolunun yapıl
ması ve bilhassa ta Rize'den, Samsun'dan, Kel
kit vadisinden Merzifon'a gelen yolun Tosya -
İlgaz - Gerede üzerinden istanbul istikametine 
bağlanması. Böylece Doğu Anadolu'nun ve Ka-
radenizin, trafiğinin Ankara'dan kurtarılarak 
300, 400 Rm. daha kısa olan bu mihvere veril
mesi, memleketimizin ekonomik kalkınması ve 
ulaşımı için hayatî önemi haizdir. Bu işlerin ar-

I tak plana alınmasını Sayın Bakanımızdan ve üç 
i senedir ısrarıma rağmen 65 Km. lik bir yolu 

çok gören Sayın Genel Müdürden önemle rica 
ediyorum. Diğer bölgelerdeki yaptıkları hizmet
lere teşekkür ederim, takdirle anıyorum, fakat 
bunu da dahil etsinler artık. 

. Yüce Meclisi hürmetle selâmlar, bütçenin 
Bakanlığımıza ve Karayolları Genel Müdürlü
ğüne hayırlı ve başarılı olmasını dilerim. (Al
kışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yeterlik önergesi gelmiştir. Sayın Bakan? 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-

TBKtN (Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi) 
— Söz istiyorum. 

MEHMET SİDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Yeterlik önergesinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
söz istiyorsunuz. Tamam efendim. Aleyhte söz 
aldınız hususunu kaydedeceğim. 

Yalnız, çalıma süremizin bitmiş olması sebe
biyle ve Hükümet adına da konuşma yapılacağı 
cihetle, program gereğince saat 14,30'da top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

I Kapanma saati : 13,01 

«5— •• 
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KÂTİPLER 

ÎKÎNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Vahit Bozath 

Tufan Doğan Avşargil, (Kayseri) — Bahri Karakeçili (Urfa), 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 Birleşim 
ikinci oturumunu açıyorum. 

Müzakerelere başlıyoruz. 

B - Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi (Devamı) 

Öğleden önceki oturumda Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesi üzerinde gruplar adıiıa yapıla
cak konuşmalar intacedilmiş, iki saym üye de 
şahsı adına konuşmuştu. Kifayet önergesinin 
geldiğini ifade etmemiz üzerine sayın Bakan, 
söz istediklerini beyan etmişlerdi. 

Söz sırası sayın bakanda, buyurunuz sayın 
bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKÎN (Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi) — 
Millet Meclisinin sayın Başkanı ve sayın üyeleri; 

Yüce Heyetinize sunulan Bayındırlık Bakan
lığı 1972 malî yılı bütçesi dolayısıyle bir kere 
daha genel mahiyette arzı malumat ettikten 
sonra, gruplar adına söz alan arkadaşlarıma ce
vap vermeye çalışacağım. 

Yüce Heyetinize sunulan Bayındırlık Bakan
lığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 1972 
malî yılı bütçe tasarısı ile 1971 yılındaki çalış
malarımız hakkında bilgi sunmak üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

125 yıllık maziye sahip bakanlığım 26.5.1939 
tarih ve 3611 sayılı Kanunla şekil almış, bilâha-
ra muhtelif ek kanunlarla Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğünü Enerji ve Tabi. Kaynaklar 
Bakanlığına, şehircilik işlerini İmar ve İskân 
Bakanlığına, şirket ve müesseseler işlerini Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına devretmiştir. Bu
na mukabil 5367 sayılı Kanunla hava meydan
ları ile bunlarla ilgili tesislerin yapım hizmet
leri Bakanlığıma verilmiştir. Böylece bakan
lıkla, bağlı teşekkül olan Karayolları Genel Mü
dürlüğünün görev kapsamı; Ulaştırma sektörü 
altyapım tesisleri olan karayolu, demiryolu, 
liman, barınak, hava meydanı ve limanları ile 
akaryakıt tesisleri, Devlet ve diğer kamu hiz

metlerine ait binaların inşası olarak belirtile
bilir. Bu hizmetlerin ortak niteliği yurdumuzun 
ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmesinin te
melini teşkil etmesidir. 

Sayın milletvekilleri, 
iKıücı j*eş YIIÜK salkınma Planının öngör

düğü, baiKanııgım ile iigui 'teabırıer üzerinde 
yapağımız çaumaıarı özetlemek isterim 

İnşaatlarla ııgıli tip sözleşme, eksiltme şart
nameleri, Bayındırlık İşleri Urenel Şartnamesi 
yenmen üazırianmıştır. 

Yurt çapmaa Kamu ve özel sektöre ait faıal 
makine parla t es Dit edilerek yayınlanmıştır. 

Müteahhitlik müessesesinin gelişme ve ısla
hı için «inşaat ve Tetsısat Müteahnıtleri Odası 
Birliği Kanunu» Meclise sevk edilmiştir. 

Özel sektörün teknik gücünden faydalanma 
yönünde «proje yarışma yönetmeliği» yeniden 
tanzim edilmiştir. 

Türk müteahhiıtlerinin dış ülkelerde iş alma
ları konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 

Müteahhitlik müessesesinin disipline edilmesi 
için ihalelere iştirak yönetmeliği ele alınmış ve 
ikmal edilmiştir. 

Bunlar dışında Hükümet programında yer 
almış olan yeniden düzenleme çalışmaları me-
yanında 3611 sayılı Teşkilât Kanunu yeniden ha
zırlanmış ve Şubat ayının başında Hükümetin 
tetkikine sunulmuştur. 

Yatırımların en rasyonel şekilde gerçekleş
tirilmesine yardım etmek üzere yetki dağıtımı 
yeniden düzenlenmiştir. 

Müspet olarak ifade edilecek bu çalışmala
ra mukabil, sonuç alınamayan önemli bir konu
yu tekrar bilginize sunmakta fayda görmekte
yim. Bu konu, bugünkü müzakerelerde bütün 
sözcüler ve kişisel konuşma yapanlar tarafından 
dile getirilmiştir. 

657 ve 1327 sayılı kanunların hazırlanması 
sırasında Yüce Meclislerin, önemini takdir ede
rek üzerinde hassasiyetle durdukları teknik per-
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soneli tatmin konusu, öngörülmüş olan iş güç
lüğü, iş riski ve temindeki güçlük zamlarının bir 
türlü uygulama safhasına konmaması sebebiyle 
gerçekleşmemiştir. 

Aradan geçen bir yılı aşkın zaman bu perso
nelin ümitlerini yitirmiş ve yetişmiş tecrübeli 
elemanların teşkilâttan ayrılmaları her ay ar
tan nispetlerde yükselmiştir. Üst kademeleri 
besleyecek olan 6 - 12 yıllık tecrübeye sahip 
teknik personel grubu geçmiş yıllara kıyasen 
tehlikeli derecede azalmış bulunmaktadır. Bu 
nedenle boşalan bölge müdürü, daire başkanı, 
fen heyeti müdürü ve benzeri görevlere lâyık 
etleman bulmakta güçlük çekilmekte olduğu gi
bi bu durumun yakında daha da ciddileşeceği 
endişesindeyim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1971 Bütçesinin Ocak 1972 sonu itibariyle 

gerçekleşme durumu hakkında sizlere kısa bir 
bilgi sunmakta fayda görüyorum. 

Bakanlık bütçesine dahil olan kuruluşlardan; 
Yapı ve imar işleri Reisliğinin bütçe ile aldığı 
ödenekler yekûnu 1971 yılında 1 262 344 013 TL. 
olup, Ocak 1972 sonu itibariyle bu bölümdeki 
gerçekleşme % 91 dir. 

Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 
Reisliğinin İ971 yılı yatırım ödenekleri toplamı 
557 139 000 TL. olup Ocak 1972 ayı sonundaki 
gerçekleşme % 83 tür. 

Karayoları Genel Müdürlüğünün yatırım büt
çesi is'8 1 620 500 000 TL'na baliğ olmuş ve ger
çekleşme aynı tarih itibariyle % 89'a baliğ ol
muştur. 

1972 yılı Bakanlık bütçesi isa, carî harcama
lar, yatırım ve transfer harcamaları yekûnu ola
rak : 

Bayındırlık Bakanlığı 2 044 596 824 
Karayolları Genel Müdürlüğü 2 398 545 645 

lira olup cem'an 4 443 142 469 
TL. olarak huzurunuza gelmiştir. 

1972 yılı içinde diğer bakanlık bütçelerinden 
Bakanlığımız bütçesine takriben 360 000 000 TL. 
aktarma yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu du
rumda Bakanlığımız 1972 yılı bütçesi yaklaşık 
olarak 4 800 000 000 TL'na baliğ olacaktır. Bu 
rakam geçen yıla nazaran 400 000 000 TL'lık 
bir artış ifade etmektedir. 

Sayın üyeler; 
Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı bazı önemli 

projeler hakkında da kısaca malumat sunmak 

isterim : En önemli projemiz istanbul Boğaz 
Köprüsü ve çevre yoludur. 

Haliç köprüsü ile birlikte projenin toplam 
maliyeti 1 950 000 000 TL. dir. Toplam 22 Km. 
tulün 2,5 Km. sini Haliç ve Boğaz köprüleri 
teşkil etmektedir. Çevre yolları genellikle 6 şe
ritli olup giriş - çıkış kontrollıı ve hız yolu ka-
rakterindedir. Maliyetin dağılış şekli şu şekil
dedir : 

TL. 

istimlâkler 
Çevre yolu inşaatı 
Boğaz Köprüsü 
Ealiç Köprüsü 
Diğer masraflar 

500 000 000 
705 000 000 
415 000 000 
225 000 000 
105 000 000 

Toplam : 1 950 000 000 TL. dır. 

Halen Beylerbeyi ve Ortaköy kuleleri bitmiş 
ve kılavuz halatlar çekilmiştir. Köprü 1973 Tem
muz'unda bitecektir. 

Haliç Köprüsünün temeli 17 . 12 . 1971'de 
atılmış olup 1974 yılında tamamlanacaktır. 

Çevre yollarında ise Mecidiyeköy - Halıcıoğ-
lu kesimi dışında bütün kesimler ele alınmış ve 
çalışmalar programa göre yürütülmüştür. 

Memleketimizin ekonomik gelişmesine para
lel olarak artan karayolu ulaştırması ihtiyacı ne
deniyle yollarımızın bazı kesimlerinde trafik 
hacmi hızla artmıştır, özellikle sanayileşen böl
gelerde ve birbiriyle ekonomik ilişkisi fazla olan 
bölgeler arasında artan trafik hacmini yüksek 
sürat ve emniyetle taşıyabilmek için hız yolları 
(otoyollar, ekspres yolları) yapılması ihtiyacı 
her gün biraz daha şiddetle kendini hissettirmek-
tediı'. 

Bu tip yolların kamulaştırma ve yapım mali
yetleri yüksektir. Buna mukabil rantabiliteleri 
de yüksek olduğundan kendi kendilerini ödeye
bilecek karakterdedirler. Mümkün olan yerler
de bu yolların «geçiş ücretli» olmaları düşünül
mektedir, 

Yakın bir gelecekte yapımı zaruri görülen 
İstanbul - Avrupa bağlantısı, İstanbul - tzmit -
Ankara, Pozantı - Adana, Adana - Mersin, İz
mir çevre yolu ile daha sonra peyderpey ortaya 
çıkacak ekspres yolların teşkil edeceği şebeke
nin finansmanının normal bütçe kaynaklarından 
karşılanması mümkün görülmemektedir. 1973 yı-
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lında hizmete açılacak olan Boğaz Köprüsünün 
gelirlerini de içine alan özel bir kuruluşla çeşitli 
finansman kaynaklarından yararlanarak ekspres 
yollar şebekesinin biran evvel tesisine çalışıla
caktır. 

İstanbul - Ankara istikametinin ilk ele alınan 
kesimi olan İstanbul - izmit arası 900 000 000 TL' 
na mal olacak ve finansman imkânları sağlandı
ğı takdirde 1977 yılında ikmal edilecektir. 

İkinci önemli kesim olan Pozantı - Adana 
arası 1972 programına alınmıştır. Projenin top
lam maliyeti 450 000 000 TL. olup, finansmanı 
sağlanabildiği takdirde 1978 yılında bitirilebile-
cekti?. 

3. — İstanbul - Ankara demiryolunun ıslahı: 
Çağdaş uygarlığın demiryollarında sağladığı 

sürat ve emniyetin hedef olarak kabul edildiği 
demiryollarımız için ilk merhale, istanbul - An
kara güzergâhını 117 Km. kısaltacak ve seya
hat süresini 5,5 saate indirecek olan Arif iye -
Esenkent projesi olacaktır. 

Bu konuda İngiliz Teknik Yardımından fay
dalanılarak çalışmalara girişilmiştir. Etütlerine 
1972 yılında başlanacak olan hat 2 500 000 000 
TL'na mal olacaktır. 

4. — istanbul ve izmir limanlarının tevsii: 
Bu konuda proje hazırlık çalışmaları devam 

edecektir. Halen her iki liman, kapasiteleri üs
tünde çalışmaktadır. 

5. Yeşilköy Hava Limanı : 
Bu alanı uluslararası önemde bir kavşak ha

line getirmek için master plan çalışmaları ikmal 
edilmiştir. 10 yılda gerçekleştirilmesi düşünülen 
tesislerin toplam maliyetinin 1 700 000 000 Tl. 
olacağı tahmin edilmektedir. 

180 000 000 Tl. sarfiyle 3 000 m. lik pist ik
mal edilmiştir. Programın öngördüğü 400 000 000 
Tl. lık maliyet çerçevesi içinde pist ışıklandır
ması, elektronik seyrüsefer cihazları, THY işlet
me ve bakım tesisleri ele alınacaktır, 

Halen ele alınmış olan mevcut terminal tesis
lerinin tevsii ve ıslahı 4 - 5 yıllık bir süre için 
kifayet edebilecek ise de, müteakip yıllar ihti
yaçlarını karşılamak üzere, yeni projelendirilen 
modern terminalin ele alınabilmesi için proje 
bedelinin 1 700 000 000 Tl. na yükseltilmesi 
konusunda Devlet Planlama Teşkiltı ile temas
lar devam etmektedir. 

6. Atatürk Kültür Merkezi (istanbul Öpe
re Binası) : 
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I 1970 yılında yanmış olan Atatürk Kültür 
Merkezinin onarımı için 47 milyon Tl. na ihti
yaç bulunduğu hesabedilmiştir. 

Bakanlığımızın harcama yetkisini artıran 
Opera inşaat kanunu tadil tasarısı, Şubat 1972 
ayı içerisinde Meclislerimize sevk edilecektir. 

1971 yılında tasarruflardan temin olunan 
5 000 000 Tl. ile binanın haricî tesirattan kur
tarılması için gerekli onarım işlerine başlanıl
mıştır. Onarım işlerine devam olunmak üzere 
1972 yılı bütçesi ile 5 000 000 Tl. daha verilmiş
tir. Bu miktarın, yılı zarfında yapılacak tasar
ruflarla artırılması ve opera inşaatının, Cum
huriyetin 50 nci yıldönümünde bitirilmesi öngö
rülmektedir. 

7. Erzurum Atatürk Üniversitesi : 
1955 yılında yapımına başlanan Erzurum 

Atatürk Üniversitesine 1971 yılma kadar 
198 000 000 Tl. sarf edilmiştir. Bu üniversiteye 
1972 bütçesinde 39 milyon Tl. ödenek ayrılmış
tır. 

8. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi : 
Bu üniversite inşaatına 1963 yılında başlan

mış ve 1971 yılı sonuna kadar 114 000 000 Tl. 
lık sarfiyat yapılmıştır. 

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi in
şaatları için 1972 bütçesinde 21 milyon Tl. ay
rılmıştır. 

Diğer çalışmalarımıza gelince; 

1. Karayolları makina parkı : 
Karayolları Genel Müdürlüğü halen yenile

me değeri 88 000 000 dolar olan bir makina 
parkına sahiptir. Makinalarm % 50 kadarı eko
nomik ömrünü doldurmuştur. Park, genellikle 
çok yaşlı telâkki edilebilir. 

Bir taraftan ekonomik ömrünü dolduran ma
kinaları yenileriyle değiştirirken, aynı zamanda 
muhtelif tip makinalar arasında sayı ve kapa
site dengesi sağlanmasına da çalışılmaktadır. 
Özellikle, tulü gittikçe artan asfalt yollar için 
gerekli bakım makinaları ile yeni asfalt yapımı 
makinalarma ağırlık verilecektir. 

Kar mücadelesinde bugüne kadar zaruret ne
deniyle kullanılmasına devam edilen fakat, as
lında hizmet özelliklerine uymayan dozer grey
der gibi makinalar yerine modern kar temizle
me makinaları sağlanmasına teşebbüs edilmiş
tir. Bu yıl şiddetli geçen kış bu ihtiyaçlarımızı 
ve eksiklerimizi daha açık olarak ortaya çıkar-

! mıştır. 
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2. inşaat mevsiminin uzatılması çalışma
ları : 

İnşaat mevsiminin kısa olduğu bölgelerimiz
de - (Bilhassa Doğu bölgemizde) - inşaatın so
ğuk havalarda yapılması, bu suretle inşaat mev
siminin uzatılması konusunda çalışmalar yapıl
maktadır. 

Bu maksadı teminen : 

I - idarî yönden : 
a) ihalelerin malî yıl başında yapılmasına, 
b) Yer tesliminin - (Doğu bölgelerinde 6 

ay olan inşaat mevsimi başlangıcı Mayıs ayı ol
duğuna göre) - Mayıstan önce yapılmasına, 

c) ihalesi yapılmış işlerin tatbikat projele
rinin Mayıs başında hazır bulundurulmasına, 

d) Kontrol teşkilâtının yeterli hale getiril
mesine, 

e) Müteahhitlerin iyi seçilmesine çalışıl
maktadır. 

II - Teknik yönden : 
a) Betona katkı maddesi konulması, 
b) Süratle mukavemet kazanan alümin-

yumoksit oranı yüksek çimento kullanılması, 
c) inşaatta faaliyet gösterilecek hacmin 

plastik örtü içine alınarak çalışılması konuları 
etüdettirilmektedir. 

III. - Mevzuat yönünden : 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 

2490 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale Kanunu
nun günümüzün koşullarına uyacak şekilde de
ğiştirilmesine çalışılacaktır. 

3. Lüks inşaatlar : 
Devlet ve diğer kamu binaları inşaatların

da lüks ve israf dan kaçınılması, Bakanlığımızca 
titizlikle üzerinde durulacak bir hususur. 

Bu hususu teminen; 
a) İhtiyaç programlarının hazırlanmasında, 

hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlayacak 
kâfi ölçüde mahal ve alanların bulunması, 

b) Projelendirmede, doğa şartlan gereğine 
göre, yapının en az kayıp alan ve en ekonomik 
malzemeye göre biçimlenmesi, 

c) Hizmetin gereği olan en uygun tesisat 
sisteminin kabulü üzerinde hassasiyet gösterile
cektir. 

Bunun için muhtelif cins yapılarda kullanı
lacak inşaat malzemesinin, maliyet unsuru göz-
önünde tutularak türleri sarih olarak tespit 
edilmiş bulunmaktadır. 

4. Yurdumuzdaki depremler : 
Dünyada ve yurdumuzda büyük zarar ve 

kayıplara yol açan depremin sebepleri hakkın
da pek çok varsayımlar ve neticeleri hususunda 
da tedbirler ortaya atılmıştır. Dünyayı saran 
deprem kuşakları yurdumuzun bazı bölgelerini 
de içine almakta ve bunların tesir sahalarında 
depremler devamlı olarak oluşmaktadır. 

Yurdumuzda deprem bölgelerini, şiddeti 
bakımından üç derece üzerinde gösteren ve 
Bakanlar Kurulunca 1963 yılında kabul edilen 
bir deprem haritası geliştirilmiş ise de bunun 
katiyet ifade etmediği yeni depremlerle görül
mektedir. 

Deprem karşısında yıkılma ve ağır hasarın 
sebeplerini şöyle özetleyebiliriz : 

I. - Depremlerin binalar üzerinde bilinmeyen 
tesirleri : 

Depremlerde zemin cinslerinin, yapının ha
reketi üzerinde önemli tesirleri vardır. Bu te
sirler sebebiyle binanın yapımında fennî şart
lara ve tedbirlere tamamen riayet edilse dahi, 
ağır hasardan kurtulmak mümkün olmamakta
dır. 

Son misal olarak; Los Angeles'te deprem yö
netmeliklerine tamamen uygun olarak inşa 
edilmiş binalar, Şubat 1971 başında vukua ge
len bir deprem sonunda bir milyar dolarlık bir 
hasara maruz kalmışlardır. 

II. - Binalarda depreme karşı tedbir alınma
mış olması : 

Depreme karşı alman munzam tedbirler, hiç 
şüphesiz yapılarda muayyen bir maliyet artışı 
yaratmaktadır. Bu tedbirleri gereğinden fazla 
oranda almamak için yurdumuzun hangi böl
gelerinde ne derecelerde depremler olur sorunu
nu çözmek lâzımdır. 

işte, bu maksatla Türkiye deprem haritasının 
yeniden hazırlanması ve deprem konusunda 
dünyadaki son teknik gelişmeler gözönünde tu
tularak deprem yönetmeliğinde yapılması lü
zumlu görülen değişiklikler hususunda imar ve 
iskân Bakalığıyle birlikte gerekli çalışmalara 
girişilmiştir. 

Ayrıca; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu tarafından desteklenen Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi tarafından 2 - 5 Şubat 1972 
tarihleri arasında tertiplenen Türkiye'de dep-
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rem sorunu ve deprem mühendisliği sempozyu
muna Bakanlığımız elemanları da katılmış
lardır. 

iSempozyumda, Burdur - Bingöl depremlerinde 
hasar gören yapılarla ilgili tebliğler müzakere 
edilmiş, deprem mühendisliği ile ilgili konular 
tartışılarak, Âfet Yönetmeliğinin bazı madde
lerinin değiştirilmesi lüzumu neticesine varıl
mıştır. 
III. - Binanın, fennî şartlara uygun yapılma

mış bulunması : 
Binanın yapı tekniğine uygun, en iyi mal

zeme ve işçilikle yapılması, deprem hasarları
nın önlenmesinde veya asgaride tutulmasında 
rol oynayan son faktördür. 

Bunun içinde de; 
a) Proje hazırlanmasında, 
b) Müteahhidin seçiminde, 
e) Malzeme ve işçiliğin kontrolü hususları 

üzerinde, daha evvel de arz edildiği gibi hassa
siyetle durulacaktır. 

5. Emekliye sevk edilen personel : 
İdarede yeniden düzenleme çalışmalarının 

yapılmasını beş yıllık planlar ile yıllık prog
ramlarda öngörülmüştür. 

Bakanlığın çalışmalarını daha rasyonel hale 
getirmek için, selefim zamanında, teşkil edilen 
bir komisyonca 60 yaşını veya 30 hizmet yılını 
doldurmuş personelin durumları teker teker 
gözden geçirilerek, cem'an 80 elemanın 5434 sa
yılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ve 40 uıra. 'mad
delerine göre emekliye şevkleri intacedilmiştir. 

idarî bir tasarruf sonucu yapılan bu uy
gulamanın tashihi, kazaî mercilerin vereceği 
kararlarla mümkün olup, böyle bir kararın 
ibrazı halinde derhal uygulanacaktır. 

Bakanlığım çalışmalarıyle, 1972 bütçe
sini anahatlarıyle takdim eden sözlerime son 
verirken, grup sözcüsü arkadaşlarımızın sıra-
siyle temas ettikleri konulara cevap vermeye 
çalışacağım. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
Beyti Arda; mühendislerin Devlet Memurları 
Kanunu kapsamına alınmasından sonra, teknik 
personel sorununa değindiler. 

Biz de, aynı konunun her gün halli sıkıntı
ları içindeyiz. Birkaç solüsyon akla geliyor, 
onları huzurunuzda arz etmek isterim : 

1327 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
71 nci maddesi; işgücü, temininde güçlük çe-
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kilen meslek zamları, yan ödemeleri öngör
müştür. Hükümet olarak bu çalışmaları tamam
ladık. Fakat tatbikatında çektiğimiz müşkülât, 
bilhassa diğer meslek gruplarının da, kendile
rini aynı derecede güçlükle muhatap sayma
larından doğuyor. En son hal çaresi olarak, 
Personel Kanunundan doğan aksaklıkları gi
dermek için, Hükümetin istediği yetki kanu
nu, kararname çıkarmak salâhiyeti eğer Mec-
lislerinizce kabul edilirse, biz teknik personeli 
Personel Kanunu dışında, özel bir statüye tabi 
tutarak, huzurunuza getirmek istiyoruz. 

Sayın Beyti Arda söz konusu görüşmesin
de, ayrıca rantabl çalışmalar için Bakanlıkta 
yapılması lâzımgelen ve halledilmesi gerekli 
sorunlara temas ettiler. 

2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu; 
malumuâliniz Birindi Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında Meclise sevkedilmiş bir tasarı idi. Bu Ta
sarı çeşitli nedenlerle kadük oldu. ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ile de bu gftrev Maliye 
Bakanlığına verilmiştir. Biz Bakanlık olarak, 
2490 sayılı Kanun ve 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu üzerindeki görüşleriırJzi 
intikal ettirmiş bulunuyoruz ve bu çeşitli ten
kitleri de ben her seferkide Maliye Bakanı ar
kadaşıma ulaştırıyorum. Benim bir kanaatim de 
şudur: 2490 sayılı Kanundan çok şikâyet edi
yoruz, ama biz bu kanunla vaktiyle Ankara 
Barajı gibi barajları da yapabildik. Belki 
içindeki bazı hadler, 1050 sayılı Kanunda da 
salâhiyet hadleri tahdit edilirse, esası itiba
riyle kötü kanunlar değildir; yeterki tatbikine 
ciddiyetle önem verilsin. 

Harcırah Kanunu konusundaki şikâyetleri 
tamamiyle haklıdır. 

Bakanlığım Kuruluş Kanununun yeniden ele 
alınmasını söylediler. Biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, kanun Hükümette müzakere edilmekte
dir. Tahmin ediyorum, Mart ayı içinde Meclis
lerin tetkikine arz edilecektir. 

Yapı ve imar işleri Reisliğinin yeniden re-
organizasyonuna temas ettiler. Bu, yerine geti
rilmiştir. 

İnşaat, tesisat ve onarım işleri ihalelerine 
ait 1968 yılında hazırlanmış olan yönetmelik, 
yeniden elden geçirilmiştir; yakında Resmî Ga
zete'de yeni şekliyle ilân edilecektir. 
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Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yö
netmeliği de Bakanlığımızca tetkik edilmekte
dir; bunu da kısa zamanda değiştirip, Resmî 
Gazete ile ilân edeceğiz. 

Opera İnşaat Kanununa değindiler. Biraz 
evvel arz ettiğim, yetki sınırımızı geliştiren bu 
kanunu Meclislere sunacağız. 

Sayın Arda; Devlet Planlama ve icracı da
ireler arasındaki koordine çalışmanın yeterli 
olmadığına değindiler. 

Bu konuda bir husus belirtmek isterim: 
1968 yılında Resmî Gazete ile tespit edilip, ilân 
edildiği üzere; biz icracı bir daireyiz. Bize öde
nek vermek kâfi gelmiyor. Bu ödeneklerle be
raber, pro'grama alınacak işlerin de, bir veya 
iki yıl evvel planlanıp Bakanlığımıza ulaştırıl
ması lâzımdır. Aksi takdirde proje hazırlanma
sı, yer temini, ihale gibi formaliteleri' zamanında 
yerine getirememek dolayısıyle, işlerin gecik
mesinin sorumlusu sayılıyoruz. Biz, çeşitli Ba
kanlıklara bir tamim ile bu konudaki görüşle
rimizi intikal ettirdik. Ben sayın sözcü arkada
şıma, Bakanlığımızın bu konudaki aldığı ted
birleri ve özel surette tamimleri de ulaştıraca
ğım. Kıymetli vakitlerinizi fazla almak istemi
yorum. 

«Müteahhitlik Karnesi sistemi iyi işlememek 
tedir» dediler. Bu konudaki çalışmalarımız da 
bitmiştir. İhalelere iştirak belgeleri ve müteah
hitlik karnelerini, tatbikattaki müşahade ettiği-
miş aksaklıkları da gözönünde tutarak yeniden 
gözden geçirdik, kısa zamanda bunları da ya
yınlayacağız, arkadaşlar. 

Sayın Arda bir önemli konuya temas ettiler. 
Bu da benim eskiden beri şahsen üzerinde dur
duğum bir konudur. «Tip projelerde «iSu bas
masına» kadar birim fiyat su basmasından öte
ye ve yukarı kısma anahtar teslimi fiyat» dedi
ler. Bu hakikaten çok doğru bir sistemdir. Mü
temadiyen hep maliyet hesapları yapmak yeri
ne (çünkü su başmanına kadar hakikaten bir 
sabit fiyat, yahut - amiyane tabiriyle - «kaba
la teslim» güçtür) su başmanından sonra, tip 
inşaatlarda «anahtar teslimi» ihaleler yapılabi
lir. Bu konuyu da tetkik ediyoruz arkadaşlar. 

Karayollarında umumiyetle nakit sıkıntısı 
çekildiği doğrudur. 1988 yılından beri Karayol
ları bir tediyede güçlük çektiğinden, müteah
hitlerle münasebetlerimizde, istihkak sahipleri
nin haklarını ödememizde bazı müşküllerle kar

şılaşıyoruz. Bunu da giderici tedbirler için, ben 
şahsen uğraşmaktayım ve halen Karayollarının 
200 milyon lira civarında nakit sıkıntısı vardır; 
bunun tediyesinde bazı güçlükleri de vardır. 
Tahmin ederim bunu da halledebileceğiz; fakat 
kısa zamanda olacağını da ümit etmiyorum. 

Hopa - Artvin yolu ve İstanbul - Saray -
Vize; Pmar'Msar - Kırklareli - Edirne yolları 
konusundaki spesifik sorununa, ayrıca yazılı 
olarak cevap vereyim. Burada sıhhatli bir cevap 
vermem mümkün değildir. 

Sayın Millî Güven Partisi SSzcüsü Salih Yıl
dız arkadaşımızın temas ettiği konulara da kısa
ca değinmek isterim. Teşkilât Kanunu çıkarıl
mamıştır, dediler. Bu konuda arzı malûmat et
tim. 2490 sayılı Kanuna temas ettiler. Bu kanun 
hakkındaki görüşlerimizi de açıkladık. İhaleye 
iştirak belgeıi verilirken, müteahhitlerin geç
miş ve hali hazır durumlarının büyük bir dik
katle ele alınması gerekir, konusundaki temen
nilerini de biraz evvel cevaplandırdığımı tah
min ediyorum. Demiryolu ve karayolu arasın
daki tercih, eskiden beri devam eden bir müna 
kaşadır. Bunun politikasını burada tazelemek 
ve hangisi hangisine tercih edilmelidir, konusu
na girmek istemiyorum. Bunun gayet tabiî den
ge V; bir şekilde, birbirine rakip olmayacak tarz
da yapılması öngörülmelidir. 

Lüks ve pahalı binalar yerine, ihtiyaca ce
vap verecek binalar şeklindeki fikirleri tama-
miyle doğrudur. Devlet binaları klâsik tipte ve 
kullanışlı olmalı; içinde lüks malzeme kalemle
ri sureti katiyede olmamalıdır. Biz de aynı ka
naatteyiz. Daha ziyade hizmetin özelliğine has 
ıbir tarzda inşa edilmeli; lüzumsuz, zararlı ve 
çok monümantal binalardan kaçınılmalıdır. Bi
zim de görüşümüz budur. 

Bazı bölge faaliyetlerinin merkezce izlene
mediğini ve binaenaleyh murakabenin yapıla
madığını söylediler. Bu konuda daha belirli bir 
misal verirlerse rahat rahat bir cevap verebili
rim. Gayet tabiî, taşra teşkilâtının her faaliye
tini en ince teferruatına kadar merkezin bilme
sine imkân yoktur. Tenkitleri, özel olaylar için 
ise, onu da ayrıca bildirirlerse tetkik ettirir ve 
kendilerini tenvir etmeye çalışırım. 

Teknik eleman konusundaki temennileri, bi
zim de temennilerimizdir. 

Asfalt kaplama işlerindeki isabetsiz takdir
lerden yakındılar. Bu tamamiyle doğrudur. Ay-
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nı konuya ben de, Bakanlık görevini deruhde 
ettiğim günden beri maruz kalmaktayım. Sami
miyetle konuşmak isabederse, her arkadaş ve 
her vatandaş stafoilize bir yoldan sonra, şehrine, 
kasabasına ve köyüne asfalt yol istiyor. Bunları 
basit bir arzu şeklinde telâkki etmemek de lâ
zımdır, iyi bir arzudur. Fakat o yolun vasfı, 
asfalt dökmeye elverişli midir; taıban iyi takvi
ye edilmiş midir, stabilize malzemesi iyi sıkıştı
rılmış midir? Bunlar istek sahibi için mühim ol
muyor. Onun tek arzusu asfalt yapılması olu
yor ve tahminim bazı yerlerde, bu şiddetli taz
yik ve arzulara mukavemet edilemediği için, ya
pılan hizmetler bir mevsim geçtikten sonra, isa
betli ve iyi bir tetkik mahsulü olmadığı için 
bozulmuştur. Bundan da haklı olarak şikâyet 
ediliyor. Şahsen ben hiçbir arkadaşıma «şuraya 
asfalt yapılsın» diye emir vermedim, vermiyo
rum da. Bütün arzum, kendilerinin teknik yön
den, o yolun asfalta mıüsaiidolup olmadığını tak
dir edip, gidip bilimsel ölçülerle tetkik edip, ya
pılan hizmetin aksamamasmı ve bir sene sonra 
da vatandaşın gıyaplarında hayır duası yerine, 
beddua etmemeleridir. Arkadaşlar, bunu gayet 
ciddî bir tetkike tabi tutuyoruz. Salih Beyin 
tenkidi tamamdyle yerindedir. 

Sayın Demokratik Parti Sözcüsü Necati Ka-
laycıoğlu'nun değindiği konulara da kısaca arzı 
cevabetmek isterim. Sözlerinin başlarındaki uzun 
temennileri, aynı içtenlikte ben de paylaşırım. 

Teşkilât Kanunu yetersiz, dediler. Bu konu
da cevap arz etmiştim. Yenisi Meclislerimizin 
tetkikine ve tasvibine sunulacaktır. 

2490 sayılı Kanun ve Muhasebei Umumiye 
Kanunu günün şartlarına göre değiştirilmeli
dir, dediler. Bu konuda da görüşlerimizi arz et
miştim. Türk teknik gücünün yerinde kullanıl
ması temennisine de aynen iştirak ödiyorum. 

Hileli ve sahtekârca iş yapanlara da, aynı 
derecede hassasiyet gösterilerek, gerekli müey
yidelerin tatbikini temenni ettiler. Bu konuda 
da Bakanlığımızın görüşünü arz etmek isterim: 

Bizim kanaatimizce; müteahhitlik, ciddî dav-
ranılır ve ciddî yapılırsa, samimî ve dürüst dav-
ranıhrsa şerefli bir meslektür. Devlete hizmet 
etmek isteyen bir insan için, bunun hizmetinin 
iyi şekilde başlayıp, iyi şekilde bitmesinin tek 
sorumlusunu da onda aramamamız lâzımdır. Ka
bahatin belki, murakabe ve kontrol olarak bize 
de terettübeden bir kısmı vaf dır. Müteahhidi tek 

taraflı itham etmek doğru değildir. Müteahhidi 
iyi çalıştırmak da bizim vazifemizdir. Bunun 
birçok nedenleri, karşılıklı müzakere ve müna
kaşa edilebilir; fakat genellikle müteahhitlerin 
çalışmalarını düzenleyecek olan - Biz müteah
hitler Birliği ile de irtibat kurduk - bu yönet
meliği ve müteahhit karatelerini hazırlarken, 
kendilerinin de görüşlerini istedik. Onların da 
kendilerine has iyi duyguları var, bunları de
ğerlendirip, karşılıklı tatbikata iyi ve samimî 
bir anlayış içerisinde geçeceğiz. 

Bakanlığımızda çeşitli hatalar ve suiistimal
ler olabilir. Bütün mesele, bunlar öğrenildikten 
sonra üzerine ciddiyetle eğilebilme cesaretini 
gösterebilmektedir. Bu konuda birkaç tahkikat 
vardır, hatta bu hususta Bütçe Komisyonunda, 
Halkapmar Spor tesisleri yatırımı 'hakkımda so
rular da tevcih edilmiştir. Bu konu tahkik edi
liyor. Ayrıca Pehlivanköy Demiryolu hakkında 
bir tünel tahkikatımız devam ediyor. Yani kı
saca özetlemek gerekirse, bize intikal eden ko
nuları ciddî bir şekilde, milletin her kuruşuna 
tesahubeder tarzda tetkike tabi tutarız, arka
daşlarımız endişe etmesinler. 

Sayın Kalaycıoğlu, «Gebze - Arifiye çift hattı 
ne zaman bitecektir» dediler. Çift hattın altya
pısı 1972 yılında bitirilecek, Gebze - Arifiye 
travers ve döşeme işi ise, 1973 senesi içinde bi
tirilerek çift hat olarak işletmeye açılacaktır. 
Buna elektrikli tren hattı demek daha doğru 
olur. Bunların hepsi 1973 senesinde bitirilmiş 
olacaktır. 

Bandırma limanını sormuştunuz. Bu liman 
1973 inşaat programına uygun olarak bitirile
cektir, yolcu rıhtımı da kısmî olarak 1972 yılı 
içinde işletmeye açılacaktır. 

Antalya Limanı hakkında da bir sualiniz ol
du. Geçende, Antalya, bir fırtına geçirdi ve 3,5 
milyon liralık hasar, işleri biraz geciktirdi. Bu, 
1972 senesinde kısmî işletmeye açılacak ve 1973 
senesinde de bütünü ikmal edilecektir. 

İlkokullarda muayyen tiplere gidilmesini 
söylediniz. Bakanlığımız halen ilkokul inşaatla
rında altı tip üzerinde çalışıyor. Sizin görüşme
niz üzerine ben arkadaşlarıma sordum, arkadaş
lar Millî Eğitim Bakanlığından tiplerin değişti
rilip değiş tirilmeyeceği hakkında soruda bulun
muşlar, Millî Eğitim Bakanlığı da; «Bu altı 
tip» yeterlidir, cevabını vermiş. Yani, Türkiye'-
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de coğrafî şartlara ve bölgelere göre 6 tip ilk
okul inşa edilmektedir. Cevap; «Yine altıda ıs
rar edin» şeklindedir. 

Sayın sözcünün, Karayolları ulaştırması ve 
Trafik Genel Müdürlüğünün kurulması ile il
gili bir soruları oldu. ikinci Beş Yıllık Planda 
bu görev Ulaştırma Bakanlığına verilmiş, bizim 
Bakanlığımızla direkt bir alâkası yok. Ben bu 
temennilerini Ulaştırma Bakanı arkadaşıma in
tikal ettiririm. 

Türkiye'de araba saltanatı konusuna da de
ğindiler. Bu, üzerinde ciddiyetle eğiünmesi ge
reken bir konudur; fakat biliyorsunuz ki, resmî 
vasıtaların kullanış şeklindeki usulsüzlük konu
lan, Cumhuriyet Savcıları tarafından takıp ko
nusu edilmektedir. Bu, hakikaten göze çok ba
tan bir konu ve birçoklarımızı da huzursuz edi
yor. Bu hususta sayın sözcüyle aynı kanaatte 
olduğumuzu belirtmek isterim. Bu hususun ön
lenmesi sizin tenkitlerinizden ziyade arabayı 
kullanan şahısların hassasiyetine bağlıdır, on
lar buna dikkat ederlerse, tahmin ederim ka
muoyunda bu kadar tenkitler yapılmaz. 

Sayın arkadaşım bir de Bakanlığın sözün
de durması» konusuna temas ettiler. Ben de bu 
konuya değineceğim. 

Arkadaşlar, müteahhitlerle münasebetimizde 
benîm sıkıntım vardır. Karayollarında 305 mil
yon liralık devreden bir borç var. Ben bunu kı
sa zamanda müteahhitlere ödemek arzusu için
deyim. Samimiyetle itiraf etmeye mecburum M, 
bu hususta çok sıkıntı çekiyorum, bunun bir 
türlü sonuna gelemedim. Mütemadiyen para... 
Yeni istihkaklar, 250 - 300'e filan çıkıyor. Ya
ni bunun bir hal çaresini bulmak benim çapı
mın ötesinde bir Hükümet konusudur. Bunu 
bir kalemde silmek mümkün değil. Onun için 
çok sıkıntıdayım. Arkadaşım bu konudaki sö
zü, benden sonraki işler için kabul ederse mem
nun olurum. 

Sayın arkadaşımız haklı olarak, Personel Ka
nununa uzun uzun değindiler ve bazı müşahe
delerini ve anketleri de belirttiler. Bunlar da, 
bizim çalışmalarımızda faydalı olacaktır. 

Burdur ve Bingöl depremleri konusuna, dep
rem faslında değinmiş, umumî izahat meyanın-
da genişçe bilgi vermiştim. 

Teknik personelin özel bir statüye bağlan
ması fikrine de aynen iştirak ediyorum. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü Orhan Deniz 
Beyin temas ettikleri konulara da kısaca değin
mek istiyorum. O da, diğer sözcü arkadaşlar 
gibi, kısaca teknik personel sorununa özel bir 
dikkat gösterdiler ve Türk teknisyeninin, mü
hendisinin bir ihraç ameliyesinden kurtarılma
sını en iyi niyetleriyle temenni ettiler. 

Plan hedeflerine ulaşmak için, mütemadiyen 
dış memleketlere giden teknik personelimizi 
yurdumuzda tutmaya mecburuz. Ben de aynı 
konuya genel görüşmede temas ettim. Meselâ; 
Karayollarında halen 200'e yakın mühendis gö
revden ayrılmıştır. Biz, yeni eleman tedarikin
de sıkıntı çekmiyoruz; fakat ortada, yetişmiş, 
tecrübe sahibi olmuş, muayyen bir sorumluluk 
işgal edebilecek kadro boşalıyor. Daha ilerdeki 
arkadaşlarımız emeklilik ve çeşitli nedenlerle 
bu müşkül devreye katlanıyorlar. Bunun tedbiri 
de, biraz evvel arz ettiğim gibi ya salâhiyet ka
nunu ile olacak veyahut 1372 sayılı Kanunun 
71 nci maddesindeki yan ödemelerle olacaktır. 
Onun da güçlüğünü arz ettim, bu konuda her
kes talip oluyor. 

Arkadaşlar, bunun zararlarını biz hizmet 
konusunda da görüyoruz. Bu vesile ile arkadaş
larıma şunu da arz etmek isterim: BMm Yapı 
İşleri Müdürlüğümüzün Türkiye'de 1 140 kalem 
işi var. Yapı işleri, bu sene Türkiye'nin her ta
rafımda 1 140 kalem kamu işleri yapıyor. Eli
mizdeki vasıtaların hepsi elden çıkmıştır. Hatta 
bunların içinde - Bütçeye ek cetvelde hepiniz 
müşahade edebilirsiniz - 20 - 25 senedir kullanı
lan vasıtalar var. Ben, bu seyahatimde nereye 
gittimse, Bayındırlık Müdürlüğündeki arkadaş
lar, Yapı Müdürlüğündeki arkadaşlar, ellerin
deki vasıtaların tamiratına harcanacak para ile, 
yılı içinde yenisinin alınabileceği» beyanında 
bulundular. Fakat bu, sırf resmî vasıtaların iyi 
kullanılmadığı dedikodusu ve müşaJhadesi ile 
son Bütçe Karma Komisyonunda 2,5 milyonluk 
bir aktarma teklifinin iltifat görmemesi netice
sine vardı. Arkadaşlarımız haklılar, bu vasıta
ların bir kısmı da hizmette kullanılıyor. Şimdi, 
makam arabaları ile, hizmet arabalarını birbiri
ne karıştırırsak hizmet aksıyor. Birincisi şahıs
ların murakabesine tabidir. Lütfedin bu ikisi
ni ayıralım ,hiç olmazsa gelecek sene biz nafia 
teşkilâtımızın hurda makinalannın bir kısmını, 
kısmen olsun yenilemek fırsatını bulalım. 
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«Mukaveleli eleman istihdamı» fikrinizde si
zinle beraberim. 

Az gelişmiş bölgelerde hizmet yapılamama 
durumunu, dün Sayın Tosyalı da dile getirdi
ler. Yalnız, tezatlı bir noktayı belirtmekte fay
da görürüm. 

Çankırı ilinden bir arkadaş Şarktaki yolları 
beğendi ve kendi ilinin yolu olmadığını söyledi.. 
Doğulu bir arkadaşımız da aynı şekilde bütün 
hizmetlerin Gariba yapıldığını, kendi mıritaka-
sma birşey yapılmadığını söyledi. Genellikle 
akademik bir münakaşa konusunun ötesinde de, 
Meclislerimizde bu konu devamlı münakaşa 
edilir. Biz, Karayolları olarak bir envanter ça
rpması yapıyoruz. Devlet yolları ve il yolları
nın Türkiye çapında envanterini bitirmek üze
reyiz. Buna göre, Türkiye'deki yollar alacakla
rı notla tayin edilecek. Bunlar, nüfus esası, 
ekonomik önemi, stratejik önemi, o muhitin yol
dan daha başka bir imkândan faydalanamama
ğı gibi sebepleridir. Biz, bunu da bir kitap ha
linde neşredeceğiz, yani Türkiye'deki Devlet 
yolları ve il yollarının öncelikle aldıkları not
lan bütün parlamenter ve sorumlu arkadaşlara 
dağıtınca, herkes bu konunun Türkiye çapında 
ne manzara arz ettiğini daha kolay ve daha ra
hatlıkla müşahede edip, kendi sırasının ne za
man geleceğini gerektiği zaman vukufla mu-
kayyel, mukayeseli surette savunabilir. Bu ko
nu ile ilgili olarak verebileceğim, cevap budur. 
Şurası daha az önemli, burası daha fazla önem
li gibi münakaşalar, sonu alınamayacak netice
lere varır. Bu kitabımızı tahmin ediyorum önü
müzdeki yıl, kısa bir süre içinde bütün parla
menter arkadaşlara takdim edeceğiz. 

Karayolları bütçesi, Sayın Deniz'in temas 
ettiği gibi, 2,5 milyar lira gibi büyük bir para 
olarak gözükürse de, hakikatte bu para büyük 
bir para değil. Bu paranın yatırıma ayrılan kıs
mı 1 milyar 597 milyon lira civarında bir meb
lâğ tutuyor. Kabaca; 1 milyar 600 milyondur. 
Bizim arkadaşların bana verdiği hesaba göre, 
bu 1 milyar 300 milyon, ancak bizim Karayolla
rı ağının, (ki, Türkiye Karayolları ağı 60 000 
kilometredir ve bunun 35 000 kilometresi Devlet 
yolu, 25 000 kilometresi de il yoludur) bakım 
onarım ve normal cari masraflarına yetişiyor. 
Bunun içindeki 300 milyon ise ancak yeni pro
jeyi tahakkuk ettirme imkânını veriyor. Eğer 
bu sene Bütçe Karma Komisyonunun temennisi 

üzere % 10 kısıntıyı da yaparsak (250 milyonu 
carilerden, (A/l) den ve (A/3) ten yapamaya
cağımıza göre) biz hiçbir yeni yatırım yapa
mayıp sadece cari işleri yürüteceğiz. 

Sayın Tosyalı, biraz evvel «60 kilometrecik 
yol» dedi. Hassasiyetini kendisiyle beraber pay
laşırım, yalnız yol çok pahalı, hele iyi yol tah
min edilemeyecek kadar pahalıya maloluyor. 
Meselâ; 4 şeritli bir oto - ekspres yolun - (Arka
daşlarımın bana verdiği rakamdır) kilometresi 
ortalama 15 milyona maloluyor arkadaşlar. 

Şimdi, bunu bir şeride de indirseniz, asgari 
3,5 milyona mal oluyor; standart bir yol değil. 
Yol çok pahalı oluyor. Meselâ senelerden beri 
gider geliriz, istanbul ile Ankara arasında bir 
türlü bu ekspres yol niye bitmedi, denir. Aynı 
suali ben de sorardım kendime. Gebze'de 4 şe
rit halinde olan yolun Gebze'den izmit'e erişe
bilmesi, şimdiki cari fiyatlarla 400 küsur mil
yon lira para istiyor arkadaşlar. Yani, gayet kı
sa bir mesafe olduğu halde, buradan oraya va
rış büyük bir meblâğ; hatta bir de tezyidi be
del davalarının bizi nereye götüreceğini bilmi
yoruz. Meselâ, biraz evvel arz ettiğim, îstanlbul 
çevre yolu ve köprüler konusunda dikkatinizi bir 
konuya çekerim; iki köprünün maliyetinden çok 
istimlâk bedeli ödenmiştir. Yani, istanbul Bo
ğaziçi Köprüsü ile Haliç Köprüsünün maliyetin
den 300 milyon lira fazla istimlâk bedeli, çevre 
yollarına ödeniyor. Yol pahalı bir hizmettir; he
le hele iyisi hiç de ucuza mal olmamaktadır. Bu 
sebeple Karayolları bütçesine ne kadar para 
koysanız, - çünkü, herkes tarafından en çok is
tenen bir hizmet - azdır arkadaşlar. 

Karadeniz sahil yolu şeridi hakkındaki te
mennilerine detaylı cevap vereceğim; müsaade 
ederlerse bunu yazılı olarak tekabbül edeyim. 

Motorlu vasıtalar trafik kazaları hakkındaki 
görüşlerine biraz evvel arzı cevabettim. 

Tarak gemisi konusundaki sorularını da ce
vaplandırmak isterim. Tarak gemileri teknik 
şartnameleri, son gelişmelere göre hazırlandı. 
1972 bütçesi kesinleşince Nisan ayı içinde sâri 
taahhüt olarak beynelmilel eksiltmesi yapıla
caktır. 

Elâzığ hava meydanı konusundaki soruları
na gelince; Master plan ve fizibilite etütlerinin 
Gaziantep, Malatya, Adana, izmir, Samsun, Bur
sa, Kayseri hava meydanları ile birlikte yapıl
ması düşünülmektedir. 
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2490 ve 1050 sayılı Kanunlar hakkındaki te
mennilerine cevap verdim. 

Fazla ödeme sebeplerini de biraz evvel arz 
'ettim tahmin ediyorum. Projelerin zamanında 
verilmemesi ve bu nedenle cari fiyatların müte
akip yıl değişmesi, ihtilâflara müncer olmakta
dır. 

Müsabaka konusundaki yönetmeliği değişti
riyoruz. O da kısa zamanda en son şekli ile ilân 
edilecektir. 

İkinci Beş Yıllık Planın ilk 4 yılında Doğu 
illerimizde bizim Bakanlığımızla ilgili olarak 
yapılan yatırımları da İnşaca arz ötmek isterim. 

362 milyon liralık demiryolu, liman ve hava 
meydanı, (ki, bunun kısmı küllisi, Van demir
yoluna harcanmıştır) 700 milyon liralık yapı 
imar işleri yatırımı 712 milyon da karayolları 
yatırımı yapılmıştır. Yekûn olarak 1 774 000 000 
liradır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
ilk 4 yılında ödenen meblâğ bizim Bakanlığı
mızda budur. 

Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nuıı kişisel gö
rüş olarak temas ettikleri teknik personel soru
nuna fazlasiyle değindim. Proje müsabakaları 
konusundaki görüşlerimizi de arz ettim. Devlet 
yapılarında konfor ve gereksiz yayılış temenni
leri konusunu da cevaplandırdım zannediyorum. 
İmroz ve Sinop öğretmen okullarının durumu
nu bilmiyorum. Bunları tetkik ettireceğim. Ken
disine de yazılı olarak tetkikattan sonra cevap 
veririm. 

2490 sayılı Kanun konusundaki temennileri
ne cevap verdim. Aynı şekilde okullarda tip 
meselesine değindiler. Bizde ti tip okul vardır. 
Biz bunun dışında başka okul bilmiyoruz. 

Eruh bölge okuluna temas ettiler. Müteahhit 
iflâs ettiğinden bu okul tekrar ihaleye çıkarıl
mıştır. 1971 de bitecektir, arkadaşıma onu söy
leyeyim. 

Sayın arkadaşımız, Çankırı - Ankara yolu, 
Çankırı - Kastamonu - inebolu yolu ve Çankırı 
ile ilgili birçok yollara da değindiler. Çankırı -
Ankara yolu 1972 yılında asfalt olarak bitecek
tir. Çankırı - Kastamonu yolu Üçüncü Beş Yıl
lık Planda ele alınacaktır. Kastamonu - inebo
lu yolunun Küre - İnebolu arası Üçüncü Beş 
Yıllık Planda ele alınacak ve ıslâh edilecektir. 
Kastamonu - Küre arası ise mevcut şekli ile as
faltlanacaktır. (terede - Çerkeş - Tosya - Kar-

| gı - Osmancık - Merzifon yolu üçüncü Beş Yıl-
I lık Planda ele alınacaktır. 
I Bir konuyu da belirteyim, Türkiye'de yol 
I hizmetinden en az yararlanan 3 bölgemiz var-
I dır arkadaşlar. Bunlar Kastamonu, Antalya'nın 
I batısı ve Siirt illeridir. Bir karayolları haritası 
I önünüze açarsanız, siz de bu illere en az hizmet 
I götürüldüğünü rahatlıkla müşahede ©dersiniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bunla-
I rı duymak dahi bizi tatmin ediyor; sağolun Sa-
I yın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
I TEKİN (Devamla) — Bu 3 il, bu hizmetten en 
I as nasibini almıştır. Hatta bu seyahatimde gör-
I düm ben; Tunceli ilinde bir karış asfalt yok ar-
I kadaşlar. Bazı arkadaşlarımız fazla hassasiyet 
I gösteriyorlar; fakat Türkiye ̂ d e henüz asfaltın 
I bir karış olarak girmediği iller de var. Onlara 
I da biraz hizmet götürmek düşüncesi içindeyiz. 
I Biraz evvel arz ettiğim kitabı neşrettiğimiz za-
I man, hangi objektif kriterlerle karayolları hiz-
I meti Türkiye çapında ele alınacaktır, bütün ar-
I kadaşlarımız bunu müşahede edeceklerdir. 
I iSayın Has'an Tosyalı'nm teknik personel ko-
I nusundaki temennilerine aynen iştirak ediyo-
| rum. Demiryolları ve karayollarındaki politika 
I tercihi konusuna değindiler; tabiî ki, bir gö-
I rüştür, hürmetle dinledim. 
I Dengeli kalkınmada böl.etelerarası sektörler 
I arası ilgi konusundaki fikirlerini dinledim. O 
I da hürmete şayan bir görüştür. «Kastamonu 
I ilinde asfalt yok» dediler. Kendilerine bu konu-
I da 1972 icra programını takdim edeceğim; ta-
I mamiyle tatmin edemesem de kısmen üzüntüle-
I rini gidereceğimi ümit ve tahmin ediyorum. 
I Çok muhterem arkadaşlarım, uzunca vakti-
I nizi aldım; maruzatım bundan ibarettir. Ten-
I kidlerinizin ışığı altında, bilhassa uyarıcı ten-
I kidlerinizin ışığı altında çalışmalarımızı yönel-
I teceğiz; bunların dışında her hangi bir konuda 
I tereddüt, her hangi bir konuda bilgi isteyen 
I arkadaşım olursa, Bakanlığımız daima bu ko-
I nularda onları tenvire hazırdır; buyurdular ve 
I kendilerini, elimizden geldiği kadar, her konu-
I da objektif olarak tenvir etmeye çalışırım. 
I Hepinize teşekkür eder, Yüce Meclisi saygı 
I ile selâmlarım. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, sayın 
I üyelerin sorulan var; oldukça da fazla sayılır; 
I yazılı olarak gönderilmiş olanlar var; birkaç ta-
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ne de şimdi bulundukları yarden soru soracak
larını işaret «den arkadaşlar var. Bunlara, bil
diğiniz gibi, önemine, sorunun mahiyetine göre, 
simidi cevap vermlek veya ilerde yazılı cevap 
vermek hususunda tercih, size aittir. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Devamla) — Sayın Başkan, yazılı so
rulardan size intikal edenlere yazılı olarak ce
vap vereyim, tekabbül ederim. Sözlü soruları 
da arkadaşlar arzu ederlerse sorsunlar cevap 
vermem mümkün olanlara burada veririm. 

BAŞKAN — Tamam efendim, şimdi ben sı
radan, zapta geçmesi bakımından, sahipleri bu
rada olan soruları okuyacağım, zapta geçecek; 
siz yazılı vereceğim dedikten sonra, size bunla
rı tevdi ederiz. 

Sayın Nadir Yavuzkan? Buradalar. Sorula
rını okuyorum. 

«1. — Depremde yıkılan Burdur Hastanesi 
300 yatakla çalışmata idi. Yeni yapılacak has
tane 200 yataklı yapılacağına göre, bu miktar 
hasta yatağının Burdur'a yeteceği düşünülmek
te midir? Yetmeyecek ise, yeterli arsa bulun
duğu belirtildiğine göre, bir miktar istimlâk ile 
geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek yeterli 
bir hastane yapılmasını makul bulmuyor musu
nuz? Hastane ne zaman ihale edilip, ne zaman 
bitecektir? 

2. — Depremde yıkılan cezaevimiz perişan
lık içindedir. Daha önceleri yapımına başlanmış 
«E» tipi cezaevinin inşaatı ne zaman bitirile
cektir? 

3. — Burdur Karamanlı'da yapılması için 
ihale edilmesi emri verilmiş, pratik sanat okulu 
inşaatınidan vazgeçildiği doğru mudur? Doğru 
ise sebebi nedir? Doğru değilse ne zaman ihale 
edilip, inşaatına geçilebilecektir?» 

Yazılı olarak mı cevap vereceksiniz, yoksa 
şimdi vereceğiniz cevap var mı Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTE'KİN (Devamla) — Tahmin ediyorum, 
şimdi de cevap verebilirim, kısaca. 

Malumuâîiniz arkadaşlar, biz icracı bakan
lığız; herhangi bir hizmetin arsa temini Ba
kanlığıma ait bir gtörev değildir. Bana, işin ihale 
olarak bedeli ve yapılması kalır. Maliye Bakan
lığı arsaları tedarik eder, herhangi bir konuda; 
(bedelini takdir eder; onlar alır ve bana işi dev
rederler. Onun için hastanenin arsasının geniş 
ve küçük alınması benimle ilgili bir konu değil-
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dir. Biz sadece işin hastane olarak yapımından 
sorumluyuz. 200 yataklı veya 400 yataklı ol
ması İd, o Sağlık Bakanlığının takdirine kal
mıştır. Bize 400 yataklı bir proje diye kendileri 
teklif ederler, biz o 400 yataklı projeye göre 
yaparız. Ani fonksiyon, kullanılış tarzının ta
yini bize ait değildir. Biz sadece icra ile mükel
lefiz. Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ar
sa ve işlin hacmini tayin ederler. 

BAŞKAN — inşaatın ne zaman bitirilece
ği hususunda yazılı mı cevap sunacaksınız sa
yın Bakan? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Devamla) — Tümünü tekabbül 
edeyim de, detayıyla cevap vereyim daha iyi. 

BAŞKAN — Başka verilecek cevabınız yok. 
Peki efendim. 

Diğer soruya geçiyorum. Âbidin înaın Gay
dalı?... Buradalar; soruyu okuyorum. 

«1. Bilim ve teknolojinin ay ve gezegenle
re dolmuş yapmaya hazırlandığı bir çağda, Bit
lis'e 24 Km. mesafede bulunan Mutki ilçesinin 
kış programında olan yolunun kapalı kalma
sının nedeni ... 

2. Bayındırlık bakanlarımızdan Sayın Gü-
lez'in 1905 'te bizzat görmüş oldukları Hizan yo
lu, önemi dolayısiyle planlamaya teklif edilmiş 
ve 10 milyon liralık yapım ödeneği planlanmış 
olduğu halde 1971 İcra Programında 100 bin 
lira ayrılmıştır ve maalesef hiçbir fayda sağ
lanamamıştır. Bu para tâbiri caizse çar - çur edi
lerek kapatılmıştır. 1972 İcra Programı da sem
bolik bir rakamla mı kapatılacaktır? 

Bu hususta bilgi istirham eder, saygılar suna
rım.» 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ
TEKİN (Devamla) — ikinci sorularını şimdi 
bilmiyorum; «Ne kadar ödenek ayrılmıştır 1972 
yılında?» ona yazılı olarak cevap verebilirim. 

Yalnız 1 nci sorunuza derhal cevap verebi
lirim. Biliyorsunuz, kış - kar mücadelesi iki ka
demeli olarak yapılıyor. Devamlı açık tutulacak 
yollar var; karayolları bunu gece gündüz de
meden, kar yağışının akabinde, hizmeti aksat
madan devam ettirip, açık tutuyor. Bir de ilk 
fırsatta açılacak yollarımız var. Bütün bunlar 
programlanmış, planlanmıştır. Yani, ekip kay
dırması diye bir şey bahis konusu olmuyor. Tah
min ediyorum, bahis konusu yol, ilk fırsatta açı
lacak yollardandır. 
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Devamlı açılacak yollar hakkında da bir fi
kir vermek isterim arkadaşlara. 

Türkiye'de 60 bin kilometrelik karayolu ağı
nın 43 bin kilometresi - il yolu da dâhil - kışın 
kar mücadelesi programına alınmıştır. Bu iş is
viçre'de bSle bu çapta değildir arkadaşlar, is
viçre'de bile anayollar açılır, tâli kılçık yollan 
vatandaş kendisi açar; fakat bizde bu hizmete 
alışıldı. Vatandaş alıştı mı onu artık devam et
tirmeye mecbursunuz ve bu bize çok pahalıya da 
mal oluyor. Ufak bir rakam söylemek isterim; 
kar mücadelesinin karayollarına yıllık maliyeti 
120 milyon İradır, kullanılan vasıta adedi 
1 510'dur. 5 bine yakın personel bu iş için çalı
şır - teferruatına girmemeyim - ve en fenası bi
zim kullandığımız vasıtalann hiçbiri de kar te
mizleme vasıtası değildir. Dozer, grayder kul
lanıyoruz. Bu işten anlayan arkadaşlar, kışın, 
dozeri ve grayderi kar kürümek için yollara 
sokmaya «cinayet» diyorlar, işte bunun için bu 
sene programımızda 68 tane kar makinasını da 
öngördük. Bu suretle daha ucuz ve daha rantabl 
bir çalışma temin edilecektir. 

Sizin yolunuzun «Kar» ile ve programla il
gili kısmını yazılı olarak cevaplandırırım. 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın Ak-
gün Silifvrili şu soruyu soruyorlar: 

«Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü imşaat-
lan, Akdeniz Oyunları nedeni ile natamam kal
mıştır. Bayındırlık Bakanlığı, yeni bir ödenek 
istemeden yıl içindeki ihale İndirimlerinden ta
sarruf ile karşılanmak üzere, yine kendi büt
çeleri içindeki Beden Terbiyesi işlerini tamam
lamak amacıyle yatıran yapmayı ve eksik ve 
yarım kalmış inşaatların tamamlanmasını temin 
edecekler mi?» 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Devamla) — Galiba soru şöyle oluyor: 
Geçen sene Akdeniz Okunlan dölayısiyle, Halka-
pmar ve tesislerine Türkiye'nin diğer bütün spor 
tesislerinin ödenekleri, aktarma suretiyle har
candı. Bunlann çoğu yarım kaldı. Biz de aynı 
kanaatteyiz. Eğer bu sene diğer fasıllarımızda 
bir tasarruf sağlayabilirsek, bu biraz evvel arz 
ettiğim nedenle yaran kalan sportif tesislerinin 
ikmalimi ve aktarmayı düşünürüz. 

Tabiî ıraktan hakkında bir şey söyleyemem. 
Bu, tasarrufa bağlı; öngörülebilir. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Tur
gut Arfcaç?... Yok... 

Kocaeli Milletvekili Sayın -Vehbi Engiz şu 
soruları soruyorlar: 

«1. izmit'te şehir içinden geçecek çift de
miryolu ve tünelin inşaatına ne zaman başlana
caktır? 

2. istanbul - izmit arasında inşa edilen çift 
yolun, bugüne kadar bitmesi gerekirken yalnız 
Gebze'ye kadar ele alınmıştır ki, Gebze - istan
bul arası da natamamdır; ne zaman bitirilecek
tir? 

3. Kandıra - Kefken yolunun güzergâhın
da değişiklik yapılacaktı; ne zaman başlanacak
tır?» 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Devamla) — «izmit şehiriçi geçidi» 
hakkındaki sorunuzu cevaplandıraJbüirim. 

Şehir nazım imar planında 2 alternatif dü
şünülmüş ; 

1. — İzmit'in arkasındaki dağdan bir tünel 
geçirilmesi, 

2. — Halen şehrin içinden geçen yolun yük
seltilmek suretiyle, yani yolu muhafaza etmek 
kaydıyle geçirilmesi, 

Biz sorumlu arkadaşlarla sırf bunun için 
İzmit'e gittik. Halen mevcudolan yolu muhafaza 
etmenin doğru olmadığını ve bir tünel açılması 
lâzımgelidiğini; fakat bunun da yine Belediye 
Meçlisi karan ile bize teklif edilmesini istedik. 
Çünkü nâzım planda halen mevcudolan yoldan 
geçirilmesi öngörülmüş, tünel 2 nci plana atıl
mış. Eğer karar verirlerse ve şehrin arkasında
ki dağdan bir tünel geçirilmesini teklif ederler
se biz ona göre çalışmalara başlayacağız. 

İzmit - istanbul yolu konusunda biraz evvel 
malumat arzetmiştim. Gebze - İzmit arasında 
halen büyük bir çalışma yapmak lâzım. Biz bu 
sene o yola İzmit'ten Derince - Yarımca istika
metine olmak üzere 40 milyon liralık bir ödenek 
koyduk. Bu, mevcut yolun yukansmdaki dağ
dan geçecek ve 4 şerit olacaktır. Tahmin ediyo
ruz, ya Derince ya da Yanmca'ya kadar van-
labilecek. Müteakip senelerde de tekrar Geb
ze'de bu yolun buluşması ödenek imkânlarına 
bağlıdır. 

Kandıra - Kefken konusundaki sorunuza 
bazı bilgilerim var, fakat sıhhatli olması için 
müsaade ederseniz - yazılı cevap vereyim. 

VEHBİ ENGİZ (Kocaeli) — Hay hay... 
BAŞKAN — Maraş Milletvekili sayın Nejat 

Çuhadar'ın sorulan ise şöyle: 
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«1. — Maraş - Göksün - Kayseri hududu ile, 
G-öksun - Elbistan - Malatya Devlet yollarının 
asfaltlanması; 

2. — Maraş - Andırın ilçe yolunun, kışın 
kar mücadelesi programına alınması ve asfalt
lanması ; 

3. — Maraş İl merkezini, Ağabeyli, Süley-
manlı ve Kozludere'ye bağlayan il yollarının 
biran önce onarılması; 

4. — Göksün - Afşin - Elbistan il yolunun, 
Çamiçi'nden geçerek 21 kilometre kısaldığı bi
linmektedir. Bu yolun biran önce onanlması 
ve kumlanması düşünülmekte midir?» 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Devamla) — Müsaade ederseniz ikisi
ne cevap vereyim.. 

Kayseri - Pınarbaşı - Göksün - Maraş yolu 
bu sene asfalt olarak yapılacak. Arada bir tünel 
kısmı var, o da ikmal edilirse yüzde yüz biter. 

Bu, Kayseri bölgesi ile îçel bölgesinin müş
tereken yapacağı bir hizmettir ve çok önemli 
bir yoldur. Cenub'u, Maraş, H>,tay, Antep ve Ur-
fa ile en kısa yoldan Orta Anadolu'ya bağlı
yor. Çukurova geçişi ortadan kalkacaktır. 

Andırın yolunun yapılması ise daha ileriki 
senelere kalacak çünkü o, bizim için uzun bir 
problem oluyor; Adana ve Kadirli - Andırın -
Göksün - Elbistan - Malatya... Böyle uzun bir 
Şark yolu oluyor. Bu sene programa sadece El
bistan- Akçadağ yolu stablize olarak alınıyor. 
Biliyorsunuz Elbistan'da Linyit araştırmaları 
için Hükümetin öngördüğü bir proje yatırımı 
var; buna hazırlık olmak üzere o kısımlarda 
yollar yaptırılıyor. 

Diğer il yolları için müsaade ederseniz yazı
lı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili sayın 
Mustafa Çalıkoğlu'nun soruları şöyle: 

1. — Çanakkale Lapseki İlçesinin, Umurbey 
Bucağı - Balcılar - Ecialan köylerinden geçip, 
İpkaiye Bucağı ile Biga'ya bağlanan yolun, 
15 - 20 yıldır asfalt olarak yapılmış olduğu du
yulmaktadır. Aslında bu yol, herhangi bir taşı
ta açık değildir. Asfalt olmadığı gibi, esaslı bir 
bakımı da yoktur. Köprüleri ve menfezleri ol
mayan, toprak tesviyeli, her kış ve yaz ayların
da bu yol, güzerigâhdaki 10-12 köy için çamur 
deryası haline gelmektedir. 

Bu devlet yolunun durumunun açıklanma
sı, asfaltlanıp asfaltlanmayacağının, plana da
hil olup olmadığının bildirilmesi.» 

BAYIDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Devamla) — Efendim, müsaade buyu
rursanız yazılı olarak cevap vereyim. Çok tefer
ruatlı bir soru. 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın 
Mehmet Kılıç'm soruları ise şöyle: 

«1. — Hudut bölgesi ve Arap devletlerinden 
turist celbeden bir şehir olan Gaziantep İline 
bağlı Nizip İlçesi ile Karakamış arası hudut yo
lu, Oğuzeli ilçesine bağlı Elbeyli Nahiyesi ile 
Akçakoyunlu Nahiyesi hudut yolları; 

2. — Gaziantep merkezi ile Yavuzeli İlçesi 
ve Araban İlçesi arasındaki yol ne zaman as
faltlanacaktır?» 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Devamla) — Daha evvel sorulmuştu; 
Karkamış yolunun bu sene asflatlanmayacağmı 
biliyorum. Diğerlerine de müsaade ederseniz ya
zılı cevap vereyim. 

Esasen biz daha asfalt programını da yap
madık arkadaşlar, kesbi katiyet etmedi. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili sayın Ba
hir Eraoy'un sorunları da şöyle : 

«İstanbul'da 2 Erkek Sanat Enstitüsü yapıl
ması planlandı. Bunlardan; 

A) Balar köy Bahçelievlerde, eski adı ile 
Kartaltepe'de yapılacak - eski Bakan sayın Ka-
rakaş, «bu binanın, Ekim 1971'de betonarme 
ihalesi yapılacak» demişlerdi, bilâhare konunun, 
plan yapımı halinde olduğunu öğrendik - Er
kek sanat enstitüsünün 1 seneden fazla zaman
dan beri bitmeyen plan çalışmasının ne olabil
diğini merak ediyorum. Sayın Bakanın, bu me
rakı giderecek bilgileri vermesine aracı olma
nızı dilerim. 

B) Kartal'da yapılacak olan diğeri için de, 
hazırlığın ne safhada olduğunun aydınlatılması
nı beklerim» 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Devamla) — Müsaade ederseniz yazı
lı olarak cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili sayın Ars-
lantürk'ün soruları ise şöyle: 

«1. — Sürmene Çekek'i ne zaman tamamlana
caktır? 

2. — Akçaabat - Düzköyü yolu ne zaman 
standart hale ve asfalt durumuna getirilecektir? 
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3. — Trabzon Hava Limanının istimlâk ve 
bitimi ne zaman olacaktır?» 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Devamla) — 186 kilometre uzunlu
ğundaki bu Trabzon - Hopa yolunun 10 kilomet
relik Rize geçişi Çiftekacak - Taşlıdere arası ile, 
11 kilometrelik Güney-doğu Çayeli arası hariç 
diğer kesimleri bitmiştir. 

Güney-doğu - Çayeli % 90 nispetinde bitiril
miştir. Rize geçişi yeni bir proje olarak 1072 
programına alınmıştır. Toplam bedel 40 milyon 
lira olan bu iş için 1972 yılında 3 milyon lira 
ayrılmıştır. Bugünkü programlamaya göre 1975 
yılında bitebilecektir. 

Ayrıca yazılı olarak da cevaplandırabilirim. 
Belki bazı noktaları ihmal etmiş olabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Zeki Köseoğlu buyurun 
efendini. 

SALİM ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Sayın 
Başkan, ikinci Beş Yıllık Planda, Rize'de bir 
liman inşası öngörülmüş ve keşif yapılarak büt
çeye 22 milyon lira ödenek konmuştur ve bu 
sene bu para sarf edilmiş bulunmaktadır. Yal
nız manzara şöyle: 22 milyon lira sarf edilmiş 
olmasına rağmen bu tesisten fayda sağlanama
mıştır, verim elde edilememiştir. 

Diğer bir husus; Anamendirek 900 metre ola
rak planlanmıştır; fakat 700 metre olarak inşa 
edilmiştir. Gayet tabiî maksadı sağlayamamış
tır. Tali mendirek yapılamamıştır, rıhtım tesis
leri yapılamamıştır. Halbuki bu tesislerin ikma
li için bir ek proje yapılmıştı. 

Şimdi bu ek proje için yapılan çalışmalar 
nedir ve bu tesisin inşası için ne düşünüyorlar? 

Diğer bir sualim saJh.il yolu ile ilgilidir. Bi
raz evvel Sayın Bakanım beyan buyurdular, 
ama bu hususu bir kere daha ifade etmekte 
fayda gtörüyorum. Rize Şehirönü geçidi perişan 
bir vaziyettedir, yani şehir bir harebe gibidir. 
Halbuki tahmin ediyorum, bir önçalışma ile 
bu şehirönü geçidi açılabilir. 

Emin olun Sayın Bakanım, Rize iskelesi 
ile... 

BAŞKAN — Çevre yolu mu efendim? 
SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Hayır 

efendim. Hopa sahil yolu. 
Rize iskelesi ile anamendirek arasında ka

lan 1,5 kilometrelik kısmı o kadar haralbolmuş 
ki... Bu bir servis yolu gibidir. Bu kısım için bir 
şey düşünülemez mi? 

I Diğer bir sualim; malum, Rize'nin en mü-
I him meselelerinden birisi de İkizdere yoludur. 
I Bu yolun yapımına 40 sene önce başlanmıştır. 
I Bu yol üzerinde 40 seneden beri çalışılmasına 
I rağmen açılamamış sayılır. Ancak senenin mu-
I ayyen aylarında geçit verir. Erzurum - Rize hu-
I dudu arasında kalan kısım bitmiştir. Rize böl-
I gesindeki çalışmalar zayıftır. Acaba bu yolun 
I Rize'de kalan kısmının Erzurum bölgesine ve

rilmesi imkânı yok mudur? 
I Rize bu imkânı sağlarlarsa bu yolun açılma 
I şansının daha çok olacağını tahmin ediyorum. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-

I TEKİN (Devamla) — Arkadaşımın sorduğu ko
nulardan ikisine derhal cevap verebilirim. 

I Tarım sektöründen balıkçılık barınağı ola
rak 22,5 milyon lira keşfiyle ve sarf edilerek 

I yapılan esas dalgakıranın 700 metre olarak in
şaatı bitmiş. BilâJhara, Denizbank gemilerinin 
yanaşacağı bir rıhtım ile esas dalgakıranın 200 
metre uzatılmasına ait - ki, esas projede 900 
metre dediler - bir proje teklifini 1072 yatırım 
programına alınmak üzere biz Devlet Planlama 
Teşkilâtına teklif etmişiz; fakat ulaştırma sek-

I törünün tavanı aşılması nedeniyle programdan 
çıkartmışlar, yani biz sizin arzunuzu, temenninizi 

j planlamaya intikal ettirmişiz. 
1973 senesinde başlayacak olan Üçüncü Beş 

Yıllık Plana, 15 milyon lira olan Rize Limanı-
I nm ikmal ve tevsii inşaatı teklif edilmiştir. Bu 

da ayrı bir konu. 
Birincisi; ulaştırma sektörünün tavanı dol

duğundan, Devlet Planlamaca 200 metrelik men
direk uzatılması kabul edilmemiş... ikincisi; 15 
milyon liralık Rize Limanının ikmal ve tevsii 
işi Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına Liman
lar Dairesi tarafından teklif edilmiş. 

Yol konusundaki sorunuzu biraz evvel ce
vaplandırmıştım, yalnız son kısmını herhalde 
cevaplandırmadım. Halen Trabzon - Rize ara
sında 7,5 kilometre, Rize - Hopa arasında 56 ki
lometre asfaltlanmamıştır. 1972 yılında bu kı
sımların da asfalt kaplamasının yapılacağı ön
görülmektedir. 

ikizdere konusundaki sorunuza ayrıca yazılı 
olarak cevap vereyim, tetkik etmedim. 

1 BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman, buyu-
( run efendim. 
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KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, Saym Bakandan bir sorunun cevaplandı
rılmasını rica edeceğim. 

Akdeniz Oyunları nedeniyle yapılan, İzmir 
Akdeniz Oyunları Halkpmar inşaatının, fore 
kazık temel birimi, betonarme kalıbı uygula
nılarak nitelendirilen 40 milyonluk bir suiisti
mal resmî belgelerle Mimarlar Odası tarafından 
basma ve kamuoyuna açıklanmıştır. 

Bu duruma göre, Bakanlıkça bu konu üzerin
de bir çalışma mevcut mudur? 

Bu suiistimal sırasında Bakanlık kademele
rinde görev almış, ihmali olan kişiler hakkın
da bir işlem yapılmış mıdır, bununla ilgili bir 
soruşturma Bakanlıkça açılmış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-

TEKÎN (Devamla) — Bu, İzmir Halkapınar 
tesisleri süratle ikmal edildi, hepinizin bildiği 
veçhile. Bilâhara, basın ve çeşitli teşekküller ta
rafından yapılan ihbarlar üzerine tahkikat açıl
mıştır. Ben bu tahkikat dosyalarının muayyen 
bir kısmına Bakanlık görevini daruhte etmem 
dolayısiyle muttali oldum. Halen bu işlerin in
celeme safhası bitmiştir ve 34 milyon lira civa
rında fazla bir ödeme olduğunu müfettişlerimiz 
tespit etmiştir, raporlarını aldık. 

Ayrıca, bu rapor üzerine sorumlular hakkın
da tahkikat yapılıp, gerekli işlemin neticeye bağ
lanması için onayımı da verdim. Biliyorsunuz, 
tahkikat hakkında fazla bilgi vermek doğru de
ğildir. Kanunen de mezun değilim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı. 
Buyurun Sayın Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 

Başkan, Bayındırlık Bakanlığı teknik bir Ba
kanlıktır. Bu Bakanlığın en az hata yapması 
lâzımgelen ter Bakanlık olduğunu kabul etmek 
lâzımgelir. Maraş, Göksün, Pınarbaşı istikame
tinden gelen, Kayseri'ye kavuşacak olan Devlet 
yolunun daha önce, Pınarbaşı, Pazarören, Ek-
rek, Elbaşi, Karadayı, Zekrek, Kanlber, Dikili 
istikametinde Kayseri'ye ulaşması düşünüldü, 
güzergâhı tespit edildi ve yolun güzergâhında 
bulunan araziler kamulaştırıldı, halka da be
delleri ödendi. Buna rağmen, bilâhare, Pınar

başı Pazarören ve Bünyan istikametinden ge
çen yol ıslah edilmek suretiyle bütün masraf
lar buraya yapıldı. 

Aslında, ikinci defa tespit edilmiş olan yolun, 
diğerine nazaran 30 - 40 kilometre daha kısa 
olduğu teknik elemanlar tarafından bize söy
lenmiştir. 30 dan fazla köy bu yoldan istifade 
edecekti. 

Ayrıca, Tomarza'nın da yolu yan yarıya kı-
salmış olacaktır. 

Şimdli, bu güzergâhın değiştirilmesinin sebe
bi nedir? 

Evvelce tespit edilmiş bulunan Devlet yo
lundan vaz mı geçilmiştir? Vazgeçilmedi ise, ne 
zaman programa alınacaktır. 

1964 yılımda bu güzergâhın değiştirilmesi hu
susu temin edilmek istendiği halde - bilerek 
başka kelimeler kullanmak istemiyorum - bu 
mümkün olamamıştı, bilâhare neden böyle bir 
değişikliğe lüzum görülmüştür? 

Ekrek, Bünyan, Kayseri arasındaki yol yeni 
hale gelinceye kadar ne kadar masraf yapıl
mıştır . 

ilk tespit edilmiş güzergâhtan Devlet yolu 
yapılmış olsaydı bu yol kaça mal olacaktı? Bun
ların, Saym Bakanımız tarafından cevaplandı
rılmasını istirham ediyorum. 

İkindisi de; 
Kayseri'nin 10 kazası var; incesu ve Yeşilhi

sar, Kayseri - Adana yolu üzerindedir ve asfalt
lanmıştır. 

Bünyan ve Pınarbaşı, Kayseri - Malatya yo
lu üzerindedir, asfaltlanmıştır. 

Sarıoğlan, Kayseri - Sivas yolu üzerindedir, 
asfaltlanmıştır; fakat bunların dışında bu il 
yollan üzerinde olmadığı halde asfaltlanmış 
olan Yahyalı ve Develi yolları da vardır. Bun
lar Kayseri'nin uzak kazalarıdır. Buna rağmen, 
Tomarza bu saydığım Develi ve Yahyalı'dan da
ha fazla köye sahibolduğu halde, daha geniş 
imkânları bulunduğu halde niçin asfaltlanma
mıştır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Felahiye kazası, en sıkıntılı bir kaza duru
mundadır. Bu kazanın da yolu daha yapılmamış
tır, bunun sebebi nedir? 

Soruların Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-

TEKİN (Devamla) — Sayın Başkan, galiba ben 
birinci soruyu yanlış anladım. Ben, Maraş yolu 
asfaltlanmasını Kayseri'yle bağlantılı anlatma
dım. Orada mevcut bir yol var; Pınarbaşı - töök-
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sun - Maraş yolu mevcut bir yoldur ve stabili
zesi, standartları gayet güzeldir. Asfaltlanacak 
durumda, mükemmel bir yoldur. Galiba, Sayın 
Yücelerin söylediği başka bir güzergâh olu
yor; onu tetkik eder, kendisini cevaplandırı
rım. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Pazar-
ören'den sonra Kayseri'ye gelirken Zekrek di
ye bir köy var. Zekrekten itibaren Batıya doğ
ru yol güzergâhı oradan geçmektedir. Bu da 
30 kilometreden daha fazla, kısa yoldan Kay
seri'ye ulaşması lazımdır; fakat daha açıklaya
yım, Bünyan'ın baskısiyle bu yol eski yoldan ta-
Mbedihniştir, bunun sebebini öğrenmek istiyo
rum. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Devamla) — Bunu tetkik edip, size 
yazılı cevaplandırayım. Bu Tomarza yolu galiba 
bu sene asfaltlanıyor. Geçenlerde Kayseri'de 
tesadüfen öğrenmiştim. «Galiba» diyorum, yine 
yazılı cevap vereceğim. Felahiye yolunu yine 
orada da söylediler. Bunların üçünü de size ya
zılı olarak cevaplandırayım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyurun. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

delâletinizle Sayın Bakandan cevaplandırılma
sını istediğim iki sorum vardır. Sözlü de 
olabilir, yazılı da olabilir: 

1. Birkaç senedir Gemerek - Sivas yolu 
programda olmasına rağmen maalesef geçici bir 
müddet için karayollarımız ekipleri çalışmaya 
başlamakta ve bir müddet sonra oradaki eMp 
başjka yollara kaydırılmaktadır. 

Bu durum ise, gerek Şarkışla ve gerekse Ge-
merek'de büyük bir üzüntü yaratmaktadır. 1972 
yılı programında bu yolumuz acaba bitirilecek 
midir ve buna ilâveten; Sivas - Kangal - He
kimhan yolu keza, 1972 programında bulunmak
ta mıdır? 

2. iSayın Başkanımızın da gayet iyi bildi
ği gibi, senelerce uğraştığımız Sivas'ımızda, 
Hükümet konağının programa alınması için bü
yük çabalarımıza rağmen, programa alınmadı, 
sadece etüt safhasında bulunmaktadır. 

Sayın Bakanımızın bu husustaki ağırlığını 
Sivas adına rica etmekteyiz. Hem adliye, hem 
de idare; bu konaktan mahrum bulunduğundan 
dolayı büyük bir sıkıntı çekmektedir. Acaba 

Hükümet konağının bu sene yapılması düşünül
mekte midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-

TEKİN (Devamla) — Bu iki yolla ilgili soruya 
yazılı olarak cevap vereceğim. Yalnız, Hükümet 
konağı hakkında kendilerine malumat verebili
rim. Sivas t a bu konu tetkik edilmiştir. 

Malumuâliniz, Sivas Hükümet Konağı Ali 
Rıfat Paşa zamanında yapılmış, tarihî özelliği 
olan bir bina ve Sivas'a ismiyle de, gösterisiyle 
de büyük şöhret veren bir binadır. Mimar ar
kadaşlarımız, bu binanın yıkılıp, yerine modern 
bir bina yapılmasını, (hatta Anıtlar Kurulu) 
öngörmemiş «Bu bina olduğu gibi muhafaza 
edilsin, arkasına bir ek ilâve yapmak suretiyle 
hizmeti geliştirelim.» demişler. Bu seneki büt
çede de, etüt proje için, bu şekliyle muhafaza 
ve projesinin tanzimi için - bir ödenek var. 

BAŞKAN — Sayın Gevat Küçük, buyurun 
efendim. 

OEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Saym Baş
kan, Sayın Bakandan bir, iki sualim var. 

Mayıs ayı ortalarında bir sağlık; araştırması 
ekibi olarak Şark'a gittiğimiz zaman gözüme 
çarpan bazı noktalardan bir tanesi: 

Katı kabullerin yapılmasında gereği kadar 
titizlik gösterilmediğinin en güzel delili; Hak
kâri Sağlık Ocağı bir, - iki sene önce yapılmış 
olmasına rağmen, kapıları ve pervazları sağlam 
olmamış, sıvası dökülmüş haldedir. Sordum, 
«Bunlar bir, iki sene önce yapıldı» dediler. Bu 
kadar çürük inşaat nasıl kabul edilmiştir? 

Yine Doğuda, Yüksekova'da Devletin bü
yük masraflariyle bir bölge yatılı okul inşaatı 
yapılmış, hemen hemen bitmek üzeredir. Sıvala
rı, badanaları bozulmuş, kiremitleri de rasgele 
yerlere konulmuş bekler halde iM, üç senedir 
tabiatın tahribatına bırakılmıştır. Bu halde uzun 
yıllar tahribata bırakılmış olmasının sebebi ne
dir? 

Bir başka vilâyette bir modern inşaat var, 
ama gerekli personeli sağlanamadığı için faa
liyete geçirilemiyor. Tabiatın ve kışın tahribat-
tından korunmak için kaloriferleri yakılıyor, o 
bina muhafaza edilmek isteniyor. Bu iki durumu 
bağdaştırmak imkânım ben göremiyorum. Bu 
hususta bilgi sunarlarsa minnettar kalırım. 
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Bir de, bizim Karadeniz sahilinde balıkçı 
barınakları yapılmaktadır. Bunların çoğu nor
mal standartların çok altında, sadece seçim tak
tiği olarak yapılmakta ve standartların çok al
tında kaldıkları için bu mahzur ortaya çıkmak
ta ve bir işe yaramamaktadır, miillî servet he
der edilmektedir. Bu hususa son verilmesi imkâ
nı var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 

ÖZTEKİN (Devamla) — Sayın arkadaşım, ke
sin hesaplar, katî kabuller şeklinde ifade etti
ler. Bu kabul yapılmadan bir binanın içine 
girilmez. Tahmin ediyorum bu, hesaplarla 
alâkalı bir iş değil, kullanılan malzemenin 
sağlamlığı veya çürüklüğü ile alâkalıdır. Ben 
kendilerinden istirham edeceğim, bunları han
gi yerde müşahede etmişlerse bana isimlerini 
bildirsinler, bir müfettiş arkadaş göndererek 
bunların hepsini tetkik ettiririm, Yüksekova'-
daki bölge yatılı okulunu da tetkik ettiririm. 

Balıkçı barınakları meselesine gelince; o, 
büyük bir sorundur. Limanlarda da aynı so
runlar var. Baraj, Uman gibi büyük yatırım 
isteyen konular, her yönüyle tetkik edilmeden 
yapılırsa, ilerde birtakım problemler ortaya çı
kıyor. Bilhassa Karadeniz sahillerinde, bıra
kın balıkçı barınakları, ISamsun limanı, Bar
tın limanı, Şile limanı gibi limanlarımız da do
luyor. Bu tabiî dolmanın ötesinde, belki evvel
ce tahmin edilebilecek tetkikat yapılsaydı önle
nebilecek hususlar da olabilirdi. Bunlarla ilgi
li tarak gemileri konusunu bu sene ısrarla ge
tirmemizin sebebi bundandı. Bu limanlar za
man zaman taranıp temizlenmelidir. 

Karadenizdeki balıkçı barınaklarının üst 
yapılan için, üzerilerine yapılacak binalar için 
bir Alman heyeti de 50 milyonluk bir kredi için 
geldiler ve Karadeniz'de dolaşıyorlar. Tahmin 
ediyorum o basit barınaklar biraz daha kulla
nışlı hale getirilecektir, bu tetkikattan sonra. 
Bu konudaki bilimsel çalışmalar hakkında da 
size yazılı bir cevap veririm. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, 
buyurun. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
ıSayın Başkanım, geçen seneki Bütçe Komis
yonunda bir sual sormuştum. Adıyaman Hükü
met binasının miütaahhidi Mustafa Köymen'in 
inşaatı terk ederek bir milyonluk bir zarara 

sebebiyet verdiği eski Bakan tarafından da ifa
de edilmişti. 

Devleti bir milyon lira zarara sokan bayın
dırlık müdürü ve yanlış istihkak dolduran me
murlar hakkında bir muamele yapılmış mıdır? 
Yoksa bu müdür şimdi başka bir vilâyette mi 
görevlidir? 

İkinci sualim; 67 vilâyet arasında bir ka
rış asfaltı bulunmayan vilâyetler arasında Adı
yaman da gelmekte midir? Bu sene 1972 prog
ramında birçok yolun asfaltlanması bekleniyor. 
Bizim ise hiç olmazsa vilâyet yolumuzun asfalt
lanması düşünülmekte midir? 

Keza Diyarbakır - Adıyaman yolunun trafi
ğe açılması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun ISayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 

ÖZTEKİN (Devamla) — Adıyaman Hükümet 
konağı hakkındaki bu sorunuzu tahkik ettirip 
size yazılı olarak cevap veririm. Mevzua yeni 
muttali oldum bütün detayı ile bilâhara bilgi 
veririm. 

Bu sene Adıyaman'da, Gölbaşı - Adıyaman 
arası asfalt olarak yapılacaktır. Kâhta istikar 
metine doğru da bir çalışma yapılacaktır. 

Diyarbakır - Adıyaman yolu hakkındaki so
runuza da yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit önder. 
REŞİT ÖNDER (Tokat) — Efendim, Amas

ya ilinin Taşova ilçesine bağlı olan Taşova -
Erbaa - Niksar - Reşadiye - Kuyulhisar - iSu-
şehri istikametinde bir yol gider ki buraya 
Kelkit vadisi denir, öteden beri bu yol için 
müracaatlar yapılır ve fakat asfaltlatılmadı 
mümkün olamaz. Avrupa ile İran arasındaki 
münakaleyi sağlayan bu yolun havadan fotoğ
rafları da alındı. Acaba bu yolun yakında 
asfaltlanması gibL düşünceleri var mı ISayın 
Bakanın? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Devamla) — Müsaade ederseniz 
bu soruya da yazılı cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurun efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakandan yazılı olarak ce
vaplandırılması ricasiyle bazı sorularım olacak
tır. 

1. Ankara'yı Akdenize bağlayan Akşehir -
Yunak ve Doğanhisar - Argıthanı yolunun, Ak-
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şehir - Yalvaç yolunun, Karaman - Ayrancı -
Ereğli ve yine Karaman - Hotamış, - Karapı
nar yollarının asfaltlanması düşünülüyor mu? 

2. Konya - Ermenek - Mut karayolunun de
ğiştirilmesi ve bu suretle yolun daha kısaltıl
ması ve daha iyi bir şekle sokulması etütleri 
yapılmışsa da bugüne kadar tahakkuk etme
miştir. 

Bunun tahakkuku mümkün olacak mıdır? 
3. Belediyeler, Bayındırlık Bakanlığı tara

fından dağıtılan Amerikan fazlası motorlu va
sıtaların dağıtımı için muhtelif defalar bize 
müracaat etmektedirler. Bu dağıtım için bir 
yönetmelik var mıdır? Yoksa, bunlar ne za
man dağıtılacaktır? Bu dağıtım, mümkünse 
(bir neşriyat yapılmak suretiyle umumî olarak 
bildirilirse bunda fayda mülâhaza ederiz. Böy
le bir şey düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 

ÖZTEKİN (Devamla) — Sayın Başkan, yollar 
konusundaki cevaplara yazılı cevap vereceğim. 

Yalnız, bir konuya temas ettiler, bu hur
da malzemenin tevzi hususunda çeşitli deneme
ler yapılmış. Bir zamanlar bunu Maliye Vekâ-
letâ dağıtmış, sonra Karayollarında kalmış. 
Şimdi de bizim üzerimizde. 

Ben Türkiye'de şimdiye kadar belediyelere 
verilen, gerek Amerikan hurda malzemesinin, 
gerek bizim Karayollarından hurda olarak çı
kartılan malzemelerin listesini yaptırdım. Bu 
dağıtmalarda muayyen bir kural tatbik edil
memiş, biraz takdirî ve biraz da atıfete şek
linde olmuş. Bunu bir sisteme kendi kafamda 
bağladım, onu bir yönetmelik haline de geti
receğim. Prensibolarak bu malzemeden fayda
lanmış olan belediyelere bir daha hiç bir mal
zeme vermeyeceğiz, bu bir. 

ikincisi bu malzemeleri birlik olan, meselâ 
belediyelerle köy birlikleri kurulmuş kuruluş
lara tahsisen ve öncelikle vermek istiyoruz. 
Halen de elimizde hiç bir malzeme yok. 

Mamafih Sayın Müderrisoğlu'na teşekkür 
ederim, bunu ilân ederek, yönetmeliğin tar
zını bütün belediyelere ve teşkilâta duyurursak 
bu suretle tatbikatçı daire de kendisini mura
kabe içinde hisseder, daha disiplinli bir tev
ziat yapar. 

BAŞKAN — Sayın Sami Kumbasar, buyu
run. 
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SAMİ KUMBASAR (Rize) — Efendim, 
Doğu Anadolu'nun ticaret ve yerleşme bakı
mından en büyük merkezi Erzurum'dur. Nüfu
su 150 bin civarındadır. Erzurum'u Karade-
nize bağlayan en yakın yol Ovacık - ispir - İkiz-
dere - Rize yoludur. Bu yol 1955 senesinden 
beri faaliyettedir. 17 seneden beri faaliyette 
olan bu yol kışın kapanmaktadır. Senenin altı 
ayı kapalı kalır. Bir tarafta 50 bin nüfuslu 
Rize vilâyeti, öte tarafta 150 bin nüfuslu Er-
rum vilâyeti ve bu iki vilâyeti birbirine bağla
yan bir şose yılda altı ay kapanıyor. Türki
ye'nin, Van, Hakkâri dâhil, (diğer misalleri de 
verebiliriz) bu gibi vilâyetlerinde kışın kar 
mücadelesi yapılır. Ama bu iki büyük vilâye
ti birbirine bağlayan yol kar dolayısıyle maale
sef altı ay kapalı kalmaktadır. 

Bu yol için de bir kar mücadelesi düşünü
lür mü? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 

ÖZTEKİN (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın 
Kumbasar bilirler ki, Trabzon, Hamsiköy, 
Çeltik üzerinden rahatlıkla Erzurum'a gidebil
mektedirler. Biraz uzun olmakla beraber bir 
asfalt yolunuz var. Biz genellikle kar müca
delesini bir sene önce programlandırıyoruz. 
Sene içinde de o programı katiyen değiştir
miyoruz. Ben bile bu sene, bir çok ısrarlara 
rağmen, (Burada Karslı arkadaşlar var, Çıldır -
Kars arasının açılması için heyetler halinde 
geldiler) «programı değiştir, makina kaydır» 
diye emir vermedim. Çünkü bir yerden diğer 
bir yere makinayı kaydırdınız mı, o yerin hiz
meti aksayacaktır. 

Sizin söylediğiniz yok, ikinci bir yoldur si
zin için. Normal kullandığınız Rize yolu Trab
zon'dan geçer, benim bildiğim. Sizin söyledi
ğiniz Ovacık kısmının önümüzdeki yıl programa 
alınması teklifinizi tetkik ettirir, size yazılı 
cevap veririm. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Ekşi, buyurun 
efendim. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
Ordu - Mesudiye arasında 123 kilometrelik bir 
yol vardır. Bu yol da Sivas Hükümet Konağı 
gibi Rifat Faşa tarafından açtırılmıştır. O za
mandan bu zamana bu yola maalesef bir bakım 
yapılmamıştır. Ancak bir sayın valinin teşeb-
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büsü ile geçen sene Dereyolu diye isimlendiri
len bir yol, ki bu yol Karadeniz'i Orta Anadolu'
ya bağlayan yegâne yoldur, halen de inşaat 
halindedir. Ancak, ilin imkânları itibariyle 
bu yolun bitirilmesi de güçtür ve hatta imkân
sızdır da. Değerli Bakanımızın da gördüğünü 
tahmin ettiğimiz bu Ordu - Gölköy - Mesudiye 
yolunun yapımı hakkında bir düşünceleri var 
mıdır? 

Bir de Ünye - Akkuş arasında bir yol var
dır. Bunun da yapımı hakkında bir düşünce
leri var mıdır, varsa istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 

ÖZTEKİN (Devamla) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Ben bir konuyu vuzuha kavuşturursam bel
ki arkadaşlarım, bizim içinde bulunduğumuz 
şartları biraz daha insafla karşılayacaklardır, 
tahmin ediyorum. 

Türkiye'de Devlet sektöründeki makina par
kı tespit edilmiş, çok insanı hayrette bırakan 
neticeler çıkmıştır. 

Meselâ bugün YSİ nin elindeki makina par
kı bizim 1,5 misli gücümüzü taşıyor, Karayol
larından çok daha kuvvetli. Meselâ dozer ade
di bakımından (yanlış olabilir) yaklaşık ola
rak hatırımda kalan rakam; galiba bizde 280 -
290 dozer var, YSİ de 390 dozer var. Yani 
bugün makina parkı yönünden YSt Türkiye'
nin en zengin ve genç makina parkına sahip
tir; genç diyorum, çünkü bizim makina par
kımız yan yarıya elden düşmüş, eskimiş du
rumdadır. 

Bazı arkadaşlarımızın kendi il yollarının da 
bizim tarafımızdan yapılmasını istemelerini, 
Karayollarının disiplinli ve organize çalışmala
rına güvenlerinin ifadesi olarak telâkki ediyo
ruz. Fakat biz bu kadar ağır yükü kaldırama
yız. Meselâ Mesudiye - Gölköy defaatle geçti
ğim bir yoldur, yakinen bilirim. Büyük bir 
çalışma ister, hatta istimlâk problemlerimiz de 
vardır. Ordu'nun hemen çıkışındaki bu istim
lâk işimizi henüz halledemedik. Bunları daha 
ziyade il kanalı ile yaptırmalarında ve vilâyet
lerin programlarına aldırmalarında fayda var
dır. 

Mesudiye - Gölköy yolunu zannetmiyorum 
iki kısa bir süre içinde Devlet yolları ağı içine 

alabilelim. Bu sualinizi yazılı bir şekilde size 
sunacağım. 

Ünye - Akkuş yolunun durumunu da yazı
lı olarak sunacağım, durumunu bilmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir özmen, bu
yurunuz efendim. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakandar ricam bazı bölge 
yolları ile ilgili olacaktır. 

10 seneden beri içme suyu nedeniyle devam 
eden Viranşehir Kızıltepe yolu geçen sene as
faltlandı. Fakat Ceylânpınar - Kızıltepe ara
sındaki 60 kilometrelik yol altı ay kapalı ka
lıyor, Çamurdan kimse gidip gelemiyor. iki 
de jeep vardır, onlar da işlemiyor. Buraya 
da bir müfettiş gönderilerek bu yolun köyden 
geçirilmesi faydalı olacaktır. Burası hudut 
bölgesi olduğu için bir yandan asayiş bakımın
dan bir yandan da 200 - 300 köyün istifade et
mesi bakımından faydalı olacaktır. Çünkü 
burası çok işlek bir yoldur. 

Üçüncü sorum : Mazıdağ - Kızıltepe arası 
kısa yoldan 30 kilometredir. Fakat biz 75 ki
lometre Mardin'e gidip Mardin'den Diyarba
kır'a gidiyoruz. Bu üç kazanın; Derik - Ma
zıdağı - Kızıltepe yolunun yapılmasında hem 
asayiş bakımından, hem de buradaki köyler 
bakımından büyük fayda vardır. Sayın Baka
nın buraya da bir müfettiş göndermesini rica 
ediyoruz. 

Dördüncü sorum : Midyat - Kerbelâ yolu 
aşağı yukarı 30 - 40 kilometredir. 1957 yılın
dan beri arkadaşlarımız ricada bulunuyorlar. 
Sayın ilhami Ertem Bey vali iken ondan da 
ricada bulunmuştuk, inşallah Sayın Bakanı
mız bu yolu bu sene ele alırlar. 

Bu hususların ele alınıp alınmayacağını Sa
yın Bakandan sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 

ÖZTEKİN (Devamla) — Sayın arkadaşımın 
Kızıltepe - Viranşehir, Kızıltepe - Nusaybin, 
Kızıltepe - Ceylânpınar, Kızıltepe - Mazıdağ -
Midyat... 

Sayın Başkan, bir noktayı öğrenmek isti
yorum. Acaba soru soran arkadaşların sorula
rı zapta geçiyor mu? 

BAŞKAN — Geçiyor efendim, bilâhara al
manız mümkün zabıtlardan aynen. 
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BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Devamla) — Ben bunların hepsi
ni zabıtlardan alacağım, siz de lütfen bir gün 
teşrif edin, daha rahatça karşı karşıya bunları 
görüşelim. Yazılı olarak da size cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Nafiz Yıldırım, buyuru
nuz sorunuzu sorunuz. 

NAFİZ YILDIRIM (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, Diyarbakır - Dicle arasındaki 30 ki
lometrelik yol 1952 yılında programa alınmış 
ve Dicle üzerine de 1968 yılında bir köprü ya
pılmış olmasına rağmen, bu yol bugün dahi 
faaliyete geçirilememiştir. Bu yol acaba bu 
yıl faaliyete geçirilecek midir? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Devamla) — Müsaade ederseniz 
yazılı olarak cevaplandırayım efendirm, mahal
lî bir soru çünkü. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, sorunuzu 
buyurun sorun efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Efendim, 
ben sualimi sormadan önce her hangi bir art 
düşüncede olmadığı ifade etmek istiyorum. 

Gerek şehir içi istimlaklerinde, gerek şehir 
dışı istimlâklerinde yatırım harcamalarından 
cari masrafların fazla olması nedeniyle Nafıa 
Vekaleti zamanında istimlak bedellerini öde
yememektedir. Hattâ müstakil ödemeler dahi 
yapılamamaktadır. Bu hususa Bakanlıkça bir 
çare düşünülmekte midir? 

ikinci sorum : Teknik personelce Nafıa Ve
kâleti tarafından ihalesi yapılması istenen, pla
na geçmiş olan binaların betonarme hesapları 
ile diğer hususlar yapılmamaktadır ve müteah
hitlere gerekli projeler zamanında verileme
mektedir. Ben nedenini biliyorum, fakat bu 
neden Personel Kanunu ve saire gibi sebeplere 
de dayanıyor mu ve acaba Sayın Bakan bu se
ne inşaat mevsimi açılmadan bu durumu düzel
tecekler midir? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Devamla) — Birinci konuya hemen 
cevap verebilirim. Biliyorsunuz belediyeler 
maddî imkânsızlıklar yüzünden karayollarının 
şehir içinden, meskûn mahallerden geçerken 
şehiriçi geçişleri yahut çevre yollarının da bu 
arada Karayolları marifetiyle halledilmesini 
istiyorlar ve şimdi tecrübe ile şu safhalara ge
linmiş ki, çok kere belediye ile Karayolları 
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arasındaki bu münasebet, konuşmaların baş
langıcındaki ciddiyetle bitmiyor. 

Meselâ; bir belediye reisi diyor ki, şehir 
içi geçidini ben yarım milyona size sağlarım, bir 
protokol imzalanıyor. Karayolları işin içine 
girdikten sonra protokol sadece bir kanşıhkk 
vaat ve söz şeklinde kalıyor; hukukî niteliği 
yok, gayrimenkul tapuya tescil edilmekle sahip 
değiştiriyor ve derhal mülk sahipleri tezyidi 
bedel davalarına gidiyorlar. En basit bir ör
nek : Geçenlerde Ankara'ya yakın bir kazada 
belediye reisi aynı şekilde Karayolları ile pro
tokol yapıyor ve 600 bin liraya ben bu işi biti
ririm diyor. Karayolları da iki sene 300 bin
lik kademeli olarak bu işi programlaştınyor, 
takdiri kıymet komisyonu 1 milyon 400 küsur 
bin liralık kıymet takdir ediyor. 

Bizim ödeneğimiz 300 bin, gelen yeni kıy
met ise 1 milyonun üstüne taşıyor. Gayet ta
biî bu şartlar altında sayın arkadaşımın söyle
diği gibi istimlâk bedelinin tümü ödenememek 
durumunda kalıyor, idare ile vatandaş ara
sında tamamiyle dikkatli bir hesap yapılmama-
smdan bir ihtilâf çıkıyor. 

Bundan sonra bu olaylar olmayacaktır. Çün
kü Anayasanın tadil ettiğimiz 38 nci maddesi, 
badema istimlâk bedellerinin vergi beyanname
lerindeki kıymet üzerinden yapılacağım ögör-
müşltür. Binaenaleyh, artık şu kıymet, bu kıymet, 
tezyidi bedel ihtilâfı çıkmıyacak. Biz de bütçe
mize ödenek vazederken gerçek ve ilerideki fiya
ta tekabül edecek bir ödeneği koyacağız, vatan
daşla aramızda bir kavga çıkmayacak. Bunun 
hal çaresi budur. 

Siz bir bina dolayısıyle bana da gelmiştiniz 
hatırlıyorum, betonarme hesapları ile ilgili ola
rak. Onu kısa zamanda bitireceğiz, teknik ele
manlarımız da var, yeterlidir. O husus tahak
kuk edecektir. Biraz gecikmesinin sebebi; bazı 
çalışmaların evvelce programlaştırılmasmdan-
dır. Bunun ayrıca bir prensibe bağlanacak ya
nı yoktur, münferit bir olaydır. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Kemal önder. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — İzmir'de Ak 

deniz Olimpiyatları nedeniyle yaptırılan Hal 
kapmar Stadının inşaat yolsuzluğu tahkikatı 
hangi noktadır ve ne neticeye ulaşacaktır? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ
TEKİN (Detvamla) — Sayın Başkan, bu soru
ya biraz evvel cevap vermiştim. Sayın önder 

— 679 — 



M. Meclisi IB : 46 22 . 2 . 1972 'O : 2 

burada değillerdi. Zabıtlardan cevabımı bulma
ları mümkündür, isterlerse aynı cevabı tekrar
layayım efendim. 

BAŞKAN — Yazılı üç soru talebi daha var, 
onları da okuyacağım, yine yazılı veya sözlü ce
vap verirsiniz efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, bir sualim olacak benim. 

BAŞKAN — Yokluğunuzda bir çok sorular 
soruldu, belki aynı mahiyette olabilir. Müsaade 
edin de bitirelim sayın Abbas. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Bir tek sual 
sayın Başkan, izin verin de sorayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Tokat - Tur

hal yolunun Sivas - Tokat arası ve Sivas - Sam
sun arası yapıldı. Bu yol, Karadenizi Akdenize 
bağlayan çok mühim bir yoldur. Tokat - Turhal 
arası 46 kilometredir. Turhal'da fabrika var
dır ve Tokat - Turhal - Kazova arası çok işlek 
bir yoldur. Yol asfalt olduğu ve vasıtalar da 
süratli geçtiği için sık sık kazalar olmaktadır. 
Bu yolun 1973 programına alınmasında çok bü
yük zaruret vardır. Bütün etütleri tamamlan
mıştır. Bu yolun 1973 programına alınıp almmı-
yacağı hususunu sayın Bakandan öğrenmek is
tiyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKÎN (Devamla) — Belki bu sene de alın
mıştır, bilmiyorum. Onun için yazılı olarak 
cevap vereceğim size. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Açıkalm burada
lar mı efendim? Buradalar. Sayın Açıkalm, ya 
zili sorunuz var, okuyorum. 

«1. 1946 yılında programa alınmış olduğu 
söylenen köprüleri yapılmış, Kale - Muğla yo
lunun ne zaman yapılması düşünülmektedir? 

2. Çameli - Fethiye yolu için 1972 yılı tüm 
olarak ne kadar para ayrılmıştır? 

3. Güney - Eşme yolu, kısmen açılmıştı. 
Programa alınması düşünülüyor mu? 

4. Çivril-Gümüşsu-Dinar yolunun önemli bir 
transit yolu olarak yapılması düşünülüyor mu? 

5. Tavas - Kale - Sarayköy - Babadağ - Bul
dan - Güney ilçeleri arası asfaltlanması bu sene 
mümkün olabilecek mi? 

6. Tavas - Kızılca bölük - Gevre harabe
leri yolu asfaltlanması, düşünülüyor mu?» 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Devamla) — Müsaade ederseniz yazılı 
cevap vereyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Kâmil Şahinoğlu?. Soru sahibi burada

lar. 
Soru; Manisa'nın Akhisar ilçesiyle, Kırkağaç 

arasındaki yoldan Süleymanlı mmtakasında de
miryolunun iki yüz metre ile,.. îki yüz metre ke
sen bir... 

KÂMİL ŞAHÎNOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz ben sorayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂMİL ŞAHÎNOĞLU (Manisa) — Süley

manlı karayolunu, demiryolu iki defa keser. Bu. 
iki yüz metrelik bir mmtaka içetrisindedir. Bi
risinde geçit vardır, birisinde geçit yoktur. Her 
sene bir hayli kurban verilir. Bu iki yüz met
relik yolun, demiryolunun altından geçirilmesi 
için bir kaç sefer teşebbüsümüz olmuş, akim kal-
mışüır. Acaba bunun gerçekleştirilmesine bu se
ne teşebbüs edilecek midir? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Devamla) — Tetkik ettireyim, ya
zılı olarak cevap veririm efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sorular bitmiştir. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

[Başkan, benim de sorum var, müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın üye. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, ricam İkidir. 
iBirisi; Karabiga'nın, Bayındırlık Bakanlığı 

İstanbul Liman inşaat Bölge Müdürlüğünce, 
barınak etüt projesi yapılmış, bu da akim kal
mıştır. Acaba son durumu nedir? özel olmak
la beraber, cevaplandırılmasını rica ediyo
rum. 

İkincisi; üç senedir burada dile getiririm. 
Aldığımız cevaplar müspettir. İlgili dairelerle 
temaslarımız olmuştur, cevapları müspettir. Fa
kat, bugüne kadar maalesef bu işin sonucunu 
alamadım. Sebebi şudur, Bayındırlık Bakan
lığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki koor-
dinenin kurulamaması bu işi bugüne kadar er-
telemiştir. 

Netice olarak, Gelibolu ve Lapseki iskele
lerinde yapılacak olan ve vaadedilen birisi 
100 000, birisi 110 000 etüdü yapılmış olan 
işlerin bugüne kadar ertelenmiş olmasını unu-
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talim da, acaba, 
dir? Teferruatına geçmiyorum, Sayın Bakan 
önemini takdir 
selesi değildir, 

dım ben. Nasıl 
ZEKİYE 

le 00 Km., 110 
rar bir 56 Km. 

bu iki iskele 
sin, biz araba 
tir. 

BAYINDIRLIK 

bu sene mümkün olabilecek mi-

edeceklerdir. Bu, Lapseki me-
Anadolu'nun, Rumeli ile bağla

nışının çok önlemli bir konusudur. İki yaka 
için de istirham ediyorum. 

EAYINDIKLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Devamla) — Bu Karabiga Limanı-

Planlamaya teklif etmişiz, fa
kat plafon dolduğu için bu sene programa 
alınmadı. Bu iskele mevzuunu iyice anlayama-

o? İskele yapılması mıdır? 
GÜLSEN (Çanakkale) — Bizim 

mevcut iskelemiz var. Bu, boğazın en geniş ye
ri ve başlangıcıdır. Bütün büyük kazalarımı
zın nakliyatı mradan yapılır. Bütün nakliyat 
Çanakkale'ye l^adar gider, Eceabat'a geçer, böy-

Km., gider, karşıya geçer, tek-
gecerek aynı noktaya gelirler. 

Böylece 150 K^ı. fazla yol yürür. Bütün İstan
bul... 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKÎN (Devamla) — Feribot şeyi mi is
tiyorsunuz? 

ZEKİYE JJÜLSEN (Çanakkale) — Evet. 
İskelemiz mevcut, sadece, araba vapurunun ya
naşması için iskele babası denilen şeyin ya
pılması. Bu yapılmadan Ulaştırma Bakanlığı-
ğmm verdiği oevap şu; Bayındırlık Bakanlığı, 

üzerinde yapılacak işlemi bitir-
vapuru tahsis edeceğiz demiş-

BAKANI 
ÖZTEKİN (Davamla) — Bunu 

MUKADDER 
tetkik ettire

yim müsaade ederseniz. Yapım bize aittir, iş
letme onlara lit. Onun için oluyor. Ben tet
kik edeyim, size arz ederim efendim. Bu işe za
ten mecburuz ela galiba biraz. 

BAŞKAN — Soru işlemi bitmiştir. 
Yalnız, Kars Milletvekili Sayın Turgut Ar-

taç'm intikal ettirdiği bir soru var. Burada 
olmadıkları için okumuyorum. Bakanlığa tevdi 
ederiz, gerekirse kendilerine yazılı cevap ve
rirsiniz, 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 

ÖZTEKİN (Devamla) — Ben de teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Son sözün sayın milletvekille
rine ait bulunması itibariyle, sıra Sayın En

ver Akova'dadır. Ancak, Sayın Akova kendi 
arzulariyle sıralarını Akgün Silivrili'ye dev
rettiklerini beyan ettiklerinden, sıra Sayın Si-
livrili'nindir. 

Buyurun efendim. 

AKGÜN SİLİVRİLİ (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

1972 bütçesinin müzakerelerinin devam et
tiği şu anda, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi gö
rüşülürken, çok önemli gördüğüm bir hususu 
tenvir etmek suretiyle sizlere arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Yüce Meclisimizin kıymetli üyelerinin yaki-
nen bildikleri gibi, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, son 3,5 yıl 
içinde maddî ve mânevi bütün güç ve olanakla
rını kullanmak suretiyle, bütün efkârı umumi-
yenin yetişmeyeceği hususunu dikkatle ve te
reddütle izlediği, hakkında çeşitli yazılar yazı
lıp, konuşmaların olduğu, fakat neticede hepi
mizin göğsünü kabartan bir Akdeniz oyunları 
organize etmişlerdir. 

Bu, beynelmilel çapta yapılan ve muvaffa
kiyetle neticelenen organizasyonu takdir etme
mek mümkün değildir. Ancak, her nimetin bir 
de külfetinin olacağı yüksek malumlarınızdır. 
Muhterem Bayındırlık Bakanlığı ve Beden ter
biyesi bütçeleri, imkânlariyle bitirilen bu tesis
ler, 1971 ve daha önceki yıllar programlarında 
yer alıp, başlamış bulunan, yaklaşık olarak 65 
işin yarım kalmasına sebebolmuştur. Yarım du
ran bu inşatların büyük zararlara yol açacağı 
teknik ilgililerce açıkça belirtilmektedir. Güç
lüklerle sağlanan imkânla başlatılan bu tesis
lerin yarım kalmasına, Sayın Bakanımızın göz 
yummayacağını tahmin ve takdir etmekteyim. 

Bu tesisler sarih mukavelelere bağlanmıştır. 
istihkakları zamanında ödenemeyen veya para 
yokluğu nedeniyle işlerine devam edemeyen 
müteahhitler, haliyle ve haklı olarak tasfiye 
isteyeceklerdir. Bu tasfiyeler neticesinde, yeni 
ihaleler yapmak mecburiyeti vücuda gelecek
tir. Dolayısiyle, fiyatlar yeni sene birimlerine 
göre olacak ve bu suretle de, yine zarar ve za
man kaybı olacaktır. 

Bütün bunlardan dolayı, Bayındırlık Ba
kanlığı, yıl içindeki ihale indirimleri tasarruf
larından karşılanmak üzere, yine kendi bütçe
leri içinde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
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inşaatlarını yürütmek üzere, fizikî yatırım ran
dımanlarından artan meblâğlardan da fayda
lanmak üzere, bütün imkânlarını bu önemli nok
taya teksif etmelerini Bakandan rica ve istir
ham ediyorum. Ve biran evvel bu tesislerin 
Türk Gençliğine ve Türk sporseverlerine fay
dalı hale getirilmesini temenni ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Yeterlik önergesini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Kifayeti arz ve teklif 

ederim. 
Tokat 

İsmet Hilmi Balcı 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Sıd-
dık Aydar söz istemiştir. Buradalar mı? Yok. 

O halde, kifayeti oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin bölümleri

ne geçilmesi hususunu tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 122 763 302 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 919 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet, giderleri 610 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 230 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 28 251 009 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bıölüm 21.000 ile ilgili bir önerge var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılmakta olan 

İstanbul ilâç Kontrol Laboratuarlarıyla, Niğde 
ve İçel Devlet Hastaneleri projelerinin 1972 yı
lına sirayet eden kısımlarının yapımı için 
1 430 000 liralık etüt proje ödeneğinin bütçede 
noksan olduğu anlaşılmıştır. 

Mezkûr tesislerin bir an önce başlanmassın-
da, projenin ikmâli zaruri olduğundan, bütçede 
bir artış tevlidetmeden : 

22.911 nci Sağlık sektörü yapım ödeneğinden 
adı geçen 1 430 000 liranın düşülerek, 21.911 nci 
Sağlık Sektörü etüd proje ödeneği maddesine 
eklenmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Kırklareli Kastamonu 
Beyti Arda Orhan Deniz 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 

BİLGEHAN (Balıkesir) — Katılıyoruz. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-

TEKİN (0. Senatosu Adana Üyesi) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. 

Yalnız, önergenin öncelikle tenzilât yaptığı 
22.000 bölüm numaralı kısmı okutuyorum, ön
ce o bölümü oylatmam iktiza edecek. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor. 
Bu bölümü okutup, ondan sonra önergeyi oyla
rınıza sunacağım. 

Bölüm Lira 

22.000 Yapı, Tesis ve Büyük Onarım 
Giderleri 1 790 907 557 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
Hükümet ve Komisyon katılmaktadır, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bu önergeye göre ilgili bölüm
leri yeniden düzenleyerek okutup oylarınıza su
nacağım. 
22.000 Yapı Tesis ve Büyük Onarım 

Giderleri 1 789 477 557 
BAŞKAN — Bölümü, yapılmış olan bu deği

şikliği ile oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
I 1er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Buradan elde edilan iradm ilâve edileceği 
21.000 nci bölümü değişik şekliyle okutuyorum. 
21.000 Etüt ve proje giderleri 29 681 009 

BAŞKAN —. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 21.000 nci bölüm 
değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Diğer bölümleri okutuyorum. 
23.000 Makina, Teçhizat ve Taşıt Alımları 

ve Onarımları 33 150 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve 
Satınalmalar 42 875 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî Transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal Transferler 578 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Borç Ödemeleri 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin müzakere
si ikmal edilmiş ve bölümleri okunarak Genel 
Kurulca kabul edilmiştir. 

8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meclisi S. Sayısı : 487; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 21) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, aynı Bakanlık bütçesine 
bağlı bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

(1) 487 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (571 263 457) Ura, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 597 000 000) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (230 282 188) 
lira ki, toplam olarak (2 398 545 645) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 427 956 646 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 325 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 219 892 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 137 761 069 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 51 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyült ona
rım giderleri 1 248 500 000 
BAŞKAN•— Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 297 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 226 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 19 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 653 735 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 609 403 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul edilen bağlı cetvelle-
riyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde bağlı bulu
nan cetvelleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü

nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (2 398 545 645) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B — CETVELİ 

62.000 Genel Müdürlük malları ge
lirleri 5 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 15 800 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 2 377 595 643 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul edilmiş bulunan (B) 
işaretli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
2 nci madde bağlı (B) işaretli cetvel ile 
birlikte Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlü

ğünce 1972 bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağ

lı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Bîa&de 4. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 

kamulaştırılacak veya satınalmacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği taktirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dahil 
tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaş
tırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... 4 ncü madde kabul edilmiş
tir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 

harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 5 nci madde kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6, — Karayolları Genel Müdürlüğün

ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 nci mad
de kabul edilimiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — 5889 sayılı Kanunla yürürlük

ten kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasına göre, 1525 sayılı Kanun 
esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bö
lüme gelir, diğer taraftan (Yatırım harcamala
rı) cetvelinin ilgili maddelerine ödenek kaydo
lunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile 

kamu tüzel kişileri, dernekler, diğer kurumlar 
ve bakımı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 
yollann kenarında olup yol güvenliği bakımın-
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dan yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi ge
reken tesislerin, (Akaryakıt satış istasyonları 
gibi) ilgilileri tarafından veya dış yardımlar
dan, etüt araştırma proje hizmetlerinin ifası ile 
yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması ve 
bakımı maksadiyle Karayolları Genel Müdürlü
ğüne yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde 
açılacak özel maddeye gelir, diğer taraftan 
(A/2) işaretli (Yatırım harcamaları) cetvelin
de açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde 
sarf edilmiyen kısmı, ertesi yıla 1 nci fıkra esas
ları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolu
nur. 

BAŞKAN — 8 nci madde ile ilgili bir öner
ge vardır, okutuyorum.. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Genel Müdürlüğü, devlet daire 

ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, dernek
ler, diğer kurumlar, akaryakıt satış istasyonları 
ilgilileri tarafından veya dış yardımlardan sağ
lanan paralarla, programla öngörülen işlere 
ilâveten kendi konusu ile ilgili etüt, araştırma 
ve proje hizmetleri ile yol ve köprü yapım hiz
metlerini yürüten bir kuruluştur. 

ISöz konusu hizmetlerin süratle yerine ge
tirilmesi ve bilhassa büyük projelerin finans
manı için gerekli dış kredilerin zamanında ve 
bütçe işlemlerine uygun bir biçimde kullanıl
masını sağlamak üzere Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1972 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 
8 nci maddesinin «....Menek kaydolunur.» şek
linde yazılı bulunan birinci cümlesinden sonra 
«Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektir
diği aıhvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini 
beklemeksizin (A/2) cetvelinin ilgili maddelerin
den gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin 
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili 
özel maddesindeki ödenekten harcama yapılan 
maddeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.» 
ibaresinin eklenmesini ve maddenin ilişikteki 
şekilde tertip ve tanzimini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Kırklareli 
Orhan Deniz Beyti Arda 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Madde 8. — Devlet Daire ve müesseseleri 
ile kamu tüzel kişileri, dernekler, diğer kurum
lar ve bakımı Karayolları Genel Müdürlüğüne 

ait yolların kenarında olup yol güvenliği bakı
mından yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi 
gereken tesislerin, (Akaryakıt satış istasyonla-

> rı gibi) ilgilileri tarafından veya dış yardım
lardan, etüt araştırma proje hizmetlerinin ifa
sı ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılma
sı ve bakımı maksadıyla Karayolları Genel Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar (B) işaretli cet
velde açılacak özel maddeye gelir, diğer taraf
tan (A/2) işaretli (Yatırım Harcamaları) cet
velinde açılacak özel maddelere Maliye Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel 
Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve 
ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A/2) 
cetvelinin ilgili maddelerinden gerekli harcama
yı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre 
tahakkuk eden miktarı ilgili özel maddesinde
ki ödenekten harcama yapılan maddeye aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenekten 
yılı içinde sarfedilmeyen kısmı, ertesi yıla 1 
nci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz. 
Sayın Komisyon, önergenin, Anayasanın 

koyduğu kayıtlara uygun olmayan, yani gider 
artırıcı veya gelir azaltıcı bir niteliği var mı
dır? Saniyen, önergeye Hükümet katılıyor mu? 
Ayrıca Maliye Bakanlığı temsilcisi katılıyor 
mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
AHMET KARAASI AN (Malatya) — Sayın 
Başkan, önergenin Anayasaya aykırı her han
gi bir tarafı yoktur. Yeni bir gider artırıcı ve
ya gelir azaltıcı yönü yoktur. Bu, bölümler ara
sındaki hizmetin görülebilmesi için bir zaruret
ten doğmaktadır, önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Gider artırıcı ve gelir azaltıcı 
yönü yok. Hükümet?... 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKÎN (Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi) — 
Katılıyoruz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi? 
BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ

DÜR YARDIMCISI MEHMET BAYRAM — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı temsilcisi de 
katılıyor. 
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Okunmuş bulunan önergeye ekli bulunan ve 
teklif edilen madde metnini okutmuş bulunuyo
ruz. Bu önerge ile teklif edilen maddenin yeni 
sekilini tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeye ekli bulunan mad
deyi, madde olarak tekrar okutuyorum. 

Madde 8. — Devlet Daire ve Müsseseleri ile 
kamu tüzel kişileri, dernekler, diğer kurumlar 
ve bakımı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 
yolların kenarında olup yol güvenliği bakımın
dan yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi gere
ken tesislerin, (Akayakıt satış istasyonları gibi) 
ilgilileri tarafından veya dış yardımdan, etüt 
araştırma pro.je hizmetlerinin ifası ile yol, köp
rü ve benzeri tesislerin yaptırılması ve bakımı 
maksadıyle Karayolları Genel Müdürlüğüne ya
tırılacak paralar (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel maddeye gelir, diğer taraftan (A/2) işaret
li (Yatırım Harcamaları) cetvelinde açılacak 
özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin ge-
rektirdiğ ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlem
lerini beklemeksizin (A/2) cetvelinin ilgili mad
delerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan 
kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı 
ilgili özel maddesindeki ödenekten harcama ya
pılan maddeye aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Bu ödenekten yılı içinde sarfedilmeyen 
kısmı, ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesin
de devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edilmiş bulunan önerge 
ile yeniden tertip edilen 8'nci maddeyi dinledi
niz. 

Bu haliyle 8 nci maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin tü
mü açık oylarınıza sunulacaktır. 

Bu suretle programda bulunan Bayındırlık 
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü büt

çe müzakereleri bitmiş bulunmaktadır. Yüce 
milletimize ve ilgili Bayındırlık Bakanlığı men
suplarına hayırlı olmasını dileriz. 

C) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Genel Kurulun almış olduğ-u 
karar uyarınca ve programda takibettiğimiz sı
ra gereğince; Ticaret Bakanlığı bütçesinin mü
zakeresine geçiyoruz. 

ilgililer yerlerini alsınlar lütfen... 
Gruplar adına ses almış olan sayın üyeleri, 

sös sıralarına göre okuyorum. 
Sayın Atillâ İmam oğlu Adalet Partisi Grubu 

adına, Sayın Kadir Yavuskan Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına, Sayın Eeşit önder Millî 
Güven Partisi Grubu adına ve Sayın Ekrem 
Dikmen Demokratik Parti Grubu adına. 

İlk söz Sayın Atillâ İmamoğlu'nundur, Ada
let Partisi Grubu adına buyurunuz efendim Sa
at : 17,20 dir. 

ilk yirmi dakikalık sürede konuşmanız bit
mediği takdirde, on dakikalık süreyi de kullana
cağınızı kabul ederek sözünüzü kesip uyarı yap
mıyorum Sayın İrnamoğîu, bilgileriniz olsun 
efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ATİLLÂ İMAMOĞ-
LU (Maraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri. 

Ticaret, Bakanlığı bütçesi üzerinde görürleri
mizi arza başlamadan önce, Grubum ve şahsım 
adına Yüce Heyetinizi saygıyla selâmlarım. 

Ekonominin büyük ehemmiyet arz ettiği za
manımızda, ekonomik meselelerle iştigal eden 
Ticaret Bakanlığı, senelerden beri her bütçe mü
zakeresinde dile getirilmesine rağmen yeni Teş
kilât Kanununa kavuşamamıştır. 

Sayın Bakan yeni ithal ve ihraç rejimlerini 
açıklarken; fiyat politikasından, hayat pahalılı
ğından bahsederken, bu meselelerin Teşkilât Ka
nunu ile esaslı bir şekle bağlanacağını ifade bu
yurmuşlardır. 

Hükümet, yirmiye yakın kanun tasarısının 
bu dönemin Temmuz ayma kadar çıkarılmasını 
istemektedir. Bunlar arasında yukarıda, ehem
miyetine işaret ettiğimiz Ticaret Bakanlığı teş
kilât kanunu tasarısının da yer almasını arzu ve 
temenni ediyoruz. A. P. Grubu olarak bu konu
da her türlü müzaheret Hükümete gösterilecek
ti;. 
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Değerli milletvakilleri, 
Bilindiği gibi, Planlama içerisinde Başbakan

lığa bağlı olarak kurulmuş bulunan Teşvik ve 
Uygulama Dairesi, Birinci Erim Hükümeti za
manında Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına 
bağlanmıştı. İkinci Erim Hükümeti zamanında 
ise, çıkarılan bir Kararname ile yatırımlar kıs
mı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına; ihracat, it
halât ve yabancı sermaye kısmı da Ticaret Ba
kanlığına bağlanmış bulunmaktadır. Tatbikatta 
bu ikiye bölünmenin ne gibi faydalar sağlayaca
ğını takip edeceğiz. 

Diğer bir husus da şudur : 
Bugün mer'i olan, A. P. iktidarından önceki 

iktidarlar zamanında çıkarılmış bulunan teşvik 
tedbirlerini havi kanun hükümleri vardır. Fa
kat, tatbikatta gördüğümüz husus; bu mer'î hü
kümlere rağmen teşvik tedbirlerinin uygulama 
safhasına intikal ettirilmemesidir. Bunun Türk 
ekonomisi yönünden yarattığı menfî tesirler or
tadadır. Bu sebeple, ya bu hükümler tatbik 
edilmeli veya daha başka hükümler getirilecek
se, tasarı olarak Yüce Meclislere intikal ettiril
melidir. 

Bu beyanımızdan sonra; ilk safhada Ticaret 
Bakanlığına bağlı kuruluşlar üzerindeki görüş
lerimizi, ikinci safhada, ithalât, ihracat, des
tekleme alımları, fiyatlar ve hayat pahalılığı 
hakkındaki görüşlerimizi dile getirmek istiyo
rum. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası : 
Türk çiftçisinin ve Türk köylüsünün tek fi

nansman ve maddî kaynağı olan T. G. Ziraat 
Bankası üzerinde durmak istiyorum. Bu banka
mız tarafımdan 1964'te köylüye açılan 2 milyarı 
aşkın kredinin 1970 yılında 11 milyara ulaşma
sını grupumuz, programının gerçekleşmesi yö
nünden memnuniyetle karşılamaktadır. Bu 
memnuniyet verici neticeye rağmen, bu rakam 
dahi ihtiyacı karşılamaya kâfi değildir. Bu da 
birtakım sıkıntılar ve hoşnutsuzluklar yarat
maktadır. Bu hususta gerekli tedbirlerin alın-
masiyle birlikte, kontrollü kredi sisteminin da
ha yaygın hale getirilmesinde sayısız sosyal 
faydalar olduğunu arz ve ifade etmemiz gere
kir. 

İhracatı geliştirme merkezi : 
Kadro zayıflığı ve malî imkânsızlıklar yü

zünden kuruluş maksadına uygun ihracatı ge
liştirme fonksiyonunu yerine tam manasıyle ge-
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tirememekiedir. Bu müessesemizüı yeniden ek 
alınarak takviyesi, hizmetlerinin kati olarak tes
pit edilerek kuruma bir dinamizm verilmesi lâ
zımdır. 

Ayrıca; müesseseye, ihracatın geliştirilmesi, 
uygulaması ve kontrolü hususunda icrai yetki
ler verilmesi, yabancı memleketlerdeki emsalle
rine uygun bir çalışma sahasına çıkarılması fay
dalı olur kanaatindeyiz. Şubelerinin iyi derece
de yabancı dil bilen ekonomist ve marketinıgci 
elemanlarla takviyesinin zaruretine işaret et
mek isterim. 

T. O. Halk Bankası : 
Vazife şuuru içinde müspet neticelere ula

şan bu bankamız, gerçekten sınırlı imkânlara 
rağmen, 1964 yılında 250 milyon liradan ibaret 
olan kredi hacmini 1971 yılında 1 milyar 300 
milyon liraya çıkartmıştır. Yedi yeni kredi tü
rü ile esnaf ve sanatkârlara hizmet etme yolu
nu açmış, 1984 yılında azamî 600 lira olan şahıs 
kredi haddini 300 bin liraya çıkarmıştır. 

Ayrıca sosyal meselelerde de örnek bir ça
lışmanın içerisiıiide görünmektedir. Bankanın 
mevduat çalışmaları müspet bir yoldadır. 1964 
yılında 68 milyon lira olan toplam mevduat, 
1971 yılında 1 milyar 175 milyon lira giibi eri
şilmesi güç bir seviyeye erişmiş bulunmaktadır. 
Bunun yanında bankanın, Personel Kanununun 
gerektirdiği ek ödemeler ve faiz operasyonu se
bebiyle bilançosunu 17 milyon lira civarında 
bir zararla kapatacağı anlaşılmaktadır. Alına
cak tedbirlerle bu durumun izalesinin şart ol
duğuna inanıyoruz. 

Toprak Malhsulleri Ofisi üzerinde fazla dura
cak değilim. Yalnız bir hususu Yüce Heyetinize 
arz etmek istiyorum. 

Çeşitli vesilelerle de belirtildiği üzere, işlet
me faaliyetlerinin daha ekonomik şekilde yürü
tülmesini temin için artırılan sermayesinin en 
tosa zamanda ve vadede ödenmiş sermaye hali
ne getirilmesinin zorunluluğuna işaret etmek 
isterim. 

Ofisin geçmiş yıldaki fevkalâde mahsul id
raki dolayısiyle, kendisine düşen görevleri hak-
kıyle yerine getirmesini takdirle karşılıyoruz. 

Et ve Balık Kurumu : 
Kurum, her müessesede olduğu gibi, malî 

imkânsızlıklar yüzünden hizmetlerini iyi yürü-
tememektedir. 
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Hayvan üretimi ve verimi, hayvan varlığımı
za rağmen düşük bir seviyededir. Bu durum böy
le devam ederse; dışardan et almak zorunda 
kalınacaktır. Et pazarlama sistemi, aksak reka
bet şartları yüzünden iyi işlememektedir. Siste
min, üretici ve tüketici yararına isletilmesi şart
tır. Et pazarlama sisteminin köklü olarak çö
zümlenmesi için, arz ve talebin kısılmasına yol 
açan pazarlama hizmetlerinin rasyonel bir şe
kilde yürütülmesi bakımından üretici ile tüke
tici arasındaki yolun kısaltılması şarttır. Üre
tici ile tüketici arasındaki yolun kısaltılması, 
E. B. K. nun araya girmesiyle ancak mümkün 
olabilecektir. 

Bütçe Komisyonunda da belirtildiği veçhile 
kurum; kasaplık hayvan politikasının icracısı 
olmalı ve hayvanların zamanında alınması için 
kurum bünyesinde alınacak tedbirlere imkân 
verilmelidir. E. B. K. na Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle verilen, et tanzim - satışı görevine ku
rumun devam edebilmesi için malî imkânla teç
hizi ve desteklenmesi ioabetmektedir. 

Bir önemli gördüğümüz hususa daha bu va
dide temas edeyim. 

Mezbahalardaki kesimlerden meydana ge
len kan, kemik ve hastalıklı etlerin değerlendi
rilmesinin yem sanayii ve tabiatıyle hayvancı
lık için ne derece ehemmiyet arz edeceği izah
tan varestedir. Keza, deri ve bağırsak gibi yan 
ürünler de bu değerlenldirme içerisine alınmalı
dır. Bu yan ürünlerden faydalanabilmek için 
canlı hayvan ihracından ziyade kesilmiş et ih
racı yapılması yoluna gidilmesi bize daha cazip 
gelmektedir. Sayın Bakandan bu hususta ne dü
şündüklerini öğrenmek isteriz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi de ihracat ve ithalât ile ilgili maruza

tıma geçiyorum. 

Dış ticaret politikamızın memleket ihtiyaç
larım karşılayacak, iç tüketimin değerlendiril
mesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi icabet-
ınektedir. ihracatımız, 12 aylık bir uygulama
dan sonra % 15 oranında bir artış göstermiş 
ve 676,6 milyon dolara ulaşmıştır. 1971 yılının 
ilk üç aylık ihraç uygulamasında bu oranın da
ha yüksek, % 20 civarında olduğunu görüyo
ruz. Eu üç aylık uygulamadan sonra Birinci 
Erim Hükümeti zamanında Dış Ekonomik iliş

kiler Bakanlığının memleketin ihraç politikası
na uymayan esaslar getirmesiyle bu hızın % 15 
civarına düştüğünü görüyoruz. 

10 Ağustos kararlarından sonra bilhassa işçi 
dövizlerinde büyük bir artış olmuş ve döviz 
rezervimizin mevcudu Ocak ayı sonu itilbariyle 
818 milyon dolara ulaşmıştır. Bu memnuniyet 
verici hadiseden sonra ithalâtımızda da memle
ket ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir geliş
me olmuştur. 1971 yılı ithalât programı 1 mil
yar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

İçinde bulunduğumuz yıl için programlanan 
1 3S>0 000 000 dolarlık ithalâtın 430 milyon do
larlık kısmı yatırım malları için ayrılmıştır. 

Diğer taraftan, yine bu yıl için özel sektör 
tarafından kullanılmak üzere yatırım kotasına 
150 milyon dolarlık bir ilâve daha yapılmış bu
lunmaktadır. Bununla ilgili olarak hazırlanmış 
olan kararname de yürürlüğe girmiştir. Bu du
rumda yatırımcıların kullanabilecekleri döviz 
miktarı 580 milyon dolara yükselmektedir. Mem
nuniyetimizi belirtmek isterim. 

Sanayi mamulleri ihracatımızda devalüas
yondan ve alman teşvik tedbirlerinden sonra 
geçen senelere nazaran % 21,50 nispetinde olum
lu bir artış husule gelmiştir. 1969 yılından iti
baren sanayi mamulleri ihraç kalemlerinde bü
yük artışlar olmuştur. Bu arada yine, son se
nelerden itibaren tartma sokulan modern girdi
lerle (hava şartlarının da büyük tesiri olmak
la beraber) bol miktarda mahsul idrak edilmiş 
ve buğday ithal eder durumda iken ihracedecek 
duruma gelinmiştir. 

Bu olumlu gelişmeler sonunda, Sayın Tica
ret Bakanı tarafından ihracat ve ithalât rejim
leri ilân edilmiş bulunmaktadır. Bu rejimlerin 
muhteviyatına girerek vaktinizi almak istemi
yorum; sayın üyelerin memleketin ihracat ve 
ithalât gibi ehemmiyet arz eden konularda bil
gi sahibi olduklarına inandığım için. A. P. Mec
lis Grubu olarak, alınan bu kararları müspet 
karşılıyor ve destekliyoruz. Bu meselelerle ya
kından ilgili teşekküllerin de aynı paralelde dü
şündüklerini ve savunduklarını, istikbaldeki 
ekonomik istikrar bakımından sevinçle karşılı
yoruz. 

Destekleme alımlarına da vaktin müsaadesi 
nispetinde birkaç cümle ile değinmek isterim. 

Destekleme alımları A. P. iktidarı zamanın
da istikrar ve devamlılık arz etmiştir. Destekle-
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me alımları mevzuuna giren üç adet mahsulü
müz 1965'ten sonra sekize çıkarılmıştır. Bu su
retle, köylünün, daha doğrusu çiftçinin alınte-
rinin gerçek değer üzerinden değerlendirilmesi 
imkânı yaratılmıştır. Türk köylüsünün idrak 
ettiği mahsulün % 801 des'tekleme alımlarından 
zamanında istifade eder hale getirilmiştir. Bu 
tatbikatın devamını arzu ve temenni etmekte
yiz. 

Bu arada bir hususa daha dokunmak istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, fasulye, nohut ve mer
cimek gibi ihraç imkânı da olan temel tüketim 
maddelerinin destekleme alımına ithali için ça
lışmalar vardır. Sayın Bakanın bu mevzuu cid
diyetle takilbedip neticeye en kısa zamanda bağ
lanmasını rica ediyorum. 

Hayat pahalılığı ve fiyat konularına doku
narak konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yeni vergilerin espri
si ve nispeti ekonomik hayatı ezebilir ve eko
nomide yeniden krizler doğurabilir. Kurumlar 
Vergisinin nisbeti yükseltilmek istenmektedir. 
Bu verginin mükellefleri büyük sanayici teşek
küllerdir. Bu teşekküller Türkiye'de en-çok 
vergi verenlerdir. Bu vergilerin nispeti % 90'a 
kadar çıkabilir. Kalkınma için bu teşekkülle
rin ekonomik hayatta yeralması lâzımdır ve za
rurettir. Böyle bir neticenin istihsalinde gelir 
azalabilir, şirketler bölünebilir, ekonomide aşıl
ması güç safhalar doğabilir. 

Türk ekonomisi, sayın Ticaret Bakanının 
C. Senatosunda Bütçe dolayısiyle bahsettiği gi
bi, oldukça sıhhatli bir ekonomidir. Fiyat istik
rarının sağlanmaması için ciddî hiçbir sebep 
mevcut değildir. Kâfi derecede dövizimiz var
dır. Yatırımları teşvik edici tedbirler alındığı 
ve finansman meselesi de halledildiği taktirde 
hayat pahalılığı ve fiyatların artması tehlikesi 
bertaraf edilmiş olacaktır. Kısmî bir istikrar 
şimdiden görülmektedir. Kendileriyle bu mev
zularda hemen hemen beraberiz. 

Ancak, bazı temenni ve tekliflerimizi de yu-
kardaki beyanımıza eklemek istiyoruz. 

üretim ile tüketim arasında bir denge kurul
malıdır. 

Hayat pahalılığını önlemek üzere büyük ma
ğazalar açılması yoluna gidilmesini müspet kar
şılıyoruz. Büyük tüketim merkezlerinden baş

layacak bu tatbikatın en kısa zamanda diğer 
tüketim merkezlerine de yayılmasını arzu edi
yoruz. Bu mevzu ile alâkalı olarak A. P. iktida
rı zamanında tüketicinin sorunlarını tetkik et
mek ve tedbirlerini tesbit için bir teşkilât ku
rulmuştu. Bu teşkilâtın müessir şekilde işleme
sinin temin edilmesi lâzımdır. 

Tarko ve Gima gibi tüketiciye hitabeden bü
yük mağazaların son zamanlarda işleyişlerinde-
ki aksaklıklar giderilmelidir. Kalite ve kantiti-
ye ehemmiyet verilmelidir. 

Güney - Doğu Tarım iSatış Kooperatifleri Bir
liklerine krediler zamanında ve kolaylıkla te
min edilmelidir. Sayın Ticaret Bakanı da gayet 
iyi bilirler, Türkiye'de en iyi işleyen satış koo-
pperatiflerinden birisidir. 

Fiyat artışlarını davet edecek talepleri önle
mek üzere tasarruflar yatırıma tevcih edilme-
lidii'. 

işçi dövizleri keza yatırıma aktarılmalıdır. 
dır. 

Devlet bütçesinde cari harcamalarda ciddî 
bir tasarrufa gidilmeli ve bir koordinasyon ile 
masrafçı teşekküllerin buna mutlaka riayeti 
sağlanmalıdır. 

Taban fiyat politikası genel fiyat istikrarını 
bozmayacak tarzda uygulanmalıdır. 

Devlet sektörü mamullerindeki fiyat indirim
leri son derece azdır. Temel maddeler ve enerji 
fiyatlarında mümkün mertebe indirim yapılma
lıdır. 

Üretim ve prodüktivite artırılmalıdır. 
işletmelerin mevcut üretim kapasitelerinin 

âtıl kalmaması temin edilmelidir. 
ithal lisanslarının verilmesindeki zorlukların 

ve gecikmelerin önlendiğini, formalitelerin ba-
sitleştirildlğini yeni ilân edilen ihraç ve ithalât 
rejiminden öğreniyoruz. 

ihracatın mevsimler itibariyle bir düzene so
kulması lâzımdır. Mal darlığı hissedilen bölge
lerden ihracat yapılması sunî mal darlığına 
ve fiyat artışlarına sebebolmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kanunu da, her zaman her 
bütçe müzakeresinde dile getirilen ve ehemmi
yet verilen bir mesele olmasına rağmen, Meclis
lere intikali sağlanamamıştır. Sayın Bakandan 
bu hususta ayrıca gayret göstermelerini istir
ham ediyoruz. 

Şirketler, bilhassa anonim şirketler devamlı 
ve ciddî bir kontrola tabi tutulmalıdır. Halka 
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açık anonim şirketlerin sermayelerini birkaç ki
şinin insafına ve inhisarına terkedilmiş olmak
tan mutlaka çıkarmak lâzımdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Konuşmama son verirken, ekonomik mese

lelerin içinden geldiğini bildiğimiz, ehliyet ve 
liyakatma inandığımız sayın Ticaret Bakanı ve 
onun çok değerli teşkilâtına başarı dileklerimi
zi sunar, bütçenin memleket ve millet için ha
yırlı olmasını temenni ederiz. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın İmam-

oğlu. Ek sürenizden 9 dakika daha kullanabilir
siniz. 

Söz sırası C. H. P. Grubu adına sayın Nadir 
Yavuzkan'da. Buyurun. ıSaat 19,41. 

O. H. P. GRUBU ADINA NADİE YAVUZ-
KAN (Burdur) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 

0. H. P. Grubu adına Ticaret Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi Yüce Meclise arz 
edeceğim. 

Ticaretle ilgili problemlerin kamuoyunda 
yakından izlendiği bir dönemdeyiz. Ticarî haya
tımızdaki dalgalanmalardan halkımız geniş 
ölçüde etkilenmekte ve tedirgin olmaktadır. 
Bakanlığın bu konuda müessir görev yapması, 
istikrar içinde gelişen bir ekonomiyi oluştur
maya yaran olacak bir ticarî politika izlenil
mesi beklenilmektedir. 

Ticarette genel hedefimiz yurt içinde yurt
taşlar arasında, yurt dışı ticarette de ülkeler 
arasında haksızlığa ve sömürüye imkân ver
meyen bir alıç veriş dengesinin kurulması ol
malıdır. 

Üretim ve tüketimin birbirine bağlantısını 
sağlayan ticaret, ticaret erbabı ile üretici ve 
tüketicinin yararlarını âdil tutabildiği ölçüde 
iyi bir yoldan sayılır. Ticarî kâr ölçüleri üreti
ci ve tüketici yönünden mâkul kabul edildiğin
de, ticaret erbabı saygı görür, bu sonucu sağ
layan ticaret politikası ise takdir edilir. 

İyi bir ticarî politika, iyi bir para ve kredi 
politikası ile üretim ve tüketim arasında arz 
ve talep dengesinin kurulmasiyle sağlanır. Bu 
şartlar ticaret erbabını da genellikle halk yara
rına harekete zorlar. Aksi halde ticaret, halk 
gözünde fena puan alacak noktaya itilmiş de
mektir. Bunun sorumluluğunda Hükümet eden
lerin de payı önemli yer tutar. 

Muhterem milletvekilleri, 
Halkın ticaretten şikâyeti başladığında eko

nomik ve malî politikada da uygunsuzluklar 
ve tutarsizlıklar başlamış demektir. Bu sebeple 
iyi bir ticarî politika yürütebilmek, kendi ka
nunlarına göre iyi bir ekonomik ve malî poli
tika yürütülmesine de bağlıdır, iyi bir ticaret 
politikasına imkân veren ekoonmik ve malî 
politika yurt kalkınmasını hızlı bir gelişme 
temposuda tutan politikadır. 

Değerli milletvekilleri, 
Bugünkü ticaretimiz üzerinde bir inceleme 

yapılınca, ticarî haytımızın önemli sıkıntılar 
içinde bulunduğu görülmektedir. Üretimin tü
ketime yetmediği bir devrede fiyatlar devamlı 
yükselmiş, fiyatları tutabilmek için ekonomik 
olmayan kontrollar uygulanmak zorunda kalın
mıştır. Memleketimiz bir taraftan talep artışı
nın, diğer tarftan üretim yetersizliğinin acıla
rını çekmektedir. 

Dış ticaretimiz gittikçe büyüyen açıklar ver
mekte, dış ödeme dengemiz ancak artan işçi 
dövizleri ve dış borçlanmalarla kurulabilmek
tedir. 

ithalâtımızda yatırım mallan oranı azalır
ken, ham ve mamul madde oranları yükselmek
te, daha çok yüksek gelir düzeyine tüketim 
malları üreten çeşitli oranlarda montajcı bir 
sanayi ithalâtla beslenmiş olmaktadır. 

Hulâsa edersek, yıllardır fasit bir daire üze
rinde dönüp duruyoruz, ihracatın geliştirileme-
yişi, ithalâtın devamlı büyümesi, aradaki far
kın ihracat dışı gelirlerle ve borçlanmalarla 
karşılanması, yerli hammaddeye dayalı üretken 
yatırımların gelişmeyişi, enflâsyona sebebolan 
para ve kredi politikası, fiyatların devamlı yük
selmesi ve karaborsacılığın imkân ve vasat bul
ması gibi.. Ekonomimizin bu kısır dönüşten 
biran önce kurtarılması zorunluluğu vardır. Bu
nu düzeltmek tutarlı bir Hükümet programı 
yürütülmesine, Ticaret Bakanlığının bilgili ve 
tecrübeli bir uygulama içerisinde bulunmasına, 
iç ve dış ticarette istikrarlı gelişmeye, dış tica
rette yurt çıkarma en uygun formalitelerin 
tespit edilerek uygulanmasına, para değerinin 
ve fiyatlarda istikrarın korunmasına, kredile
rin üretken yatırımları destekleyip, spekülatif 
gayretlere imkân vermeyecek şekilde düzenlen
mesine, planlı kalkınmanın hedeflerine uygun 
yatırım ve üretim yapılmasına bağlıdır. Aynca 
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ticaretimizin lüzumsuz aracılar ve asalaklardan 
kurtanlmasiyle ekonominin zarar görmeyip, ak
sine rahatlayacağı inancındayız. Lüzumsuz ara
cıların imalâtçı ve sanayici olmalarını teşvik 
edecek bir politika izlenmesi zaruridir. Sana
yicilerimizin bizzat veya örgütleşerek ithalât ve 
ihracatlarını kendilerinin yapmasını, tarımsal 

. ürün ihracının ve ihtiyaçları olan ithalâtın üre
tici örgütlerince yapılmasını, kamu sektörü it
halât ve ihracatının aracısız olarak bizzat ka
mu sektörünce gerçekleştirilmesini yararlı ve 
gerekli buluyoruz. 

Geçen yıllarda yürütülen dış ticaret politi
kasının birtakım spekülatif faaliyetlere imkân 
verdiği şeklinde yaygın şikâyetler görülmüştür. 
Permi ticareti, ihracatta değer düşürülmesi, 
ithalâtta değer yükseltilmesi gibi haller çok 
duyulmuştur, ihracat ve ithalâtta fiyat kontrat
larım bu bakımdan yararlı buluyoruz. Fiyat 
kontrollarmm bilgili ve süratli yapılmasını, 
gecikmeden doğan şikâyetlere meydan verilme
mesini önemle belirtmek isteriz. Dış ticarette 
uygun fiyat için önfiyat kontrollü, sattığımız 
malların değeri pahasiyle işlem görmesine im
kân vereceği için çok yararlıdır. 

Muhterem milletvekilleri, dış ticaretimizin ih
racat kesimi ekonomimizin dar boğazı olmaya 
devam ediyor, ihracatımızda her yıl bir mik
tar artış olmakla beraber, gayri safî millî hâ
sılaya göre oranı azalmaktadır. Bu oran; 

1961'de % 5,8 iken 1970'te % 3,6'ya düş
müştür. 

Dolayısiyle bu hal memleketimizin dünya 
ticaretindeki yerinin küçüldüğünü göstermekte
dir. Teknik gelişmeyi yakından izleyen bir sa
nayi aranan malları üretmezse ihracatımızın se
viyesini korumak mümkün olmaz. Milletlerarası 
ticarette söz sahibi olmanın şartları kalitede, 
standardı korumada, seri ve sürekli üretimde, 
ambalaj ve pazarlamada gerekli teknik bilgi ve 
ihtisasa değer veren, disiplinli bir çalışmayla 
mümkündür. Yıllardır bu sağlanamamıştır. Dün
ya pazarlarında yer tutamayışımız, ihracatımı
zın gelişmeyişi bu yüzdendir. Bir mukayese ya
parsak, 1965 - 1970 yılları ortalamasına göre; 

Batı Almanya'da kişi basma ihracat 360 do
lar, ithalât 290 dolar, 

Macaristan'da kişi başına ihracat 200 dolar, 
ithalât 200 dolar, 

Yunanistan'da kişi basma ihracat 57 dolar, 
ithalât 135 dolar, 

Türkiye'de kişi basına ihracat 17 dolar, itha
lât 24 dolardır. 

1950 - 1951 yıllarında fert başına 15 dolar 
olan ihracatımız, 1970'te ancak 18 dolar olabil
miştir. 1950 - 1871 arasında Yunanistan'ın ihra
catı ise fert başına üç mislinden fazla artmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dünya piyasasında genellikle tarım ürünleri

nin fiyatları sabit değerlerle gerilemekte oldu
ğundan, az gelişmiş ülkeler tarımsal ihraçtan 
aynı sabit geliri elde edebilmek için, her yeni 
yılda daha çok ürün satmak zorunda kalmakta
dırlar. Buna karşılık, ithal ettikleri yatırıma 
yarayacak mamuller ise devamlı pahalılanmak-
tadır. 

1956 - 1964 yılları arasında ithal mallarının 
pahalılanması ve ihraç mallarının değer kaybet
mesi sabit fiyatlarla mukayese edildiğinde, dış 
ticarette 939,5 milyon dolarlık kayba uğradığı-
mıs görülmektedir. 

1967 yılı ihraç fiyatları ile 1968 yılı ihraç fi
yatları mukayese edildiğinde 95 maddede 
39 776 000 dolar değer artışına karşılık 63 mad
dede 65 741 000 dolar değer kaybı olmuş, bu se
beple zararımız 19ö7'ye göre 1968 yılı için 25 
milyon doları geçmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
1972 yılı programı iktisadî planlama bölümü

nün 109 ncu numarasında belirtildiği gibi, de
valüasyon, tarımsal ürünlerin çoğunda talep es
nekliğinin katı olması, ayrıca kısa dönemlerde 
arzın artırılamarnası sonucu, ihracatı artırama-
mıştii'. 

İhracatımızı geliştirme yönünden önerilerimi
zi arz ediyoruz : 

ihracatımızı millî problem kabul edip, Dev
letimizin ilgili daireleri, özel kesim ve üniversite
lerimizin konuyu her yönüyle inceleyip gerekli 
tedbirleri bulmaları, 

ihracata dönük sanayie öncelik vermek, teş
vik ve desteklemek, ayrıca tarımsal ürün ve 
hammaddelerin yarımamul. ve mamul ihracına 
imkân verecek sanayiin kurulması ve desteklen
mesi, 

Sanayi ürünlerini ihraç eden sanayicilere 
ucuz faizli kredi sağlanması, 

İhracat yapılması mümkün sanayi dalların
da, sanayiciye yeni yatırım ve hammadde tah-
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sisi yaparken ihracatını nazarı dikkate alan bir 
tahsis düzeni uygulamak, 

İhraç olunan malın niteliğine göre tarımsal 
ürün, işlenmiş tarımsal hammadde, sınaî tüketim 
malı, ağır sanayi ürünleri için yurda yararlılık 
ölçüsüne göre değişik vergi indirimi yapmak, 

İhracının gelişmesi planlanan sınaî ürünleri 
Devlet kesiminde ilgili teşekküllere görev ola
rak verip, idarecilerinin bu konuda muvaffaki
yetlerini aramak özel kesimde de o cins ürünler 
için ihracatı kârlı duruma getirecek teşvik ted
birleri almak. 

Yurt içinde soğuk hava depolarını firigori-
fik nakliye araçlarını yeterli miktara çıkarıp, 
et, balık, yaş sebze, meyva ve çiçek ihracına 
önem vermek. 

Küspe, melas ve diğer yemlerin ihracı yeri
ne, bunları hayvanlarımıza yedirerek et ve iş
lenmiş deri ihraç etmek. 

Güney sınırlarımızda mal ve hayvan serbest 
pazarları kurarak kaçakçılığı kontrol altına alıp, 
ihracat?, resmen yapmak. 

İhracat formalitelerini kısaltıp, kolaylaştırıp, 
yeterli fiyat kontrolünü süratlendirerek zaman 
kaybını ve lüzumsuz masrafı önlemek, 

ihraç malı tarım ve sanayi ürünlerinin kali
te, standart, ambalaj kontrolünü yapmak. 

Sanayici ve ihracatçıların, yeni pazar ve müş
teri bulmak gayesiyle yapacakları gezi v. s. mas
raflarının bir kısmının ihracatları oranında iade 
edilmesi. 

Teşvik tedbirlerini fırsat eşitliği ve objektif 
ölçülerle uygulamak. 

Tarımsal ürün ihracını tarım örgütlerine 
yaptırmak ve bunun için üst örgütlenmeyi sü
ratle tamamlamak, bu örgütleri gerekli bilgiye 
sahip olmaları için eğitmek, örgütlere ihracat 
için gerekli ucuz faizli kredi vermek. 

Bütün ihracat için sigorta sistemini geliştirip 
Devlet garantisiyle takviye etmek. 

Değerli milletvekilleri, 
1971 yılı ithalâtımız 1 milyar 171 milyon 

dolan bulmuş, program hedefi 125 milyon do
lar aşılmıştır. Görülmektedir ki, dövizi bula
bilmek şartiyle ithalâtı artırmak çok kolaydır. 
1972 yılı içinde, 1 milyar 300 milyon dolar gibi 
yüksek bir ithalât programlaşmıştır. işçi döviz
lerimizin yüksek bir seviyede gerçekleşmesiyle 
bu imkân elde edilmiştir. Fakat, işçi dövizleri

miz bir gün kesilebilir; her zaman bu ölçüde 
geleceği garantili değildir, ithalât rahatlığını 
devamlı tutabilmenin en sıhhatli ve sağlam yo
lu, ihracatı geliştirebilmektir. Bu gerçek daima 
göz önünde ututlmalıdır. ithalâtta fiyat kontrol 
tedbirleri süratli ve sıhhatli bir uygulama şar
tiyle iyi sonuçlar vermiş, memleket zararına 
kötü davranışlara müsait bir uygulamadan 
kurtulmuş olmak iyi olmuştur. Tâvizlerle bu 
hal bozulmamalıdır. Ayrıca bol ithal imkânı 
da ithalatçıyı ithalâtta fiyat rekabetine zorla
yarak spekülâsyonu önleyebilir, ithalâtımızın 
bünyesi tetkik edildiğinde, % 58 oranında ham
madde ithalâtına yer verilişinde millî sanayiimi
zin dışa bağlılığı görülmektedir. Millî sanayii
mizin bu bünyesel bozukluktan genel ekonomik 
politika içinde kurtarılmaya çalışılması gerek
mektedir. ithalâtımızın ihtiyaçlara göre dağılı
mı iyi yapılarak lüzumsuz ithal malı stoklarına 
veya ithal malı eksikliğine meydan verilmeme
lidir. 

ithalâtta sanayici döviz tahsislerini kullan
ma sürelerinin uzatılması, dar müddet sebebiyle 
arama ve pazarlık etme imkânsızlığı yüzünden 
ne bulursa onu almak durumunda kalan sana
yiciyi rahatlatacak kaliteli ve ucuz hammdde-
yi bulmk mümkün olacaktır. Döviz bolluğu ne
deniyle yeterli ithal tahsisi yapılabilmesi bu 
sonucu sağlamıştır. 

Âcil ihtiyaç ve yedek parça ithalâtında ön-
f iyat kontrolünün kaldırılmış olduğu belirtil
mektedir. Bu sahada spekülâsyonu önleyici, 
spekülâsyon yapanın ithal müsaadesinin ip
tali gibi, tedbirlerle takviye edilmelidir. Millî 
(Sanayimizin fiyat ve kalitede dikkatli olması 
için müdahale ithalâtı yapılması gerekmekte
dir. Bu bahiste 50 milyon dolar ayrılmış bulun
maktadır. Piyasa şartlarını yakından izleyerek 
gerektiğinde müdahale etmekle suni darlıklar 
önlenebilecektir. 

Değerli milletvekilleri, 
ilâç sahasında, ilâç piyasasında çeşitli ilâç

ların bulunmadığı her gün eczanelerden şikâ
yet olarak söylenmektedir. Bu kotaların böyle 
sahalarda işletilmesinin gerekli olduğu kanaa
tindeyiz. Sayın ilgililerin nazarı dikkatine suna
rız. 

işçi dövizleri, bizzat döviz getiren işçilerin 
de ortak olacağı üretken ve dışa dönük yatırım
lar için kullanılabildiği ölçüde, daha yararlı 
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sonuçlar verecek, hem işçilerin dönüşlerinde iş 
sahibi olmaları sağlanacak, hem de iç piyasada 
bu yüzden doğan talep artışı kontrol altına alı
nabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, ekonomimizin dış 
bağlantılarından en önemlisi olan Ortak Pazar
la ilişkilerimiz konusunda çok dikkatli bir izle
me içindeyiz. Bu konuda akılcı ve gerçekçiyiz. 
Geçiş dönemi protokolünün imzalanması arife
sinde, o günün gerçeklerini dikkate alarak gö
rüşlerimizi ve endişelerimizi grubumuz adına 
belirtmiştik. Şimdi geçiş döneminde gene ger
çeklerimiz açısından görüşlerimizi belirteceğizr 
Ortak Pazar, Türk ekonomisi için ekonomik ba
ğımsızlığımızı muhafaza şartiyle dikkatli ve 
dengeli olmakla bir gelişme vasatı kabul edil
melidir. Münasebetlerimizin dozu, millî ekono
minin yaran ve korunması açısından değerlen
dirilmelidir. Karşılıklı münasebetler, karşılıklı 
çıkarlar dengesi göz önünde tutularak yürütül
melidir. 

Karar ve davranışlarımızda ilişkilerin is
tismarına iki taraf için de müsamahakâr olun-
mamalıdır. Türk ekonomisini zahmetli, riskli teh
likeli bir geçitten sarsıntısız geçirip, büyük im
kânlar ve gelişme vasatı olan Ortak Pazardan 
yararlandırmak ancak beHrttiğimiz tarzda bir 
uygulama ile mümkündür. Dünyanın en ileri 
sanayi ve teknoloji ülkeleri ile bir potada varlı
ğımızı koruyarak yarışmak, Türkiye için önem
li bir karardır. 

Dünyamn siyasî dengesinin ekonomik denge
siyle çok yakından ilgili olduğunu, Batı Avru
pa siyasî dengesinde yer aldığımıza göre, eko
nomik ilişkilerimizin de Batı ile dengeleştirilme-
si zaruretine inanan bir siyasî teşekkülüz. Fa
kat bütün bu uğraşta, en çok önem verdiğimiz 
husus millî ekonomimizin korunarak geliştiril
mesi ve Batı dünyasında şahsiyetine saygı du
yulan bir yerimizin olmasıdır. Türk ekonomisi
ni ileri tekniğe ve prodüktivitiye kavuşturma
dan, kalite ve standarda önem veren bir ekono
mi haline getirmeden, rekabet şartları içindeki 
bir piyasa mekanizmasında muvaffakiyetin zor 
olduğunu görüyoruz. Uzun yıllar maliyetini re
kabet şartları içinde oluşturmayan, ne üretirse 
satabilen ve bu sebeple zarar ihtimali çok az 
olan sanayimizi, ileri teknik, seri ve yüksek üre
tim, pazarlama ve rekabet şartlan içinde olu
şan Batı sanayii ile bir ortama, tedbirsiz bıra-

kıvermek mümkün değildir. 12 ve 22 yıllık ge
çiş döneminde bu meselelerin halledilmesi için 
büyük önem ve dikkat harcanılması gerekecek
tir. 12 ve 22 yıllık süreleri bitmeyecekmiş gibi 
telâkki etmeden, bu konuda iyi plânlama ve ça
lışma yapmak lâzımdır. Ortak Pazarla serbest 
çalışma dönemine girmeden kapasitesi küçük, 
teknolojisi zayıf, maliyetleri yüksek sanayi ku-
ruluşlannı, birleşme ve bütünleşme suretiyle ge
liştirip, rekabete dayanabilir bir bünyeye ka
vuşturmayı kamu sektöründe gerçekleştirip, 
özel kesimde de teşvikte fayda vardır. Rekabete 
dayanabilir anlayışı ile bir kısım yeni teşebbüs
leri feda etmek, bizi sadece Ortak Pazarla re
kabet yapabilecek güçte olanlarla yetinmek du
rumunda bırakılabilir. Ezileceklerin millî servet 
oluşu unutulmamalıdır. Protokoldeki 12 yıllık 
listelere giren mallar yedinci yıldan, 22 yıllık 
listeye giren mallar 13 ncü yıldan itibaren, cid
dî himaye ve gümrük korumasından eskisi gibi 
yararlanamayacağı hükmü, hem yumuşatılıp 
belirlenecek dallarda himaye imkânı verilmesi, 
hem de bu mallan üreten sanayi dallarımızın, 
ciddî bir gayretle geleceklerini korumak yö
nünden teknik tedbirler almalarını gerekli bu
luyoruz. 

Planlama ve Sanayi Odalan bu konuda çalı
şarak sanayicilerimize yararlı yol göstermelidir
ler. 22 Ocak'ta ingiltere, Norveç, İrlanda ve Da-
mimarka Ortak Pazara resmen üye olmuşlardır. 
Bu hal, Ortak Pazann dünya ekonomisindeki ye
ri ve gücünü diğer güçlerin üzerine çıkarmış, 
dolayısiyle bilhassa İngiltere'nin girmesi nede
niyle memleketimiz yönünden de önemini artır
mıştır. 

İngiltere'nin, bizim dış ticaretimizdeki yeri 
ithalâtta % 9,5, ihracatta % 6,5 civanndadır. 
İngiltere pazarına gümrüksüz veya az gümrük 
ile sattığımız bir kısım mallanınız, ilerde Or
tak Pazarın koyduğu gümrük tarifelerine tabi 
olacağından, bugünkü durumumuzu korumak 
bakımından bir kısım mallanınız için yeni ta
vizler almamız gerekmektedir. 

Ortak Pazarla bütün meselelerimizin özü, 
sanayiimizin korunup ihracaatımızm artması 
noktasında düğümlenmektedir. Yunanistan hem 
tarım, hem de sınaî ürünleri için serbest giriş 
hakkı aldığı halde, biz sadece sınaî ürünler için 
serbest giriş hakkı alabilmişizdir. Ortak Pazar 
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içinde halen bize imkân vâdeden sınaî ürünle
rimizden pamuk ipliği, pamuklu dokuma için 
ise kontenjan konmuştur. 

«Altılı» Ortak Pazar «On'lar» olduktan son
ra, bütün bu konuların yeniden ele alınarak 
memleketimizin yararlarının yeni tâvizlerle ko
runması gayreti sürdürülmelidir. 

Yabancı sermaye konusunda dikkatli olmak 
zaruretini görüyoruz. Yabancı sermaye husu
sunda hayranlığı da, düşmanlığı da yurdumuz 
için yararlı bulmuyoruz. Kanaatimizce sanayii 
ve tabiî kaynakları yabancı sermaye elinde olan 
bir toplum gerçek bir kalkınma içinde olamaz. 
Ekonomik bağımsızlığı mümkün değildir. Ya
bancı sermaye kâr transferleri, gelen yabancı 
sermaye miktarını aşan bir düzeye gelmiştir, 
bize yük olmaya başlamıştır. 

Plan hedeflerine uygun olan alanlarda ülke 
için teknolojik zarureti olan, gelişmemiş böl
gelerde yatırım yaparak, kârından fazla ihra-
caatı gerçekleştirecek, en az yarı sermayesi 
yerli olacak yabancı sermaye kuruluşlarına 
«vet diyoruz. Bu prensipleri uzun tecrübeler ve 
fiilî davranışlara göre elde etmiş bulunuyoruz. 

Bankaların mevduat toplayabilmek üzere 
aralarında sürdürdükleri rekabet nedeniyle en 
pahalı yerlerde lüks ve masraflı şubeler açma
ları, cazip ikramiyeler tertip etmeleri bankalar 
yönünden para maliyetini artırmakta, dolayı-
siyle kredi faizleri yüksek olmaktadır. Bu hal 
kullanılan krediler dolayısiyle ticarî ve sınaî 
işletmelerde maliyet ve masrafları artırmakta
dır. Masrafı % 20 - 22 arasında olan kredileri, 
pahalılığı sebebiyle normal işletmeler kullana
mamaktadır. Bu krediler üretimden daha çok 
spekülatif alanlarda kullanılabilmekte veya teş-
kiâtlanmamış sermaye ve kredi piyasasının işi
ne yaramaktadır. 

Bankalardaki lüksü, israfı azaltıp, kredileri 
daha düşük faizle verme olanağı yaratacak ted
birler bulunmak, bankalarımız pahalılığın âmil
lerinden biri olmak durumundan çıkarılmalı
dır. 

Özel ticaret bankalarının, topladıkları mev
duatın ve her yıl artacak mevduatlarının belli 
bir oranının sanayi yatırımlarında ya bizzat kul
lanmaları, ya da ortaklaşa kuracakları bir ya
tırım bankası bünyesinde yatırım kredileri ola
rak değerlendirmeleri çaresi bulunmalıdır. 

Az gelişmiş bölgelerden toplanan mevdu
atın, mevcut kredi düzeni sebebiyle, oralarda 
plase edilmesi imkânsızlığından gelişmiş bölge
lere kaydığı bugünkü tatbikat yerine, koopera
tif halk örgütlerinin, tarım ve sınaî üretim ya
tırımlarını, proje ve kredi ile destekleyerek, 
hem âdil gelir dağlımına yardım edecek, hem, 
de bölgelerarası dengesizliği giderecek bir 
planlama yapılmasını zaruri görüyoruz. Kredi
lerin hacmen artması yanında toplum katların
da gelir dengesizliğini, bölgelerarası gelişme 
farklılığını giderecek bir düzenleme, bizim ıs
rarla izlediğimiz hedeflerimizden birisidir. 

Millî bankalarımızın, dış ülkelerdeki işçileri
mizin bulundukları ülkede dövizlerini yatıra
bilecekleri millî banka şubeleri açmak konusu 
üzerinde durmalarını önemle istiyoruz. 

Kooperatifçiliğin çeşitli dallardaki gelişimi
ni yararlı buluyoruz. Köy kalkındırma koopera
tiflerinin finansmanı için dışarıya işçi konten
janı verilmesi, köylerde kooperatif kuruluşları
nı teşvik etmektedir. Köy işleri Bakanlığının da 
işbirliği ile, bu kooperatiflere yatırım projeleri 
hazırlanmasında yardımcı olunmasını, uygula
maların yalandan izlenip bu faaliyetin gerçek 
bir kalkınmaya yardımcı olmasının sağlanma
sını, kooperatif suiistimallerine meydan veril
memesini, gerçekçi kooperatifçiliğin nasıl fayda 
sağlayacağının vatandaşlarımızca anlaşılmasına 
imkân vereceği için ısrarla izliyor ve istiyoruz. 

Örgütlenmiş halk kesimi ekonominin her 
dalında, tarımda sanayide, ticarette etkili bir 
halk sektörü olarak ağırlığını ortaya koymadan, 
karma ekonomi düzeni tamamlanmış olmamak
tadır. Bunun eğitimi, alıştırılıp teşviki ve des
teklenmesi suretiyle, halkın yaratıcı gücünü 
yurt ve toplum yararına ortaya çıkarmak gerek
lidir. 

Çalışmalarında halk için, yurt için ödev duy
gusu olan, sorumluluk hisseden, yurdun geri 
kalmış bölgelerine doğru kayıp yayılarak ora
ların imar ve kalkınmasında halkla işbirliği 
yapmada kendilerinin de ödevli olduğu inancı 
içinde bulunan, işsiz ve az gelirli vatandaşların 
işe ve gelire kavuşturulması zorunluğunu des
tekleyen, halka dönük özel girişim sahipleri, 
C. H. P. nin saygı duyduğu yaratıcı yurttaşlar 
olarak takdir ve tasvip ettiği kimselerdir. Fakat 
bencil menfaatlerden başka hiçbir manevî ölçü 
ve sorumluluk hissetmeyen, Devlete ve yurttaş-
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lara karşı sorumluluk duymayan, yararlarını 
düşünmeyen, spekülatif hareketleri meşru gö
ren zihniyetteki bir girişim sahibine, C. H. P. 
nin saygı duymadığı, bu gibileri yurda ve yurt
taşlara yararlı kabul etmediğini belirtmekte 
sakınca görmüyoruz. Çeşme akarken testinizi 
doldurun diyen bir zihniyet, yurt çıkarlarını ge
ri plana atan bir zihniyettir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Teşvik tedbirleri, halkı tasarrufa teşvik su

retiyle yatırımlara finansman kaynağı bulmak
ta, plan içi yatırımı ve prodüktif üretim gayret
lerini artırmakta, işsizliği önîeyip daha çok is
tihdam sağlamakta, yatırımları az gelişmiş böl
gelere kaydırıp kalkındırmakta, ihracatı geliş
tirip çoğaltmakta, uygulanacak kolaylık ve teş
vik unsurları olmalıdır. 

. Teşvik tedbirleri, keyfî bir uygulama ile bu 
ad altında fert ve zümre zengin etme durumuna 
gelirse, C. H. P. Grubu bu tarz hareketlere her 
zaman karşı olacaktır. Bu tedbirler plan hedef
leri ve fırsat eşitliği içinde uygulandığı ölçüde 
yararlı ve âdil olur. Bilhassa sade halkın giri
şimlerde pay sahibi olacağı, az gelişmiş bölge
lere kayacak yatırımlara olanak sağlayacak teş
vik tedbirlerine öncelik verilmesi gerekir. Top
lumda, sosyal dengenin ve g-alir dağılımında 
dengenin kurulmasına, sosyal adalet sağlanma
sına yardım edecek teşvik tedbirleri, ortanın 
solundaki C. H. P. nin akılcı bir gerçekçilikle ya
nında olacağı tedbirlerdir. 

Değerli milletvekilleri, 
Son iki yıl içinde hızlı bir pahalıianma hal

kımızı adeta şaşırtmıştır. Memur, köylü, İşçi, kü
çük esnaf emsali vatandaşlarımızın gelirlerinde 
çeşitli oranlarda mütevazi artışlar olur, dar ge
lirliler gelirlerimiz arttı diye sevinirken, yeni 
fiyat artışları bu gelir artışını da massederek, 
eskisinden daha zor bir yaşantı düzeyi ortaya 
çıkarmıştır. 

Bilhassa devalüasyon sonrasında, sırasıyle 
başta ithal mallan, ithal mali hammaddelere da
yalı mamuller, iktisadî Devlet Teşekkülleri ma
mul ve hizmetleriyle, belediye hizmetlerindeki 
pahalılık, dalga dalga her alanda etkisini gös
termiş, her şey ateş pahası tabirinde ifadesini 
bulabilen bir fiyat düzeyine yükselip, hayatı ya
şanması güç koşullar altına sokmuştur. Maliyeti 
artıran, talep artıran unsurlar olarak devalüas
yon, iktisadî Devlet Teşekkülleri zamları, işçi 

ücret zamları, destekleme alımları, bütçe açık
ları, işçi dövizleri ve Personel Kanunu uygula
masına ilâveten, çeşitli sebeplerle üretimin art-
mayışı ile yatırımların çeşitli sebeplerle yaygm-
laştırıkp bitirilemeyişinden doğan enfiâsyonist 
etkide memleketimizdeki hayat pahalılığını çeşit
li yönlerden artıran unsurlar olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 
1939 - 1944'te para artışı yılda ortalama 

% 37, fiyat artışı ortalama % 30 olmuştur. 
1945 - 1949'da para artışı yılda ortalama 

% 0, fiyat artışı ortalama % 1,8, 
1950 - 1960'ta para artışı yılda ortalama 

% 16, fiyat artışı ortalama % 10, 
1956 -,1957'de para artışı yılda ortalama 

% 32, fiyat artışı ortalama % 20, 
1961 - 1969'da para artışı yılda ortalama 

% 10, fiyat artışı ortalama % 5 olmuştur. 
Görülüyor ki, para artışı ile fiyat artışı ara

sında yakın bağlantı vardır. 1970 - 1971'de, bir 
önceki yıllara göre % 16 - 17 oranında para ar
tışı olmuş, bu yüzden enfiâsyonist tazyik artmış
tı!'. 

Bu sebeple emisyondaki ve toplam para ar-
zmdaki artış; millî gelir artışı, ekonomiye dahil 
olmayan dış değerlerin ekonomiye girişi hızı 
gibi ölçülerle parelel tutulmak, fiyat yükselme
lerine etki yapacak bir tazyik icra etmemelidir. 

Denk bütçe yapılması, Merkez Bankası kay
naklarının zorlanmaması, kredilerin üretici sek
törlere ve yan kollarına tevcih edilip spekülatif 
dallara verilmemesi, üretim ve tüketim koope
ratiflerini geliştirip, üst örgütlerini kurup, pa
zarlama faaliyetinde bulunmalarının sağlanması, 
Ekonomimizin temel mal ve hammaddelerinde 
fiyat istikrarının kurulması, Devlet cari giderle
rinin tasarrufla kısılması, özel harcamaların âdil 
vergilerle massedilmesi gibi genel tedbirlerin de 
dikkatle takibi, pahalılığı enleyecek sebepler ve 
tedbirlerdir. 

Genel olarak bir malın üretimi az olduğu za
man fiyatının biraz yükselmesi, çok olduğu za
man biraz düşmesi ekonomik bir kaidedir. Aynı 
malda pahalı ve ucuz arasındaki farkın büyük
lüğü, az ile çok üretim devrelerinde aynı mik
tar gelir getirecek seviyede olursa, üretimi ar
tırarak çok kazanmak fikir ve gayesine yer kal
ma*;. Az üretimde de aynı geliri elde eden kimse, 
çok üretmenin zahmetine katlanmaz, kendisini 
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zorlayıp yormaz. Çok üreterek çok kazanmak 
psikolojik ortamının yaratılması için gerekli 
tedbirler uzmanlarca incelenmelidir. Destekleme 
alımlarında bu prensibe dikkat edilmelidir. 

Halka açık anonim şirketler ve sermaye piya
sası ile ilgili düzenlemeler süratle ele alınmalıdır. 

Hazırlanması gecikerek devam eden Türk 
standartlarının hızlandırılması sağlanmalıdır. 

Muhterem miletvekilleri, 
Bakanlığa bağlı İktisadî Devlet Teşekkülle

rinden Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk çiftçisinin 
alınterini değerlendirmede, Türk halkının temel 
gıda maddelerini, halk yararını koruyarak sağ
lamada, denge unsuru olarak görev yapan bir 
millî müesesemizdir. 1971 yılında çok verimli bir 
ürün elde eden köylümüz iyi bir şekilde destek
leme görevini yapan Ofis, kuruluşundan bu ya
na ilk defa 2 milyon tondan fazla bir alımla ba
şarılı bir yılını yaşamıştır. Bu büyük hizmet yı
lında başanlı çalışmaları için kendilerini kutla
rız. 1971 yılı içinde Toprak Mahsulleri Ofisi bir 
imtihandan başarılı çıkmıştır. 

Halen tahıl, çeltik alımı ve ihtiyaç yıllarında 
da ithalâtını yapan Ofisin, diğer kuru ürünler 
ve bakliyat sahasında da destekleme alımı yap
masının, hem köylümüzün emeğinin değerlenme
si, hem de tüketici halkımızın yararına olacağı 
inancındayız. 

Ofisin iç, dış mubayaa, stoklama ve iç, dış 
pazarlama görevlerinin yanında, köylüye tahıl 
alanında iyi tohum, gübre, ilâç toprak tahlili 
ve bilgi yardımı yapmasında, üretimin artması 
ve kalitenin yükselmesi bakımından fayda ola
caktır. Bu suretle yılın belirli aylarındaki alım 
faaliyetinden sonra, uzun bekleme devresinde 
Ofis personelinden çiftçinin yararlanması müm
kün olacaktır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin sermayesi, 1 mil
yar 400 milyondur. Bunun 600 milyon lirası 
ödenmiş, 800 milyon lirası ödenmemiştir. Ofis, 
alım kampanyasına girerken, Merkez Bankası 
reeskont kredisinden finansman ihtiyacını karşı
lamak zorunda kalmakta, dolayısıyle faiz öde
mek durumunda kalmakta, bu suretle Merkez 
Bankası kaynaklarından sağlanan para piyasada 
likit fazlalığı ile enflâsyonist etki yapmaktadır. 
Ofisin sermayesinin biran önce Ofis emrine ve
rilmesi, Ofis ve ekonomimiz yönünden iyi ola
caktır. 

Değerli miletvekilleri, 
Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicinin başlıca 

kredi müessesesi olarak faliyet gösteren Halk 
Bankasının itibarî sermayesi 1 milyar lira olmak
la beraber, ödenmiş sermayesi 280 milyon lirayı 
ancak bulabilmiştir. Kaynak olarak kulandığı 2 
milyar 364 milyor liranın % 88,14'ü yabancı 
kaynaktım. 

iyi bir bankacılık fonksiyonundan yararlana
rak esnaf ve sanatkâra hizmetini sürdürmekte
dir. Yabancı kaynakların 1 milyar 175 milyon 
lirası mevduattan elde edilmektedir. Sermaye 
yetersizliği yüzünden, yabancı kaynaklara öde
diği büyük faiz yükü bankayı güç durumda bı
rakmaktadır. Daha yüksek bir tempo ile serma
yesinin bankaya sağlanması zaruridir. 

Memleketimizde sanatkâr ve küçük sanayici
nin âcil ihtiyacı olan uzun vadeli, ucuz faizli kre
dinin sağlanabilmesi için, buna ihtiyaç vardır. 
Aksi halde Banka, orta ve uzun vadeli kredi li
mitini artırma olanağını bulamıyacaktır. 

Esnaf ve sanatkârların kurdukları 499 kefa
let kooperatifi aracılığı ile 1971 yılında dağıtı
lan 982 milyon liralık kredinin % 3,6'sının ka
nunî takibata maruz kalması, esnaf ve sanatkâr
larımızın banka ile münasebetlerinde olumlu bir 
seyir içinde olduklarını göstermektedir. 

Bankanın şube ve esnaf kefalet kooperatif
leri sayısını daha çok artırarak küçük merkez
lerdeki esnaf ve sanatkârlara da el uzatması bü
yük bir ihtiyaçtır. Esnaf ve sanatkârların üretim 
ve satış için Örgütlendirilerek güçlü bir halk 
sektörü haline getirilmesi bahsinde, Banka ve 
kefalet kooperatiflerinin gayret göstermesini 
hem esnaf ve sanatkâra, hem de yurdumuza ya
rarlı güçlü bir bünye kazandırılmasını temenni 
etmekteyim. 

BAŞKAN — Ek süreniz de bitmek üzere, lüt
fen tamamlayın. 

NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, bir sayfa kaldı. 

BALKAN — Peki, buyurun. 
NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Muhte

rem milletvekilleri, 
Memleketimizin hayvansal gıda maddeleri 

ihtiyacını karşılamakta müdahale ve tanzim gö
revi yapmak üzere kurulmuş olan Et - Balık Ku
rumu üretim bölgelerinde alım, kombinalarda 
kesim ve stoklama, tüketim bölgelerinde satış 
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faaliyetlerini sürdürmektedir. Et piyasasında 
taban fiyat yönünden üreticiyi, tavan fiyat yö
nünden tüketiciyi bir ölçüde koruyabilmektedir. 
Bugün için büyük tüketim merkezlerinde yapı
labilen et tanzim satışları karaborsayı önlemek
te yararlı bir sonuç vermektedir. Bu konudaki 
faaliyetin daha etkili olabilmesi için, büyük mer
kezlerde yeterli stoklar yapılması zarureti var
dır. Aksi halde fiyat dalgalanmalarını önlemede 
kifayetsizlik görülecektir. 

•Kurum, parçalanmış et, konserve et, şarkü
teri mamulleri sahasında halkın itimat ve ilgisi
ni kazanmıştır. 

iKurumun, üreticileri kooperatifleştirerek, 
bağlantı yapıp avans vererek, aracının istisma
rından kurtarması çok yararlı olacaktır. Bu ba
histe Şeker Şirketi ile birlikte yürütülen sığır 
besiciliğini, kontrollü bir şekilde daha yaygın
laştırmakta yarar görmekteyiz. Yurdumuza ye
terli proteini sağlayıp fazlasını et olarak ihra-
cetmek için yurt hayvancılığının geliştirilmesi 
ve canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda her türlü gayretin gösterilmesini yararlı 
buluyor ve istiyoruz. Üretim bölgelerinde alım 
faaliyeti iyi organize edilebildiği ve değer fiyat 
verildiği ölçüde, canlı hayvan kaçakçılığının 
azaJabileceği kanaatindeyiz. 

Kurumun balıkçılık konusundaki gayretle
rini arttırması için, kuruluş kararnamesinde ta
dilât yapılması gerektiği raporda belirlenmek
tedir. Yurdumuzun üç tarafındaki denizlerde 
çeşitli ve bol balık olduğu halde, balık tutma 
ve balık tüketme seviyemiz çok yetersizdir, özel 
balıkçılığımız kifayetsiz araçlarla imkânsızlık
lar içerisindedir. Halkımıza bol balık yedire-
bilmek, denizlere uzak iç pazarlara balığı götü
rebilmek, fazla üretimi dış pazarlarda değer
lendirmek üzere güçlü bir balıkçılık faaliyeti
ne, denizde tutarak, stok ederek, taze ve kon
serve halde pazarlamak suretiyle yürütmek, ku
rumun bu alanda görev almasını zorunlu kıl
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yurt tarımına kredi sağlayan en eski ve en 

güçlü bankamız olan Ziraat Bankası, güç ve 
önemli bir görevi, öz kaynak yetersizliği içinde, 
muvaffakiyetle yapmaya çalışmaktadır. Kay
naklarını gittikçe daha yüksek oranlarla tarım 
dalına kaydırmasını, 1972 yılı içinde bu oranın 
% 80 ölçülünde programlaşmış olmasını mem

nuniyetle izliyoruz. Bankanın kontrollü tarım 
kredisi dağıtma faaliyetini, daha hızlı artırarak 
yurdumuzun tümünü kapsamına almasıyle kre
dilerin veriliş hedefi içinde kullanılmasının ta-
kibadilmesi, tarımsal üretimin artırılması yö
nünden gerekli ve yararlı bulduğumuz bir hede
fimizdir. Ziraat Bankasının çiftçi başına verdi
ği ortalama tanm kredisinin ve asfgari kredi 
miktarının, artan piyasa karşısında yeterli bir 
seviye kazanması ve kredi alamayan çiftçi kal
maması temennimizi belirtmek isteriz. 

Tanm Kredi Kooperatifleri, köylümüzle iç 
içe görev yapan yararlı kuruluşlardır. Parla
mentomuzdan yeni çıkacak kanunları ile üst ör
gütleri kurulup gelişmesi tamamlanınca, köylü
müze her yönü ile daha faydalı olacakları inan
cındayız. 

Halen 21 400 olan bağlı köy sayısının tüm 
köylerimizi kapsar duruma gelmesi için gerekli 
çalışmalar süratlendirilmelidir. Varlıklarının 
670 milyon lirayı bulduğu bir devrede bu işin 
kolaylaştığı kanaatindeyiz. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin kimyevî güb
re dağıtımında yaptığı göt&v başarılı olmakta
dır. Çiftçilerimizin tüm kredi ve gübre ihtiya
cının Tanm Kredi Kooperatifleri eliyle gerçek
leştirilmesi, kimyevî gübre üzerinde lüzumsuz 
aracı kârına imkân verilmemesini önemle öne
riyoruz. 

Ziraî donatımın, bağlantılı acentalanyle yü
rüttüğü gübre dağıtımı çeşitli şikâyetlere sebe-
bolmaktadır. Kooperatifte bulunamayan bazı 
gübrelerin karaborsa satılması gübi tasvibetme-
diğimiz faaliyetler şikâyet konusu olarak belir
tilmektedir. Gübre ithalât ve yurt içi tüm dağı
tım faaliyetinin, Devlet kontrolü altında Tanm 
Kredi Kooperatiflerince yapılmasını önemle 
tavsiye ediyoruz. 

Fiyatları Devletçe tâyin edilerek yürütülen 
bugünkü tatbikatta, Ziraî Donatım zarar ettiği 
gerekçesiyle fiyat artırılmasını isterken, koope
ratiflerin, Devletin tâyin ettiği fiyatların da al
tında gübre satabileceği inancında oluşu, önem
li bir gerçeği ortaya koymaktadır. Bu gerçek, 
kooperatiflerin, halk yararını sağlamada isabe
tini göstermektedir. 

Yüce Meclise 0. H. P. Grubu adına saygılar 
sunar, bütçenin Türk Milletine hayırlı olmasını 
temenni eder, Bakanlık mensuplarına başarılar 
dileriz. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkül ederim, Sayın Yavuz-
kan. 

Sayın Kesit önder, M. G. P. Grubu adına 
buyurun. 

Saat : 18,17. 
M. G. P. GRUBU ADINA REŞİT ÖNDER 

(Tokat) — Sayın Başkan, Ticaret Bakanlığı
nın değerli temsilcileri ve muhterem arkadaş
lar, 

Ticaret Bakanlığının 1972 malî yılı Bütçesi 
üzerinde Millî Güven Partisi Meclis Grubunun 
görüşlerini arz ve ifade etmek üsere huzurunuz
dayım. 

1972 malî yılı Bütçesinin tümü üzerindeki ko
nuşmalarda partimizin temel görüşlerini Sayın 
Genel Başkanımız büyük ölçüde açıklamış ol
duğundan, aynı konular üzerinde teferruatla 
durmadan düşüncelerimizi arza çalışacağım. 

Partimiz, memleketimizin kalkınmasının hür 
demokratik rejim içinde olacağı inancındadır. 
Ekonomik ve ticari alandaki gelişmemizin kar
ma ekonomi sistemi içinde gerçekleşeceği ka
naatindeyiz. Bu itibarla Ticaret Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşlerimiz bu temel ilkelere 
dayal?. olacaktır. 

Ticaret Bakanlığı memleketimizin iç ve dış 
ticaret konularını tanzim ve murakabe ile gö
revlidir. Bu Bakanlığa bağlı kuruluşlar: iç Ti
caret Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Genel Sek
reterliği, Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü, 
Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü, Standardizas-
yon Müdürlüğü, Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri 
Müdürlüğüdür. Ayrıca iktisadı Devlet Teşek
küllerimizden birçoğu, Ziraat Bankası, Halk 
Bankası, İstanbul Emniyet Sandığı, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu gibi ku
ruluşlar bu Bakanlığın bünyesinde yer almış
tır. 

Bakanlık, yukarda belirtmiş, olduğumuz te
şekküllerle, ziraî ve ticarî kredi politikasını, kü
çük esnaf ve sanatkârlara ait kalkınma politi
kasını, hububat ve başka birçok tarım ürününün 
alım - satım, işlerini düzenler. 

Ticaret Bakanlığı, Et ve Balık Kurumu va-
sıtasiyle çok önemli bir alanda vatandaşlarımı
zın beslennıesiyle ilgili bir görevi de yürüt
mektedir. Bu Bakanlık üreticiyle tüketici ara
sında gerekli mal akımını en uygun şekilde sağ
lama, iç ve dış ticareti geliştirme, ekonomik kal

kınmamıza tesir edecek çok önemli kararlar 
alma ve uygulama durumunda olan bir Bakan
lıktır. 

Bakanlığın Teşkilât Kanunu 32 yıl önce çı
karılmış olup, genişleyen görevleri ve yetkileri 
karşısında yetersiz kalmaktadır. Bir yeni kuru
luş kanununun gecikmeden çıkarılması zarure
ti vardır. 

Bilindiği gibi Türkiye'nin en önemli iktisadî 
problemlerinden biri dış ticaretimizdeki açığın 
daraltılması, ihracatımızın çeşitlendirilmesi ve 
artırılmasıdır. Sanayileşmemizin gerekli kıldığı 
yatırım mallarının ve hammaddelerin yeterli 
miktarda ve 'zamanında ithali, kalkınmamız bakı
mından hayatî önem taşır. 

Para ayarlamasından sonra ihracatımızda 
büyük bir artış sağlanması haklı olarak bekle
niyordu. 1971 yılında özellikle sanayi mamulleri 
ihracatında bir gelişme olmuştur. Pamuk ürünü
müzün ve ihracatımızın yüksekliği, ayrıca dün
ya pamuk fiyatlarının yükselmesi, alivre satış
larla ilgili kararın bu ortam içinde verdiği olum
lu sonuç, toplam ihracatımız bakımından fayda
lı olmuştur. 

Ancak, hemen belirtelim ki, geçen yılın ilk 
yarısında, Birinci Erim Hükümeti zamanında, 
yeterli hazırlık yapılmadan uygulanmasına baş
lanan aşın derecede müdahaleci usuller, bir sü
re ihracatımızdaki artış hızını kesmiştir. Bu ka
rarların zamanla yumaşatılması ve idari hazır
lıkların sonradan tamamlanması suretiyle, za
rarlı tesirler kısmen daraltılmıştır. Şimdi, ihra
catımız bakımından, hem ihracatı kırtasiyeci 
usullerle engellemeyecek, hem de döviz kayıp
larına yol açmayacak en dengeli ve isabetli yo
lun bulunacağına inanıyoruz. 

Başlangıçtaki tıkanıklıklardan sonra, başlı
ca ihraç merkezlerinde irtibat büroları kurul
ması ve işlerin günü gününe yapılmasına gayret 
edilmesi yerinde olmuştur. Çobuk bozulabilen 
ürünlerin önfiyat kontrolundan hariç tutulma
sı da faydalı olmuştur. 

En gelişmiş ülkelerin bile, ihraç pazarla
rını ele geçirmek ve korumak için, ihracat ya
panlara ve ihraç malı üreten sanayicilere büyük 
kolaylıklar sağladıklarını biliyoruz. Türkiye bu 
yarışta geri kalmak istemiyorsa, iyi tespit edil
miş, âdil, bünyemize uygun teşvik tedbirlerini 
uygulamalıdır. 
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Bu konuya, Sayın Başbakanın Hükümet 
Programının müzakereleri vesilesiyle yapmış 
olduğu konuşmada ve Sayın Maliye Bakanının 
1972 yılı Bütçesini sunuş konuşmasında önem
le yer vermiş oldukları, yabancı ülkelerde ça
lışan işçilerimizin dövizlerinin Türkiye'ye trans
feri meselesi dolayısıyle değinmiş oluyoruz. 

Bu yıl seçim bölgemde memnuniyetle gör
düm ki, Hürriyet Gazetesi yabancı ülkelerde 
bulunan işçilerimizin Türkiye'ye döviz transfe
ri yapmaları için azamî bir gayret ve çaba içe
risindedir. Kendilerine bu kürsüden bu memle
ketin bir evlâdı olarak teşekkürü bir vazife bi
lirim. 

Bundan 20 gün evvel benim seçim bölgeme 
ve komşu vilâyetlere mensobolup, Almanya'
da çalışan işçi arkadaşlarımız Türkiye'de bir 
fabrika, bir tesis kurmak için Almanya'da bir 
şirket kuruyorlar. Gidiyorlar, oradaki Tica
ret Ateşemize, «Bunun kanunî formaliteleri ne
dir» diye sorup, gerekli her şeyi yaptırıyor
lar. Buna «Muamele tamamdır» diye imza atı
lıyor. Bunun üzerine işçi vatandaşlarımız Ber
lin'den, Hamburg'tan kalkıp Türkiye'ye geli
yorlar. Çünkü, yapacakları işin muamelesi 
bitmiştir, oradaki ateşemizin ehliyetinden hiç 
şüphe etmiyorlar. Geliyorlar buraya, «Bir nok
ta eksik, bir virgül yanlış konmuş, hadi baka
lım git Hamburg'a, sen bunu yaptır öyle gel» 
deniyor. 

Arkadaşlar, duyduğumuza göre yurt dışın
da işçilerimizin 15 milyar liranın üzerinde pa
raları var. Eğer, biz bu kademelerde, bu büro
larda bu engeli, bu müşkülâtı gösterdiğimiz 
takdirde bu memlekete kolaylıkla döviz gel
mez. 

En sonunda benim hemşehrim diyor ki, «O 
halde biz buraya dövizimizi getirmeyelim, ben 
her gün Hamburg'la Türkiye arasında gidip ge
lecek değilim.» 

Binaenaleyh, bizim burada «ehliyetli» de
mekten maksadımız şudur: Eğer oradaki ate-
şemiz ehliyetsiz ise, hata yapmışsa ilgili Ba
kanlık o ateşemizi geriye çeker, bilgili bir me
muru oraya gönderir, yahut da buradaki me
murumuz bu işi maksatlı yapmışsa o memurun 
kulağının çekilmesi lâzım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, bizzat şahidi oldu
ğum vakayı anlatmak için bilhassa bu nokta
ya değinmiş bulunuyorum. 

Mahsul ve mamullerimizi fuar ve sergiler 
vasıtasıyla tanıtmak, numunelerin görünmesi
ni sağlamak da büyük önem taşır. 

Dış ticaret faaliyetlerimizi kırtasiyeciliğe 
boğmadan, fatura oyunlarıyle mücadele edil
me yollan aranmalıdır. Bu çeşit oyunlara son 
vermek için ciddî ve tesirli tedbirler alınması 
çok lüzumludur. Ancak bu tedbirleri alırken 
dürüst müteşebbislerin ihracat yapma şevki 
kırılmamalıdır. 

Bilindiği gibi, Millî Güven Partisi, ihraca
tımızı geliştirmek amacıyle, bir Dış Ticaret 
Bakanlığının kurulmasını istemiş idi. Ancak, 
hemen ifade edelim ki, bizim anladığımız mâ
nada bir Dış Ticaret Bakanlığının görevi, tica
rî hayatı alabildiğine formalite ve kırtasiyeci
liğe boğarak dış ticaret ilişkilerinin gelişmesini 
güçleştirmek değildi. Tam aksine, biz, Türk 
İhraç malları için yeni pazarlar arayan ve açan, 
ihracatı engelleyici güçlükleri ortadan kaldı
ran, muameleleri basitleştiren ve kolaylaştıran 
bir bakanlık düşünmüş idik. 

Bütçe Karma Komisyonu raporunda, ihra
catı teşvik için alman ve alınacak tedbirler
den bahsedilmektedir. Vergi iadesi, ihracata 
dönük sanayi için kredi ve döviz tahsisinde 
kolaylıklar, düşük fazli kredi, bâzı muamele
lerde vergi ve hare istisnaları uygulanması, bu
gün yürürlükte olan başlıca tedbirlerdir. 

Yeni Ticaret Bakanımızın, ihracat yapan 
müteşebbislerin büyük bir memleket hizmeti 
gördükleri anlayışına sahibolarak ve her ihra
catçıya döviz kaçakçısı gözü ile bakmak hasta
lığından tamamıyle uzak durarak, ihracatımıza 
büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz. Mev
cut teşvik tedbirlerinin, asıl amaçlarına uygun 
şekilde uygulanmaları yanında, ihracat banka
cılığının geliştirilmesi, ihracat sigortası gibi 
konular üzerinde durulması yerinde olacaktır. 

İhracatımızın gelişmesinin üstün kaliteli ve 
maliyet fiyatı bakımından ihracı mümkün mal 
üretmeye bağlı olduğu da unutulmamalıdır. 

Bu yolda plânlı dönemde bir hayli mesafe 
alınmış ve ihracı mümkün sınaî mamullerimiz 
çoğalmıştır. 

Yabancı ülkelerde bizi temsil eden ticaret 
ateşelerimizin ehil kimseler olmaları, görevle
rini gayretle ve bilgi ile yerine getirmeleri de 
önem taşır. Kanaatimizce, yalnız ticaret ate-
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şeleri değil, büyükelçilerimiz ve onların mesaî 
arkadaşları da, ihracatımızı artırmak için bi
rinci derecede görevlidirler. 

Birkaç kelime ile de kredi dağıtımına temas 
etmek istiyorum. 

Kredilerin bölgelerarası dağıtımında daha 
çok adalet sağlamak zorunluğu vardır. Sayın 
Bakanın bu konu üzerine eğilmelerini ve bölge-
lerarası dengesizlikleri hafifletici bir kredi po
litikası takibi yolunda gerekli ilgiyi göstermele
rini bekliyoruz. 

Hayat pahalılığı konusuna gelince: 
Geçen yıl vatandaşlarımızı en çok ıstıraba 

sürükleyen konulardan biri hayat pahalılığı ol
muştur. Hayat pahalılığı ile mücadelede etki
li tedbirlerin iktisadî tedbirler olduğunu belirt
mek isteriz. 

Özellikle yiyecek, giyecek ve yakacak gibi 
zarurî ihtiyaç maddeleri fiyatlarının ölçüsüz şe
kilde ve büyük hızla yükselmesi, geçim dar
lığı çeken milyonlarca vatandaşı ıstıraba sürük
lemiştir. Sayın Bakanın, Hükümette görev 
aldığı günden bu yana, birçok beyanlarında 
bu konu üzerine eğilerek «fiyatlarda istikrarı 
sağlamak başlıca görevimiz olacaktır» dediğini 
kaydetmek isterim. 

Yeterli mal arzını sağlamak, hayat pahalı
lığı ile mücadele bakımından hayatî önem ta
şır. Üretimi kısacak, mal arzını daraltacak 
yanlış müdahalelerin hayat pahalılığını azalt
mak yerine artıracağı kanaatindeyiz. Et fi
yatlarının yükselmemesi için başlıca tedbir et 
darlığını gidermek üretimi teşvik etmek, besi
ciliğe darbe vurmamak, hayvancılığı geliştiri
ci tedbirleri almaktır. Diğer ihtiyaç maddele
ri bakımından da gerçek ve sağlam tedbir, üre
timi ve mal arzını artıracak tedbirlerdir. 

İş hayatımızı düzensizlikten, yaz - boz tah
tası olmaktan, istikrarsızlıktan, kararsızlıktan 
kurtarmak lâzımdır. Devletten alacağını ala
mayan ve bu yüzden borçlarını gününde ve za
manında ödeyemeyen, protesto olan, banka
larda irtibatı kesilen ve mesleğini terk etmeye 
mecbur kalan vatandaşlarımız vardır. Kendi 
kusurları olmadan bu fecî duruma sürüklenen 
yurttaşların yeniden iş hayatına kavuşturulma
ları hususunda Hükümetin tedbir düşünmesi fe
rahlık yaratacaktır. 

Bu münasebetle bankalarımızın faiz hadle
rine de değinmek isterim. 

Bankaların lüzumsuz masraf ve külfetlerden 
kurtarılması, faiz hadlerinin de müteşebbisle
rin tahammül edemeyeceği derecede yüksek ol
masının önüne geçilmesi yerinde olacaktır. 
Fiilî faiz yükü, bilindiği gibi, kanunî faiz had
lerinin çok üstündedir. 

Tarımdan geçinen milyonlarca vatandaşımı
zın başlıca kredi kaynağı Ziraat Bankası kredi
leridir. 

Devlet bütçesine Ziraat Bankası için kon
ması gerekli olan ödenekler yıllardan beri 
bütçelerde yer almamaktadır. Ziraat Bankası
nın, destekleme alımlarının sonucu olarak, 
Devlet bütçesinden alacakları da büyük ye
kûnlar tutmaktadır. Bu alacakların itfası ve 
bankanın özkaynaklarmın artırılması için ge
rekli tedbirler düşünülmelidir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri de Ziraat Ban
kasına geniş ölçüde yük yüklemektedir. Koo
peratifçiliğin geliştirilmesi şarttır. Bu bir 
Anayasa hükmüdür. Tarım Kredi Kooperatif
lerini daha iyi işler hale getirmek lüzumuna 
inanıyoruz. 

Ticaret Bakanlığına bağlı olan Halk Ban
kası, küçük esnaf ve sanatkârlarımızın kredi 
ihtiyacını karşılayan ve bu vatandaşlarımızın 
kurdukları kooperatifleri destekleyen başlıca 
kredi kuruluşumuzdur. Yüce Meclis son yıllar
da küçük esnaf ve sanatkârlarımızın lehinde 
birçok müspet adımlar atmıştır. Ancak görü
nüşe göre, Halk Bankası kâr etmemekte ve 
1971 yılından itibaren zarara mahkûm görün
mektedir. Bankayı zarardan kurtaracak ted
birlerin acilen alınması lüzumuna inanıyoruz. 
Bankanın Devlet bütçesinden ve bazı fonlardan 
alacakları vardır. Bunların ödenmesi sağlan
malıdır. Türk esnaf ve sanatkârının kalkındı
rılması, bu zümrenin bankası olan Halk Ban
kasının gelişmesine ve imkânlarına geniş ölçü
de bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Et ve Balık Kurumunun, Türkiye'nin bes-

lenmesindeki hayatî önemi meydandadır. Hay
vancılığa müsait bir ülkede nüfusun et ihtiya
cı karşılanamıyor. Hattâ bu gidişle, yakın bir 
gelecekte, Türkiye'nin sanayileşmek için muh-
taçolduğu dövizlerle et ithal etmek zorunda ka
lacağı uzmanlarca hesabedilmekteıdir. Bu dâ
vaya, Tarım Bakanlığı ile birlikte Sayın Ba-
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kanın önemle el koymasını rica ediyoruz. Et 
ve Balık Kurumu, ucuz et satma politikası ile, 
geçen iki yılda 200 milyona yakın zarara uğ
ramıştır. 1972 yılında da buna benzer bir za
rarla karşılaşacaktır. 

Besiciliği geliştirici, kuzu kesimini önleyi
ci, üreticinin hakkını üreticiye veren bir poli
tika izlemek zorunluğuna inanıyoruz. Hükü
met 2 - 3 kiloluk kuzuların kesilmesini mutlaka 
önlemelidir. Bu israf sona ermelidir. 

Kurumun, zamanında et alabilmesi, görevi
ni tam yapması için gerekli imkânlarla teçhizi 
lâzımdır. Kurumun bazı kombinalarda veteri
ner hekim sıkıntısı çektiği de acı bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Hububat müstahsilinin dertlerine de değin

mek istiyoruz. Türkiye'de buğday ve başka 
hububat yetiştiren köylüler devamlı sıkıntı için
dedir. Buğday fiyatlarına yapılan sembolik 
zam, maliyetlerin yüksekliği ve hayat şartları
nın ağırlığı karşısında dar gelirli köylü yurt
taşlarımızı tatmin etmemiştir. 

Deniz ürünlerimizin değerlendirilmesi de, 
hem beslenme, hem de ihracat bakımından 
önem taşımaktadır. Deniz avcılığı Türkiye'
de primitif usuller dışına çıkamamıştır. Üç ta
rafı denizle çevrili ülkemizde, bu konunun il
gililerden ciddî himmet beklediği inancında
yız. 

Sözlerimi tamamlarken kalkınma planımızın 
hedeflerine ulaşması bakımından Ticaret Ba
kanlığımıza büyük görevler düştüğünü bir de
fa daha tekrarlamak isterim. 

Kalkınma planımızın ilkelerinden biri, istik
rarın korunmasıdır. Enflasyonu önlemek, fi
yatların ve maliyetlerin hızla yükselmesine ça
re bulmak, hayat pahalılığından ıztırap çeken 
yurttaşların bu ıztırabı üzerine ciddî tedbir
lerle eğilmek Bakanlığın temel görevlerinden 
biridir. Kalkınma planımızın başka bir ilkesi 
de, Türkiye'yi, yakın bir gelecekte dış yar
dıma muhtaç bir ülke olmaktan kurtarmaktır. 
Ekonomimizin «dışa bağlılığını» azaltmak için 
ihracatımızı artırmak hayatî bir davamızdır. 

Bir taraftan yüksek seviyede bir kalkınma 
hızına ulaşmak için gerekli yatırımları ve itha
lâtı yapmak, öte yandan bu ithalâtın gerek
tirdiği kaynakları bulmak, en büyük dâvaları
mızdan biridir. İşçilerimizin sağladığı yüksek 
döviz miktarı sevindiricidir; fakat yalnız bu

na bel bağlamak caiz olamaz. Bu kaynağın ne 
kadar süreceği bilinemez. 

Yabancı sermaye yatırımları konusunda Mli-
lî Güven Partisinin görüşleri, partimizin söz
cüleri tarafından bu kürsüde birçok defa te
ferruatı ile açıklanmıştır. Yabancı sermayenin, 
Türkiye'ye zarar verecek şartlarla değil, ikti
sadî kalkınmamıza faydalı katkılarda buluna
cak şekilde gelmesi ve yabancı sermayenin ge
tirdiğinden çok götürmemesi için, Ticaret Ba
kanlığımıza önemli görevler düşmektedir. 

Vaktin müsaadesi nispetinde, Ticaret Ba
kanlığı bütçesi üzerinde grubumuzun görüşle
rini özetlemiş bulunuyorum. 

Bu Bakanlığın başında, henüz göreve baş
lamış olan Sayın Bakana Millî Güven Partisi 
Grubu adına başarılar dilerim. Aynı şekilde, 
Bakanlık mensuplarına verimli ve başarılı ça
lışmalar diler, bütçenin Ticaret Bakanlığı ca
miasına ve bu Bakanlığa bağlı kuruluşlara ha
yırlı olması temennisiyle Yüce Meclisi Millî 
Güven Partisi Meclis Grubu adına saygılarla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın önder. 
Ek sürenizden 9 dakika kalmıştır. 

Söz sırası Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Ekrem Dikmen'de, buyurunuz efendim. 
Saat : 18,39. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; 

İsminin herkes tarafından pek büyük görül
memesine rağmen, vazifeleri çok çeşitli ve ağır 
olan Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde Parti 
Grubumuz adma görüşlerimizi arz ederken, bü
tün meselelerin üzerinde durmanın zaman bakı
mından mümkün olmadığını da ifade etmek is.-
terim. 

Muhterem milletvekilleri, Birinci Erim Ka
binesi kurulur kurulmaz Ticaret Bakanlığı bün
yesinde bulunan bir kısım kuruluşlar ayrılarak 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı haline geti
rilmiş, İç Ticaret ve Teşkilâtlandırma Genel 
müdürlükleri ve bunlara bağlı olan daireler de 
Sanayi Bakanlığına devredilmek suretiyle Tica
ret Vekâleti lağvedilmişti; bu, 8 aylık bir hadi
sedir. 

Bu hadise o zaman, Birinci Erim Hüküme
tinin dış ticarete büyük önem vermiş olmasının 
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delili olarak tefsir ve kabul edilmişti. Halbuki, 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir organizasyon 
içerisinde inkişaf etmiş olan bu umum müdür
lükler, bilhassa bu üç teşkilât uzun seneler bir
birleriyle uzlaşarak hizmette kolaylık ve sürat 
kazanmıştılar; bu işler aslında zor işlerdir. Bu 
hizmet temposu Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlı
ğının kurulmasıyla birden bire durmuş ve hiz
metler birbirinden kopmuş kendisine çekidüzen 
vermeye çalışan yeni - 8 aylık - Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanlığı ise bu devre içinde ismine 
rağmen dış ticaretle ilişkisini adeta kaybetmiş
tir. Bu sebeple de, bu daire ile münasebeti olan 
iş sahipleri büyük zararlara maruz kalmışlar ve 
hattâ içlerinden bazıları işlerini tasfiye etmek 
gibi kötü bir duruma duçar kalmışlardır. 

Memleketimizin ise maddî bakımdan bir kı
sım kayıpları olmuştur. Sanayi Bakanlığına dev
redilen diğer iki genel müdürlük teşkilâtları da 
aynı hale maruz kalmış, Sanayi Bakanlığına ir
tibat ve intibakları bu 8 aylık devre içinde ka
bil olamamış; aynı hizmet zararları burada da 
kendisini göstermiş Taşınmalar, memurların 
eşya kovalamaları, dosya taşımaları ile uzunca 
zaman geçiştirilmiş. Bizde, bu çeşit yeni düzen 
hevesi, bir işi yıkıp yeniden düzenlemek gibi he
vesler eskidir, yeni değil.. 

Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığı kurulur
ken ne olmuş?.. Hemen şişmeye başlamış, Dev
lete milyonlara mal olmuş, öğrendiğimize göre 
- rakam kati ise - 384 yeni kadro ihdas edilmiş 
ve bu kadrolara da hemen tayinler yapılmış; 
kırtasiye, demirbaş alınmış, carî masraflara gi
rişilmiş va daireler kiralanmış. Her gün reform 
kabinesi olduğu söylenilmesine rağmen pahalı 
Devlet olmanın yeni bir misâli daha verilmiş; 
bu da reform.. «Ainesi iştir kişinin lâfa bakıl
maz» derler: Kıymetli elemanlarla, vefakâr ele
manlarla mümkün mertebe büyük bir gayret 
içerisinde çalışan ve mücehhez olan Ticaret Ba
kanlığının ortadan bölünerek lağvedilmesi - ki, 
bu Bakanlığın duvarındaki «Ergenekon Desta
nı» levhaları Atatürk tarafından koy durulmuş
tur; o zamandan beri bu Vekâlet var - işini 
düşündük taşındık; Devlet Planlama Teşkilâtı 
veya yetkili ehil heyetler tarafından hazırlanan 
raporlara dayanılarak mı acaba bu yapıldı, 
yoksa saym Erim'in, Başvekilliğin o günlerinde 
verdiği radyodaki sert beyanlarına uygun, bir ku-

[ mandan edası içindeki ve ölçüsündeki azamete 
kapılarak Meclis dışından, uzaydan, bir başka 
dünyadan pek met-hü sena ederek getirdiği, son
ra da ne olduklarını ve niyetlerini kahraman 
edasıyle bir manifestoda açıklayıp istifa eden, 

bizlerin ise 1962-1963 lerden bildiğimiz çok kıy
metli kabine üyesi arkadaşlarının her birisinin 
aklına estiği gibi hareket etmesinden mi doğ
muştur? Araştırdık; bu tarz reorganizasyon 
için ne bir rapora, ne de bir incelemeye ve bir 
araştırma sonucuna dair ize rastlayamadık. 

Sekiz ay gibi kısa bir devrede Devlete ve 
memlekete pek çok zararlar ika ederek ayrılan 
bu kişiler namına, Anayasanın 105 nci maddesi
nin yüklediği yetki ve mesuliyetler içinde sa
yın Erim'in bunun bir hesabını bu bütçe müna
sebetiyle bu Mecliste milletin Parlamentosuna 
vermesi gerekirdi. Bunun aksine, Meclisten çok 
rahat itimat oyu alıp gitmiştir. 

Şimdi, Bakanlık eski durumuna geldiğine 
göre, şimdi de çok mühim meseleler doğdu; ve
kâletlerde herkes âmir oldu, nasıl uyuşurlar bil
mem, ama Allah kolaylık versin. Ne kadar 
'hüsnüniyetli olurlarsa olsunlar, insanlar etten 
kemikten yapılmış.. 

Eski durumuna geliyor, Bakanlıkta yeniden 
ihdas edilmiş yüzlerce kadro var. Soruyoruz, 
ne olacak bu kadrolar? Bunlara gereği kadar 
vazife vermek mümkün olacak mıdır? Satın alın
mış olan kırtasiye, demirbaş eşya ne olacaktır? 
Bakanlıktan boşalıp kiraya geçen daireler ne 
olacaktır, bütün bunların malî portesi ne tut
maktadır? Tabiî sayın Talûnun bunda bir güna
hı yok. 

Düzen değişikliği meraklılarına, Doğan Av-
cıoğlu'nun «Düzen Değişikliği» adlı kitabının 
üçüncü baskısının da yapılmasına ve onun 
çıkardığı «Yön Mecmuası»nı bedava olarak vi
lâyetlerimizde genç lise talebelerine sattıranla
ra, huzurunuzda bir hususu - işaret etmek sure
tiyle - hatırlatmak istiyorum: Bu düzen değişik
liğinin bu kadarının zararı bu ise, ihracatta, it
halâttaki durumumuz, zararlarımız hepsi mey
danda olduğuna göre baJhsi geçen düzen değişik
liğini sayın Erim'in bu vekilleri ve sayın Erim 
Kabinesi bütün memleket çapında düşünseydi-
ler. - Kabineler başvekillerinin isimleriyle anı
lır; Erim'dir bunun mesulü, başkası da değÜ 
İSaym Erim bu düzen değişikliğini bütün mem-

I leket çapında tatbik etmelerine imkân verse idi 
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ne olurdu?... Memleket anarşiye, hatta yok ol
maya giderdi muhterem arkadaşlarım. (DP sı
ralarından «Brova» sesleri) 

Ticaret Bakanlığının, bir ekonomi bakanlığı 
şeklinde çalışması lâzımdır. İthalât ve ihracat 
muamelelerini istihsalden, pazarlamadan ayır
mamıza imkân yok; zincirin bir ucunda istih
sal, gübreleme, pazarlama, öbür ucunda ihra
cat vardır. Bütün bunların organize şekilde ayar
lanması lâzım. Bu zinciri parçalamak suretiyle 
meseleyi halletmemize imkân yok. Aslına rücu 
ed^n şekliyle Vekâlet eskisinden daha iyi çalışa
caktır kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı 
3614 sayılı Kanuna göre kısaca, iç ve dış ticare
ti tanzim, idare ve kontrol edecektir. Ticaret 
Bakanlığı, bugün Hükümet içindeki ve dış teş
kilâttaki yeri itibariyle bu üç ana programı 
yerine getirecek imkânda mıdır?.. Hayır. 

Faaliyetleri ve tasarrufları çok geniş ve 
şümullü bir sahaya yayılmış olan Bakanlık, Ma
liye hattâ Dışişleri Bakanlığının vesayetinden 
henüz kurtulamamış olup, aynı zamanda bu 
Bakanlıklar ile Planlamanın, bir de Hükümetin 
umumî politikası arasına sıkışmış, fonksiyon
larını ifa edemez hale gelmiştir. 

Şimdi, sayın Bakana parti olarak soruyoruz, 
muhalefet olarak soruyoruz: Ticaret Bakanlı
ğı bugünkü hüviyetle ve fonksiyonları dahi tes
pit edilmemiş yetkileri ve bünyesiyle, memleke
tin iç ve dış iktisadî politikasında', çalışmaları 
bakımından ne derece müessir olabilmektedir? 
iSaym Talû'nun müşkülâtı vardır. 

Ticaret Bakanı, politikasının istikameti
nin tayininde - Bakın, bu bakanlık üstelik bö
lünmüş - bir Maliye Bakanı kadar olmasa bile, 
Bakanlığının prestijini koruyacak kadar olsun, 
bugünkü imkânlarıyle tesir edecek kudrette 
midir? 

Dış münasebetlerde de; geçen yılki değişik
liklerini de hesaba katarak 13 sayılı Kanunun 
sarih hükümlerine rağmen, Dışişleri Bakanlığı
na sormadan kendi inisiyatifleriyle hareket 
edebilmekte midirler? 

Ticaret Bakanlığının bugünkü hüviyetiyle 
Maliye Bakanlığına, Sanayi Bakanlığına, Mer
kez Bankasına, hatta, odalara - bu sözümüz is
tismara kolaydır, istismar edilmez kanaatinde
yim, ölçüsü var bu sözün - devretmiş olduğu va

zife salâhiyetleri karşısında bir bakanlık ola
rak devam etmesi nasıl mümkün olmaktadır? 

Bu sualleri sormakta, Demokratik Parti Gru
bu olarak ne derece haklı olduğumuzu şu maru
zatlarımız ortaya koyacaktır: 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin iktisadî 
sistemi ve politikası yeniden ele alınarak ve de
vam ettirilen zihniyet ve telâkkiyi bir tarafa 
iterek Ticaret Bakanlığı aktif vaziyete geçmeli 
ve Türk ekonomisi üzerinde öğretici ve yöneti
ci bir durum almalıdır. 

Bunun için, parti sözcüsü arkadaşlarımızın 
bazılarının üzerinde durdukları vazife ve teşki
lât kanununun biran evvel Meclise sevkedilme-
sini kabul etmekle beraber, Demokratik Parti 
olarak bu kanunun tek taraflı ele alınmasını ve 
Meclise şevkini, maksadı temin için asla kâfi 
görmemekteyiz. Çünkü, yukarıdan beri arzetti-
ğim kısırlıklar, sual şeklinde sorduğum ve o su
retle ifadeye çalıştığım kısırlıklar muvacehesin
de, Ortak Pazara da katıldığımız bu devrede -
lâfla Ortak Pazara katılınmaz, mesuliyet taşı
manın ağırlığı var. Lâfla Başvekil veya vekil 
olunmaz, Mesuliyetini hissetmek zaruretinde-
yiz - mesele, bir millî ekonomi meselesi olarak 
ele alınmak zorundadır. Yarın dövünürüz mil
let olarak. Ne Hükümet edenleri, ne bizi; kim
se affetmez arkadaşlar. 

Ticaret Bakanlığı ile aralarında vazife ça
tışması olan ve iktisadî vetireyi paylaşan ilgi
li Bakanlıkların vazife ve teşkilâtında da buna 
paralel olarak değişikliklerin aynı anda yapıl
ması ve bu Bakanlıklar arasında çok sıkı bir 
koordinasyonun tescil edilmesi şart ve elzem
dir. (Değil Bakanlığı ayırmak filân, bakın Ba
kanlık için yapılacak neler var.) Demokratik 
Parti olarak biz bu görüşteyiz. 

Bunu tescil ettikten sonra şunu söylüyoruz: 
Şayet böyle olmazsa, aksi halde para ve kredi 
sahasında, vergi kanunlarında, taşım tarifelerin
de, gümrük tarife ve muamelâtında vesair hu
suslarda - ki, bunlar hep Meclise geliyor. Bütün 
meseleler biranda halledilecek. Türkiye'de ne 
zaman bir kriz oluyor.. 50 tane geçici komis
yon, 50 tane reform tasarısı.. Batırırız memleke
ti arkadaşlar. Meseleleri sükûnetle tek tek alıp 
incelemek zorundayız - yapılan değişiklikler, 
ticarî hayata esaslı tesirler yapmakta ve bu su
retle bozulan piyasa düzeni ve müzmin hal alan 
fiyat istikrarsızlıkları karşısında Ticaret Bakan-
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lığı elinde olmayarak âdeta seyirci kalmakta
dır. Bu durumda fazla laf söyleyecek halimiz 
olmuyor, hakkımız olmuyor, bu sebeple özel 
teşebbüs büyük zararlara uğramakta ve vatan
daşlarımız ise, gittikçe artan hayat pahalılığın
dan, çok haklı olarak şikâyet etmektedirler. 

Ticarî hayatın ve memleket ekonomisinin 
tansiyon ölçüsü olan ve umumî seviyesi itiba
riyle emtia akımın sebep ve neticesini teşkil 
eden fiyatların istikrarı mevzuunda Bakanlık
ça ne gibi tedbirler alınmış ve bundan sonra ne 
gibi tedbirler alınacaktır? 

Kanaatimizce Bakanlığın başarısı, fiyat is
tikrarına sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadır. Bu 
yönden evvelemirde aşırı fiyat hareketleriy
le ve pahalılıkla mücadele etmek lâzımgeliyor. 

iSaym Bakan «1972 de istikrar sağlanacak
tır» dediler. Gazeteler de, - yanlış okumadıysam 
ve onlar da yanlış yazmamışlarsa - istikrarın 
sağlandığından bahsettiğini yazıyor. Bu, bu ka
dar kolay değil arkadaşlar. Bakanı tenkit için 
de değil bu sözüm; aslında bu istikrarın temin 
edilmesi çok zor. 

Gayet basit iki misâl: - Çok misal vermek 
mümkün - Bu hususla ilgili olarak iki seneden 
beri piyasada bulunmayan ve faMr halkın 
gıdasını teşkil edetn bir miangarin yağı var. Bul 
meselenin dahi halledileımeımiş olması ve yine 
Et ve Balık Kurumu il© ilgili olarak; -Kurü-
mu tenkit etmiyorum, yani direkt tek onu se
çip hücum niyetinde de değilim, misal veri
yorum - elt fiyatları 16 liradan tutulduğu hal
de, bu arada su'cuk, salam, pastırma filan, 
bunlara zam yapılırken, fakir halk tabakaları
nın gıdasını teşkil eden sakatata da zam yap
mayı ive bir margarin yağını iki sene'dir te
min edememeyi Devlet olmanın ve Hükümet 
etmenin hikmetiyle bağdaştıramayılz. (D. P. 
sıralarıs'dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

(Bu meseleyi, bu uifacık meseleleri hallede-
meyen bir Erim Kabinesinin, reforlm iddiasiyle 
ortaya çıkıip laf etmesi 'bizim için milimim de
ğil. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Onu, rey yerenler diüşiünsiün. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhte
rem milletivekilleri, 1971 yılı somlarına doğru 
önlceki yıla oranla mal ve hizmet fiyatların
da % 25 - 30 sıvarında artışlar olduğu hepi

mizin malûmu. Bugün memleketimizde taham
mülleri aşan bir pahalılık) olduğuna herkes 
işaret ediyor. Bu durumu bazı uzmanlar - her-
<kea aklına estiği gibi ifade ediyor. Maliye 
(Bakanı da kendine göre bir yol buldu - bir 
enflasyon türü olarak, maliyet enflasyonu 
olarak kajbul ve izah ediyorlar. 

Ne tiiirden olursa olsun - türü bizi alâka
dar etmiyor - memlekette çeşitli istikâmet
lerde bir enlfllâsiyon havası esmekte olduğunu 
inkâr etmeye imkân ytokltur. 

(Bu arada, çok şikâyet konusu olan fiyat 
yükselişlerinin durdurulması için başta, tam 
'kapasite ile çalıştırılmak suretiyle sınaî üreti
min artırılması, tarımsal üretim pazarlamala-
rınidaki aksakliklarMi giderilmesi tiedibirlerine, 
parti olarak hız verilmesi kamaatindsyiz. 

İhracatın teşviki, ihracat .ve itlhalaitım, fay
dasız idarî formalitelerden kurtarılması gibi 
ıtedibirlerin de yararlar sağlayacağına ve fi
yat yükselişlerinin durdurulması için faydalı 
(olacağına kanite. Bu hususta sayın Bakanın 
da bizleri memnun eden yeni tatlbikiatı var. 

Bununla ilgili olarak, bu bahiste ithalât 
ive ihracat durumuna kısaca temas etm'ek iste
riz. 

Biliyorsunuz ki, ithalât ve ihracatumaEin 
1970 ve 1971 rakamlarına göre durumu şu : _ 
plana bağlammuş bunlar. Aslımda açıik mik
tarı, daha doğrusu diş ticaret açığı önlceden 
Ibilinen bir mesele bizim için. Çok mlülhiim 'de
ğil tenkit etmefe. -

Dış tidaret açığı 134 milyon dolarlık bir 
farkla 1970 den 1971 e % 37 Müyümlüş hulun-
ımakta. Düş ticaret açığımın büyümesiyle bir
likte ihracatın dış ticaret hacmi içindeki 
payı da 1970 de % 38,3 den, 1971 de % 36,62 
de dülşımlüş. 8 aylık duraklama var.. 

ÖBunun seibeibi, iSayın Erim Kabinesinin ge-
itirmiş olduğu ihracat yönetmeliğimin bilgisiz, 
mesnetsiz, vatandaşları zor durumlara düşü
recek hükümleri ihtiva etmesidir. Pek çok; 
imedburiytetler var orada. Memnuniyet ve
rici bir taraf var : Altın, djöviz rezervlerimiz 
artmılş durumda. Tabiî bunun dış borçlanma
lara karşı tutulması, çjok verimli yatırımlara 
doğru kaydırılması mülâhazaları ortaya sürü-
lebilr. 

İthalâtta ise bir artaiş var. Nerede?.. Ham
madde, yarılmamul ve isltihlâk maddelerinde, 
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yatırım maddelerine nispetle fazla artış var, 
asgari beş misli. Bu da, hu yılki yatıntoların 
çjok yavaş kalmasının, gerilemesinin bir ifadesi 
oluyior tabiî, yani leihlte bir hüküm değil, lehte 
Ibir hüküm çıkarmaya imkân yîoktıur. 

Şimdi, burada önemli bir nokta var. ihracat 
ve ithalâtımız içinde çeşitli ülke gruplarının 
payı incelendiğinde şu görülüyor: ihracatımız 
içinde anlaşmalı ülkelerin ve Ortak Pazarın pa
yı azalırken, Senbest Mübadele Birliğinin payı 
artmakta; ithalâtımız içinde ise, Ortak Pazar 
ve Serbest Mübadele Birliğinin payı artarken, 
Amerika Birleşik Devletlerinin payı azalmakta
dır. - Uzunca okumamıza pek lüzum yok, ista
tistikler gösteriyor. -

Yeni ithalât ve ihracat rejimi ise ilân edil
miş bulunmaktadır. Yeni ithalât rejiminde Bi
rinci Erim Hükümeti zamanında alınmış olan 
- biraz evvel kötü tenkit ettiğimiz - denetim 
tedbirlerinin bazıları yumuşatılmış ve birtakım 
kolaylıklar . tanınmıştır. - suiistimal iddiaları 
kolay, mühim olan hüsnüniyettir. Devletçiliğe 
kayarsın, suiistimal daha fazla olur, önünü ala
mazsın. Mühim olan hüsnüniyettir, fazilettir, 
namuslu, ahlâklı çalışmadır - Bu yumuşatıcı 
tedbirleri biz olumlu ve müspet karşılıyoruz. 

Açıklanan yeni ihracat rejimine göre ise, 
alivre satışlar için, Birinci Erim Hükümetince 
uygulanan tedbirlerde ve bir de ön fiyat kon-
trolunda değişiklikler yapılmış. Bunları da müs
pet karşılıyoruz. Zaten, Sayın Bakanın da bir 
ifadesi var; - her halde endişesi olanlara karşı -
«Uygulama, Bakanlığın kontrolü altında yürü
tülmek şartiyle, ön fiyat kontrolü meslek kuru
luşlarına iade edilmiştir.» Kimisi de diyor ki: 
«Bu, suiistimale yol açacaktır.» 

Bakanlık, Birinci Erim Hükümetince bu yet
kiyi eline aldığında bir yığın formalite konma
sından, dolayı gerçekten aksaklıklar çıkmış, 
ihracatımızda önemli güçlükler belirmiş ve ha
kikaten mühim fırsatlar kaçırılmıştır. 

İhracat mevzuunda bir noktaya yine kısaca 
dokunalım. Sistematik ıslahat tedbirlerinin alın
ması, başlıca ziraat mahsullerinin değerlendi
rilmesi, bu mahsuller arasındaki fiyat münase
betlerinin tesisi, çiftçinin istihsal teminatını 
teşkil edecek fiyat istikrarının teessüsü, istih
sal ve ihracatta teşvik ve himaye usullerinin 
tatbiki, temin edilmesi ve ihtiyaçlara cevap ve-
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recek neticeleri alacak şekilde tatbik edilmesi 
icabetmektedir. 

Bununla ilgili olarak kooperatifler, birçok 
teşekküller ve bunların başı da, bankalar ola
rak Ziraat Bankası, filan var. Bu hususlarda 
fazla konuşmamızı lüzumsuz görüyorum. Sade
ce, Ziraat Bankasının bankacılık bakımından 
Devlet hayatındaki itibarsız halinden kurtarıl
ması, itibarının iade edilmesi lâzımdır ve ban
kada, hâlâ banka ile meşgul olanlar vardır ar
kadaşlarım. İsim mühim değil. Herhangi bir 
kinden veya muayyen bir damgalama usulüne 
'başvurmaktan söylemiyorum; bankaniL. ayıpla
rının kapatılması lâzımdır. Muayyen kimseler 
hâlâ bankanın idare mekanizmasındaki tayinler 
için dahi uğraşmaktadırlar. Bankanın geçmişin
de bildiğimiz çok meseleler var; geçmiş iktida
rın başından dolayı değil, onun dışında bir kı
sım kimselerin, - politikacı olsun olmasın. Poli
tikacısı da var - ayağını çekmesinde memleke
tin faydası vardır. 

Biz, birçok sorunların para ve imkânlar ka
dar iyi niyetle ciddî tutumlarla çözülebileceği 
inancındayız. Yoksa karamsar olmanın, karam
sar tablolar çizmenin bir faydası olmadığına, 
iyi yapılan işleri de kötü yapılanlar kadar be
lirtmenin medenî bir davranış olduğuna inanı
yoruz. 

Dış ticaretle ilgili bu kısa maruzatımızdan 
sonra, yine Ticaret Bakanlığının anamevzuları-
na devam edeceğiz. 

Ticaret, iktisadî hayatın vazgeçilmez bir fa
aliyet kolu olup, onun esas unsuru olan özel 
teşebbüsün emeğinden, sermayesinden ve yara
tıcı gücünden faydalanmak lâzımdır. Memleket 
gerçeklerini hesaba katmadan, görmeden bütçe 
denkliği mülâhazalariyle sevk edilen son vergi 
kanunu tasarıları, ticarî ve iktisadî hayatımızı 
hakikaten felce uğratacak niteliktedir. Kötü 
tablo çizmek için değil, çok kötü tabloyla karşı
laşacağımıza elimi basarım. 

Bütçeye planlanarak konan tahsisatların ya
tırımlara tamamen harcanamayıp, bir kısmının 
geri kalmasına rağmen, beyannamelerin % 5'i-
nin dahi kontrol edilemediği gerçeği ortada 
iken, vergi ziyaı milyarlarla ifade edilirken ve 
en az geçim indirimi gülünç rakamlarda durur
ken bir kısmı yeni, bir kısmı da zam şeklindeki 
bu vergi kanunlarıyle, özel teşebbüsün kaynak
larını kurutmaya kalkmamamız lâzımdır. 1970 
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Haziranından beri o devri kötülemek için asla 
söylemiyorum Vergiye çok hevesli bir arkada
şın o devirde Maliye Bakanı olması •talihsizliğin
den dolayı konuşuyorum. Arkadaşımız Sayın 
Erez, şimdiki Hükümette de Sanayi Bakanıdır 
ve 1970'te Türk vergi tarihinde ilk defa «Tah
rir» usulünü, Devletin vazifesini, Devleti inkâr 
edercesine bir yana atıp, «Beyan» usulüne dön
dürmesi ve irattan alınması lâzımgelen emlâk, 
arazi ve sairedeki vergileri de beyan esasına ge
tirmesi suretiyle Türk Vergi hayatına beyan 
usulünü koyması, Türkiye'de servetten vergi 
alınmasının tatbikatına geçilmesinin başlangıcı 
teşkil eder. (D. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Sosyalist 
nazariye o. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Bu defa 
da, Sayın Sait Naci Ergin Beyefendi, bu bibe
rin üzerine tuz ekmiştir; teşkilâtlar kuracaklar, 
nerede ise silâhlandıracaklar, mükellefin itiraz 
hakkı olmayacak, itirazını ancak Maliye yapacak. 
Komisyonların dışında, bir tek maliye memuru 
takdir edecek.» İtiraz komisyonlarına ancak, ce
zayı ödedikten sonra gideceksin» denecek ka
dar, ilim irfandan uzak; memleketin mülkiyet 
hukukunu - bilerek söylüyorum bunları muhte
rem arkadaşlarım - ve mülkiyet hakkını renci
de edecek tarzdaki Sayın Erim Anayasa tadil
lerini yaparken, 38 nci maddeye itiraz ettiğimiz
de, rey veren arkadaşlarımız sonradan bizi an
cak koridorda talîdir ettiler: «Yanlışlık yaptık» 
diye - 38 nci maddeye vergi değerini koymakla, 
ıbeyan esası da Anayasaya geçirilmiş, Anayasa 
maddesi haline getirilmiştir. Bunun sancısını 
kolay kolay tedavi etmek imkânını da bulama
yacağız. işte, «Kritik safhalara girdiği zaman
larda memleketin bütün meselelerini halletmek 
doğru değildir» şeklindeki ifadem bundan do
layı idi. O zamandan istifade edilerek sokul
muştur, amma ilerde Türk vatandaşlarının bü
yük bir kısmı bundan rahatsız olacaktır; Dev
letin bunu tatbik imkânı olamayacak ve büyük 
rahneler açacaktır. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Şimdi vatandaş, özel teşebbüs ve ticaret er
babı da, sağına dönüyor, soluna dönüyor vergi; 
inşaat mühendisi adımını atıyor vergi... Sonra 
inşaat sektöründe yatırım yüzde 2'ye kadar in-
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I miş. Bu vergilerden sonra da, 1970 vergileri in
şaat sektörünü yüzde 2'ye indirdi, bu defa geti
rilen vergiler de yüzde sıfıra indirecektir. 

O itibarla, bir kısmı Devlete vergi olarak 
I ödenen millî gelirin üzerine, bu tarz vergilerle 

yüklenilirse; bir yandan vergi kaynakları de
diğim gibi zayıflayacak ,geri tepecek bu; ver
gi nispetlerini artırmakla vergi getlrmskle 
Türkiye'de her zaman maalesef vergi gelirinin 
artmnyacağının ispatı olacaktır. 

Tasarruf imkânları da daralacaktır. Nitekim 
I 1970'ten itibaren anonim ve limited şirketlerin 

sayısında ve sermayelerinde azalma vardır. Bu 
I kanunlardan sonra, daha fazla azalma olacak

tır. Bunun dışında da özel teşebbüsün milyar
larla ifade edilecek yatırım miktarı, bu defa-
ki 1972 bütçesiyle ortaya kondu, görünüyor; 

I resmî sektöre geçecektir, muhterem arkadaşla-
I rım. 

Şimdi, bu noktada çok mühim gördüğümüz 
I için, siyasî tercihlere ve iktisadî bünyemize de 

tamamen ters gördüğümüzden dolayı, mühim 
saydığımız bir hususu tespit etmek isteriz: 

1972 yılı Bütçesinde öngörülen kamu 
yatırımları artış oranı, aynı yıl içinde tah
min edilen özel sektör yatırımları artış 
oranının iki katından fazladır. Halbuki kal
kınma yolumda ilerledikçe, özel sektör ta
rafına kayması gereken toplam yatırım bö-
İüşümünde; bu yıl kamu sektörüne ağır
lık verildiğini ve trendin tersine çevrilmek is
tendiğini görmekteyiz. Kanaatimize göre bu gi
diş, karma ekonomi felsefesine, yani Tiirkiye'-

j nin kalkınmasına, 5 yıllık plana, - hele o planın 
bütünlüğünün korunması için - 1961'den sonra 
Mecliste Anayasaya konması için çok gürültüler 
koptu. Gürültü koparanların hepsinin fikirleri 
ve felsefeleri gerçek iktisadî ve siyasî tercihleri
mize uygun düşmemektedir. Bunu tescil etmek 
isteriz. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, halbuki Millet ola
rak esas sıkıntımızın sebebi; sermaye yokluğu 
yüzünden kalkmarnayışımızdır. Hesap bu; «Özel 
yabancı sermayeye doğru gidelim» zorlanmaları 
da bundandır. Burada, tabiî ekonomik bakımın
dan, şu ilim irfan sahibi geçmen gazeteler ve 

I mecmualarda birgün doğru söylediklerine çok 
nadir rasladığımız kimseler hariç, doğru söyle
diklerini görmediğimiz ilim, irfan sahibinin ya-
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jsüanna rağmen, ilmen oevaplandınr veya bir 
;fcezi, ortaya koyarsak; taifaiî ekonomi bakunın-
jdan cevaplandırılması lâziimgelen husus şudur: 

Millî gelir ve omm içerisinde emeğin payı, 
kamulaştırma metotlarıyle mı, yoksa özel te
şebbüse yer veren karma ekonomiyi savunan 
yollarla mı artmaktadır? Batı bunun cevabını 
veriyor; özel teşebbüsü tutan, destekleyen par
tilere reylerini veriyorlar. Neden? Çünkü, on
lar biliyorlar ki, bu özel teşebbüstü düzeni sa
vunan iktidarlar devrinde, millî gelir ve onun 
içerisindeki paylar daha fazla artıyor. Hadise 
meydandadır. 

Muhterem arkadaşlar; binaenaleyh, ma
demki, dünya bir bütündür, diyoruz. Bütün 
olan bu dünyanın kurallarını bilmeye mecbu
ruz. Sayın Profesör Nihat Erim'in bunu hepi
mizden evvel bilmek mecburiyeti var. İktisa
di hamlelerdeki aksaklıkların, yanlış hareket
lerin zararlarını bir iki: senede ilerde telâfi ede
meyiz, bu mümkün değildir. Binaenaleyh, hem 
bu kuralları bilmek zorundayız, hem de, Ba
tılılaşmak iddiasında olduğumuza göre, Batıda 
tatbik edilen yollar bunlardır diyerek, bunları 
bilmeye mecburuz. Bu mecburiyetimiz var. Yok
sa malum : Resmî sektörü.artırırsanız ne olur? 
Gayet .basit, iktisadi Devlet Teşekkülleri mi
sali, Türk rJYEilleti dişinden tırnağından artırıp, 
yuvarlak olarak 70 < milyar lira civarında para 
koymuştur.'Ne veriyor Türk milletine? Hâlâ 
transferler var.»Raporlarda 4 800 000 000 dan 
bahşediliyor ve maaş ve ücret, barem sistemi 
içerisinde•;•.suyu getiren de bir, testiyi kıran da 
bir. Bu.beUiçür. Saatini doldur o kadar... Bu 

„ anlayış içerisinde randımanın artması da müm
kün değildir. Plân, bu sebeple zaten özel te
şebbüse kaydırmak imkanını aradığı halde, 
biz yatırımları boyuna Devlet sektörü lehine 
artırıyoruz. Niye? Deminden beri münakaşasını 
yaptığımız, ilim - irfana sığmayan; tatbikata, 

ımemiîfcetin» iktisadî,' sosyal, içtimaî gerçeklerine 
uymayan vergi tasarıları ve çeşitli tatbikat yü
zünden böyle oluyor. 

Bunun şampiyonu kimdir? Şampiyonu es
kiden vardı. Şimdi yeni tasarılarda yeni şampi
yonları türedi. O da, Erim Kabinesi ve ilgili-

i lerâ'dir. 
-BAŞKAN ~ ıSüreniz bitmek üzere Sayın 

Dikmen. 

EKBEM 'DİISMBN (Revamla) — Biraz mü
saade -eder .misiniz acaba «Sayın Başkan? 

"BAŞKAN —-&uy urunuz. 
BIÎEEM fD^HMEN (Devamla) — Şimdi; 

hür teşebbüs, aslında demokrasilerde «cemi
yetin nefesi» olajjftkj*t#lâlöcî ediliyor ve özel te
şebbüs, hürriyete; inananlann korunması lâ
zım gelen bir:inanç tauyzı-değil, hayat tarzı de
niyor. Demekki*<hayatî «bir»meselemizdir. 

Bunranla ilgili «olarak, Ticaret Vekâleti yeni
den ihya edilirken ^teşvik ve uygulama ile il
gili dairenin•* bir ? kısmı, Vekâleti ilgilendiren 
kısmı buraya bağlandığına göre; muhterem ar
kadaşlarım müsaade ederseniz -teşvik -ve uygu
lama tedbirleri üzerinde kasa bir maruzatta bu-
lunmak isteriz. > 

Anayasamız 40 ncı .maddesiyle, «Devlet, ö-
zel teşebbüslerin vW$M ;?ktİ8«duı gereklerine 
ve sosyal amaçlara • <uy§un ^«ümesini' güven
lik ve kararlılık içiöde çalışmasını sağlayacak 
tedbirleri alır, ödemektedir. 

41 nci maddesinde ise; «iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı -demokratik yollarla ger
çekleştirmek; bu maksatla millî tasarrufu ar
tırmak, yatırmaları toplum sararının gerektir
diği önceliklere yöneltmek ve kalkınma plan
larını yapmak i Devletin ödevidir.» -demektedir. 

Birinci ve tkinei Beş Yılbk -plaaılara bakıyo
ruz; bu espriye göre hazırlanmışlardır. Kamu 
sektörü ile özel sefctör yatırımlaraıı bir arada 
mütalâa ederek, yünde 7 kalkınma hızı tespit 
edilmiştir. İkinci <Beş'Yıllık Plan, karma te
şebbüsler bakımından, Birinci Beş Yıllık Pla
na nazaran daha farklı arz edilmiş; Birinci Beş 
Yıllık Plan karma teşebbüsler konusunda, kamu 
fonlarının israfına ve maksatlan dışında kul
lanılmasına sebebolan'karma teşebbüse pren-
sibolarak yer vermemiş-ve bunu-İfade ederek, 
şu anlayışı getirmiştir: 

«Ancak özel tasaFrtiflann harekete geçiril
mesi için...» ki burada bdz-görüşümüzde tas
dik ediliyoruz, ama.tatbikat böyle yürümü
yor; «... ve yabancı sermayenin teşviki gibi, 
bâzı özel durumlarda Devlet karma kuruluşu 
teşebbüsü kurulacaktır.» Ah bu yabancı ser
maye... Zaman olsa da bunu biraz konuşabil-. 
seydik. 

Muhterem arkadaşlar; ikinci Beş Yıllık 
Plan bu konuya açıklık vermiş oluyor. Kar
ma teşebbüs kurulmasını, sğer bir yatırımı 
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özel teşebbüs yapamıyorsa, ilk önce karma te
şebbüsle düşünülmesini; bu olmadığı takdirde 
Devlet eliyle yapılmasını öngörüyor. İkincisi 
daha farklıdır. Meselâ 1972 yılında, gayri sa
fi millî hâsılanın 1965 fiyatlanyle 119,5 milyar 
liraya ulaşması öngörülmüş, yüzde 7 kalkın
ma hızı ile 1972 yılında bu hedefe ulaşılabilme
si için, 1965 fiyatlanyle (gerekli yatırımın tu
tan 111 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu
nun yüzde 49,3 ünün özel sektör vasıtasıyle ger
çekleştirileceği öngörülmüştür. Tatbikat şimdi 
öyle değil. Bu miktarın, plan hedeflerine uy
gun alanlara kaydırılabilmesi için, bazı teş
vik tedbirlerine ihtiyaç olmuştur ve esas konu
muz budur. 

Kamu sektörü için emredici olan plan, özel 
sektör için sadece yol gösteriyor. Bu sebeple, 
hedeflerin gerçekleştirilmesi, özel sektör ya
tırımlarının başarısına bağlı kalıyor, yani ta
sarruf meselesi... Bu yüzdendir ki, plan hedef
lerine uygun olarak, özel sektör yatırımlannı 
belli bölgeler ve konular itibariyle daha cazip 
hale getirebilmek amacıyl© bazı tedbirler kon
muştur. Bunlar nedir? Yatırım indirimi, it
halde alınan vergi ve resimlerde tam veya kısmî 
muaflık; ithalde alman vergi ve resimlerin 5 
yıla kadar taksitlendirilmesi; geliştirme ve teş
vik fonları, kredilerin yönlendirilmesi amacıy-
le faiz farkı ödenmesi; ihracatta vergi iadesi; 
ihracatla ilgili işlemlerde vergi, resim ve hare 
istisnası gibi birtakım tedbirlerdir. Bu teşvik 
tedbirleri Hazineye acaba ne yük getiriyor; 
onun dışında da memlekete ne sağlıyor? 

Sadece bizde, teşvik tedbirlerinin ve bil
hassa yabancı sermayenin ne getirdiği Türki
ye'de hesabedilmiyor. Bugüne kadar iddialar 
hep böyle idi, hep götürdüğü hesabediliyor... 
Biz şimdi bunu rakama dökelim: 

15 Eylül 1967 ile, 31 Mart 1971 tarihleri 
arasında 12 516 000 000 liralık yatırım için, 
2 755 000 000 liralık yatınm indirimi belgesi 
verilmiştir. Bu yatırım indirimi dolayısıyle, 
yıllara dağılmış olarak Hazinenin katlanacağı 
azamî vergi kaybı 1 104 000 000 liradır. Bu 
arada şunu söylemek isterim: Faydalı bir mü 
essese, kötü kullanılmıştır, ama kötü kulla
nılmıştır diye, faydalı müessese atılmaz. Me
sela ne olmuş? Anadolu Cam Sanayiine yatı
rım kredisi tatbik edilmesi Planlamaca uygun 
görülmüş ve yatırım kredisi tatbik edilmiştir. 

Devrin, Planlamanın bağlı olduğu Başkanı 
Başbakan, Müsteşara; «Nasıl verirsin? Bundan 
sonra tahsis kredileri benden geçecek» diye 
hususî olarak yazı göndermiştir. Ama, Ana
dolu Cam Sanayiine bakıyorsunuz; yabancı 
sermaye iştiraki yüzde 23; üstelik, en az yaban
cı sermaye iştiraki olan müessesedir. İşte 
burada hüsnüniyet müessesesi işlememiş; poli
tik tefsirler, tercihler rol oynamaya ve fazi
leti kaybolmaya başlamıştır. Bunu «gelin yı
kalım» diye bir usul Türkiye'de yoktur. (D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri. 

Şimdi... 
BAŞKAN — Toparlayınız lütfen Sayın Dik

men. 
EĞRETİ DİKMEN (Devamla) — Şimdi, bu 

külfetlerine karşılık, yani Hazineye olan kül
fetlerine karşılık, bakınız bu yatırım indirim
lerinden istifade ettirdiğimiz projeler Türkiye'
ye ne kazandırıyor. 

Katma değer olarak 5 995 000 000 lira (res
mî belgelere göre) 

İstihdam artışı 53 400 dür. Hepimiz «istih
dam» diye tepmiyoruz... 

Gelir ve Kurumlar Vergisinden munzam ha
sılat, her yıl 1 550 000 000 liradır ki, hizmet 
erbabı geliri yılda 641 milyon lira olup, bu
nun yüzde 10 unun Gelir Vergisi olarak kesile
ceğini hesabedersek, buradan gelen vergi de 
64 milyon liradır ve Gider vergilerinden sağla
nacak munzam hasılat da 834 milyon liradır. 

Netice : 12 516 000 000 liralık yatırıma 
karşılık, Hazinenin katlandığı yıllara dağılan 
vergi kaybı toplamı, 1 754 000 000 liradır. Bu 
rakam yıllık değildir, toplamıdır. Bu çok mü
himdir arkadaşlarım. 

Aynı miktar yatırımın, Türk ekonomisine 
olan değişik katkılarının toplamı 8 443 000 000 
liradır ve ayrıca yılda 53 400 kişiye iş. 

işte bu noktada, bunu arz etmemizde se
bep; Türk ekonomisinde darboğaz olan üre
tim, gelir dağılımı ve istihdam sorunlarının, 
ancak özel sektör yatırımlarının bu teşvik ted
birleriyle plan sektörlerine yöneltilmesi saye
sinde mümkün olabileceğini açıklamak bakı
mındandır. Bu, çok savunulacak bir mües
sesedir. Nitekim özel sektör yatırımlannın seh-
mi bakımından sermaye piyasası da mühim. 
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Kanunu hazırlanmış gönderilmiş ama, kanunun 
bu maksadı temin edip etmeyeceği hususu mü
nakaşa konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, 1951 - 1966 yılları 
arasında getirilen yabancı sermaye 500 milyon 
lira, ama 1967 - 1970 arasında müsaade edi
len yabancı sermaye 700 milyon lira. Bunun 
halen 344 milyon liralık kısmı fiilen ithal edil
miş durumda. Gelen yabancı sermayenin orta
lama yatırım büyüklüğü 100 milyon liranın 
üzerine çıkmış ve bu büyük yatırımlarda ya
bancı ortakların katılma oranlarına bakıyoruz 
(çok mühim bu) hepsinin oranı % 50 nin al
tında. Meselâ, Akdeniz Gübre % 40, Fiat % 
41,5, Renault % 42, Nataş Alüminyum % 18, 
Anadolu Cam % 20. Buna karşılık Türk eko
nomisinin faydasının olduğu tespit edilebilen 
projelerde, % 50 nin üstünde de müsaadeler ve
rilmiş. (Ekonominin faydasına) Halbuki 1 nci 
Erim Kabinesinin programına bakıyorsunuz; 
«yabancı sermaye hususunda % 51 i Türk or
taklara verildiği takdirde, yabancı sermayenin 
teşvik edileceği» belirtiliyor. Biz bu görüşe iş
tirak etmiyoruz. Arkadaşlar, vatanperverlik 
de ne bizim, ne Erim'in ne de hiç kimsenin in
hisarında değildir. Eğri oturup, doğru ko
nuşmak lâzım. Türkiye'nin umumî menfaati 
olan bir meselede, politika yapmamız biraz 
ayıp olur. Demokratik Parti olarak biz, bu 
% 51 in karşısındayız. 2 nci Erim Kabinesi 
Bunun etkilerini ortadan kaldırabilmek için 
her hangi bir şey düşünüyor mu? Bunu merak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, süreniz çok 
geçti, mümkünse bağlayınız efendim, rica ede
ceğim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın Baş-' 
kanın müsamahasına mümkünse sığınmak isti
yorum. Yabancı sermaye ile ilgili bir kısa ma
ruzatım var. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, şimdi, yabancı sermaye konusun
da da ne getirdiği değil, ne götürdüğü müna
kaşa edilmiştir. Resmî bültenler var, Hükü
met bültenleri ve konjonktürlere göre, geldi
ğinden fazla gitmemiş. 6224 sayılı Kanuna gö
re gelen miktarlar belli ve 6326 sayılı Kanuna 
göre transfer edilenler de belli. 1965 ten 1970 e 
kadar transfer edilen miktar 340 küsur. Gelen 
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ise, aynı kanuna göre, aşağı - yukarı 1 milyara 
yakın. Yani 1/3. Yabancı sermaye memleke
timize, dünyanın bir köşesinden geliyor; de
min teşvik ve uygulamada saydığım pek çok 
avantajları da var. 

Şimdi, sosyalist memleketlerden bazı misal
ler vermek istiyorum. Yabancı sermayeyi mü
cerret, kapitalist düzenin bir sömürü aracı. 
tarzında görmek sakıncalı olduğu gibi, delille
rin başında sosyalist ve komünist ülkelerdeki 
misalleri vermek isterim. Acaba bu kapitalist 
ülkeleri bir sömürü aracı mı? 

1. Sosyal Rusya'da Sibirya'nın doğusunda
ki «Udokan» bölgesinde bulunan zengin bakır 
madenlerinin işletilmesi için modern tesisler 
kurmanın 2 milyar dolarlık bir finansmanı ge
rektireceği anlaşılmış ve çeşitli yabancı {mem
leketlere işbirliği teklif edilmiş. Evvelâ Ja
ponya, sonra ingiltere ilgilenmişler, tetkik et
mek için zaman istemişler, arkasından Fransa 
ve Federal Almanya ilgilenmiş ve nihayet ilgi 
çekici bulmuşlar ve bu mesele programlaştırıl-
mış, konsorsiyumu falan yapılmış, Fransa'
nın üzerinde kalmış. Mesele bitmiş arkadaşla
rım. Üstelik bu hadisede önemli bir taraf da 
var. Bu madenlerin işlenebilmesi bakımından 
lüzumlu ekskavatör ve kamyonlar yalnız Ame
rika'da yapılabiliyor ve Amerikan kredisine ih
tiyaç var. «Go home Amerikalı...» 

Yabancı sermaye konusunda ikinci husus : 
Yugoslavya diğer sosyalist memleketlere na
zaran o kadar liberal hale gelmiştir ki, bakınız; 

BAŞKAN — Sayın Dikmen rica edeceğim, 
toparlayınız. Aksi halde sözünüzü kesmeye 
mecbur kalacağım. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

Turistik sahada diğer ülkeleri geçmiş ve tu
rizminin % 23 ü yabancı sermaye; lokanta, otel, 
restoran, israil 1961 - 1965 arasında bu hücu
ma uğramış ama bunun kadar da değil. Bu 
yabancı sermaye Yugoslavya'da. 

Sovyet Rusya'da Fiat Otomobil Fabrikaları 
yatırımı, Macaristan ve Romanya'da da yaban
cı meşrubat yatırımları ve saire var. 

Yabancı sermayeyle ilgili, parti olarak tes
pit ettiğimiz prensiplerimiz vardı, fakat ıSayın 
Başkanın ikazına uyarak bu kısmını fazla uza
tamıyorum. Bütün bunlara temas etmemizde 
gaye şudur: 
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Tasarruf miktarımız urzu ettiğimiz gibi 
büyük değil, nüfus artışını % 3 kabul eder
seniz, normal kalkınma hızımız % 4 lerde sa
yıyor. Yeni plana göre güya % 10 olacağı dü
şünülüyor. Tasarrufu 3,2 hesabına, göre 82 ola
rak kabul ederseniz, yani sermaye hasılat kat
sayısı olarak kabul ederseniz, % 32 tasarruf lâ
zım. Bu kadar tasarrufu yapmamıza, özel sek
tör de dâhil imkân yok. Hem vergilerle ve sai-
reyle özel sektörü de köstekliyoruz... 

BAŞKAN —iSaym Dikmen, son cümlenizi 
söylemezseniz sözünüzü keseceğim. Rica edi
yorum. 

EKREM DİKMEN (Devamla) —Sayın Baş
kan, beni tek cümle ile bağlamayın ve bu hak
kımı suiistimal etmiş olarak kabul etmeyin, 
çok rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başkalarına ait süreyi sizin al
manız her halde hukukî olmaz. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Pekiyi 
Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, netice olarak söz
lerimi şöyle bağlıyorum. 

Ülkemizde ticaret ve ekonomik hayat, bil
hassa emniyet ve güvenlik ister; öbür husus
lar sonra gelir. Halbuki, ülkemizde vukubulan 
ve satıhta kaba birer mücadele gibi görünen 
son yılların son hâdiselerin, aslında içtimaî 
yapımızın temellerinde cereyan eden ideolojik 
kavgalar olduğu artık su yüzüne çıkmış durum
da. Hükümet ise, bilhassa Sıkıyönetim kana-
liyle büyük gayret göstermekte, milletimiz ise, 
bu hâdiseleri sükût içerisinde takibetmekte. 
Bu sükût, anarşistler ve onları destekleyen 
veya müsamaha gösterenler veya seyirci ka
lanlar bakımından aslında bir protesto mahiye
tindedir. Bunu bilmek lâzımdır. Türk Milleti 
ayaktadır. Acaba tarihin bu döneminde, bu 
tgirdabm ortasında, yurdumuzun içerden vedı-
şardan uzatılan kollarla rahatsız edildiği bir 
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.dönemde, Türk Milleti bu mucizeyi gösterir 
•mi diye âdeta,dalgın hale gelenler var. 

Biz, Demokratik Parti olarak, şunu söyle
riz ki, Türk Milleti bu mucizeyi gösterecek. 
Bu makûs şartlara rağmen tersine, kuvvet ka
zanıp, kendisini kıyamete kadar aydınlık ufuk
lara doğru bir çalışma içerisinde, büyük bir 
gayret içerisinde götürecektir. Yalnız, bütün ni
metlerin mîllete aidolduğunu temsilciler olarak 
tespit etmek mecburiyetindeyiz. Bizlerim sadece 
vazife ve mesuliyet hissine sahibolmamız lâzım-
gelir. Bu inanç içerisinde şu cümleyi ifade ede
rek sözlerimi tamamlıyorum : 

Türk Milleti hiçbir zaman solcu anarşistlerin 
arzu ettiği kollektivist, iktisadî politikanın 
çamuruna düşmeyecek, Türk Milletinin millî 
menfaatleri -Eş, dost, kim olursa olsun- her
kesin şahsî menfaatlerinin üstünde tutulacak
tır. 

Bu anlayış içerisinde Bakanlığın bütçesinin 
memleketimize ve Bakanlık mensuplarına ha
yırlı olmasını temenni ederken, Sayın Bakana 
ve mensuplarına muvaffakiyet diler Yüce Mec
lisinizi grupumuz adına hürmetle selâmlar; 

^Sayın 'Başkana, gösterdikleri bu müsamaha
dan dolayı şükranlarımı arz »ederim. Hoşça ka
lın efendim. (Demokratik Parti sıralarından 
«Alkışlar») 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dik
men. 

Programda tâyin edilen çalışma süremizin 
bitmiş bulunması nedeniyle, ayrıca bu Bakan
lığın bütçesi üzerinde şahıslar adına alınmış 
sözler bulunması ve Bakanın izahat veımıesi 
uzun zaman alacağından, 23 Şubat 1972 (Çar
şamba günü saat 9 da toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

i 
Kapanma saati : 19,22 
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Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi vei 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/664; Cumhuriyet Senatosu : 1/8) (Millet 
Millet MeclM S. Sayısı 475; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 14.2.1972) 

X 2. — Ankara (Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet 'Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu haştkanlikları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 
1/12) (Millet Meclisi S. Sayısı : 476; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1972) 

X 8. — )Ege üniversitesi 1972 yılı {Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 

1/18) (Millet Meclisi S, Sayısı : 481; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 17) (Dağıtma tari
hi : 143.1972) 

X 4. — İstanhul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı be Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet "Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
S. «ayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 14.2Vİ972) 

X -6. — • istanhul İTeknik üniversitesi 1072 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/21) (Millet Meclisi S. Sayısı: 483; 
Cumhuriyet 'Senatosu S Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarihi : 14.2.1972) 

X 6. ı— Hacettepe üniversitesi 1972 yılı İBütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu, 
1/18) (Millet Meclisi S. Sayısı : 485; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1072) 

X 7. — iktisadi ve ITicari ilimler Akademileri 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuri
yet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
482; Cumhuriyet Senatomu S. Sayısı : 26) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1972) 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meclisi S. Sayısı : 487; 
Cumhuriyet Senatosu S Sayısı : 21) (Dağıt
ma tarihi: 14.2.1972) 

X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-
ürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; 
Cumhuriyet Senatosu 1/19) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 486; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
18) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (Millet Meclisi S. Sayısı : 490; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 23) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 480; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
16) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/557. Cumhuriyet Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı: 478; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı 14) (Dağıtma tarihi : 14.2.1972) 

X 13. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/558; Cumhuriyet Senato
su 1/16) (Millet Meclisi S. Sayısı : 479; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 15) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1972) 

X 14. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/570; »Cumhuriyet Se
natosu 1/26) (Millet Meclisi S. Sayısı : 489; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 25) (Dağıtma 
tarihi : 14.2.1972) 

X 15. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kitnuııu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Se
natosu 1/26) (Millet Meclisi S. Sayısı : 489; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 16. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/556; Cumhu
riyet Senatosu 1/14) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
477; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 13) (Da
ğıtma tarihi 14 . 2 . 1972) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 476 
Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/555; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/12) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 11) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.2. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 183 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 17 . 1 . 1972 £ün Ve 1/555-173 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu iGenel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kaibul 

olunan Ankara Khıiversitesi 1972 yılı (Bütçesi ili}ik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ©derim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not 

Açık oy neticesi ' 

Kaibul 
Ret 
Çekimser 

: 124 

123 

1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/555, C. S. 1/12 
No. : 160 

Millet Meclisi Başkanlığına 

9.2. 1972 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 80 ncu Birleşiminde aynen ka
bul olunan (Ankara Üniviersitesi 197:2 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ilişikte gönderilmiştir. 

Grenel Kurulun tasviplerine arz olunmak üz'ere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe - Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir MiieMkiillIi 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 / A I 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 8 I 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/560; 
C. Senatosu : 1/18) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 17) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 182 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 11 . 1 . 1972 gün ve 1/560-168 sayılı yasınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu G-enel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 

olunan Ege Üniversitesi 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi (133) 

Kabul : 133 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 9 . 2 . 1972 
Esas No. : 1/560, C. S. 1/18 

No. : 165 

Millet [Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu G-enel KuraLunun 6 . 2 . 1972 tarihM 30 ncu Birleşimıinde aynen kabul olu
nan (Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu Tasarlısı) ve Bütçe Karana Komisyonu rapıoru ildşükıte 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerime iarz olunmak üzere Yüksek Ba^kanlflğa sunulur. 
1 Bütçe - 'Karana Komisyonu, Başkanı 

•Balıkesir (Milletvekili 
Cihat Bilgehan 

»>m<t 





Dönem : S 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 482 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 

ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/565; C. Senatosu : 1/27) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 26) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı ? 185 

7.2. 1972 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 17 . 1 . 1972 gün ve 1/565-171 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 

olunan İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Türkiye Büyük Mület Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/565, C .S. 1/27 

No. : 167 

Açık oy neticesi 

Kabul : 
Ret : 
Çekinser : 

(123) 

122 
— 

1 

9.2. 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 30 nou Birleşiminde aynen kabul olu
nan (iktisadi ve Ticari Iliımıleir Akademileri 1972 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve (Bütçe - Kanma Ko
misyonu raporu ilişikte gbWLeritaişitİ!r. 

Genel Kurulun toasvâplarine (arz olunmak üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 
Bütçe - Karma Komisyonu Başkanı 

iBahkesâr Milletvekili 
Cihat Bügehan 





Dönem : 3 / Q 0 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 0 ü 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair O Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/564; 
C. Senatosu : 1/21) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 20) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 181 

İÎÜT0E KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15 . 1 . 1972 gün ve 1/564-170 sayılı yalnıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 

olunan istanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Acık oy neticesi (138) 

Kabul : 138 

Türkiye Büyük Millet Meclisi " 
Bütçe Karma Komisyonu 9 . 2 . 1972 
Esas No. : 1/564, C. -S. 1/21 

No. : 175 

Millet Meclisi Başifeanhğına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 30 -ncu Bileşiminde aynen kabul olu
nan (İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu İlişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerinle arz olunmak üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 
(Bütçe - Karma Komisyonu Balkanı 

Balıkesir Milletvekili» 
Cihat Bilgehan 

»>••« 





Dönem : 3 / O / 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : HQH 

İstanbul Üniversitesi 1972 yık Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 

Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/563; C. Senatosu : 1/20) 

(Not : 0, Senatosu S. Sayısı : 19) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.2. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 180 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14 . 1 . 1972 gön ve 1/563-169 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 30 ncu Birleşiminde değiştirilerek 

kabul olunan istanbul Üniversitesi 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arvburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi' (128) 

Kabul : 128 

Mtçe Karma Komisyonu raporu 

T. S. M. M. 
Büfrçe Kurma Komisyonu İl .2.1972 

Esas #<?. : 1/563 C. S. 1/20 
Karar No. : 189 

Millet Meclisi (Başkanlığına 

Cumhuriyet iSena'tiosu 'G-enel Kurulunun 6 . 2 . 1(917*2 tarihli 30 ncu Birleşiimdnde değiştirilerek 
kaflbul edilett (îsltanfbul Ünıüvensitesi 191712 yılı Bütçe kanunu tasarısı) üzerinde Outmlhuriyıet Senato
sunun yapmış 'olduğu değişiklik, Komisyonuimuzca tekrar incelendi ve ıgörüşülldü. 

Cumhuriyet Senatosu Oenel Kurulunun, Istanıbul Üniversitesi 19(712 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu 
madde&iüfe (bağlı (R) işaretli cetlvettin, (2İ3!7 sayılı Kanun gereğince satmalmaıcak taşıtlar) (kısının-
da, İşletme Fakültesi ihtiyacı İçin (satınalımnaisiı öngörülen ibir aded 4 X 4 arazi ibaptikaçtı «şehir 
içi hizmetleri için» nnn» IkuıHauıl'ma yerinin atçılklığa (kavuşturulmasını teminin '((tşküme Fakülttesi 



— 2 — 

tasvibine ar'z 'edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
$özcü 

Pazarlama Enstitüsü hizmetılerinde) yaptığı değişiklik:, OffiomisyonumuKoa yerinde görülerek aynen 
benimsenmiştir. 

Geneli Kurulun 
Başkan 

OBablkesii' 
G. Bilgehan 

Ankara 
Y. Köker 
Erzurum 

R. Cinişli 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
E. Kangal 

Ankara 
"M. E. Yılmaz 

Ankara 
1. Yetiş 
Gaziantep 

8. Tanyeri 
Konya 

B. Müderrisoğlu 
Niğde 

İV. Kodamonoğlu 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu 
Uşaik 

Muhalifim 
Söz hakikim mahfuzdur, 

F. Atayurt 

Amasya 
Y. Acar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
B. Üner 
Giresun 

M. E. Turgutalp 
Kütahya 

1. E. Erdinç 
Ordu 

B. 8. Baykal 
Trabzon 

. E. Dikmen 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
/ / . Balan 

Diyarbakır 
8. Savcı 
Kayseri 

M. Yüceler 
Malatya 

A. Akyurt 
Rize 

S. Z. Köseoğlu 
Urfa 

1. E. Karakapıcı 

İstanbul Üniversitesi 

(R) CETVELİ 

(iSon satır) 

Hükümetin tefkli.fi 

İşletme Fakültesi hizmetlerinde 

Cumhuriyet S enatosunun 
değiştirişi 

İlletime Fakültesi Paızarlama 
Enstitüsü bizmetleriade 

Bütçe Karma Komisyonunun 
değiştirişi 

Aynen 'kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 484) 

http://tefkli.fi


Dönem : 3 / O C 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 Ö 0 

Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/561; 
C. Senatosu : 1/13) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 12) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.2. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 184 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

JOgi : 10 . 1 . 1972 gün ve 1/561-167 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 

olunan Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not : 

Açık oy neticesi (137) 

Kabul : 137 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1972 
Esas No. : 1/561, C. S. 1/13 

N. : 166 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ouımhuriyet Senatosu G^nel Kurulunun 6 . 2 . 1972 tarihli 30 ncu Birleşiminde -aynen kabul olu
nan (Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe - Karma Komisyonu raporu 
ilişikte göndermiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe - Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bügehan 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ^ 8 7 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve E 

Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/566; C. Senatosu : 1/22) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 21) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 178 

5 . 2 .1972 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 17 . 1 . 1972 gün ve 1/566-172 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu G-enel Kurulunun 5 . 2 . 1972 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul 

olunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
G-ereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/566,0. S. 1/22 

No. : 168 

Açık oy neticesi 

Kabul : 
Ret : 
Çekinser : 

(125) 

124 

1 

9 . 2 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1972 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul olu
nan (Karayolları Grenel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ilişikte gönderümiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek; Başkanlığa sunulur. 
Bütçe - Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 




