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1. — GEÇEN T 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi münasebetiyle yaptığı konuş
masını tavzih etti. 

1964 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerin
deki görüşmelere devam olunarak : 

Ege Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi ile 
Ankara Üniversitesi bütçeleri açık oya sunul

du ve kabul olundu. 
Bayındırlık Bakanlığı, 
Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü, 

1. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesi münasebetiyle yapüğı 
konuşmasını tavzih eden demeci. 

F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Zab
tı sabık hakkında söz istirham, ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız, kısa 
olmak şartiyle... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım, dün ak
şam Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde 
şahsım adına yaptığım konuşmada, zabıtlardan 
kolaylıkla tesbiti ve tahkiki mümkün bir gaye 
ve maksadı taşıyan uyarıcı bir ikazda bulun
dum. Sayın Millî Eğitim Bakanı bir fa
sit çenberle çevrilmiş bulunduğunu ve bu Ba
kanlığa tâyin edildikleri günden bugüne ka
dar muhtelif vesilelerle söyledikleri «özler, ve 

ANAK ÖZETİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile 
Ticaret Bakanlığı bütçeleri görüşüldü ve ka

bul edildi. 

7 Ocak 1964 Cuma günü saat 10,30 da topla
nılmak. üzere, Birleşime aynı gün saat 0,25 te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Yozgat 
Hazım Bağlı Neşet Çetintaş 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

verdikleri beyanlarla dün burada yaptıkla fi ko
nuşma, izah ve sundukları örneklerin davra
nışları, tutumları ile bağdaşmadığını ve adeta 
bizi şaşırttığını ifade ettim. Bu arada etrafım

da çeıvriMiığıini belirttiğim faisit çemberin kim 
tarafından çevrildiğini açıklamak maksadı ile 
huzurunuzda bu fakir milletin parası ile neş
redilmiş., üzerinde Sayın Bakan bugün bakanlık 
ettiği vekâletin resmî ambulemi bulunan, ve M. 
Eğitim Basımevinde yayınlanmış bir eski dergi
de neşredil iniş bulunan* ve bugünkü demokrasi 
anlayışımızla ve Anayasamızla kabili telif olmı-
yan ve Sayın Balkanın ve mensup bulunduğu Hü
kümetin asla kabul ve tasvibetmediği, etımiyeeeği, 
edem iveceği fikirleri savunan yazıyı burada açık, 
sarih, kesin olarak okudum. Bendeniz bu yazının 
teferruatına girmedim. Ve bu yazının ne mahiyette 
bir yazı olduğu üzerinde kim tarafından ter-

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Neşet Çetintaş (Yozgat), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, efendim, 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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C. Senatosu B : 
cüme edilmiş, kim yazmış, bunun üzerinde dur
mayı lüzumsuz buldum. Yalnız şu noktayı be
lirtmek istedim ki; her türlü politika dediko
dularının dışında tutmayı hep beraber diledi
ğimiz irfan ordumuzun bir federasyonu tbiı* te
şekkülü başında vaktiyle şu satırları yazmış ve 
şu fikirleri benimsemiş bir siyasi kimsenin 
bulunması muvafık değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bütün Yüksek Sena
tonun yaptığım konuşmayı tasviple karşılama
ları üzerine Sayın Bakan oturdukları ön sırada 
kalmak zahmetinde bulundular, bendenizin otur
duğum şuradaki sıraya gelerek beni tebrik et
tiler ve kendilerine bu uyarmayı yaptığım için 
memnunluklarını ifade ettiler. Yazıyı görmek is
tediler, yazıyı kendilerine gösterdim. Bakanlığı 
tarafından vaktiyle basılmış ve kitap tanıtma 
başlığı, altında tanıtan: Mustafa Şükrü Koç im
zasını taşıyan Demokrasi ve Sosyalizm başlıklı 
bir makale. İstirham ediyorum, bir kitap hak
kında bir makale yazılmıştır. Kitabı tercüme 
eden bu arkadaş değildir. Kitabı dün akşam da 
ifade ettiğim gibi Dil - Tarih Fakültesinden 
solculuk faaliyetleri dolayısiylc muamele gö
rüp uzaklaştırılan Niyazi Berke s tercüme etmiş
tir. Bu kitap hakkında bu arkadaş 18 sene evvel 
bu makaleyi yazıyor. Kendi imi yazmıştır bu da 
mucibi münakaşadır. Ve üzerinde durulacak ayrı 
bir meseledir? Fakat makalenin başında kitabı 
tanıtan diye imzası bulunurken bu yazıyı kimin 
yazdığını kabul edersiniz. Niyazi Bcrkes'in mi 
yazdığını kabul edersiniz yoksa kitabın müelli
fi Lâski niıı mi yazdığını kabul edersiniz. Şüp
hesiz makaleyi şurada imzası bulunan insanın 
yazdığını kabul edersiniz. Bizim Yüksek Sena
to huzurunda zaman zaman Ortak Pazara giri
şimiz münasebetiyle, dış münasebetlerimiz dola
yısiylc ve birtakım diğer bütçelerimiz üzerinde 
yaptığımız konuşmalarda vuzuha kavuşturmak 
için daima istediğimiz ve arzuladığımız şey 
dedikodularm ve şaibelerin kaldırılması aydın
lığa çıkarılması hususudur Ancak bu suretle
dir ki, hakikaten ingiltere, isveç, Belçika gibi 
memleketlerde tatbikatını bulan normal bir de
mokratik sosyalizmle bizim tasvip ve kabul et
mediğimiz kollektivizim ve bilhassa taraftarla
rının savundukları ve ilmî diye ad koydukları 
Marksizim veya komünizme kaçılmadığı anlaşı
labilir. Karma ekonomi sistemimizde bizim dev
letçilik olarak kullandığımız normal sosyalizmin 
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diğer bahsettiğimiz kollektivizme veya komü
nizme tetabuk eden bir sosyalizim olmadığını 
tasrih etmek, açıklamak vuzuha 'kavuşturmak 
1 azimdir. 

Böylece birçok insanları töhmet altında kal
maktan, lekelenmekten kurtarmış oluruz. Ve 
bilhassa iki kutup gibi görünen fakat milletin, 
memleketin millî menfaatleri karşısında hele 
bu kritik günlerde Ibir ve beraber olan parti
lerimizi, topluluklarımızı teşekküllerimizi yak
laştırmayı temin etmiş oluruz. Biz bunu iste
mekten başka bir yolda değiliz, bu samimi ha
lisane vatanperverane fikir ve isteğin sahibi
yiz, savunucusuyuz. 

Bendeniz, bugün Başbakanımız olan Sayın 
inönü'nün dahi Cumhurbaşkanı iken bir çeşit 
fasit çember içinde kaldığına da işaret ettim. 
Vaktiyle bu memleketin gençlerine cidden fay
dalı olarak dünya klâsiklerinin tercümesi dola-
yisiyle kendilerinden alınmış bir ön sözün yine 
aynı Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden çıka
rılmış Adnan Oemgil tafafmdan tercüme edil
miş bir paçavranın önsözü olarak nasıl kulla
nıldığını gösterdim ve söyledim. Eğer bu ki
taptan kendileri haberdar olsalardı, bugün 
dahi üzüntülerini belirtir muhakkak ki, bunu 
takbih ederlerdi. Bu misali vererek Sayın Eği
tim Bakanını da bu çeşit fasit çember içinden 
kurtulmaya davet ettim. Ve memleketin büyük 
bir çıbanına dün akşam burada neşter attım. 
Ve meslektaşım Millî Eğitim Bakanına birlik
le ve beraberlikle bu çıbanı temizlemeyi tek
lif ettim. Buradaki konuşmalarında maalesef 
üzülerek ifade edeyim ki, benim bu halisane, va
tanperverane teklifimi anlamadılar ve kabul et
mediler. 

Muhterem •Senatör arkadaşlarım, bu husu
su böylece Yüksek huzurunuzda tavzih ve ifa
de ettikten sonra şunu tekrarlıyayım ki, Türk 
maarifinin kıymetli, vatanperver ve daima ko
münizmin karşısında duran milliyetçi eleman
larını hakikaten rencide eden her tip kompili-
kasyonları bertaraf ederek, onları töhmetten 
koruyacak her türlü çareyi daima dikkate 
alacağız ve daima bu hususları burada müza
kere ve münakaşa edeceğiz, hürmetlerimle. (Al
kışlar) . 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Reis Bey, arka
daş zaptı sabık hakkında mı konuştular? 
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BAŞKAN 

SUPHÎ BATUR (Devamla) 
kında söz istiyorum. 

C. Senatosu B : 
Evet efendim. 

Usul hak-

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SUPHÎ BATUR (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir senatör arkadaşımız, «Zab
tı sabık hakkında» diye söz aldılar. Ve Reis 
Bey de geniş bir müsamaha gösterdi. Ve 15 da
kika konuştular. 

Bizim bildiğimize göre; zaptı sabık : Zap
ta yanlış bir şey geçer. Milletvekili veya sena
tör zaptı eline alır. «Ben böyle söylemedim, şu
nu demek istedim» diye düzeltir. Bunun başka 
bir usulü yoktur. Arkadaşımız, buraya çıktılar, 
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öyle zannediyorum ki ; af buyursunlar, kürsü 
hürriyetini kötüye kullandılar. Bir nevi müza
kere açtılar. Reise de teessüf ediyorum, bizim 
vaktimizi aldılar. Burada zaptı sabık hakkında 
böyle bir konuşma şimdiye kadar görmedim, 
arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, zaptı sa
bık hakkındaki görüşme yalnız tashihe münha
sır olmaz. Bir fikir hakkında, bir yanlış anla
ma, müdahale varsa bu da konuşulabilir. Baş
kanlık böyle anlıyor efendim. (Sağdan bravo 
sesleri) 

SUPHİ BATUR 
istimal etti. 

[Sinop) —- Başkanlık sui-

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (1/582) (S. Sayısı : 340) (1) 

2. — Ankara Üniversitesi 1964 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/583) (S. Sayısı : 341) (2) 

3. — Ege Üniversitesi 1964 yılı Bütçe kanunu 

tasarısı re Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(1/584) (S. Sayısı : 342) (I) 

BAŞKAN — Efendim, dün açık oylarınıza 
arz edilmiyen Ege Üniversitesi, İstanbul Tek
nik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi bütçeleri 
açık oylarınıza arz edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) (3) 

A — BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesine 
geçiyoruz. Gruplar adına ve şahısları adına söz 
alan arkadaşların isimlerini arz ediyorum. 

Berç Turan... A. P. Grupu adına. 
Hasan Kangal... Y. T. P. Grupu adına 
Kemal Oral C. H. P. Grupu adına 
îzzet Gener M. P. Topluluğu adına 
Enver Kök C. K. M. P. Topluluğu adına 

(1), (2), 340 ve 341 S. Sayılı bas-
mayazılar 5.2. 1964 tarihli 38 nci Birleşim tuta
nağı sonundadır. 

(3) 336 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1964 ta
rihli 34 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

Şahısları adına, Mustafa Yılmaz İneeoğlu, 
Mehmet Ali Demir, Reşat Zaloğlu, Tarık Rem-
zi Baltan, Fehmi Alpaslan, Sakıp Önal, Haldun 
M'enteşeoğhı, Cemal Tarlan söz istemişlerdir, 

BAŞKAN — Sayın Berç Turan, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA BERÇ TURAN (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 
Sayın Bakan, sayın bakanlık erkânı. 

iktisadi kalkınmamızın temel yapısını teşkil 
eden inşaat yatırımlarının en mühim ve en ağır 
bir kısmını uygulıyan Bayındırlık Bakanlığı ve 
onunla ilgili daireleri ile, bu Bakanlığa bağlı 
bulunan mülhak bütçeli Karayolları ve D. S. İ. 
Genel müdürlükleri bütçeleri hakkında, Cum
huriyet Senatosu Adalet Partisi adına, umumi 
mahiyetteki temenni ve görüşlerimizi belirtik
ten sonra bu daireler hakkındaki ayrı ayrı gö~ 

(1) 342 S. Saydı basmayazı 5.2. 1964 ta
rihli 38 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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C. Senatosu B : 
rüş tenkid ve suallerimizi vaz'etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Plânlı kalkınma devresinde, bize rehber ola

cak eser ve kural elb etteki Meclislerce kabul edi
len kalkınma plânı ve onun müeyyideleri ol
mak icabeder. "Hal böyle olunca, Hükümetçe 
Yüce Meclislerin tasvip ve kabulüne arz edilen 
senelik bütçelerin de kalkınma plânının vaz'etti-
ği esaslara uygun olması icabedeeektir. Ayrıca, 
bütçe bakımından, gerek fiziki yatırım yönün
den de kalkınma plânmca öngörülen hedeflerin 
kusursuz ve tam olarak tatbiki kaçınılmaz bir 
vecibe olmalıdır. 

Hükümet Başkanı Sayın İsmet İnönü 3 ncü 
Koalisyon Hükümeti programında belirttiği gi
bi «Anayasa rejiminin bütün unsurları ile yer
leştirilmesi yanında, millet ve memleket olarak 
en büyük meselemiz, hiç şüphe yokki, iktisadi 
kalkınma davasıdır. Biz şuna inanıyoruz ki, 
iktisadi kalkınma çabalarının olumlu bir şekilde 
yürütülmasi ancak istikrarlı bir Anayasa rejimi 
içinde mümkündür. Anayasa rejiminin yerleş
mesi ve gelişmesi iktisadi kalkınmanın gerçek
leşmesine bağlıdır.»... Ve devamla, «Biz bütün 
bu meselelerin çözüm yolunu, Büyük Meclisler
ce kabul buyurulan kalkınma plânının, her 
alanda, bütün gerekleriyle ve tam olarak uygu
lanmasında görmekteyiz» demektedir. 

Ancak esefle kaydetmek icabeder ki, bu sa
mimi beyan ile tatbikat arasında büyük noksan
lıklar vardır ve bu noksanlıklar Türkiye'miz 
için hayati bir dâva olan iktisadi kalkınmamı
zın arzu edilen zaman ve nitelikte lüzumlu sevi
yeye ulaşamıyacağı kanısını bizde uyandırmış 
bulunmaktadır. 

Grupumuz adına, geçen seneler bütçe konuş
malarında plânla bütçe ve bütçe ile fizikî tat
bikat arasında uygunsuzluklar bulunduğunu ve 
plânla bütçe arasında % 25 ve bütçenin fizikî 
yatırıma intikalinin muhtelif sektörlerde tahmi
nen %20 - % 35 kadar noksanlıklar arz ettiği
ni, bunun nedenleri ve izale tedbirleri hakkında 
mâruzâtımız olmuştur. Üzüntü ile kaydetmek 
isteriz ki, muhalefet olarak kalkınma plânının 
hedeflerine ulaşması çabaları içinde samimiyetle 
arz ettiğimiz fikir ve yaptığımız tenkidler, bir 
muhalefet görüşü olarak Yüce Senatonun tuta
nak dergilerinde tescil edilmekten başka mem
leket hesabına hiçbir faide sağlamamıştır. 
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Anayasa gereğince kalkınma plânının, büyük 

Türk milleti için erişilmesi şart olan bir gaye 
olduğu hepinizce malûmdur. Plânın fizikî tat
bikatını yapacak hükümetlerin vazifesi bu 
plân hedeflerine ulaşmak için plâna uygun büt
çe rakamlarının son kuruşuna kadar yapacakla
rı yerinde ve zaruri harcamalarla tahakkuk et
tirmektir. 

Görülüyor ki, plânın tahakkukuna imkân ve
recek bütçemiz bu plânın tahakkukuna mâni 
teşkil etmekte ve yine bütçe tatbikatının fizikî 
yatırım haline getirecek organ ve vasıtalar da 
bütçeyi muhtelif sebeplerle tatbik edememekte
dirler. 

Sayın arkadaşlarım, 
Plân konuşmalarımız ile bu konuşmaları ta-

kibeden bütçe müzakereleri sırasında şu hususu 
da belirtmiş bulunuyoruz. 

Adalet Partisi olarak plânlı kalkınmaya ta
raftarız. Ancak plân realist ve memleket ger
çeklerine uygun bir vasata istiriadettirilm emiş
tir. Verileri yanlıştır. Bu plânın uygulanması 
için icabeden bütçe kaynaklarımız, plânı uygu
layacak teknik personel, tabiî gelir, istihsal, 
ihracat kaynaklarımız tam ve mükemmel bir 
şekilde tetkika imkân bulunamamıştır. Bina
enaleyh yapılması lâzımgelen ilk işin, yukarda-
ki kaynaklara göre kalkınma plânının objek
tif ve realist bir vasata istinadettirilmesidir. Zi
ra bu mubayenetler var oldukça bu plânın tat
biki süresi öngörülen süreden birkaç sene maa
lesef uzayacaktır. 

Sayın Üyeler, 
Yüce Heyetinize plân, bütçe teklifi ve fizikî 

yatırımlar arasındaki farkları göstermek amaciy-
le, müşahhas birkaç misal vermek istiyoruzT 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı sayfa 383, tablo 
290 enerji bölümü, bitmemiş santraller için iç ya
tırım 30. Yeni santraller içi yatırımı 234. Ceman 
264 milyon lira derpiş edilmiştir. Halbuki 1964 
bütçesinde ise ceman 202 milyon lira konmuştur. 
Noksanlık % 24 tür. 

Sayfa 165, tablo 59, tarım bölümü sulama iş
leri için 759 ve mevcudun ıslahı için 40 ki, ceman 
799 milyon lira derpiş edilmiştir. 1964 bütçesin
de ise D. S. î. ve Tarım Bakanlığı bütçesinde bu 
konu için ceman 546 milyon lira konmuştur, nok
sanlık % 31,5 tur. 
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C. Senatosu B : 
Sayfa 417, tablo 328, köy içme suları için dü

şünülen 70 milyon lira, bütçe ise 58 milyondur. 
Fark % 22 dir. Burada istitraten arz etmek 
isteriz ki, bu para, 1963 bütçesinde ihale edilip 
ikmal edilmemiş işlerin bedeli karşılığıdır. Yani 
1964 te yeni bir iş tutulmıyacak. Ancak 1963 te 
ise köy içme sularının ancak ihaleleri yapıl
mış olduğu bu şekilde anlaşılmış olmaktadır. 

Plân sayfa 452, tablo 362, eğitim yatırımları 
için ceman 783 milyon lira düşünülmüşken 1964 
bütçesinde Millî Eğitim yatırımları 344 milyon 
lira ve ilkokullar için 210 milyon ki, ceman 584 
milyon lira, noksanlık % 26 dır. Görülüyor ki, mi
saller çoğaltılabiliyor ve maalesef arz edilen mi
saller plân - bütçe münasebetlerinin mukayesesin
de daima plân aleyhinde bir bütçe tatbikatının 
varlığını ortaya koyuyor. 

Bu üzüntümüz bütçenin fizikî yatırım şeklin
deki tecellisinde kendisini hissettirmekte, bu tat
bikat bütçe aleyhinde eğitim sektöründe %35 ko
nut sektöründe % 22 diğer umumi hizmet sektö
ründe % 30 bir noksanlık arz etmektedir. 

1963 bütçe gelir kaynakları tahmininin yanlış 
olması ve elde edilecek dış yardımların gecikme
si neticesinde 24 . 12 . 1963 tarihli Başbakanlık 
tamimiyle idarelerce yapılan % 7 bütçe tasar
rufu ile tahsisatsızlık plansızlık ve programsız-
lık yüzünden husule gelen noksan fizikî tatbika
tın 1964 yılında tam bütçe rakamlarına göre ta
hakkuk ettirilmesini temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarıda, olayları 
müşahhas olarak yüksek huzurunuza arz ettik. 
Şimdi de bu tatbikat aksaklıklarını tevlideden ne
denlerinden başlıcalarmı Yüce Senatoya arz et
mek istiyoruz. 

Kalkınma plânının sayfa 370, tedbirler bahsi
nin (G) fıkrasında tatbikat projeleri hazır olma
dan ve inşaata uygulanacak başlıca malzeme cins
leri tesbit edilmeden inşaat ihalesi emanet usulüy
le dahi olsa yapılmıyacak. demektedir... 1962 ve 
1963 yıllarında ihale edilen bütün işler plânın 
bu âmir hükmüne rağmen projesiz ve tatbikat ni
teliğinden uzak plânlarla ihale edilmiş ve edile-
gelmektedir. 

Plânlı kalkınmanın temelini teşkil eden proje
lerin hazırlanması tafsilâtının ve malzeme cinsi
nin bilinmesindeki faydalar izahtan varestedir. 
Bu tatbikatın, plânlı kalkınmayı köstekliyen bir 
unsuru da şudur. Bilhassa Millî Eğitim Bakanlı-
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ğını ilgilendiren okul yerlerinin tesbit kamulaştı
rılması maalesef zamanında yapılamamakta ve 
tatbikat gecikmektedir. 

Sayın üyeler, memleketimizin kalkınmasını 
sağlıyacak en esaslı unsur teknik eleman unsuru
dur. Türkiye'mizde en az bulunan bu unsuru bir 
mirasyedi hovardalığı ile kullanılmaları lâzım ge
len yerlerde istihdamı temin etmeden fuzuli ola
rak iş gücünün zâyiine meydan vermekteyiz, şöy
le ki: 

1. Muhtelif Bakanlıklarda aynı hizmeti ifa 
eden ve sayısız teknik personelin istimalini icabet
ti ren geniş teşkilât vardır. Bu teşkilâtı tek bir 
Bakanlık çatısı altında toplıyacak inşaat yatırım
larının tek elden idaresi sağlanmalıdır. Ayrıca, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin bünyesinde ku
rulmuş teknik teşkilâtın da yukarda teşkilini tek
lif ettiğimiz teşkilâta girmelerini sağlamak sure
tiyle teknik eleman tasarrufunu temin etmeliyiz. 
Bu hususta müşahhas bir misali Yüksek Huzuru
nuza arz etmek isterim. 5367 sayılı Kanun gere
ğince millî hava meydanlarını inşa etmek üzere 
kurulmuş bulunan Bakanlığa bağlı hava meydan
ları ve akar yakıt tesisleri İnşaat Dairesi Eeisliği-
ne muvazi olarak aynı işleri yapmak üzere Ulaş
tırma Bakanlığınca bir teşkilât kurulduğu elbet
te hepimizin malûmudur. İşte arkadaşlarım bu 
ve buna benzer biribirine parelel ve aynı fonksi
yonu ifa eden teknik dairelerin kurulması ile 
hem muhtaç olduğumuz teknik elemanı israf edi
yor ve hem de her kuruşunu tasarrufla ve yerinde 
kullanmaya mecbur olduğumuz ve Büyük Türk 
Milletinin büyük fedakârlıklarla tedarik ettiği 
paraları israf ediyoruz. 

Sayın üyeler, yukarda teknik elemanların is
rafını arz ederken bunların kullanılması icabe-
den yerlerden ayrı yerde kullanılarak işgücü zi
yama sebebolduğunu söylemiştik. Filhal, şantiye 
masasında zemin tatbikatında bulunması ica-
beden meslektaşlarımız maalesef teşkilât ka
nunları icabı, teknik fonksiyonlarını bir tamf 
bırakarak idareci kadrolarını işgal ediyorlar 
ve memleketin muhtacolduğu teknik enerji
den bizz&rur mahrum bırakıyorlar. Bu husu
sun ıslahı ile teknik örgütlerde idareci kad
rolarının asgariye indirilmesi zarurudir. 

Bu meyanda büyük mikyasta teknik eleman 
ve malî ve teknik uzman tasarrufu temin ede-

I eek bir teklifimizi da arz ediyorum. 

— 554 — 



C. Senatosu B : 
Bakanlığa ve ona bağlı mülhak bütçeli 

kuruluşlara ait makina bakım onarımı tamir 
atelyeleri ile garajların tek bir idare altında 
birleştirilmesi zaruridir ve ufak bir himmetle 
başarılması mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, bakanlık cari mas
rafları ile yatırımların teknik personel ücret 
ve yollukları tutarı bütçelerin tümüne nazaran 
|% 32 ye vardığı müşahede edilmiştir. Bu nis-
bete serbest teknik bürolara tevdii düşünülen 
proje bedelleri dâhil değildir. Ayrıca emekçi 
işçiler bu yüzdelemenin dışında tutulmuştur. 
Yönetimi temin edecek ve bir kısım emanet 
işlerini tedvir edecek ol'an teknik elamanlara 
verilecek olan bu para grupumuzca asla çok gö
rülmemektedir. Ancak bu miktarın azaltılması 
faktörlerinin araştırılması temenniye şayan 
görülmektedir. 

Arzu ediyoruz ki, bakanlık teknik eleman
ları yönetici eleman olarak az miktarda, kul
lansın, asıl hedef teknik elemanları tatbikat 
işlerinde kullanmak olsun. Teşkilât kanunla
rında gerekli değişikliğin bu espri içinde ya
pılması kalkınma plânı hedeflerine uygun olur 
kanaatindeyiz. 

Hepimiz biliyoruz ki, teknik elemanlarımız 
maaşlı ve aylıklı kadrolar yerine kendilerine 
malî bir fazlalık temin eden yevmiye talimatna
mesi çerçevesinde çalışmayı tercih etmektedir
l e r 

Ancak bu yevmiye talimatnamesine göre ça
lışanların istikballeri hiçbir suretle teminat al
tına alınamamış ve bu elemanlar kendilerini 
bu teşkilâta tam bir şekilde bağlı hissetmiyecek 
bir durum ihdas edilmiştir. Gönül istiyor ki, 
bu arkadaşların sarf ettikleri azimli mesaiye 
uygun olarak, kanunla istikballeri sağlamlaş-
tırılsm. Personel Kanununda bu hususun te
min edilmesini samimiyetle arzu etmekteyiz. 

Devlet olarak ve millet olarak teknik eleman
lara verilen ücretler hiçbir memurun alama
dığı derecede yüksektir. Ancak teknik eleman 
ordusu aziz milletimizin kendilerine lâyık gör
dükleri refah seviyesine uygun olarak vazife
lerini tam ve mükemmel bir şekilde ifa ettik
lerine asla ışüphe etmiyoruz. Gönül arzu edi
yor ki, iktisadi savaşımızın öncüleri olan bu 
kıymetli elemanları kalkınma plânının tatbi-
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kinde gösterdikleri samimî heyecanın derece
sini artırsınlar ve bu alanda icabeden başarıyı 
elde etsinler. 

Muhterem senatörler, kalkınma plânının tat
bikatını engelliyen, gerek Devlet bütçesine 
malî ağır yük yükleyen gerekse teknik ve 
idari personel enerjisini zayi eden unsurlardan 
biri de şüphesiz merkeziyetçilik ve kırtasiyeci
liktir. Yüksek malûmlarıdır ki, Yatırımların 
mevzuu objektif unsarlar, müspet icraattır. Bu 
icraatın yürütülmesini temin vazifesi yine tek
nik elemanların uhdesine mevdudur. Merkezi
yetçilik esaslarına göre bütün işler merke
zin emir ve mehiyelerine bağlanmıştır. Bir fi
yat değişikliği, proje tadilâtı projelerin tasdiki, 
muvakkat ve katî kabul muamelelinin imtacı, 
katî hesap ve sitüasyonlarm tasdiki Sayıştay 
vizesi gibi tamamen şekle bağlı formalist 
usullerle işler savsaklanmakta, uzatılmakta tet-
kikat gibi tasdik gibi muamelelerle program. 
maalesef geriye doğru gitmektedir. îşi alan 
firmaların, yatırım sermayesi ve hamle im
kânları atıl bir duruma düşürülmektedir. Ay
rıca işlerin sorumluluğu yaygın bir hal aldı
ğından her eleman varsa muhtemel sorum
luluğu bir diğer arkadaşına bırakmak imkân
larını aramanın yollarına sapmaktadır. Böy
lece bütün ümidini iktisadi başarıya bağlı-
yan, büyük Türk Milleti de kalkınma plânının 
yatırımlarının tam ve kâmil bir şekilde gaye
sine ulaşamamasının ıstırabını çekmektedir. Bu 
muamelelerin sadeleştirilmesi, basitleştirilmesi 
mümkündür. Bu da 'denetim sisteminin ademi 
merkeziyetçiliğe yöneltilmesiyle kabil olabilir. 
Bu yönden yapı ve imar işlerince bölge müdür
lükleri kurulması teşebbüsü keyfiyeti bu yol* 
da bir başarı temin etmek imkânını vermiştir. 
Teklifimiz inşaat üniteleri basma getirilecek 
enerjik, dürüst ve çalışkan meslektaşlarımızı 
sorumluluk ve yetki ile teçhiz etmek suretiyle 
merkeziyetçiliğin-ağırlaştırıcı, sorumluluğu da
ğıtıcı mahzurlarını; önlemek suretiyle inşaat
ları plânın öngördüğü süreler içinde ikmal et
mektir. Ayrıca bu hizmetlerin ifası için gerek 
bakanlığın, gerekse ona bağlı mülhak bütçeli 
genel müdürlüklerin teşkilât kanunları ihtiyaç
ları karşılamaktan uzak kadroları, bugünkü 
bütçelerin yirmide biri olan bütçelere göre 
ayarlanmış, bu bakanlık teşkilât konularının 
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yeniden ele alınıp bugünkü duruma uyacak şe
kilde ıslahı da plânın uygulammasında fayda 
sağlıyaeak faktörlerden biridir. 

'Muhterem arkadaşlarım, dünya teknik ge
lişmede her an bir terakki kaydetmekte ve 
inşaat teknolojisi süratle istihaleler geçirmek
tedir. Bakanlığın ihtiyar ettiği inşaat meto
du senelerce evvel benimsenmiş ve âdeta stan
dart bir hale getirilmiş eski tip inşaat siste
midir. Avrupa ve Amerika'da kolaylık, güzel
lik, ucuzluk ve sürat sağlayıcı inşaat metodo
lojisinin benimsenmesi ve fiyat analizlerine it
hali memleketimiz için bir zaruret halini al
mıştır. Ayrıca inşaat malzemesinde, bilhassa 
taşıyıcı malzemenin lemniyet gerilmelerini art
tıran, 'dolayısiyie hafifletici ve ucuzluk temin 
eden statik şartnamelerinin değiştirilmesi kal
kınma hamlelerimiz için faydalı olduğu ka
nısı t aşım aktayız. 

Bu çalışmalara muvazi olarak kalkınmamı
zın en mübrem ihtiyacı olan ilkokullarımız ve 
resmî hizmet binalarını prefabrikasyon usul
lerine uygun olarak, ucuz, süratli bir şekilde 
imalini kolaylaştıracak standardizasyona gidil
mesi taraflımızdan, tavsiyeye şayan görülmüştür. 

ıMuhterem. arkadaşlarım, bu işlerin kolay
laştı rılm ası için : 

1. ıMütaahhit - idare münasebetlerini dü-
zenliyen tek taraflı tip mukavele ve şartna
melerinin Anayasanın lâfız ve ruhuna uygun 
olarak değiştirilmesini, 

2. Mütaahhitleri nizamlıyacak ve plânca 
kurulması kabul 'edilen inşaat ve Tesisat Mü
taahhitleri Odası Kanunu ile Devlet İhale Ka
nununun bir an evvel meclislerden çıkarıl m ası, 

3. Plânın en güç kısmı olan proje ve tat
bikat plânlarının resmî daireler dışındaki özel 
mühendislik bürolarına yaptırılmasını, 

4. Yol tamir işlerinin dahi mütaahhitler 
eliyle yaptırılması, 

6. Pahalı olan emanet işlerini, özel sek
töre intikal ettirilmesini, 

'6. inşaat yatırımlarını köstekliyen çimento 
ve demir temini hususunda, inşaat mevsimini 
beklemeden, gerekli teşebbüslerin yapılmasını 
ve çimento temininde vukubulan güçlüklerin 
izalesi icra tedbir ittihazını, 

7. işlerin, malî yılbaşından en çok iki ay 
zarfında ihaleye çıkarılıp, işlerin gecikmesine 
imkân ve ril m em esinin, 
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•8. iSigorta mevzuatının, plân gereğince 

inşaat sektörünün bünyesine uygun olarak de
ğiştirilmesini, 

9. Kıymetli bir varlık olan, idarelerin el
lerindeki bakım ve onarım araç ve makimi 
parkının iyi bir bakıma, tabi tutulmasını ve 
bunun için gerekli tahsisatın! teminini, 

10. ihalelerde yapılacak tenzilâtlardan el
de edilecek paralarla karşılanacağı düşünülen 
başta İstanbul Opera binası olmak üzere Milî 
Eğitim Bakanlığı binası ve diğer inşaatlar için 
tahsisat konulmasını ve noksan tahsisat konma
sı dolayısiyie ikmali çok gerileyecek Atatürk 
ve Ege üniversiteleri inşaatları için' mevcut 
tahsisatın arttırılmasını, 

(İşlerin kolaylıkla yürütülebileceği mülâJİıa-
zasıyla tavsiye ve teklif etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarımı, sözlerime son ve
rirken Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına 19*64 yılı bütçesinin Büyük Türk 
Milletine hayırlı olmasını diler, iktisadi sava
şın başarılması için Hükümete plân görüşümüz 
•çerçevesinde daima! faydalı olacağımızı bildi
rir, bütün Bakanlık erkânı1 ve işçilerine ve Sa
yın Bakana başarılar diler, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ada
let Partisi sözcüsü konuşurken bir önerge geldi, 
önergeyi okutacağım. Önergede Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesiyle beraber Karayolları ve Dev
let Su işleri bütçelerinin de birlikte görüşülmesi 
teklif edilmektedir. Şimdi önergeyi okutuyorum. 

C. Senatosu Yüce Başkanlığına 
Bütçe görüşme programı aksamıştır. Bu iti

barla, Bayındırlık Bakanlığı bütçesiyle ona bağlı 
Devlet Su işleri ve Karayolları Genel Müdür
lükleri bütçeleri üzerindeki görüşmelerin bir 
arada yapılmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN •— Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. Binaenaleyh, her üç bütçenin tü
mü üzerindeki görüşmeler beraber yapılacaktır. 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Hasan Kangal?.. 
Yoklar. 

•C. H. P. Grupu adma Sayın Kemal Oral. 
•C. II. P. GRUPU ADINA KEMAL ORAL 

(Mardin) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena-
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tosunun sayın üyeleri Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pıı adına görüş ve temennilerimizi Yüce Sena
toya kısaca arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Yurdun; yol ve su problemleri ile demiryolu, 
hava meydanları ve akar yakıt tesisleri inşaatı 
gibi memleketin hayati mevzuları meşgul ve 
yüklü Bayındırlık Bakanlığı ve ona bağlı Genel 
Müdürlüklerle Daire Reislikleri tahsisatlarının 
fizikî yatırını haline gelmek üzere olan bütçeleri 
üzerinde; detaylara inmeden genel olarak gö
rüşlerimizi belirtmek isteriz. 

Gerçekte Bayındırlık Bakanlığı ve ona bağlı 
Reisliklerle diğer katma bütçeli müesseselerin 
görev ve hizmetlerini dikkatle tetkik etmek baş
lıca amacımız iken; bir taraftan mevzuların en
ginliği diğer taraftan zamanın darlığı bizi İra 
faydalı izlemden alıkoymaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığının 2 milyarı aşan büt
çesi çeşitli ihtisas komisyonlarından geçmek su
retiyle ve 5 Yıllık Kalkınma Plânının ruhuna 
uygun olarak Yüksek Senatonun huzuruna ger
çek mahiyetini almış durumda gelmiş bulunu
yor. 

Yoksun milletimizin binbir meşakkat ve emek
le verdiği bu tahsisatı kuruşuna hattâ santimine 
kadar yerinde kullanmak israf ve lüksten kaçın
mak tasarrufun azamisine uymak kendilerinden 
beklediğimiz en büyük millî ödev olacaktır. 

Geçen yıl Bayındırlık bütçesi üzerinde vâki 
tenkid ve temennilerimizde zaruretine kesinlikle 
inandığımız Bakanlık içi ve ona bağlı müessese
lerin ve yine bu müesseselerin kendi bünyeleri 
içinde hususiyle vatandaşla münasebetlerinin 
düzenleyici koordinc edici birtakım kanunların 
yeni baştan düzenlenmesi icabettiği ısrarla ifa
de edilmiş iken, Bakanlığın bu mevzulara bu 
kere değinmediğini görmek bize üzüntü ver
miştir. 

Bu bapta temennilerimizle isteklerimizde ye
niden direnmeyi bunları yeniden tadadetmeyi 
son derece faydalı bulmaktayız. 

Şöyleki; 
Bayındırlık Bakanlığının halen tatbik et

mekte olduğu kuruluş ve görevleri hakkındaki 
3611 sayılı Kanun Mayıs 1939 tarihinde meri
yete girmiştir. 
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I O tarihten bu yana çeşitli kanunlarla Ba

kanlığa ait işlerin bir 'kısmı diğer kurumlara 
I devredilmiş ve bâzı hizmetlerde yeniden yüklen-
I mistir. Diğer taraftan memleketin artan nüfusu 

ve günün şartlarının gerektirdiği inkişaflara pa-
I ralel olarak artan kamu hizmetlerinin Bayındır

lık Bakanlığına yüklediği dev hizmetler tatbik 
kabiliyetini çokfan kaybetmiş bulunan bu ka
nunlarla yürütülmeye devam olunmuştur. 

I Plânlı kalkınmaya girişilen devrede bunun 
I gerektirdiği yatırımların tahakkuk ettirilebilmesi 

için Bakanlık kurluş kanununun tezelden ele 
I alınması ve çeşitli ellerde bulunan yapı hizmet-
I lerinin belirli kısımlara ayırtılarak az sayıda 

kurumlarda toplanması ve bu suretle bu çeşit 
işlerdeki prodüktivitenin artırılması maliyette 

I ve teknik elemanda tasarrufun sağlanması plâ
nın yürürlüğe konulması hakkındaki raporda 
tavsiye edilmiştir. 

Bunun dışında her sene bütçesinin görüşül-
I mesi sırasında Milletvekilleri ile Senatörler ta-
I rafından 'bu husus ele alınarak ileri sürülmüş ve 
I her defasında Bakanlık sorumluları bu konudaki 
I çalışmaların bitirilmek üzere olduğunu ve ilgili 

kanunların yakında Büyük Meclise sunulacağı-
I na beyan etmişler ve fakat bütçenin tatbikatına 

girişildikten sonra her hangi bir davranışta bu-
I Ilınmamışlar. 

I IBu şekilde Bakanlık, plânın gereklerine ve 
I T. B. M. Meclisinin arzu ve temennilerine adeta 

sırt çevirmiş bulunmakta ve alışılan klâsik cy-
I lemlerinden bir türlü ayrılmak istememektedir. 
I 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu

nunun ihtiva ettiği aşırı formalist hükümler ve 
I şartları itibariyle işlerin en elverişli süratle elde 
I edilmesine adeta mâni olduğu yıllardan beri 
I kabul edilmiş bir gerçektir. !Bu kanunun en fazla 

tatbik yerini bulan idare Bayındırlık Bakanlığı 
olduğu halde hazırlanması arzu ve temenni edi
len yeni kanuna ait tasarının takibi konusu ile 

I ilgilenmemekte ve bu suretle aynı mahsurları ile 
tatbikatına devam etmektedir. 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu içinde 
aynı mütalâa ileri sürülebilinir. 

Her me kadar bu kanunların Maliye Bakanlı
ğınca hazırlandığı duyuşlarımız arasında bulun
makta isede akibetleri hakkında bilgi edinilmesi 

I mümkün olamamıştır. 
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Sonuç olarak : 
1. Bakanlık teşkilâtının günün şartlarına 

göre başarılı çalışabilecek şekilde düzenliycn ka
nun çok acele olarak hazırlanmalıdır. 

ı2. — Genel ve katma bütçeli idareler veya 
bunların iştiraki bulunan kurumlar diğer çeşitli 
Devlet teşekküllerince yaptırılmakta bulunan 
yapı işleri bu Bakanlığın önderliği ile özellikleri 
gözönünde bulundurulmak suretiyle en aız sayı
da kurumlar elinde toplanmalı ve bu suretle 
para ve personel israfından kurtarılmalıdır. 

3. Geniş mânada resmî sektörün yaptıracağı 
bütün işlerin kapsamını alan ve bu suretle bir 
taraftan tatbikat kolaylığı diğer taraftan iş sa
hipleri ve ilgilileri hangi usul ve kanun tatbik 
edileceği hakkında şaşkınlık ve kararsızlıktan 
kurtaracak olan ihale kanunu ve diğer ilgili 
mevzuat ivedilikle düzenlenmelidir. 

Yüce huzurunuza grupumun engin saygıları
nı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Topluluğu adına 
Hay m İzzet Gener. 

MİLLET PARTİSİ TOPLULUĞU ADINA 
İZZET GENER (Niğde) — Sayın Başkan, Sa
yın Bayındırlık Bakanı, değerli Bayındırlık 
Bakanlığı erkânı, muhterem arkadaşlar; Millet 
Partisi Senato Topluluğu adına Bayındırlık 
Bakanlığı ile Karayolları ve Devlet Su İşleri 
Genel. Müdürlükleri bütçeleri üzerindeki görüş 
ve dileklerimizi arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Bu Bakanlık hizmetlerinin yurdun plânlı kal
kınmasında yer alan çeşitli çalışmalar arasında 
önemli bür mevlidi vardır. 

Bu çalışmaların bugüne kadar olduğa gibi 
bundan sonra da plânlı kalkınma devresinde en 
verimli bir şekilde devanı edeceğine inanmak
tayız. 

Programa alman, işlerin başarılması yolunda 
çeşitli etütlerin yapılması, bu etütlerden alınacak 
sonuçlara göre hizmetlerin planlanması, bundan 
sonra da bir program ve projelerin hazırlanması 
gibi çeşitli safhalardan geçirilen Bayındırlık 
faaliyetlerinin, ekonomik ve teknik bakımlardan 
maksatlara ve hizmetlere en elverişli bir şekil • 
de uygulanması suretiyle vücuda getirilecek 
inşaat ve tesislerin, yurt hizmetlerine hazır bir 
duruma getirilmesi mümkün olmaktadır. 

Bakanlığın bugüne- (kadar başardığı büyük 

işler ve hizmetler hep aynı süzgeçlerden geçi
rilerek bugünkü durumlarına, ulaştırılmıştır. 
Kuruluşu itibariyle Bakanlık teşkilâtı plânlı 
ve programlı faaliyetlere alışmış, gelişi güzel ve 
sathi etütlere dayanan çalışmalardan daima 
uzak kalmıştır. 

Plânlı kalkınnıadalki önemli yerini belirtmek 
üzere, bu Bakanlığa. ve buna bağlı Karayolları 
ve Devlet Su İşleri Genel müdürlüklerine 1964 
yılı Bütçesiyle ayrılan ödeneklerin toplamına 
göz atmak kifayet eder. 

P>akanlığa bağlı dairelerin faaliyet durum
larına geçmeden önce, Devlet Plânlama Teşki
lâtı tarafından da üzerinde önemle durulan, ge
çen ve daha önceki yıllara ait bütçe tenkidleri-
nıizde temas ve işaret ettiğimiz bir kısım hizmet
lerin henüz geliştirilmemiş okluğuna üzüntü ile 
işaret etmek zorundayız. Bunlar arasında : 

1. ofiII sayılı Bakanlık ıkuruluş ve görev
leri hakkındaki Kanunun bu günkü gelişmele
ri kapsamadığı ve ihtiyaçlara, 'cevap vermediği 
cihetle, bunun bugüne ve yarınki gelişmelere 
cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi; 
Devlet Personel kanunu tasarısı üzerindeki ça
lışmalarla ilgili görülmesinden dolayı tahakkuk 
ettirilmediği anlaşılmıştır. 

Bundan başka : 
2. Bütün inşaatçı dairelerce tatbik edilebi

lecek tek tip şartname ve sö-zlcşme projelerinin 
hazırlanması, 

.'!. Müteahhitlere verilen avans işlerinin bu
güne kadar yapılan, tatbikattan alman neticelere 
ve durumlara göre yeniden düzenlenmesi, 

4. Müteahhitler eliyle yaptırılacalk işlerden 
önceki hazırlıkların eksiksiz olarak yapılması 
suretiyle işlerin aksatılma ması, 

5. Bayındırlık kontrolü ve kabul, muame
lelerine dair yönetmeliklerin yeniden ele alına-
raik bugünkü ihtiyaçlara uygun bir şekle sokul
maları, 

(i. Teknik personel israfının önüne geçil
mesi, 

7. Teknik personelin idari işlerde çalıştırıl
maması, 

8. Devlet yapılarının bugünkü şekilde hir 
kısım bakanlıklarda inşaat büroları kurulması 
suretiyle ve dağmıik bir şekilde yönetilip yap
tırılmasından ziyade, bu (büroların birleştirilip 
4 - T) dairede toplanması ve bunun için bir ka
nım tasarısının Bakanlıkça hazırlanması; 
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Gibi önemli meselelerin düzenlenmesi yolun

daki çalışmalar yetersiz bir durumdadır. 
Bakanlığa bağlı dairelerin faaliyetlerine ge

lince : 
Demiryollarımız : 
Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda vu

kua gelen gelişmeler, yeni demiryolları inşaatı 
ihtiyacını artırmaktadır. Esasen Beş Yıllık 
Kalkınma Programında, uzak taşımaların de
miryolu ve denizyolu ile yapılmasını, karayolla
rının demiryolu ve deriizyolu taşımalarını bes
leyici ve tamamlayıcı kısa mesafeli bir taşıt 
örgüsü olarak ele alınmasını, bu çeşit faa
liyetlerin ana ilkesi olarak yer almıştır. Hal
buki yurdun nakliye politikası tesbit edilen bu 
ana ilkenin tamamen tersine olarak işlenmek
tedir. Uzun mesafe taşımalarının demiryollar 
ve denizyollarından ziyade karayolları üzerin
den ve kara taşıma araçlariyle yapılmakta ol
duğu ve bu yüzden demir ve denizyolları işlet
melerimizin her yıl milyonların üstünde zarar
lara uğradığı bir vakıadır. 

Demir ve denizyolu taşımalarının daha ucuz, 
daha faaliyetli ve süratli ve daha kolay yapıl
ması, tarifelerin buna göre ayarlanması gibi 
tedbirlerle Ibu ters çalışmanın normal şekle so
kulması mümkündür. Bakanlığın görevleriyle 
ilgili olmıyan bu aksaklığın Ulaştırma Bakan
lığınca önemle ele alınması lâzımdır. 

Yapılan incelemelere göre halen üzerinde ça
lışılan hatlardaki faaliyetlerin ve bundan son
raki kalkınma programlarında yer alacak ma
hiyette olan takriben (2 500) kilometrelik yeni 
demiryollariyle ilişkin ilk etütlerin memnuni
yet verildi bir gelişme gösterdiği müşahade edil
miştir. Bilhassa gelecek programlarla ilgili ha
zırlıklara şimdiden başlanmış olması yerinde ve 
isabetli olmuştur. 

Limanlarımız : 
Nüfus, üretim ve tüketimdeki artışlar ve uzun 

mesafe nakliyatının demir ve deniz yolu ile ya
pılması prensipinin kabul edilmiş olması, Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında bilhassa turizm ve 
balıkçılığa verilen önem bir taraftan mevcut li
manların, hizmetleri daha iyi bir şekilde ve dü
zenin de görecek bir halde cihazlandırılmasma, di
ğer taraftan da yolcu gemileriyle (balıkçıların 
hava şartlarına tabi olmaksızın kıyılarımızla 
irtibat sağlamasına yarayacak yeni barınakların 
inşaatına lüzum ve ihtiyaç göstermektedir. 
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Bu ihtiyaçları öngören çalışmalara baş

lamış olan idarenin bundan sonraki kalkınma 
programında yer alabilecek (3-4) adcd liman 
ve barınağın etüdlerini yapmış ,ve projelerini de 
hazırlamış olmasını şükranla kaydetmeyi bir 
borç addederiz. 

Yapı ve imar işlerimiz : 
Yapı işlerinde günden güne vukua gelen ge

lişmeler; bu daire için şimdiden bâzı tedbirle
rin alınmasını zaruri kılmaktadır. 

Yapı inşaatı hizmetlerinin birçok Devlet 
dairelerinde dağınık bir halde faaliyette bulun
ması hem. personel israfına yol açmakta, hem de 
bu yapılarda tatbik edilmesi gereken standart 
tiplerin tesbit ve tatbikatında güçlükler yarat
makta, koordinasyonu da zedelemektedir. 

Yapı işleri teşkilâtının, mümkün olduğu ka
dar merkeziyetçi bir zihniyetten uzak olarak 
hizmetleri iş yerlerine götürecek bir mekanizma 
tesisi suretiyle daha hareketli ve verimli bir 
hale getirilmesini tavsiyeye şayan görmekteyiz. 

Bu daire eliyle, yaptırılan ve denetlenen iş
lerden Aralık ayı başında yatırımlara ait öde
neklerin % 70 inin iş ve inşaata kalbedilmiş 
olması memnuniyet vericidir. Geri kalan üç ay 
içinde bunların önemli bir kısmının daha sarf 
edilmesi mümkün görülmektedir. Lüks inşaat
lardan kaçınılması ve teknik personel miktarı
nın iş hacmma denk bir hale getirilmesi lâzım
dır. 

Hava meydanları ve akaryakıt tesisleri in
şaatı : 

Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre, her yıl 
içinde genel bütçeden (22 280 000) lira ve 
NATO enfrastrüktür ödeneklerinden de ortala
ma (200 - 300) milyon liralık iş ve inşaat vü
cuda getiren bu dairenin faaliyetleri verimli 
bir haldedir. 

1964 yılı bütçesiyle ayrılan ödeneklerin kul
lanılmasında âzami tasarruf zihniyetiyle hare
ket edildiği ve sonradan vazgeçilen izmir - Cu-
maovası tevsi inşaatına ayrılan (2,650) milyon 
liranın tenzilinden sonra geri kalan takriben 
(21) milyon liranın, yatırım programına göre 
harcanmasına devam edildiği tesbit edilmiştir. 

Karayolları Gn. Müdürlüğü : 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında ulaştırma sek

törü içinde yer alan karayollarına ait yatırım
lar 1963 ve 1964 yıllarının bütçe tekliflerinde 
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aynen uygulanmış, plân ve programlar kalkın- I 
ma plânında öngörülen amaçlara uygun olarak I 
yapılmıştır. Komşu memleketlere nazaran kara- I 
yollarımızın bugüne kadar kaydettiği gelişme- I 
ler, bu alanda daha fazla yatırını yapmamızı I 
gerektirmektedir. 

Bu Genel Müdürlüğün yatırım bütçeleri : 
1. Devlet yollarının yapım, ıslah, onarım ve 

bakım faaliyetleri; 
2. İl ve köy yollarına yardımlar; 

olmak üzere iki büyük grupa ayrılmıştır. 
J 950 yılında il ve köy yollarına bütçenin 

% 98 i olan (7) milyon lira ayrılmış, Genel 
Müdürlüğe de bütçenin (% 90,2) si olan 
(64,690) milyon lira tefrik olunmuş ve her yıl 
artmak suretiyle bu miktar 1963 yılında il ve 
köy yolları için bütçenin % 14,7 si olan (135) 
milyon lira, Genel Müdürlük faaliyetleri için de 
bütçenin % 85,3 ü olan (779,884) milyon liraya 
kadar yükseltilmiştir. 

1964 yılı. bütçe teklifinde ödenek miktarla
rının geçen yıla nazaran daha düşük olduğu 
görülmektedir. Bu teklife göre il ve köy yol
larına yardım olarak 9 milyon lira noksaniy-
le 126 133 milyon lira, genel müdürlük faali
yetleri için de 13 milyon lira noksanivle 766 630 
milyon lira ödenek istenmiştir. | 

Bu duruma göre; bu genel müdürlük harca
malarının Devlet bütçesi harcamasmdaki payı 
1963 yılında (% 6.0) üzerinde iken 1964 yılı 
bütçe teklifinde bu orantı (% 5,5) a düşmüştür. 

Bu bütçe yılında, geçen yıla nazaran bu 
alanda faaliyetlerin bir gelişme- kaydetmesi 
umulurken, bunun bir gerileme göstermesi dik
kate şayan görülmüştür. 1963 yılı yatırımları
nın plâna uygun olarak gerçekleştirilmiş olma
sı memnuniyet vericidir. 
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ile ödenmesi gerektiği halde, bunlara bono yeri
ne nakit ödenmesi sözleşme hükümlerinin bo
zulması ve mütaahhitlere menfaat sağlanması 
neticesini doğuracak! ir. 

Aynı zamanda; 23 , 9 . 1963 tarih ve 6/2232 
sayılı Kararnameye ilişkin programın tatbiki 
mümkün olamıyacaktır. Programdan bir kısım 
işlerin çıkarılması da bir çare olamıyacak elde 
mevcut makina ve teçhizatın ve bunlarda ça
lıştırılan işçi ve personelin boş kalmalarını ve 
hattâ işçi ve personel ücretlerinin ödenememesini 
mucibolacaktıi'. 

Etüt ve proje işleri : 
İşlerin lam ve ekonomik -olarak gerçekleşti

rilebilmesi etüt ve proje faaliyetlerinin tamam
lanmasına bağlıdır. 1964 yılı bütçe kanunu ta
sarısında bu çeşit faaliyetler için ayrılan öde
neklerin yetersiz olduğu anlaşılmıştır. 

İstenilen ölçü ve üstünlükte proje hizmetle
rinin yapılabilmesi için bu ödeneklerin daha 
yüksek seviyeye çıkarılması lâzımdır. 

i! ve köy yolları ; 
1963 yılı il ve köy yolları yatırımları için 

95 800 milyon liralık ödenek ayrılmıştı. 1964 
yılı il ve köy yolları yatırımlarına 105 133 mil
yon lira tefrik edilmiştir. 1963 yılında illere 
56 milyon liralık yeni makina ve teçhizat ve
rilmiştir. Bu sebeple illerin çalışma gücü art
mıştır. Kalkınma plânında karayollarına ayrı
lan miktarların yetersizliği yüzünden il ve köy 
yollarına 1964 yılında daha fazla ödeneğin ayrı-
lamadığı anlaş11 iniştir. 

Kalkınma plânında mühim rolü olan köy 
kalkınmasında, köy yolları faaliyetlerinin ön 
plânda mütalâa edilmesi gerekmektedir. Ha
zırlanmış olan uzun vadeli plânların gerçekleş
tirilmesi ancak ihtiyaçların karşılanmasiyle 
mümkün olacaktır. 11 ve köy yolları çalışmala
rı için bütçelerden yapılmakta olan yardımla
rın yanında, illerin özel idare kaynaklarının 
yeteri kadar katılması zaruridir. Halen özel 
idare gelirlerinin il ve köy yollarına ortalama 
% 12 si ayrılmaktadır. Bu miktarın artırılması 
yerinde olacaktır. Köy yolları çalışmalarında 
köylü yardımının istenilen miktara ulaşamadı
ğı anlaşılmıştır. Koy yolları plânlaması gere
ğince illere yapılması gereken yardımların da 
yeter derecede sağlanamadığı görülmektedir. 
Bu sebeple köy yolları plânlaması gerçekleşeme-

Karayolları yatırımları için plânda ayrılan 
nakit ödeneklerden başka 307 sayılı Kanunun 
verdiği yetki ile çıkarılacak bonolar da nazarı 
itibara alınmışdı. Halbuki bütçe kanunu tasa
rısının (12) nci maddesinde 307 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin birinci fıkrasının uy-
gulanmıyacağı açıklanmıştır. 

Programdaki yatırımların gerçekleşmesi için, 
gerekli miktarda bono çıkarılmasına müsaade 
olunmazsa : 

İhaleli işlerde, sözleşmelerine göre müteah
hitlere hak edişlerinin belirli bir kısmının ibono 
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inektedir. Köylü yardımı her bölgede yeteri 
miktara ulaşamamaktadır. Kıyı illerimizde ve 
nisbeten zengin istihsal bölgelerinde istenilen 
derecede ilgi ve yardım sağlanmakta ise de fa
kir bölgelerde çok sıkıntı çekilmekte olduğu bir 
gerçektir. 

Mühim bir kısmının ekonomik ömrü çok
tan dolmuş olan bakıım makina ve teçhizatın 
takviyesi için A. î. D. teşkilâtından 18 100 mil
yon dolâıiıik bir kredi sağlanmıştır. Bu kredi
den faydalanılarak getirilecek makina ve teçhi
zatın gümrük, ardiye gibi masraflarına 20 mil
yon bu makina ve teçhizatın yurt içinde imal 
edilecek parça ve kısımlarına 22 milyon lira
lık ödeneklere ihtiyaç, olduğu anlaşılmıştır. 

1963 yılının çok yağışlı olarak geçmiş olma
sına rağmen genci müdürlüğün yolları daimi 
surette geçit verir iyi bir halde bulundurmak 
hususunda gösterdiği gayret kayda değer ölçü
dedir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
Yurdumuzda plânlı ve programlı ve düzen

li bir silişleri faaliyeti 1937 yılında (Büyük , 
silişleri) adı altında başlamıştır. Takriben 
2,5 milyon liralık bir bütçe ile başlıyan bu 
faaliyet 1963 yılında 728 milyon liraya yüksel
miştir. 1964 yılı bütçe teklifi ise, plânın öngör
düğü hedeflerin gerçekleşmesini sağlamak üze
re 1 milyar liranın üstünde Ibir bütçe ile huzu
runuza çıkmış bulunmaktadır. 

Bu artışın, başlangıca nazaran (400) mis-
'li olduğu görülür. 

Beş yıllık plâna göre, bu kuruluş ile ilgili 
hizmetle» : 

a) Tarım sektöründe 6 049 000 000 
. b) Enerji sektöründe 4 956 000 000 

c) Hizmetler sektöründe 565 000 000 ; 

lira olarak öngörülmüş ve Devlet 'Su İşleri bu • 
yatırımların takriben (7,5) milyar liralık kısmı-
.M gerçekleştirilmekle görevlendirilmiştir. 

Bu hedeflere varılabilmesi, yapılacak yatırım
ların maksatlarına matuf olabilmesi için bunla
rın uygulanabilir ve istifade edilebilir ekonomik 
etütlere ve projelere dayanmasını gerektirmek
tedir. Bundan başka yeni finansman kaynakları- i 
nm sağlanması için de, hazırlanacak projelerin 
uluslararası standartlara uygun olması lâzımdır. 
Bu sebeple, kendi gücü ile plânda ön görülen he
deflere ulaşılması için lüzumlu projelerin isteni
len miktar ve evsafta hazırlanmayacağını göz 
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önünde tutan Genel Müdürlük kuruluş dışında
ki fonlardan istifade etmek yoluna gitmiş ve bu 
maksatla bir kısım proje işlerini yerli mühendis
lik firmalarına ihale etmiştir. 

Bundan başka Amerikan yardımından sağ
lanan 2 085 000 dolarla yabancı müşavir ve mü
hendislik firmalarının teknik güçlerinden fay
dalanmak yoluna girmiştir. Bu tedbirlere baş
vurulmuş olmasını yerinde ve isabetli görmek
teyiz. 

Beş yıllık plânın ön gördüğü Devlet Su İş
leri hedeflerine giren işler 1964 yılında 927 mil
yon ve bunu takibeden yıllarda artarak yılda 
1,5 - 2 milyar liralık yatırımları gerektirmeıkte-
dir. Bu genişlikteki yatırımların gerçekleştirile
bilmesi kadroların ıslah ve elastikiyetin sağlan
ması ile mümkün olur. Genel Müdürlükçe bu 
ihtiyacı karşılamak üzere bir tasarı hazırlandığı 
tesbit edilmiştir. 

1963 yılı Devlet Su İşleri yatırım konuları
na, aynı yıl içinde harcanması ön görülen para
lara ve elde edilmesi düşünülen faydalara na
zaran sulama bahsinde noksanlar mevcudoldu-
ğu görülmüştür. 

Bu düşüş ve azalışın sebepleri olarak : 
a) 1963 yılının çok yağışlı geçmesi, 
b) Çimento ve boru gibi ana inşaat malze

mesinin sağlanması güçlükleri, gösterilebilir. İş
lerin programlara uygun olarak yürütülmesine 
bunlar engel olmuştur. Bunlara ilâve olarak : 

1. 1962 - 1963 kışının olağanüstü yağışlı 
geçmesi ve husule gelen taşkınlardan doğan tah
ribatın yeniden birtakım taşkın önleme tesisleri
nin vücuda getirilmesine lüzum hâsıl etmesi; 

2. Aynı suretle plâna dâhil işlerin istihdaf 
ettiği faydaların tam olarak elde edilmesini sağ
lamak üzere, yeni birtakım işlerin ele alınması
na meciburiyet hâsıl olması da bu faaliyetlerin 
hedefe ulaştırılmasını etkilemiştir. 

Bu kuruluş, büyük ölçüde işçi ve yevmiyeli 
personel çalıştıran bir müessesedir. Teknik per
sonelin yetersiz olduğu ve ihtiyacın da günden 
güne arttığı ve boşlukların doldurulamadığı bir 
vakıadır. Bu eksikliğin hizmeti aksatmaması 
için; iş üzerinde eğitim yaparak randımanı ar
tırmak, mühendis yardımcısı gibi personeli hu
susi kurslar açarak yetiştirmek ve eğitimin, ya
bancı müesseselere bu hizmetleri yaptırmak gibi 
tedbirlere başvurulması yerinde ve isabetli ol-
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muştur. Bu yıl bütçe tasarısına içme suları için 
ayrılan ödenek tutarı 70 milyon liradır. Bunun 
51 milyon lirası yatırımlara ayrılmıştır. Bu mik
tar başlamış olan işlerin ancak % 55 ni karşıla
yabilmektedir. Bu duruma göre 1964 yılında bu 
alanda bu hedefe müteveccih bir iş yapılmasına 
imkân yoktur. Bu boşluğun doldurulması yolun
da tedbir alınmasını zaruri ve lüzumlu görmek
teyiz. Bütün bu güç. şartlara ve imkânsızlıklara 
rağmen bu kuruluşun beş yıllık kalkınma plâ-
niyle yüklendiği hizmetleri ve görevleri teknik 
ve ekonomik icaplara göre yürütmek ve başar
mak yolunda, büyük gayretler harcadığı ve ça
lışmalarının verimli sonuçlar verdiği de bir ger
çektir. 

Vaktimiz dolmuştur. Bu bütçelerin memleke
timize yo milletimize hayırlı olmasını diler, Yü
ce Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök, C. K. M. P. 
Topluluğu adına. 

O. K. M. P. TOPLULUĞU ADINA ENVER 
KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Sayın Başkan, 
muhterem üyeler, Sayın Vekil; bir memleketin 
imarında, o memleketin imara kavuşması için esa
sını yollar teşkil eden bir manzume içinde müta
lâa etmek ve sözlerime evvelâ karayollariyle, dü
şüncelerimi arkadaşlarıma izah etmek istiyorum. 

Yolu olmıyan memleketin işleri de yolsuz olur. 
Yol oldu mu işler de düzene girer, imar da olur... 
Makina devrinin memleketimizde nimetlerini tat
maya başladığımızdan itibaren artık yollarımız da 
perişan vaziyetten, elinde çekiç, çamur içinde ça
lışan vatandaş kütlelerini görmek mümkün olmı-
yacaktır ve Karayollarının mesaisindeki bâzı im
kânsızlıklara rağmen, gösterdiği mesaiyi burada 
şükranla anmak yerinde olur arkadaşlar. Ancak, 
artık Hükümetlerin bir plâna bağlı olmaları do-
layısiyle bu muvaffakiyetleri, plân çerçevesi için
de tenkid etmekten başka da yolumuz kalmamak
tadır. 1963 yılında yapılması gereken yolları, eğer 
Karayolları yapmış ise bizim de kendisine bütçe
si hakkında tenkitkâr bir şey söylememiz mümkün 
olmaz. Ama bütçenin tümü hakkında yapmış ol
duğum ufak bir işareti burada ilgililerin huzu
runda bir defa tekrar etmekte fayda görmekte
yim. Geçen yıl tahsis edilen ve icrası talebolunan 
yol işi yüzde 80 nisbetinde yapılmış diye Sayın 
Maliye Bakanının burada bir beyanı vardı. Bu 
yapımın 1963 yılı içinde fizikî yapı olarak yani; 

metre tül olarak mı, yoksa sari' edilen, biı- pa ra 
olarak mı yapılmıştır? Burada bir sarahat yok. 
Bunun burada bir sarahate kavuşturulmasını çok 
rica ediyorum. Yoksa siz tahsis edersiniz bir mil
yar lirayı % 80 ini sarf etti, binaenaleyh, «Ne 
yapalım uygulama plânında, biz bunun ancak 
% 80 ini kilometre; üzerinden, bin kilometre ise 
800 kilometre yaptık.» derlerse bunu da malî 
imkânsızlıklar yönünden müsamaha ile karşıla
mak mümkündür. Ama, tahsis edilen paranın 
% 80 i sarf edildiği gibi eğer yol yapımında da 
% 80 bir netice al mamam ışsa o zaman bunun üze
rinde durulması lâzımdır. Bu hususun aydınla
tılması temennilerimizin başında gelmektedir. 

İkinci nokta: Hükümet teşkilâtı içinde yol ya
pımı ile ilgilenen Tarım Bakanlığının bir Umum 
Müdürlüğü vardır. Bilhassa ormanlık bölgelere 
gittiğiniz zaman onlar da makinalariyle, buldo-
zerleriyle orman yollarını yapmaktadırlar. Bun
ların içinde çok güzel yapılmış yollar vardır. Bil
hassa bu sene gezdiğim Karadeniz Bölgesinde mü
şahede ettiğim yollar çok güzeldi arkadaşlarım. 
Yalnız bir noksanını gördüm. Arz ettiğim Kara-
denizin çok sarp bölgesinde olan İnebolu, Çatal -
zeytin, Türkeli, Ayancık, Sinop, Boyabat'tan An
kara'ya gelmek için Taşköprü'den geçerek aşa
ğı - yukarı 300 km. lik bir yol vardır. Bu kavis 
içinde Devlet Orman İşletmesinin yol faaliyetle
ri Anadolu'yu baştan başa katedecek şekilde 200 
bin km. ye varmaktadır. Ama bu kazaların bir 
an evvel Orta - Anadolunıın içerisine! eh)ğru gir
meleri için çıkış noktaları yoktur. Tasavvur bu
yurun Türkeli'nden bir insan, Ankara'ya geslmevk 
isterse oradan gelecek, dönecek, 240 - 250 km, bir 
mesafe katedecek. Ama oradan doğrudan doğru
ya ana hatta bağlanacak Orman İdaresi ve Kara
yollarının müşterek mesaisi ile 50 şer, 60 şar km. 
lik bu yollar orada en aşağı 200 000 vatandaşın 
250 km. lik bir tasarrufu temin etmesi mümkün
dür. Oraya giden arkadaşlara o havalinin millet
vekillerine bu talep yıllardan beri yapılmakta 
fakat bir türlü realize edilememektedir. 

Karayollarında kavisleri, virajları azaltmak 
yalnız yolların rahatlığı bakımından değildir. 
Ekonomik faydası da, vasıtaların benzin tasarru
funu temin etmek, «üratte, zamandan kazanmak 
da elbette bir tasarruftur. Bu yetllarm da her 
iki bakanlığın ayrı ayrı iki Hükümettenmiş gibi 
değihle bir zihniyet içinde kr,r.v-.~!ine çalışmasının 
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teminini her iki bakanın da yapacakları bu işte 
muvaffak olacakla IM, muvaffakiyetleri neticesi
ni doğurur arkadaşlarım... 

Köy yolları dâvası : Köy, vilâyet il yollanılın 
yapılması hususunda her nereye giderseniz va
tandaş artık o makinaların yıllar yılı elle yapıl-
mıyan yolların 3 - 5 günde yapıldığını görünce 
o da Devlet makinasmt verdiği zaman kendisinin 
de o ufacık takati içinde benzini, mazotu ve 
içabederse kendi gücünü seve seve kullanma ar
zularını hepimiz müşahade etmekteyiz. Eskiden 
öyle jandarmalar nezaretinde, zorlan yola giden 
vatandaşlar yerine, şimdi vatandaşlar buna koşa 
koşa, arzu ile bu işe yardım etmek, medeniyetin 
bu nimetine bir an evvel kavuşma arzusu çok 
açık olarak gözükmektedir. Ama görüyoruz ki, 
geçen yıl 63 milyon liralık köy ve il yolları için 
alınacak makinaların realize edilmediğini müşa
hede ederiz. Bu da öyle zannediyorum ki, prog
ramın bir mühim noktasını asıl köy mevzuunda 
üzerinde durmamız lâzım gelen bu. noktada bir 
aksaklık olduğunu gözümüziin önüne sermekte
dir. Memleketimiz, geniş orman tahribatının tev-
lidettiği sel âfetine daimî olarak mâruz kalmak
tadır. Bu yıl Karadeniz sahillerinde sellerin yap
mış olduğu tahribat bizim yüzde 7 kalkınma hı
zından beklediğimiz, bizim temin etmek için ça
ba sarf ettiğimiz, ümidettiğimiz faydaların ya
nında yüzde yirmi belki bir zarar husule getir
miştir. Bunun için de esaslı etütlerin yapılması 
lâzımdır. Meselâ bir kazada devletin tesislerin
de bu yıl sellerin yapmış olduğu tahribat 20 - 2r> 
milyon lirayı aşmıştır arkadaşlar... Bunun için 
gerek Bayındırlık Bakanlığı, gerekse orman iş
letmeleri müşterek bir mesai ile, geçici değil ra
dikal kararlarla bu işin önüne geçmelidir, arka
daşlarım. Yapılmış olan birkaç yoldaki tecrübe
ler gösteriyor ki, pek fazla masrafa ihtiyaç gös
terin iyen teraslamaların bu işte sellere % 60-70 
derecesinde mâni olduğu, Karadeniz bölgesinde 
Tokat'ta, Boyabat'ta yapılmış olan bu emekle 
mâni olunmuştur, arkadaşlarım. Bu yol üzerin
deki çalışmaların daha da hızlandırılması İm 
âfetten korunmanın bugün için başlıca ilâcıdır. 
arkadaşlarım. 

Sular meselesi : Yıllardan beri yeraltı sulan 
ve seller, âfetler, bunların tanzimi için yapılar. 
mesai elbetteki memlekette bir takım yenilikle!' 
getirmiştir. Ancak, bilhassa Orta - Anadolu'da 
artezyen çıkmayan, yer altı sularının tesbitinden 
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i sonra bir an evvel bunların aç, susuz gibi topra

ğı, kendisi bunu iştiyakla bekliyen Orta - Ana
dolu'da. yer altı sularının bir an evvel yer üstü
ne çıkarılması, bu ülkeye büyük faydalar geti
recek ve birçok ıstırapları önliyecektir. 1964 yı
lı bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını di
ler, Sayın Bakanlık mensuplarının da bu mesai
lerinde kendilerini bütün vatandaşların, bütün 
arkadaşlarımın muvaffakiyetlerinden dolayı al-
kışlıyacaklarını şimdiden ifade ederim. Mesai
niz meşkûr olsun arkadaşlar... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan arka
daşların isimlerini okuyorum; Mustafa Yılmaz 
tneeoğlu, Mehmet Ali Demir, Kesat Zaloğlu, Ta-

I rık lîemzi Baltan, Fehmi Alpaslan, Neşet Oetiıı-
taş, Sakıp Önal, Cemal Tarlan, Haldun Mcntcşe-
oğlu, Eşref Ayhan, Osman Haeıbaloğlu, Sami 
Küçük. 

Yalnız bu arkadaşlar, evvelce aldığımız bir 
karar gereğince 10 dakika konuşacaklardır. 

I Buyurun Sayın Mustafa Yılmaz înceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Afyon 

Karahisar) —• Muhterem Başkan, muhterem ar-
I k ad aşlar, ve sayın bakanlık erkânı, birkaç hu

susu şahsım adına arz ve izah için söz almış bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, binlerce, milyonlarca 
lira sarfı ile yapılmakta olan Devlet Karayol
ları birçok mühim kasabalarımıza uğratılmadan 
onun, 3 - 5 Km., 10 Km. ilerisinden geçirilmesin
de zaruret vaktiyle görülmüş ve fakat o zaman 
kazalıların itirazlarına binaen bir iltisak yolu 
ile bu karayollarının kazalara bağlanacağı vâ-
adedilmiş olduğu halde bugün bu yollar yapılıp 
geçiyor, iltisak yollarına önem verilmiyor, is
tirhamımız; bu iltisak yollarının da kazalara 
bağlanması suretiyle bunlardan istifade edilme-

I sidir. 
Size bir misâl arz edeceğim arkadaşlarım; 

meselâ Ankara'dan kalkan bir otobüs İzmir'e 
gidecek, izmir'e giderken bu otobüsün bütün 
yolcularını izmir yolcusu olarak doldurmasına 
imkân var mı?.. Elbette geçtiği yerlerde ki, ka
zalarda yolcu binecek orada indirecek, onun 
yerine yenisi binecek ve öylece gidecek. Böyle 
olmadığı takdirde otobüsçüler de bu işten çok 
şikâyetçiler. Onun için yapılmakta olan Devlet 
karayolundan istifade edemiyorlar. Yine eski 
yollardan, kazalardan dolaşmak mecburiyetinde 

| kalıyorlar, 
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Muhterem arkadaşlar Konya'dan Afyon'a ve 

İzmir tarafına asfalt yol yapılmıştır. Eskişe
hir'den Emirdağı'na kadar da asfalt yol yapıl
mıştır. Emirdağ - Çay kazası arasında 45 - 48 
Km. kadar bir yer asfaltsız olarak kalmıştır. 
Temennimiz bunun da biran evvel ikmal edil
mesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, köy yollarına ge
lince Karma Hükümetlerimizin almış oldukları 
prensip kararı, köylüler tarafından çok iyi 
karşılanmış, bedenen çalışmaya razı oldukları 
gibi a'karyakıt parasını vermeyi de t alebetm iş
lerdir. Ve bu suretle sıraya girmiş oldukları hal
de, halen daha m akmaların temin edilememiş ol
masından dolayı ıstırap çekmektedirler. Bunun 
için bizleri de sık sık rahatsız etmektedirler. 
«Ne zaman makina gelecek? Ne zaman yolumu
za başlanacak?» diye. Onun için hiç olmazsa; 
şu ıııakinalarm temin edilerek köylerimize bir 
an evvel ulaştırılmasını istirham ediyorum. 
Arkadaşlarım, burada şahidolduğum, mühim 
olan bir husus var. O da köy yollarının güzer
gâhlarının tesbiti meselesidir. Bu işlerle çok 
meşgul oldum. Bildiğim kaza köy ve nahiye
ler arasından geçirilen yollar baştan savma 
yapılmıştır, maalesef. Coğrafi durum hiç na
zara alınmamış, arızalar nazara alınmamış, baş
tan savma köyler birbirine eklenmek suretiyle 
filân yolların filân yerlere iltisak denmiş, grup 
köy yapılması düşünülmemiştir. Bunu mahal
linde nafıa müdürüne gidip söylüyoruz; «Ve
kâlet böyle yapmış göndermiş, böyle tensi-
b et iniş ne yapalım» diyor. Vekâletten gelip tah
kik ediyoruz, «Vekâlet ne bilsin, biz yapıp oraya 
gönderiyoruz. Onlar mahallerinde gezecekler, 
tetkik edecekler, şu şekilde olması lâzımdır. 
diye teklif edecekler, bu işler öyle yapılacak» 
diyorlar. Hâsılı benim bildiğim yerde bu iş 
böyle cereyan etti. Bilmediğim yerlerde de eğer 
öyle cereyan ediyorsa bu milletin parasına ya
zıktır Arkadaşlar. Bunun esaslı bir surette ma
hallinde mühendisler hiç olmazsa fen memur
larının dolaşılması suretiyle yolların nereden 
geçeceğinin esaslı surette tesbit edilmesi lâzıra-
geldiği kanaatindeyim. 

Devlet Su İşlerine gelince : 
Muhterem arkadaşlarım, ben şahsan bildi

ğim yerlerdeki Devlet Su İşlerinin çalışmalarm-
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dan çok memnunum. Hakikaten iyi çalışıyor
lar. Elemanları mütemadiyen meşgul oluyorlar. 
Ancak şu hususu arz edeyim ki ; birçok köyle
rimizde su yoktur. Vaktiyle arteziyen kurul
muş, su yeryüzüne çıkmamış, 3,5 m. 10 m. aşa
ğıda kalmıştır. Bunların üzerine motorlu tu
lumbalar konulması lâzımdır. Bu hususu da ta-
kibettim, 5, 6, yerde tulumbalar kondu. Fakat 
bu tulumbalar motorsuz tulumba oldukları 
için bunlardan istifade edilemiyor, arkadaşlar. 
Bunlar hemen bozuluyor, istifade edilemiyor. 
Bir yere de motorlu tulumba konmuştur on
dan iyi istifade edilmiştir. Devletin, daha zi
yade motorlu tulumba konması için gayret 
sarfetmesini istirham ediyoruz. 

Sonra demin arkadaşımızın da bahsettiği 
gibi, köylerimizin suya kavuşması için mutlak 
surette bu yeraltı sularından istifade etmek 
zarureti vardır. Yerüstünde bulunan sularımız 
da maalesef çok yerlerde boşa akıp gitmekte
dir. Bunlardan da sulama hususunda isti
fade edilmesi için âzami gayretin gösterilmesi 
lâzımgeldiğı kanaatmdayım. 

Sözlerimi fazla uzatmıyacağım. Esasen vak
timiz de dardır. Hepinizi hürmet ve muhabbetle 
selâmlar, bütçemizin millet ve memleket için ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN - - Sayın Mehmet Ali Demir. 

MBHMKT ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Ba
kan ve Bakanlığın güzide erkânı, Bayındırlık 
Bakanlığının 196:5 yılı bütçesinin görüşülmesi 
sırasında yaptığım konuşmada ve bilâhara bir 
sözlü soru münasebetiyle değindiğim bir mesele 
üzerine ciddiyetle eğilen zamanın Bayındırlık 
Bakanı Sayın llyas Seçkin'e huzurlarınızda te
şekkürle sözlerime başlamak isterim. 

Muhterem arkadaşlar, kıymetli zamanınızı 
mümkün mertebe israf etmemek için konuşma
mı daha ziyade bir iki temenni ve Bakanlar Ku
rulunun bir kararından bahsetmekle yetinece
ğim. 

Yaşadığımız medeniyet dünyasında arzula
nan Türkiye'nin yaratılmasında, bu vatanın sat
hında yaşıyan milyonlarca Türk vatandaşın as
rımızın her türlü medeni nimetlerinden fayda
lanmaları, kültür seferberliğinin yapılması, 

I sağlık tesislerinin kurulması, âmme hizmetleri-
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nin hedefine ulaştırılması, millî gelir kaynak
larımızın artırılmasında bütçesi görüşülen Ba
kanlığın hizmetleri büyüktür. Asırların ihmali
ne uğramış., bugün vatan sathında göz doyuran 
eserlerin çoğu bu Bakanlığın hizmetleri arasın
da yer almıştır. Bu kadar ağır bir görevi ve 
hizmeti demlide eden bir Bakanlığın diğer ba
kanlıkların bütçeleri yanında azıcık imtiyazlı 
olması icabederdi. 

1964 bütçesine konan tahsisatla, Plânlama 
Dairesi tarafından 5 Yıllık Plânda bitirilmesi 
öngörülen işlerin bitirilme süresi içinde yerine 
getirilmezse bundan ne sorumlu bakan ne de 
bakanlık erkânıdır. Bu Bakanlığın bütçesindeki 
fasıl ve maddelerindeki tahsisatları indirenler 
kanuni haklarını dahi bir tarafa itenler, yıllar
dan beri kullanılan, bono hakkım kaldıranlar 
ve neticede Bakanlık teşkilâtını faal durumda 
vazife yapmak imkânlarından mahrum edenler
dir. 

Muhterem, arkadaşlar, birkaç cümle ile de 
Devlet yolu ile il ve köy yollarının ve bu arada 
•Bakanlar Kurulunun bir kararına temas etmek 
isterim. 

Merhum Ilalit Rifat Paşanın ve ünlü şairi
miz merhum Mehmet Akif'in veciz birer cüm
leleri ile bu husustaki görüşlerimi arz edece
ğim. Ünlü şairimiz Mehmet Akif, «Evvelâ yol, 
sonra, okul» bir köyde yol varsa orada vatan
daşlar daha çok canlıdır. 

Merhum Ilalit EiCat Paşa, «Gidemediğin yer 
senin değildir» demişlerdir-. Birçok mütehassıs
lar da, «Kara yolu olmıyan her yer bizim için 
mahrumiyet bölgesidir» demişlerdir. 

Şu bir gerçektir ki, Türkiye'mizin kaderinin 
değişmesinde önemli unsurlardan biri de yol 
meselesinin hallidir. Bu dâva halledilmedikten 
sonra bölgeler arasında hiçbir surette dengeli 
bir kalkınma, kurulacağından asla bahsedilemez, 
bahsetmek de hayal olur. 

Muhterem, arkadaşlar, karayolları ağının 
esasını teşkil eden Devlet yolları Bakanlar Ku
rulunun 12 . 8 . 1963 tarih ve 6104 sayılı bir 
Karariyle 35 038 Km. olarak tesbit ve tasdik 
edilmiştir. Bu suretle 26 685 Km. olan Devlet 
yolları ağına 10 478 Km. lik bir yol da Devlet 
yolu ağına alınmıştır. Ve bu arada Devlet yolu
nun bakımı ağında bulunan 2 135 Km. lik yol 
da aynı ağdan çıkarılmıştır, Onbin Km. nin üs-
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tünde il yollarının Devlet yolu ağına alınma
sından duyduğumuz memnuniyet kadar, 2 135 
Km. lik bir yolun hem de özellikle ağdan çıka
rılan yolun az gelişmiş ve yine asgari 6 - 7 ayı 
karlarla kapalı bulunan bir bölgeye raslamasm-
dan dolayı üzüntümüzü de belirtmek isteriz. 
Buna tek misal Tunceli vilâyetinin tüm kaza
larının Devlet yolu ağından çıkarılması gibi di-

j ğer vilâyetlerden de misaller vermek mümkün
dür. Esasen bugün kadro, teknik eleman, maki-
na parkı, yedek parça kifayetsizliği, tahsisat 
yetersizliği içinde bulunan ve Devlet, bakımı 
ağından çıkarılan illerin ihtiyaçlarını temin et
meden bir kararname ile o vilâyet nafıa müdür
lüklerini böylesine ağır bir yükün altına sokul
masında fayda görmemekteyiz. Yeteri kadar 
yaz ve kış yolun bakımını yapacak makina par
kı kurulmadan, tahsisatla takviye edilmeden 
böyle bir kararın tatbikatına geçilmesi haklı 

i olara'k vatandaşı üzmekte ve ıstıraba sevk et
mektedir. Dün tabiatın eseretinden kurtulan 
ve kurtuluş sevinci içerisinde bulunan vatan
daşı tekrar tabiatın amansız esaretine terk et-

| meyi doğru bulmamaktayız. Kararnameye imza 
koyan Sayın Bakanın ve icrasında görevli ba-

.; kanlık erkânının yolları Devlet bakımı ağından 
' çıkarılan vilâyetlere yurda ithal edilen makina-

larm tevziinde öncelik ve bir miktarda fark gö
zetmelerini çok arzulardık. Vazifelilerinin dahi 

j maaşlarını vermekte güçlük çeken bu vilâyetle
rin, özel idarelerin yardımına bırakılmasını za
manında yeteri kadar ödeneklerinin gönderilme
mesini ve kâfi derecede makina parklarının ya-

| pılmaması yüzünden bugüne kadar ağır yürüyen 
köy yollarının yapımı ve bakımı da ağırlaşacak
tı r. 

| 
i Köy yollarımızın durumu il yollarının duru-
: mundan çok daha fecidir. Kırk bin köyün yol 
, ihtiyacı 150 bin Km. olarak tesbit edilmiş ve 
j bugüne kadar da 40 bin km. lik yol üzerinde 

çalışmalar yapıldığı ve 12 bin km. lik bir kıs-
I ının'da dört mevsimde motorlu vasıtaların üzerin-
\ de çalışır bir durumda olduğunu, geri kalanla-
! rmda ancak yazın son günlerinde geçit veren 

toprak, yol ve izlerden ibaret olduğu bir gerçek-
: tir. Bu gerçeklerin karşısında 1962 yılında ya

pılan ve vilâyetlere isabet eden il yolu miktarı 
j 16, 1963 de 12, 1964 de yapılması programa alı-
I nan miktarlarda yıl sonuna kadar Hükümet ta-
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rafından konulan tahsisattan tasarruf cihetine 
gidilmezse ve gerekli tahsisat iş mevsimi içeri
sinde gönderilirse her ile isabet edecek yol mik
tarı da 10.5 km. dir. 

Köy yollarına gelince : 1962 yılında her kö
ye isa'bet eden yol miktarı 39 metre 65 santim, 
1963 de 1962 ye nazaran 11 metre fazlasiyle 
50 metreye yükselmiş ve 1964 tahsisatı ile de 
programa alman miktara göre yapılacak her 
köye isahet eden miktar da 37.5 metre olacaktır". 
İki gidişle 150 bin km. lik köy yolunun yapımı 
yetkili bir mütehassısın yaptığı hesaba göre 
543 yılda ancak bitirilecektir. Bu milletin efen
disi işte o vakit medeni âlemin nimetlerinden 
belki müstefidolma imkânını kazanacaktır. Bu
rada şu acı gerçeğe birkaç cümle ile temas et
mek isterim. 13 . 3 . 1962 tarih ve 606/279 sa
yılı Kararla meriyete giren köy yollarının yapı
mı ve bakımına ait yönetmenlik gereğince «ya
pım ve bakımına ait masrafların yüzde ellisi
ni temin eden köylerin yollarının yapımına ön
celik tanınır» denmektedir. Oıkmasiyla bir
likte ölüme mahkûm olan bâzı kanunlarımız ve 
kararnameler gibi bu da ölüme mahkûm olduğu
nu şu gerçek rakam göstermektedir. 1962 yılın
da 52 vilâyette köylerin maddi yardımı 1 281 774, 
bedenî yardımı 1 673 334 lira olduğu halde bu, 
1963 yılında vilâyet adedi 54 e yardım maddi 
olarak 449 890 liraya bedenî yardım da 705 540 
liraya düşmüştür. Selıep, 'köylünün Hükümet
ten gereği gibi ilgi görmemesi ve hu ilgiyi ger
çekleştirecek şekilde vilâyetlerin ellerindeki 
makina partinin takviye 'edilmemesidir. 

Köylerimizin yol dununu ne kadar feci ve 
feci olduğu kadar acı ise; su durumları da o 
kadar feci ve acıdır. 1937 yılında, iki buçuk 
milyon lira ile hizmete giren, 1964 yılında 
1 077 855 liraya 'baliğ olmakla beraber halen su
dan yoksun köy ve mahalle miktarları 30 binin 
üzerinde olduğunu ve ömürleri boyunca henüz 
'bir bardak memba suyu içmeye hasret kalan bin
lerce köylerimizin bulunduğunu tarihten önceki 
devirlerde Anadolu'da yaşayan insanların yap
tıkları sarnıçlardan faydalanmak suretiyle ha-
yatlaıını idameye çalışanlar bir iki saat mesa
fede tuluklarla sırtlarında su taşıyan köyleri
mizin sayıları hinlerin üzerinde dururken, köyü
müzün su dâvasının halledildiğini ve hâl yo
luna gidildiğini hiç kimse iddia etmeye hakkı 
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olmasa gerek. Zaman zaman 'birçok hatiplerin 
bu kürsüden beyan ettikleri ve bugün de beyan 
ettikleri üzere en çok ihmal edilen bir zümre ve 
yer varsa bu milletin efendisi olarak dilimizden 
düşürmediğimiz köylü vatandaşlar ve köyleri-
mizdir. Yolu yok, suyu yok, köprüsü yok, öğ
retmeni yok, ehesi ve sağlık memuru yok, var
ları sayılacak kadar az, yokları sayılmıyacak 
kadar çoktur. 

Konuşmama son verirken, en büyük temenni 
ve arzum 'bu vatan sathında yokların artık ta
rihe karışmasıdır. 

Hepinizi hürmetle selâmlar, 1964 yılı büt
çesinin memleketimize ve milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN —• Sayın Reşat Zaloğlu. 

REŞAT ZALOĞLU (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, memleketimizin ümranında, refahın
da en mühim hizmetleri gören bakanlıkların ba
şında gelen ve yurdun muhtelif bölgelerinde 
müşkül şartlar içinde yarının modern ve mesut 
Türkiyo'sinin yaratılması yolundaki gayreti cid
den şükre değer, Bayındırlık Bakanlığının büt
çesi üzerinde konuşmadan evvel onun idealist, 
mütovazi elemanlarına, Sayın Bakan ve Bakan
lık erkânına bu kürsüden saygılarımı arz etmeyi 
bir vecibe bilirim. 

Beş Yıllık Plânlama devresinde yatırını bütçe
sinin .yüzde 65 - 70 ini gerçekleştirmek yükünü 
Ba,yındırlık Bakanlığının taşıması zarureti; önü
müzde ifa edilecek hizmetlerin ağırlık derecesini 
izaha yeter görülür zannederim. 

Böylesine önemli bakanlığın bütçesi üzerinde 
uzun ıızadıya konuşacak değilim. Bendeniz ko
nuşma süresinin kısalığını göz önünde tutarak 
mâruzâtımı sadece köy yolları ve köy içme suları 
konusu üzerine münhasır kılacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, ben Bayındırlık Ba
kanlığının okuldan, sudan, ışıktan mahrum kal
mış, senelerce cehaletin zifiri karanlığından kur
tularak, medeni imkânlara kavuşamamış köyleri
mizin iktisadi, içtimai, kültürel her yönden kal
kınmasında mühim rol oynıyan yollarının yapı
mı bakımından taşıdığı önemin azameti karşı
sında, malî takatsizliğin, kifayetsiz malzeme ve 
personelin 5 Yıllık Plânda gerçekleştirmek için 
gayrete düşen ve fakat bu konuda arzu edilen 
randımanı veremiyen bir bakanlık olarak telâk
ki ediyorum. Hızlı kalkınma edebiyatının bir 
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mevzuu olarak ve zaman, zaman politik propa
ganda olarak ileri sürülen köy yollarının yapımı 
hususundaki faaliyeti maalesef ben alel aksak bir 
tempo içinde görüyorum. Erişilmesi istenen ga
yeyi bu şartlar içinde muhal buluyorum. Şöy
le ki, yabancı uzmanlar tarafından hazırlanan 
raporlara göre Türkiye'mizin ilk plânda 150 bin 
kilometrelik bir yola muhtacolduğu tesbit edil
miştir. Bu muazzam rakamlar karşısında kasa
ba, nahiye, köy adedine nisbetle halen mevcudo-
lan tahsisat ve gayrikâfi çalışmalarla asıl hede
fe varmak tam üç çeyrek asır istemektedir. Muh
terem arkadaşlarım, ben meseleyi sadece bir ba
kanlık işi, bir tahsisat işi olarak mütalâa etmi
yorum. Devletin halkla beraber bütün imkân ve 
vasıtalarını birleştirici bir zihniyetle bir yol se
ferberliğinin yapılmasını yegâne çareyi necat 
görüyorum. Kaldı ki, 442 sayılı Kanunla köylü 
yolunu yapmaya can atmaktadır. Bütün imkân
larını, kendisini, hattâ parasını vererek öncelik 
almak: için valilere ve nahiye müdürlerine yal
varmaktadır. Fakat ne yazık ki, Nafıa müdür
lükleri ve yol yapımı araçları tamamen yetersiz 
durumdadır. Makina bakımmdaki cehalet, yedek 
parça tedarikindeki müşkülât birçok makinayı 
işlemez duruma getirmiştir. Diğer taraftan bu
gün Bakanlık yapacağı işin vüsatiyle, hacmıyla 
mütenasip olmıyan bir personel ve bir kadro sı
kıntısı içerisindedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda, yani köy 
yollarının yapımı konusunda bayındırlık hizmet
lerinin kemaliyle yapılabilmesi için 3 unsurdan 
para, malzeme ve personelin paralel mevcudoluşu 
aynı zamanda bunların koordinasyonu şart ve el
zemdir. Sadece tahsisatı artırıp malzeme ihtiyacı
nı karşılayacak bile personel meselesi halletmedik
çe beklenilen neticeye varılması ve halen yapıl
mış olanların muhafaza ve idamesi de kabil ol-
mıyacaktır. 

içme sularına gelince; muhterem arkadaşla
rım, bu bir fantazi değil, yaşayabilmesinin, sıh
hatli olmanın şartlarındandır. İçme suları da 
köy yolları kadar önemlidir. Asırlardan beri hay
vanı ile aynı yalaklarından, iptidai su birikin
tilerinden su ihtiyacını gidermek için çalışan 
köylülerimize su gibi aziz bir nimetin ulaştırıl
ması imkânının, araştırılması, bu şekilde malî ye
terlik imkânına Bayındırlık Bakanlığının geçen 
senelerde olduğu gibi bu sene de maliktir sayı
lamaz, sayamayız. 
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içme suyu bakımından 1964 yılı Bayındırlık 

bütçesi kalkman milletlerin bütçesinde görülen 
dinamizmin canlılığını taşımamaktadır. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarık Remzi Baltan. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler, Sayın 
Bakan ve onun kıymetli mesai arkadaşları; 1964 
yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldü
ğü şu sırada Muhterem Vekil ve Bakanlık er
kânını hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşım Reşat Zaloğlu'nun te
mas etmiş olduğu hususlarda bendenizin de işa
ret etmek istediğim noktalar mevcudolduğu için, 
bu hususta konuşmaktan sarfı nazar ediyorum. 

Ancak asırların ihmaline göğüs geren 10(48 
senesinden beri büyük bir mücadele, azim ve 
iradesiyle memleket yollarının yapılmasında üs
tün gayretler sarf eden - Karayolları, memle
ketimizde en büyük itimadı kazanan müesse
selerden biri olmak sıfatına hak kazanmıştır. 
Ancak, Karayolları bugün bir duraklama dev
resi geçirmektedir. Bu, ne Karayolları perso
nelinin ilmî kifayetsizliğinden, ne teknik bil
gisinin azlığından, ne de mücadele yapma ira
desinin azalmış olmasından değildir. Bütün bu 
faktörlerin bugün daha çok ortam bir hızla1 

mevcudolduğunu kabul ediyoruz. Ancak malî 
imkânsızlıklar ve bilhassa elinde mevcudolaıı 
malzemenin artık hurdaya çıkar derecesinde 
hayatiyetini kaybetmiş olmasından arzu ettiği 
yolları yapamamakta ve hattâ mevcut yolla
rın muhafazasında güçlük çekmektedir. Ancak 
A. I. D. olan 18 milyon dolarlık anlaşmamın 
Karayollarına istediği hamleyi yapabilecek 
malî gücü getireceğine inanıyoruz ve 1964 so
nunda Karayollarının da Türk Milletinin karşı -
sına benim makinam eski idi, benim' malze
mem noksandı gibi esbabı mucibelerle çıkma
masını ve 1964 yılı içerisinde temin edeceği 
bu imkânlarla, geçmiş yıllarda olduğu gibi 
kazandığı hak ve şerefi muhafaza etmesini te
menni ederiz. 

Karayolları Bütçesinde, Hükümet teklifinin 
bir noktası dikkatimi çekti. Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1964 Bütçe) kanım tasarısının 12 
nci maddesinde Karayolları Umum Müdürlüğü 
yapım işlerinin gerektirdiği sair taahhüt işle
rinde kullanmak için bono ihracına yetki ve-
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rilmesi hakkındaki 307 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü 19G4 yılın
da uygulanmaz,' denilmektedir. Elbette ki bu 
uygulanmama teklif inin gerekmesi mevcuttur. 

Ancak, 1964 icra yılı plânlının muvaffak ol
ması için bu bono ihracına tekrar Yüksek Mec
lisimizin müsaade etmesi lâzımdır. Basit bir 
hesapla bu bono ihracına yeni bir imkân ver
mediğimiz takdirde, asgari yüz milyon liralık 
ıbir iş gücü, iş yapma gayesi ortadan kalkacak
tır. Bu teklifimiz, bono ihracının tekrar ihya
sı teklifi tahmin ederim ki, sayın Bütçe Ko
misyonunca da mâkul telâkki edilecektir. Zira, 
bu teklifimizin bütçeye gider artırıcı bir mahi
yeti de yoktur. Esasen Karayollarının1 bizim 
anladığımıza göre 1966 semesinde ve yahut en 
:eok 1%7 senesinde bu bono ihracı yetkisini, 
kendi kendine zaten alamamak meyli mevcut
tur. Binaenaleyh, bilhassa yol yapımının ve 
Amerika'dan getirteceğimiz ma'laeme ile de muh-
taeolduğumuz büyük faaliyeti göstereceğimiz 
1964 yılında Karayollarının muvaffak olması
nı istiyor ve sene sonunda «ne yapalım siz bize 
bono ihracına müsaade etmediniz, bu yüzden 
yüz milyonluk iş hacmi da geri kaldı» deme
mesini istiyorsak bu 112 nci maddede yine bono 
ihracına yetki verilmesi kanaatindeyim. Çok 
muhterem Vekil Beyefendinin de bu kanaat
lerimize Bayındırlık! Bakanı olarak mutlaka 
iştirak edeceğine1 ve Maliye Vekilinin belki 
karşı durması muhtemel olabilir, Muhterem 
Maliye Bakanını da ikna edeceğini ümidederek 
Muhterem Heyetinizin bu tekliflimizi dikkate 
alması hususundaki ricalarımızı kabul etımenizi 
arz 'eder, 19-64 yılı Bayındırlık Bütçesinin mil
letimize uğur getirmesini diler, »Sayın Bakan 
ve onun kıymetli mesai arkadaşlarını hürmetle 
•sel â m lan m. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh

terem .arkadaşlarım, değerli bir bütçe üzerin
de görüşme yaptığımız kanısındayım. O ka
dar ki, meseleleri biraz derine götürdüğümüz 
zaman, âdeta toprakları vatan yapanları ça
tısı altında toplandıkları bir bakanlığın bütçe
sini görüştüğümüze inanıyor ve bu inanç içe
risinde de üzerinde görüştüğümüz bütçede rol 
oynıyan, başta Sayın Bakan ve bütün teknik 
elemanları derin bir saygı ile huzurunuzda se
lâmlıyorum. 
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Aziz arkadaşlarım, zamanın darlığı itiba

riyle meselelerin hissi tarafını bir kenara ata
rak kısaca arz ve izaha1 çalışacağım. Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, onun 
faaliyet tarzı üzerinde biraz durmanın faydalı 
•olacağı kanaatindeyim. Bu memlekette henüz. 
vatandaşlar gerçek mesuliyet duygusu içerisin
de kendilerine düşeni yapıyor, iddiasına vara
madığımızı. esefle itiraf etmek mecburiyetinde
yiz. Bu umumi manzara içerisinde kendilerine 
düşen hizmeti en iyi bir şekilde ifa eden küt
lenin Bayındırlık Bakanlığı camiasında top
landığını da kemali cesaretle ve iftiharla bura
da, söylemek mümkündür. 

Yalnız, kulağımıza gelen, bâzı sözler vardır; 
biraz geçirdiğimiz istihalelerden mütevellidü-
lacak, biraz da noksanlaştığmı müşahede etti
ğimiz otoritenin tesisi zaruretinden doğmuş bu-
'hınacak; Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde 
-bâzı hizmetlerin görülmesi sırasında müşkülât
ların öne sürüldüğü yolunda temasta bulundu
ğumuz halk kütlesinden şikâyetler gelir. Be
nim istirhamım, otorite ile müşkülâtı birbirin
den ayırmak suretiyle, bu kadarını dahi reva 
görmediğimiz bu kütlenin üzerinden bu tarz 
şikâyetlerin kaldırılması merkezindedir ve bu 
mümkündür. Muhterem Bakanımızın bu mev
zuda, bizatihi nefsinden! başlamak suretiyle, 
büyük hassasiyet göstererek meseleleri oluruna 
götürecek bir yol •tuttuğunu haber alıyoruz. 
ve bunu devam ettireceğine de güveniyoruz1. 

Bakanlık bünyesinde görüşülmesine karar ve
rilen bütçelerden Devlet Su İşleri bütçesi üze
rinde bir iki kelime arz etmek isterim. Geçen
lerde komisyonda da arz etmiştim. Memnuniyet
le haber almış bulunuyoruz ki, bir teşkilâtlan
maya gidilmekte imiş. 

Aziz arkadaşlarım, bu memleketin insanları, 
kendisine hizmet eden kimselere karşı her feda
kârlığı göstermeye gönülden razı olan insanlar
dır, feragatkâr insanlardır. Yalnız, fedakârlı
ğın bir caka mahiyetine getirilmek istidadını 
gördüğü yerde de, o saf ve teiniz vatandaş kı
rılır, bir defa kırıldınııydı ondan sonra da ko
lay kolay düzelmez. Sular İdaresinin bünyesin
de haddizatında kanuni mesnedi olmıyacak şe
kilde kuruluşlar vardır. Birçok müdürlükler 
ihdas edilmiş meselâ Fen İşleri Müdürlüğü... Mü
balağalıdır belki ama, aldığımız haberlere göre 
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rakam 90 ilâ 112 arasında değişiyor ve her bi
rinin kapısında ela birer tane sekreter, bir zat 
telefon ederse evvelâ sekreter hanım çıkacak, on
dan sonra da o zatı muhteremle görüşme imkâ
nını bulacak. Bundan başka müdürlükler, reis 
muavinlikleri, reislikler, umum müdür muavin
likleri, yani hizmetler yayıldıkça, zannederim ki, 
bizatihi büyük mesuliyeti omuzlıyan umum mü
düre yardımcı olmaktan çıkıp adeta onun üze
rine ağırlık getirecek tarzda bir dağılma hali 
mevcut. Haber aldım; Bakanlık Umum Müdür
lükle mutabakata varmak suretiyle bu mevzuda 
en kısa zamanda bir tasfiye hareketine girişi-
yormuş ve teknik elemanı mesleğinin gerçek 
adamı olarak bizim karşımıza çok saygı duyaca
ğımız büyük vasfı ile çıkaraeakmış. Onun için 
bu yoldaki teşebbüslerini fiile çıkması lâzımgelen 
ve şükranla karşılanacak bir teşebbüs olarak hu
zurunuzda dile getirmek isterim. 

Karayolları hakkında ki maruzatım; arka
daşlar, bir defa Anayasamız gider artırıcı, gelir 
eksiltici teklif yapma imkânını kaldırdığı için 
burada, sözlerimiz yerini bulmıyacak halde ka
lıyor. Benden evvel konuşan arkadaşlarım mese
lelere teferruatiyle temas ettiler. Ben şimdi, 
yüksek huzurunuzda - geçende de bütçenin tümü 
üzerinde görüşülürken arz ettim - evvelâ plân
lamayı tenkidedeceğim. Samimiyetle söylüyorum, 
bu sene geçiyor, plânlama Karayolları mevzuunu 
birinci derecede ele almak anlayışına gelmezse, 
seneler senesi plân ve program diye mücadele 
eden bu naçiz Alpaslan dahi - plândan soğumayı 
pek aklımdan geçirmem ama - plâncılara karşı, 
Meclis bünyesinde ve dışarıda mücadele açma 
kararındadır. Yok böyle bir şey. Bu memleketi 
tanımaları lâzımdır; tanıdıkları iddiasında ise
ler, plânın başına Türkiye yollarını olduğu gibi 
almak mecburiyetindedirler. Yol gitmiyen yere, 
hiçbir şey gitmez. Ne tahsil, ne terbiye, ne iman 
ne de Devletin bizatihi kendisi gider. Onun 
için, şimdi burada bir patzarlık üzerinde dur
mak mecburiyetindeyim. 'Plâncılar hatalarını 
lütfen kabul etsinler, hatayı kabul etmek bir fa
zilettir, karayolları mevzuundaki plân anlayış
larını değiştirsinler. Değiştirmezlerse Meclisin 
umumi havası gayet müsaittir. Benim gibi biraz 
da her şeyi göze almak suretiyle mücadele ver
me yolunda olan insanlar birleşeceğiz ve bu Plân
lama Dairesinin altını üstüne getirmenin yoluna 
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gireceğiz, bizi bu yola sevk etmesinler. (A. P. si 
sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar) 

Arkadaşlar, şimdi bu meseleyi bu şekilde 
vaz'ettikten sonra Sayın Bakandan burada yapı
labilecek olan bir söz istiyorum. Bütçe böylece 
kabul edilip geçecek. Bütçe biter bitmez derhal 
'Karayollarına yeni imkânlar bulmak için teşeb
büse geçmeli ve bunu plânlamaya mutlaka kabul 
ettirmek suretiyle esasen teşne olan Meclislerden 
bu mevzulardaki mevzuatı kanunu geçirip Ka
rayollarını bugün yapabileceğinden daha birkaç 
misli fazla iş yapabilecek bir güce getirmelidir. 
Bunun başka türlü bir çaresi yoktur. Bu arada 
Sayın Baltan arkadaşım da buyurdular: Bono 
ihracı mevzuu üzerinde bendeniz esbabı muci-
beli bir teklif takdim etmiş bulunuyorum, Ri
yasete. Umarım ki, bütün arkadaşlar bu mev
zuda birleşecekler. Zaten çok değerli Maliye 
Bakanının ve ıSayııı Bayındırlık Bakanının bu 
mevzuda mutabakatlarının yakinen sahibi bu
lunmaktayım. Arkadaşlarım, Karayollarının fi
nansmanı konusunda, Sayın Karayolları Genel 
Müdürü Tahsin Önalp'm Karayolları bültenin
de güzel bir etüdünü gördüm; «Karayolları fi
nansmanı» diye orada gayet cazip ve tatbiki 
mümkün fikirler vardır. Umarım ki; hem yet
kililer bunu kullanacaklar hem de biz mesuli
yet sahibi Meclis üyeleri olarak da bundan isti
fade etmek suretiyle bu yolda getirilecek teklif
leri destekliyeceğiz. 

Bir de şunu arz etmek isterim, Sayın Bakana, 
demin Adalet Partisi Grupıı adına konuşan çok 
kıymetli Berç Turan arkadaşımız buyurmuşlardı; 
bu ihalelerden husule gelecek tasarruflarla, işte 
İstanbul'daki Opera Binası, ve saire gibi hizmet
ler bir an evvel yapılsın diye. Biz opera binala
rının yapılmasına karşı değiliz arkadaşlar. Ama, 
eğer sosyal adaleti takip ve tatbik etmek istiyor-
yak, bu şekilde artırılacak paraları şimdiden her 
hangi bir yere sarf etmeksizin Bakanlık elinde 
tutmak suretiyle, hizmeti götürmek lâzımgeldiği 
halde muvaffak olamadığımız geri kalmış mmta-
kalarm hizmetlerini tamamlıyalım. 

Arkadaşlar, İstanbul'da opera bir kıymettir, 
elbette bir kıymettir; medeni insanlar için lâzım
dır. Ama, benim memleketimde öyle yerler var
dır ki, buraya Devlet eliyle yapılacak bir bina, 
adeta Devleti takdim eder mahiyette ve mânada 
görülmektedir. Ben Şavşat kazasında, içinde otu
rulacak bir Hükümet binası yoktur. Devlet ora-
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ya bir Hükümet binası yapacak olursa, itimat bu
yurunuz ki, Kusya hududunda, oranın insanları 
«Devlet bize nasıl olsa alâka gösteriyor her hangi 
bir hâl vukuunda, eski tarihlerimizde olduğu gibi 
burası terk edilecek yerler de değildir» diyecek 
şekilde Devlet hizmetlerini özlemekte ve bunu 
beklemektedir. Binaenaleyh, insafla ihtiyaçları sı
raya koymanın yoluna gidelim. 

Bu arada meslektaşlarımla, yani avukatlarla 
alâkalı. Ufak bir istirhamım olacaktır: Biraz ev
vel arz ettiğim; Sayın Bakan ve Umum Müdüre; 
kadroya alınmaları bahis konusu. Yalnız bunla
rın bir kısmının yazıhaneleri ve saireyi tasfiye 
etmek suretiyle iş sahipleri bundan mutazarrır 
olacak, kendilerine bir süre tanınacağı yolunda 
zannederim ki, büyük bir anlayış göstermişlerdi. 
Bu mevzuda başka türlü bir lâf da dolaşmış, ben 
ihtimal vermiyorum ama, bir lâf da dolaşmış, bu 
dolaşan lâfları da bertaraf edecek şekilde bu kür
süden teyit buyurmalarını istirham ediyorum. He
pinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Neşet Çetintaş. 

NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve Sayın Ba
kanlık erkânı, bir bütçe tenkidi yapmak üzere 
söz almış değilim. Partim adına bütçe tenkidi ya
pıldı. Yalnız bir hususu Sayın Bakanın dikkati
ne arz etmek üzere söz almış bulunuyorum, Mem
leketin çok hayati bir mevzuu olan sulama işleri fa
aliyetinin 1937 senesinde 2 401 087 lira gibi bir 
bütçe ile başladığı, bugüne kadar 5,5 milyar lira 
harcanarak : 

250 000 hektar arazinin sulandığı, 
90 000 hektar arazi kurutulması, 

265 000 hektar arazinin taşkından korunması 
ve 322 500 kilovat enerji elde etmiş olduğunu 

görmekteyiz. 
Başlangıca nazaran 1963 bütçesinin 400 misli 

olduğu ve 1964 bütçesinin geçen 1963 e nazaran 
% 49 artmış olarak 1 087 855 425 liraya baliğ ol
duğunu memnuniyetle müşahade etmekteyiz. 

Bu hizmet müessesesinin geçmişte iyi hizmet
ler başardığı, gelecek için de bize büyük ümitler 
vermektedir. 

Ancak, bu verimli mesailerinin en çok sulama
ya ihtiyacı olan ve büyük sulama imkânlarından 
mahrum bulunan Orta - Anadolıuiun küçük sula
malarına yönelmesini temenni etmekteyiz, 
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Yıllardan beri Orta - Anadolu sulama mevzuu 

söz konusu edilince Kızılırmak Havzası içinde mü
talâa edildiği söylenmektedir. Acaba Kızılırmak 
Havzası etüdleri ne zaman bitecektir?. 

Böylece susuzluktan toprağı kavrulan Anado
lu ne zaman suya kavuşacaktır?. 

Zaten Plân Kanunu kabul edilirken (büyük 
sulama imkânlarından mahrum Anadolunun kü
çük sulama işlerine öncelik) tanınması hakkında 
verdiğimiz bir takrir tasvip görmüş ve Yüce Se
natoca kabul edilmiştir. 

Öncelik tanınma şöyle dursun, bu mıntakala
rın normal sırasında olan işlerinin dahi ele alın
madığını üzüntü ile görmekteyiz. 

Zira, 1957 yılında ilk etüdü yapılmış 73 mil
yon m3 su toplıyacak ve 70 bin dekar arazisinin 
sulanmasını derpiş eden Boğazlıyan, Kayakılavuz 
Küçük Sulama Barajının 1963 yılında projesinin 
yapılacağı D. S. İ. Oenel Müdürlüğünce yazılı bir 
soruma cevaben tarafıma bildirilmişti. 

Yıl 1964 olmasına rağmen, bu yönde bir ça
lışma görememekteyiz. Bu hususta Sayın Baka
nın bilgi vermesini rica edeceğim. 

Yine Boğazlıyanda su taşkınları dolayısiyle 
zirai mahsul büyük çapta zarar görmüş, halkın 
haklı feryadı üzerine o günün Başbakanı Sayın 
Fahri Özdilek bizzat mahallinde tetkikler yap
mışlardı Bunun üzerine D. S. î . bu sahada etüt 
ve projelerini yaparak taşkından korunma işle
rinin yapılacağını karar almıştır 1961 de yapılan 
bu projenin de artık hasır altından çıkarılarak 
tatbika konulmasını arz ve rica ederim . 

Ben ilgili daireye gittim, proje mevcut. De
diler ki, «Koyakılavuz mevkiinde küçük sulama 
baraj mevzuumuz var, onunla bu ilgilidir, bu ba
rajı yapacağız» dediler. Bilmiyoruz, baraj mı 
yapılacak? Yıllardan beri sel felâketine uğrıyan 
geniş ovadaki araziler ne zaman bu taşkından 
korunacak. Bunu rica ediyorum. 

Son yıllarda köy içme suları da D. S. î. gö
revleri arasına alınmıştır. Bütün yurt ölçüsünde 
köy içme sularının durumu şöyledir. 

60 000 köy ve mahalleden, 
20 000 adedinin sudan mahrum. 
20 000 i de yeter miktar ve evsafta suya ma

lik olmadığı, raporda belirtildiğine göre, mem
leketin içme suyu bakımından acıklı durumu kar
şısında bütçede ayrılan tahsisat ile su işlerinin 
daha uzun yıllar başarılamıyaeağı hakikati mey
dana çıkar, 
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Gelecek yıl bütçelerinde bu tahsisatın ehem

miyeti derecesinde yeter seviyeye çıkarılmasını 
temenni etmekteyiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 6 sayın arkadaşımız konuşmuş
tur. Kifayet önergesini okutuyorum efendim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Aleyhin-
do söz istiyorum i 

BAŞKAN —• 7 arkadaşımız daha var efen
dim. 

Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi hakkında grup 

sözcülerinden sonra altı arkadaşımız konuşmuş
tur. 

Program gereğince İçişleri Bakanlığı büt
çesi de görüşüleceğinden, müzakerelerin kifaye
tinin oya konulmasını arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nevzat Sengel 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlan, buyurun. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) —- Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, 
şahısları adına konuşan muhterem arkadaşlarım, 
kendi bölgelerine ait ihtiyaçları, çeşitli işleri 
yüksek huzurlarınıza getirmektedirler. Bundan 
sonraki konuşacak arkadaşlarım da elbet bu ka
bil işleri getireceklerdir. Ve yine görülüyor ki, 
dünkü maarif bütçesinde olduğu gibi, konuşma
lar öyle uzun da olmuyor. Nihayet yarım saat 
içinde bu iş toparlanmış olacaktır. Sonra kaldı 
ki, bugün İçişleri Vekâletinin bütçesinin konu
şulmasına da imkân yoktur. Çünkü, bu Bakanlı
ğın bütçesinden sonra Ticaret Vekâleti ve Sağ
lık Vekâleti bütçesi vardır, muhterem arkadaş
larım. Onun için, lütfediniz bu takririn aleyhin
de rey vermek suretiyle bu altı arkadaşımızın 
da konuşmasına imkân lütfediniz. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yalnız bir hususu 
tavzih edeyim; dün görüşülmesi lâzımgelen bir 
bütçeye bugün başlamış bulunuyoruz. Bugün bu 
bütçeden başka görüşeceğimiz iki bütçemiz daha 
vardır. Bu hususu tavzih edeyim. 

Kifayet önergesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir, efendim. 

Sayın Sakıp önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 
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Sayın senatörler, sayın vekâlet erkânı; Bayındır
lık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle gayet kısa 

I bâzı mevzulara temas etmek istiyorum ve bilhâs-
' sa bu mevzuda sulama işlerine temas edece-
: ğim. 

Su ve yol, bir toprak için ve memleketin 
millî istihsali1 için iki ana unsurdur. Sulanan 
toprakların bir kısmı az verimlidir; iklim, şart
ları mevzuubahistir. Buralara masraflar edilir, 
faJkat alman randıman, iMim ve toprak randı
manının az olması hasabiyle alınacak netice 
memleketin millî istihsâli için az olur. öyle 
toprak vardır ki, iklimi çok müsaittir, sulandığı 
takdirde memleketin millî istihsâline büyük şey 
katar . Bu balkımdan her bakanlığın düşünmesi 
iktiza eden esaslardan biri olması lâzımgelen 
şu esası vaz'etmek lâzımdır. Bir memlekette 
en büyük randımanı en az zamanda, en az pa
rayla nereden alacaksak Devlet ve millet gü
cünü oraya teksif etmemiz lâzım. İşte bura
dan Çukurova'ya atlıyorum. Çukurovanm su
lanmasının bir an evvel gerçekleşmesi lâzımge-
lir. Bu memleketin millî istihsâline, iktisadi 
gelişmesine, vatan topraklarının her tarafı mu
kaddes olmakla beraber, burada olan verimi 
hiçbir toprak katamaz mahiyettedir. Burası 
Amerika'nın Kaliforniya'sı halindedir. Gerek 
sebzecilik, gerek meyvacılık, gerekse beyaz al
tın dediğimiz pamuk mevzuu burada büyük 
problemdir. Bugün çukurova, sulanmadan bir 
dönüm araziye pamuk ekilirse o arazi -vasati 
50 kilo pamuk verir. Ama, bu toprak sulandığı 
takdirde, bir senede, 150 - 250 Ikilo arasında 
pamuk verir. Ve bu pamuk bir döviz kaynağı
dır ve bugün bu memleketin kaUkmması için 
en muhtacolduğumuz şeyi, doları sağlar. Bu 
bakımdan çukurovanm sulanmasının ön plâna 
alınması lâzımdır. 

40 küsur sene örfçe 'kan akıtarak, mücadele 
ederek kazandığımız çükurovayı, bugün üç dört 
misli ile memleketin iktisadiyatına katmak, kan-

I sız ovayı mağlubetmek, iktisaden kal'kmnuak ve 
millî gelire büyük şey1 er katmak mümkündür. 
Bu bakımdan Senatonun ve bilhassa Vekâletin 
bu noktayı nazarı öne alması ve bu esası göz 
önünde (bulundurmasında zaruret vardır. Bâzı 
yatırım, yaparsınız bu yatınım yıllarca sonra 
kendisini amorti eder, memleketin iktisadiyatı-

I na tekrar bir şey katar. Fakat, çukurovada 
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ekilen pamuk bir mevsimde, yani o bir sene için
de idrak edilir; baharda ekilir, sonbaharda id-
raik edilir. O halde buraya yapılacak yatırımı 
en azından 4 - 5 misli ile az zamanda iade eder, 
çok cömerttir. 

Fakat, görüyorum ki, programda bir kısım 
ihale geri kalmıştır.; Arkadaşlar, 1964 senesi 
yatırımında 'bir noksanlık göze çarpacak. Bu 
doğru değildir. Eğer; bu memleketin başka top
raklarından, Adana'dan ve çukurovadan elde 
edilecekten daha fazla mahsul alınacaksa biz 
Adana 'lıkır olarak kendi haklarımızdan vazge
çiyoruz; memleket bir bütündür, bu memleke
tin iktisadiyatına Adana'dan daha büyük bir 
iktisadi varlık katacak bir bölge varsa bütün 
masrafların oraya yapılmasında yine fayda 
vardır, Kanaatindeyim. Bu itibarla Adana su
lanmasının sureti kafiyede ön plâna alınma
sında ıgerek plân yönünden, gerek millî kalkın
ma yönünden, gerek iktisat yönünden zaruret 
vardır. İktisadiyatı düzgün olmıyan bir mille
tin askerî gücü de noksan olur. Saadet ve re
fahı da sağlanamaz arkadaşlar. Bu bakımdan 
Adana'nm sulanması ön plâna alınmalı ve mu
hakkak bu iş yerine getirilmelidir. 

Bu arada sulama işlerine ait ufak - tefek 
şikâyetlerden bahsedeceğim. Sulama demek; 
akan suyun toprağa tamamının verilebilme 
imkânının sağlanması demektir. Adana'da su
lama çok pahalı yapılmaktadır. Eskiden yapıl
mış kanallar vardır. Maalesef bu suların bir 
damlasının bile denize akmaması lâzımgelir-
ken, 1963 senesi içirişinde toprağa hayat kata
cak olan, millî ıgeliri artıracak olan su denize 
akmıştır arkadaşlar. Bunun da sebebi; dönüm 
başına sulamanın pahalı olmasıdır. Ancak, 
gübrelenmiş, fenni ekstantif ziraat yapmak 
üzere toprağa gübre atmış olan vatandaşlar, 
susuzluktan tohum yanmasın diye sulama mec
buriyetinde kalmışlardır, diğer vatandaşlar çok 
az Bulamışlardır ve su denize akmıştır. Sula
madan maksat, bir tek damlanın dahi denize 
akmamasını sağlamak, topraklara bunu emdir
mek ve istihsali artırmaktır. Belki bugün için 
gayriiktisadidir; biraz bir şeyler eklemek lâ
zım ama evvelâ bu memlekete sulamayı öğ
retmek lâzım. Ve su tamamen memleketin sat
hına dağılsın, herkes toprağını sulayabilsin. 
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îyi netice aldıktan sonra cihetteki su fiyatı 
biraz artarsa vatandaş bunu ödemekte zor
luk çekmez. Veriyorum, «uluyorum ama netice
sini alıyorum, der. Ama, ilk defa sulama yapa
cak bir vatandaş zorla borçla para bulu
yor, bankadan kredi ile, faizle para alıyor, su
lamayı yapıyor, fakat biraz da randıman kurt 
ve haşereler yüzünden zarara uğrarsa maalesef 
bir netice alamıyor, müşkül vaziyete düşüyor. 
Sayın Bakana bilhassa, sulama yapılmış olan 
kanalları, açılmış olan bölgelerde bir damla 
suyun denize akmamasını sağlamasının bu 
memleketin büyük menfaati icabı olduğunu arz 
etmek isterim. Bir de, bu yapılan kanallarda, 
biliyorsunuz suların tarlalara- göçmemesi için 
beton kuşaklar konuyor; yalnız burada çalışan 
mühendislerin ekserisi ziraat mühendisidir. Bli
raya Devlet Su işleri mühendisleri veya in
şaat mühendislerinin gönderilmesi çok daha 
isabetli olacaktır. Bunu Çukurova'da çok gezen 
va doktor olmam hasabi ile de birçok yerlerdi1, 
hastası olan insanların gelip bana şikâyet et
tikleri vakidir. Bunun için ben de gittim, gör
düm, hakikaten öyledir. Bu bakımdan memle
ketin bir yaz boz tahtası olmaması için, mu
hakkak bu işlerde kullanılacak insanların ihti
saslarına göre kullanılması lâzımdır. Bu burada, 
kalsın... 

Burada ayrı plânlama ile memleketi yola 
kavuşturmak istiyoruz. Nasıl bir insanın vücu
dunda damar kalmazda, yaşama imkânı kay
bolursa, yolu olmıyan yerin de yaşama hakkı 
hemen hemen kaybolmuş olur. Ve o bölge 
kangren olur, iktisaden mefluç hale gelir, Fehmi 
Alpaslan arkadaşımın dediği gibi olur. Evet, 
plân her yere birdim teşmil edilemiyecektir, 
her yer birden kavuşamıyacaktır. Ama vilâyet
lerin bayındırlık müdürlüklerine araç imkânı 
sağlanması ve öyle bâzı anlar olur ki, bâzı böl
gelerin, selden fazla yağmurlardan çökmesi ve 
buradan vesaitlerin geçmemesi imkânları hâ
sıl olabilir. Onlara da biraz hayat tanınması 
ve oradaki valilerin emrine bir kısım araçlar 
hazır vaziyette bulundurulması ve onların da 
kendi çapında ufak tefek yolları yapmalarına 
imkân hazırlamak zarureti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Önal, vaktiniz doluyor 
efendim. 
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SAKİP ÖNAL (Devamla) — Bitiliyorum 

efendim. Bayındırlık Bakanlığının sulama ve 
yol dâvası memleket iktisadiyatının en büyük 
dayanağıdır ve biz bu vekâletin bugüne kadar 
iyi çalştığmı, elinde çok iyi elemanların oldu
ğunu bilmekteyiz. Kendilerinin bu memleketin 
rahat, refah ve saadetinde büyük rol oynıya-

cağına inanıyoruz. Bu mevzuda kendilerine 
büyük muvaffakiyet ve başarılar diliyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, saat 14,30 da toplan
mak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13.05 

•>•« 

Î K Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Ahmet Naci An (Kırklareli), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Çağa'-
nm, son günlerde İçtüzüğün 51 nci maddesi gere
ğince yoklama yapılmaması sebebiyle demeci. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlar, içtüzüğümüzün 51 nci 
maddesi yoklama yapılmasını ve bulunmıyanla-
rın da ertesi tutanak zaptında isimlerinin derci
ni âmir bulunmaktadır. Ve nitekim bunun iki gün 
müddetle tatbikatı yapılmış ve bulunmıyan bir
kaç arkadaşın isimleri de tutanak zabıtlarında çık
mış bulunmaktadır. Halbuki ondan sonra bu usu
le nihayet verildi. Hüküm doğru mudur? Hoşa 
gider mi, gitmez mi? Bu ayrı mesele, bir mevcut 
hüküm ortadan kalkıncaya kadar istikrarla tatbi
ki ayrı meseledir. Şimdi ne oldu?.. İki gün müd
detle defter ortaya çıkmadığı için bulunmıyan 
arkadaşların isimleri tutanak zaptına yazılamadı 
ve bu vaziyet karşısında evvelce yazılıp da gel
memiştir diye teşhir edilen arkadaşların hakkı 
yenmiş oldu. Ve zannediyorum ki, şu maddenin 
tatbikatında Riyasete veya Riyaset Divanına Tü
zük her hangi bir ihtiyar da tanımıyor. Katidir 
ve âmir hükümlerdendir. Eğer tatbik etmiyecek 

idiyseler, buna bidayetinde karar verdiyseler, ba
şından bu şekilde bir tatbikata girişmemeleri ve 
bâzı arkadaşların da hakkını yememeleri icabeder-
di. Bu noktayı belirtmek ve Riyasetin bu husus
taki davranışını Tüzükle bağdaştıramadığımı ve 
bunu bir miktar keyfî bulduğumu söylemek için 
buraya çıkmış bulunuyorum. (Adalet Partisi sı
ralarından, «açık oylama var ya» sesleri.) Açık 
oylamanın yoklama yerine kaim olacağına dair 
bendeniz Tüzükte bir hükme rastlıyamadım. Eğer 
varsa arkadaşım göstersinler, kendilerine minnet
tar kalırım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yokla
mayı yaptırmak Başkanlığın salâhiyeti dahilinde
dir. Bendeniz geldiğim vakit yoklamayı yaptırı
yorum. Yine de yoklamayı yaptırmıyacağım di
ye bir şey yoktur. Yoklama yapılacaktır. Arka
daşımız müsterih olsunlar. 

BERÇ TURAN (İstanbul) — Biz mektep ta
lebesi değiliz, Başkan. İstediğiniz zaman yokla
ma yapılsın, istediğiniz zaman yoklama yapılma
sın. Tatbikatta böyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Başkanlığın salâhiyeti dahilinde
dir. İstediği vakit, her an yoklama yaptırılabilir. 
Herkesin devam etmek mecburiyeti vardır. 

Efendim, bütçe üzerinde müzakerelere başlı
yoruz. 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1964 yılı Mitçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi .1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı: 336) 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESÎ 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
nin müzakeresine devam ediyoruz. Buyurun Sa
yın Haldun Menteşeoğhı. 

HALDUN MENTEiŞEOĞLII (Muğla) — 
iSaym Başkan, Sayın Bakan ive Bakanlık erkâ
nı, muhteremi arkadaşlarım,; (Bayındırlık politi
kasının icra sisteminde bir noktaya temas et
mek ve bu konuda temennimizi izhar etmek 
maksadiyle söz almış bulunuyotrum. 'Bayındır
lık işi erlimizin, topyekûn kalkınmamızda müessir 
ve mühim bir ırol oynadığı aşikârdır. [Binaen
aleyh, yıllık icra plânları yapılırken bu ehem
miyeti dikkate almak ne kadar gerekli ise, 5 yıl
lık Kalkınma Plânının hedeflerini, esaslarını ve 
onların ortaya koymuş olduğu bâzı normları da 
itina ile dikkate .almak kati surette zaruridir. 
'Bizim 5 Yıllık Plânımız birtakım tercih sebep
leri ortaya koymuştur. Bunlara riayet etmek lâ
zımdır. Bir bölge mahrumiyet şartlarına mâruz
dur. Tercih .haklarına sahiptr. (Bir bölge sosyal, 
kültürel ve ekonomik bakımlardan ıgelişmek ıs
ıran içindedir. O bölgenin plâna göre tercih hak
kı vardır. Bir bölge turistik kabiliyet ve vasıf
lara sahiptir. !Bu vilâyetin de tercih, hakkı var
dır. Ama biz yıllık icra plânlarında Ibunun lâ
yık olduğu kadar ele alınmadığını görüyoruz, 
(Bir misal vermek isterim!. Şarkta mütevazi bir 
rviiâyet olan 'Hakkâri vilâyetimle, Garb'da, Ege'
de çeşitli tabiî zenginlikler ve turistik kabili
yetlere sahip (bulunan (Muğla vilâyeti hayındır-
lık bakmından, yol bakımından aynı seviyede
dir. Bu bendenizin şahsi bir müşahedem; değil
dir. (Bayındırlık Bakanlığının değerli zevatının 
beyanı ve görüşüdür. Eğer icra plânları yapılır
ken bu tercihler dikkkate .alınmazsa o bölge 
halkı nezdinde plânın prestiji ve itibarı rencide 
-edilmiş olur. (Bunun dikkate alınmasını mesul 
zevattan bilhassa ırica ediyorum.. 

Diğer taraftan, yıllık tatbikat plânlarının 
muayyen zaman çerçevesi içerisinde ifa edilme
diğini 'görüyoruz. (Bunda başlıca sebep, bendeni
ze göre iyi bir kontrol sisteminin kurulamayı

şıdır. Karay ollarımız kendisinin yapmış olduğu 
faaliyet ve inşaatlarda nisbeten tatmin edecek 
bir sürat temposuna sahiptir. Ama, mütaahhlt-
ler marifetiyle yapılan işlerde bunu ıgöremiyo-
j-uz. Mukavelelerin teshit ettiği zaıman içinde 
taahhütler yerine gelmemektedir. 'Bu da, bayın
dırlık teşkilâtımızın bu taahhütleri sgayet sıkı 
kontrol sistemine bağlıyanı açlığını veya bu sis
temdeki kifayetsizliğin sebe'bolduğu kanaatin
deyiz. 

(Bir misal olarak arz etmek işitiyorum; biraz 
evvel hususiyetini tebarüz ettirdiğim Muğla 
'vilâyeti yıllardan beri Aydın vilâyetine bağla
namamıştır. 1962 yılından beri 30 Aralıkta bit
mek. bil- sene sonunda bitmek kaydını taşıyan 
mukaveleler icra edilememiştir. Halbuki, büyük 
turistik kabiliyet ve vasıflar taşıyan bu bölge 
için Muğla, - .'Aydın yolu bir iktisadi kanaldır. 
(Bırakınız turistik taraf mı, fakat o beldenin is
tihsalini, ekonomik, potansiyelini yakın pazar
lara intikal ettirebilmesi için >çok hayati bir ka
nal 'olan bu yol, iki senedir yapılaınıaımıştır. 
(Sebebi; biraz evvel arz ettiğim 'gibi, kontrol 
ekipleri mütaahhitler üzerinde müessir olama
mışlardır. (Bu noktaların nazarı itibara alınma
sını ve (Sayın Bakanın, bizi 1964 yılında da in
kisara uğratmam asını istirham eder, kendileri
ne ve değerli arkadaşlarına başarılar dilerim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar)/ 

(BAŞKAN — iSaym Cemal Tarlan. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 
IBaşfcan, muhterem arkadaşlarım.; temsil ettiğim 
bölıgemi ve aynı zamanda komşu ve kardeş Ça
nakkale'mizi çok yakından alâkadar eden bir 
kara yolu üzerinde mâruzâtta ve istirhamda bu
lunmak üzere Yüksek Huzurunuzu işıgal etmiş 
bulunuyorum. Bu fırsattan istifade ederek Ba
yındırlık Bakanlığının, başta iSaym 'B.akanı ol
mak üzere, değerli mensuplarını hürmetle se
lâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, izmir 'vilâyetini, İs
tanbul'a bağlıyan birkaç kara yolumuz vardır. 
Bunlardan bir tanesi de izmir - Çanakkale, Ge
libolu - Keşan - Malkara üzerinden Tekirdağ'
ına vâsıl olmaktadır. Fakat Gelibolu'dan sonra 
bu yol bir kavis yapnnak suretiyle imiidadet-
ımektedir. Şayet bu kara. yolumuz Gelibolu'dan 
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sonra, Kavak dediğimiz noktadan Şarköy ve 
sahili takibetmek üzere 'Tekirdağ'ına bağlandı
ğı takdirde, tahminen yüz kilometre 'civarında 
bir tasarruf sağlanmış olacaktır. İktisadi, tu
ristik ve bunun yanında - IS ayın özdilek Paşa
mız çok iyi bilirler - askerî ehemmiyeti de bu
lunan bu yol için zamanında yapılan müracaa
tımız kabul edilmiş ve <o tarihte bu yol Karayol
ları ağına alınmıştı. Hattâ ilk iş olarak Ikara-
yollarımızm Tekirdağ'da bulunan mahallî teş
kilâtının elinde bulunan imkânlarla işe başlan
mış !ve ilk kazma da atılmıştı. Bu hareket bil-
Ihassa çok körfezde vaziyette bulunan, yol im
kânı çok dar olan Şarköy ve civarı halkını fev
kalâde sevindirmişti. Fakat, bir müddet sonra 
bu yol karayolları ağından »çıkarıldı. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, bunun tabiî sebebi ma
lî imkânsızlık olduğunu ben de yakînen biliyo
rum. Fakat biz, bu yolun mutlaka hemen inşaa
tına başlanması ıgibi, tahakkuku ve tatbiki im
kânsız tekliflerin hiçbir zaman sahibi olmadık 
ve oimıyacağız. Ancaka, bu yolun hemen kara
yolları ağma alınması ve imkân bulundukça da 
inşaatına devam edilmesi Karayollarımızca 
mümkündür. Şimdi gerek bendenizin gerekse 
dikkatle konuşmamı dinliyen 'Çanakkale'nin 
Muhterem Senatörü Âli Aksoy ve diğer arka
daşlarımın tek ümidimiz kalmıştır. O da; (Sa
yın Vekilimiz pek yakında bizim ımmtaıkaya bir 
seyahat yapacaklardır. Yanında Karayollarımı-
zın değerli yetkililerinin de olacağını tahmin 
ederim. (Binaenaleyh, bu tetkilkat mahallen ya
pıldıktan sonra ihtiyacın mutlaka kabul edilip 
bu yolun karayolları ağma alınacağına inan
makta ve bu mesut geleceğe şimdiden intizar 
etmeye başlamış bulunuyorum. 

(Bu hususu böylece tesbit ettikten sonra, bir 
de biraz evvel diğer saym üyelerin temas etmiş 
olduğu bono ihraç meselesine ben de kısaca te
mas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 307 sayılı Kanu
nun (Karayolları Grenel Müdürlüğüne tanımış 
'olduğu bono ihraç yetkisi üzerinde bu sene 
bütçede bir değişiklik yapılmıştır. Ve bir 12 nci 
madde sevk edilmek suretiyle bu yetki Karayol
ları Genel Müdürlüğünden alınmaktadır. Bu 
madde kabul edildiği takdirde Karayollarının 
100 milyon liralık tasarruf yetkisi Umum Mü
dürlüğün elinden alınmış olacaktır. Esasen ge
çen seneye nazaran daha dar bir malî durum-
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da bulunan Karayollarnmız bu kabul edildiği 
takdirde daha da imkânsızlık içine ıgirmiş bu
lunacaktır. 

(Diğer taraftan işittiğimize göre Amerika'
dan yapılan yardımın da, bu bono ihraç yet
kisi alındığı takdirde, sağlryacağı imkânlar da 
daralmış ve daraltılmış olacaktır. (Binaenaleyh, 
bu 12 nci maddenin kaldırılması hususunda 
Yüksek Heyetiniz tam bir kanaate vardığı tak
dirde, icabı görülecek ve mesele halledilmiş 
olacaktır. Takdir Yüce Heyetinizindir. Hepinizi' 
hürmetlerimle selâmlarım, muhterem arkadaş
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — (Saym Eşref Ayhan. 

EŞREF AYHAN (Ordu) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım, henüz inkişaf halin
deki devletler ve milletler için, yani <geri kalmış 
devletler için birinci derecede 'ehemmiyetli olan 
bütçe Bayındırlık Bakanlığı 'bütçesidir. İleıi 
devletlerde bu Bakanlık mevzuuna giren işler 
ehemmiyetini kaybetmiş olabilir. Bugün Al
manya'yı ele aldığımız zaman, bu Bakanlık büt
çesine giren mevzulardan karayolları için he
men hemen yapılacak iş kalmamıştır. Köy yol
larında dahi bir karış asfaltlanacak yol kalmı-
yan bir memlekette elbette ehemmiyetini kaybe
der. Su işleri öyle, devlet demiryolları öyle, 
limanlar öyle... Binaenaleyh, ilerlemiş memle
ketler için ne kadar ehemmiyetini kaybetmişse 
bu bakanlığın mevzuuna giren işler, geri kalmış 
memleketler için o kadar büyük ehemmiyet arz 
etmektedir. Onun için, en çok üzerinde durul
ması lâzımgelen bütçe bu bütçe, en çok tenkid-
edilmesi lâzım gelen, eğer lazımsa, bu bütçe, en 
çok teşvik edilmesi lâzımgelen bir bütçe varsa 
yine bu bütçedir. Bu itibarla bu bütçe üzerinde 
kısaca durmadan geçemiyeceğim. Bugün mü
zakere ettiğimiz bütçenin içerisine Devlet yapı
ları girmekte, karayolları girmekte, demiryol
ları girmekte, limanlar girmekte ve sulama 
işleri, enerji ve hattâ içme suları girmektedir. 
Bir memleketin bütün hayatına tesir edebilecek 
böyle mühim hir bütçe üzerinde on dakika, içeri
sinde şüphesiz bütün mevzuları ele almak müm
kün değildir. O bakımdan fikirlerimi bir, iki 
mevzu üzerinde teksif etmeyi faydalı gördüm. 

Karayolları üzerinde arkadaşlarım durdular. 
Bir memlekette, isterseniz her köye birkaç tane 
okul yaptırın. Bir memlekette ne yaparsanız 
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yapın, cğeı* İJİr memleketi siz ka rayo l Jan ile 
öremezseniz, o memleket te ne kültüı* 'hareket
leri ohır, ne ikt isadi faaliyetleı* hedefine var ı r , 
ne de sosyal hare 'ketler mümkündür . Onun irin
dir ki, bir memleket te 'birinci derecede üzerinde 
durulması lâzımgelen mevzu; o memleketi kara
yolları ile 'birbirine bağlamakt ı r . - Bugün haki
ka ten Karayol la r ı Tmum Müdür lüğünü tebr ik 
etmemek mümkün değil. Hemen hemen 15 se
nelik faaliyeti s ı ras ında 'bu memlekette yapt ığı 
'büyük işler vard ı r . Bununla beraber hu yapı
lan lar ın hiçbirimizi t a tmin etmemesi lâzım gel ir. 
Daha o kada r ç/ok şey yapmaya mecburuz ki, bu
gün İni Umum Müdür lük , 'bütçesi üzerinde du
ru rken a rkadaş la r ımın endişelerine iş t i rak et
memek imkânı yoktur . Devlet yolları hemen 
hemen :J4 'bin ki lometre c ivar ında ve fakat hun
ların 'büyük bir kısmı gereken s t a n d a r t t a değil
dir. \ re 'bugün şunu söylemek istiyorum ; Kara
yol lar ının bâzı mühim yol lar üzerinde etüdü, 
projesi yapılmış yol bitmiş, birkaç, sene sonra 
o yolda yeni baştan ıslahat başlamıştır . Onun 
için ben karayo l la r ından ist irham ediyorum ; 
bir yola baş lamadan evvel şüphesiz o yolun t ra 
fik durumu, ikt isadi durumu, tur is t ik durumu, 
bütün bunla r ele a l ınarak ona göre etüt ve pro
jesi yap ı la rak gereken s t anda r t temin edilecek
tir . Böyle olduğuna göre, a r a d a n birkaç sene 
geçt ikten sonra o yolda yeni baştan revizyon 
yapılmaması lâzımgelirken, hemen hemen yol
ların ekserisinde karayol lar ı bu revizyona git
meye mecbur kalmıştır . He r ne kada r yol larda. 
bütçelerinde dahi görüldüğü gibi, yapım, ba
kım, ıslahat şunlar , bunlar mevcutsa da, bun
lar bence daha önce yapı lan yollar için düşü
nülmesi ve bundan sonra yapılacak' yol lar üze
r indeki etüt ve projelerin tamamiyle ileriyi gö
rerek yapılmış olması lâzımgelir. Ve böylece 
- İ s tanbul . - Ankara yolu üzerinde kısaca dura
yım - bu yolu hepiniz görmüş ve müşahede et
mişsinizdir ki, her zaman karayollar ı yeni baş
tan, yeni etüt ve projelerle yolu değiş t i rmekte
dir. Halbuki , karayollar ı bugün İstanbul - An
kara arasını, dün şifahen rica ettiğim gibi, 
Ota - band olarak yapılabil irse - ki yapılabi l i r -
belki şimdiye k a d a r ora}^! sarf et t iği parayı 
çoktan almış olabilirdi. Bugün böyle belki lüks 
gibi görülen mevzular üzerinde Karayol la r ı 
Umum Müdür lüğünün bilhassa durmasını rica 
edeceğini. Bugün lüks gibi görünen bir mevzu 

yarın, birkaç, sene sonra hayati bir mevzu hali
ne gelmekledir , (»örüyorsunuz, yapı lan her yol 
trafiği ar t ık kapsamamakla yeni baştan, yeni
den genişletmeye doğru gidi lmektedir . Onun 
için, masraftan kaçmadan, emekten kaçmadan, 
başka yollarını bularak, (İşte bunu yalnız bu
rada. kul lanmak mümkün) kul lanarak İstan
bul - Ankara arasını eğer Karayolları Umum 
Müdürlüğü oto - band olarak yaparsa , bundan 
sağlıyacağı faydalar, görünnıiyecek derecede 
'.>;eniş ve çok büyük olur 

Şimdi, mevzu buraya gelmişken köy yolla
rına intikal ediyorum ve seçim bölgem olan 
Karadeniz hakkında da bir iki kelime söyleme
den geçemiyeceğim. Bugün Devlet Su fşlerinin, 
içme suyu mevzuu bakımından ele alacağı bu 
plânlarda Orta - Anadolu başta, Bgc ikinci, 
Karadeniz sonuncu gelir. Bunu i t iraf etmek lâ
zımdır. Ama yol bakımından ele alınırsa Türki-
ve'de Karadeniz (inde gelir. Bugün Orta - Ana
dolu'ya, I^ge'ye g id in ; her yev hemen hemen 
c'c 80 yvve yazın gitmeli mümkündür , motorlu 
vası ta lar la gitmek mümkündür . Ama, kışın gi
dilemez. Karadeniz 'e geldiğiniz zaman, Karade
niz'de beş, on metrelik yolu dahi gidemezsiniz. 
Mutlaka oraya insan eli, insan emeği ve tekn ik 
girecek, yol açacaktır . Böyle bir yerde, Orta -
Anadolu 'daki bir vilâyete ayrı lan şu k a d a r li
raya siz aynı mik tar nüfusu nazara alarak, ki
lometreyi nazara, a la rak Karadeniz 'e de bu mik
tar yardım yaparsanız kat iyen doğru olmaz, 
Onun ie.iıı ist irham ediyorum, ka rayo l l a r ından ; 
köy yolları için para ayır ı rken, vilâyet yolları 
için para ayır ı rken, Karadeniz ' i iltimaslı grupa 
alsın. 

Muhterem arkadaş lar ım, zamanımı bitirme
den evvel biraz da Devlet Su İşleri Teşkilâtına 
temas etmek ist iyorum. Bugün Devlet Su isle
rinin gördüğü vazife, karayol lar ından aşağı de
ğildir, belki daha fazla, belki de aynı seviye
dedir. Onun için Devlet Su İşleri Oenel Müdür
lüğünün milyarlık bütçesi içinde işlerini bir iki 
dak ikada izah etmek imkânı yoktur . Yalnız, 
teşkilât iyi kuru lmuş tur , iyi çal ışmaktadır , ne
ticeden eminim. Sayın Bakan böyle kıymetli 
e lemanlar la iş birliği yap t ık tan sonra, bu mem
leketin her iki mevzuunda da, diğer mevzular
da, da netice almamasına, imkân yoktur . Ben 
ümitliyim ve bu ümidi t aş ıyarak huzurunuzdan 
avrı l ıvorum. Hürmetler imle. (Alkışlar') 
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BAŞKAN — Oylarını kııllaıımıyaıı arkadaş

lar var .mı? Yok. Oylama muamelesi 'bitmiş
tir. Sayın Osman Haeıbatoğlu. 

OSMAN HACIBADOĞLU (Tokat) — Muh
terem arkadaşlar, Nafıa Vekâleti Bütçesi kıy
metli hatipler tarafından lüzumu kadar konu
şuldu. Bendeniz hennen 1 - 2 noktaya işaret 
'etmekle iktifa edeceğim. 

Bunlardan birisi; köy içme sularıdır. Bu 
1 - 2 senelik tatbikata baktığımız zaman, köy 
içme suları faaliyetinin yav,aş bir şekilde yü
rüdüğünü görmekteyiz. Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü köy içme sularını .eskisi gibi, vilâ
yet teşkilât vasıtasiyle değil, bizzat 'kendile
ri yapmak istikametinde bir yola girmiştir. Ve 
onun için de etütler yapmaktadır. Bu deği
şiklik dolayısiylö şahsi kanaatime göre, köy 
içme suyu yapma keyfiyeti yavaşlamıştır, ya
vaş bir' tempo takibetmektedir. Bu mevzu 
ehemmiyetlidir, buna öncelik verilmesi lüzumu
na kaanüm. 

İkinci nokta olarak; istimlâk bedellerine 
temas etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar; 
Devlet Su İşleri barajlar dolayısiyle zaman za
man istimlâk yapıyor. Bu istimlâkler topluca 
oluyor. 1- 2 - 3 - 5 köyün birden kaldırılması 
şeklinde oluyor. Bütçe mülâhazası sebebiyle 
istimlâk bedellerini Su İşleri İdaresi, malı is
timlâk edilen vatandaşı' memnun edecek şekil
de yapamıyor. Belki mazur ve haklıdır da... 
Vâki müracaatlarda, «henüz daha mal tasar
ruf etmedik, malı elinizden almadık ki, be
delini ödiyelim» de diyor. Bunda da belki haklı. 
Yalnız arkadaşlar, bir noktayı da düşünmek 
lâzım, istimlâk dolayısiyle köy kalkıyor. Ada
mın evini alıyoruz, tarlasını alıyoruz, bahçesi
ni alıyoruz, bir kelime ile her şeyini alıyoruz. 
'Buradan kalık an vatandaş başka bir yere gi
decek., Evvelâ gideceği yeri seçecek, gideceği 
yerde ev yapacak, alacak, tarla edinecek, bağ 
edinecek. Bunlar öyle konular ki, sabahleyin 
çarşıya gidip de «şu mağazadan bulamazsam 
öteki mağazadan alırım» denecek konulardan 
değil arkadaşlar. Bu vatandaş mevcut duru
munu bozup yeni bir hal iktisabedinceye kadar 
3 - 5 senelik bir zamanın geçmesi lâzımdır. 
Bu bakımdan kıymetli Su İşleri Teşkilâtın
dan istirham ediyorum; bu kabil köy kalkma 
haillerinde bu vatandaşlara karsı istimlâk be-
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deUerinin en kısa zamanda ve mümkün merte
be topluca ödenmesi yolunu ihtiyar etmekte 
içtimai fayda vardır. Çünkü, perişan oluyor
lar. Hele peyderpey ödemeler, bâzan malının 
parasının çarçur olmasına da sebebiyet veriyor. 
Bir sene bir kısmını, ikinci sene bir kısmını. 
üçüncü sene bir kısmını almak suretiyle vatan
daş bu pıarialaırdan bir kısmımı ela elden çıkar
mış oluyor. Yeni yerleşme imkânını1 kolay ko
lay bulamıyor. Demiyorum, mevzuatı çiğne
sinler, demiyorum idarenin zararına hareket et
sinler, fakat bu noktayı dikkate alsınlar. Her 
halde münasip* formülleri ve münasip tatbikatı 
'bulacaklarına eminim arkadaşlar. 

Usuli bir noktaya da temas etmek istiyo
rum. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
şifahi ve yazılı olarak bâzı müracaatlarımız 
oluyor. Kendilerinden! bir hususu öğrenmek 
istiyoruz. Zaman zaman görüyoruz ki, vekâlet 
kanalı ile bize yazılı cevaplar veriyorlar. Bun
dan şikâyetçi değilim arkadaşlar. Yalnız, aca
ba biz mi hata! ediyoruz, diye bir vehme ka
pıldım. Y|ani, mutlaka vekâlete müracaat et
mek lâzım da, yahut bu vekâlet veya bâzı ve
kili arkadaşlarımızın, umum müdür arkadaşla
rımızın, senatörlerle, milletvekilleriyle, daire
ye ait işlerde, doğrudan doğruya temas etme
meyi münasip buluyorlar da, bu yola mı gidi
yorlar, diye bu husus fikrimi kurcaladı, söyle-
yiverdim. 

Karayolları mevzuunda da bir, iki noktayı 
arz etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar her 
sene vekâlet çalışma programını, plânını ha
zırlarken valilerle» temasa geçiyor, bölge mü
dürlerini topluyor. Bu tarzı mesainin takdir-
kârıyım, Yalnız, bu program teshilinde bir 
noktanın dikkate alınmasını arz etmek istiyo
rum. Geçmiş bir hâtıranı daha çok bu fikri 
bana telkin etti. Bâzı yerlerimiz vardır ki, veya 
oldu ki, maalesef tabiî şartların imkânsızlığı 
karşısında kazamızla, nahiyemizle, köyümüz-' 
le irtibat tesis etmek için yabancı ülkelere gir
mek icabediyor ve bu millî bakımdan haysi
yet şiken bir hal alıyor. Bu bakımdan köy yo
lu, il yolu veya Devlet yolu; ne olursa olsun, 
memleketin bir parçasıyla diğer parçasının- ir
tibatını tesis etmek bakımından yabancı bir 
Devlet arazisine, senenin muayyen zamanların
da veya gününde olsa dahi, gitmek zaruretini 
licabettiren haller yarınıdır? Böyle bir şey 
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varsa - ki, vardı, böyle sahnelerin olduğuna şa-
hidoldum - ben kıymetli teşkilâttan istirham 
ediyorum, her şeye tercihan bu noktaya yö
nelsinler, inşallar kendilerinden «yoktur, kal
mamıştır» haıberini alırız. Çalışmalarını bu 
noktaya yöneltsinler, bu noktaya tevcih etsin
ler ve yurdumuzun köyü, bucağı, kazası, her 
neresi ise, orayla ana vatanın irtibatını her an 
yabancı bir ülkeye gitmeden temin edecek bir 
hale koysunlar. Hakkâri vilâyetinde bundan 
üç, dört sene evvel böyle bir hal mevzuııbahisti 
arkadaşlarım; bir hâtıram dolayısiyle buna 
muttali oldum ve o zaman telâfi •edilmeye kıs-
jııon uğraşılmıştır. Bilmiyorum yine var mıdır? 
Turhal, Çekerek, Alaca, Sungurlu irtibat yo
luna bundan altı, yedi sene evvel başlanmıştı. 
Bu yol mühim emek sarfını icabettiren bir ko
nu da değildir. Kıymetli teşkilâttan bu mev
zuu da dikkate almacımı istirham ediyorum. 

Sözlerime burada! nihayet verirken Kara
yolları ve Devlet Sn İşleri Teşkilâtının bu 
memlekete çok kıymetli hizmetler yaptığının 
şahidiyiz, kıymetli Senato takdirfcârdır, her 
arkadaştan bu takdir ifadelerini duymakla 
kendimizin de yanılmadığım anlamış oluyorum; 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın 'Mehmet îlkuiçam,. 

/MEHMET ÎIİKUÇAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve er
kânı, geçen sene Bayındırlık Bakanından Kor
kuteli barajı yapılacak mıdır, yapılacaksa 
Beş Yıllık Plânda var mıdır, plânda varsa 
hangi senenin çalışma programına alınmıştır? 
diye bir sözlü soru sormuştum. O zamanın ba
kanı Sayın llyas Seçkin barajın yapılmasına 
karar verildiğini, Beş Yıllık uzun vadeli Kal-
ıkınma Plânında bulunduğunu ve 1963 bütçesin
de Devlet Sn İşleri çalışma programına 1 mil
yon liralık bir ödenek konmak suretiyle alındı
ğını vo yanılmıyorsam, iki ay içerisinde ihale
ye çıkarılacağını s'ö yi emişlerdi. Aradan 15 ay
dan fazla bir zaman geçti. Henüz bir netice alın
madı, ihaleye çıkarılmadı. İşittiğimize göre de, 
bâzı •aksaklıkların meydana çıktığı görülüyor. 
Biz buradaki vazifeliler olarak ve vatandaş 
olarak, plâna alıınımış bir işin uzun seneler 
etüdü yapılmış ve bütün tekâmül safhalarını 
geçirmiş, ondan sonra plâna alınmış olduğu
mu kabul etmekteyiz. Nitekim mevzuubahsolan 

J9 6 . 2 . 1964 0 : 2 
j barajın jeolojik tetkikatmda düşülen şüphelerin 

izalesi bakımından yabancı mütehassıslara tet
kik ettirilmesi yüzünden bir sene •geciktiğini 
de bilmekteyiz. Sayın Bakamdan, bu plânın 
tatbikatı hakkındaki şüphelerimizi ortadan kal
dırması bakımından, devanı edecek konuşma
larında bu hususun izahını ve 15 ay evvel bu 
kürsüden ifade edildikten sonra, muhitimizde 
onbinlerce yeni fidan ekiminin başladığını ve 
Korkuteli havzasının bu plândan vazgeçildiği 
takdirde uğrıyacağı büyük zararı nazarı itiba
ra alarak çalışmalarının daha çabuk ve seme
reli olması hususunda neler düşündüğünü açık-
lamasını saygılarımla rica ederim. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BALKAN — Sayın öztürkcine. 

RİFAT ÖZTÜKKÇİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
de mevzu olarak Bayındırlık Bakanlığının is
mi üzerinde konuşmak istiyorum, 

Bir Devlet Plânlama Teşkilâtı mevcuttur. 
Bu teşkilât, malûmunuz bütün dokümanları ha
zırlar. Bir de Bayındırlık Bakanlığı vardır. Ben
ce bu Bayındırlık Bakanlığının Devlet Plân
lama Teşkilâtiyle birleştirilip isminin bir ya
tırım Bakanlığı olması lâzımdır. Çünkü, yatı
rım bakanlığı olduğu takdirde gerek bütün Dev
let, gerekse İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
bütün yatırımlar bizatihi tek elden gidecektir. 
Kontrolü, plânın denetlenmesi yerinde olacak
tır. Elimizde mevcut t>eş yıllık plân vardır. Bu 
plânı kim tatbik eder ki, kontrol eder, kim yü
rütür belli değildir. Sayın Bakandan istirha
mım, beş yıllık plânın birinci yılına ait yapıl
ması icabeden işlerin etüt ve projelerinin hep
si ikmal edilmiş midir? İkmal edilmiyenler 
mevcut mudur? Ve bu etüt ve projeler ikmal 
edilmemişse, bunun sebepleri nelerdir! 

Bir de Devlet Sn İşlerinin, malûmııâliniz, 
barajlar mevcuttur. Bu barajlarda su ürünleri
miz vardır. Bu su ürünlerinin üretilmesi, su 
ürünlerinin toplanması hangi esasa bağlanmış
tır. Bunun 'bir esası var mıdır ve bu barajlarda 
bulunan su ürünlerimiz hangi statüye tabidir?.. 

Yine beş yıllık plân gereğince yapılması ica
beden yatırımlardan, meselâ 2 yoğurt fabrika
sı, Ankara'da 4 meyva suları fabrikası, Anka
ra'da 3 süt faJbrikası, İstanbul'da 1 pastörize 
süt fabrikası, bir süt fabrikası Kars'ta yapılma-
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si için, 1963 yılında, yani 1 nci Beş Yıllık Plân 
gereğince 23 milyon 665 bin lira ayrılmıştır. Bu 
yatırımlar yapılmış mıdır yapılmamış mıdır? 
Yapılmamışsa sebebi nedir? 

Yine, Şark illerinin kalkınması hususunda, 
Van, Kars, Ağrı illerinden birinde Beş Yıllık Plân 
gereğince bir çimento fabrikası yapılması icabc-
diyor idi, ve bunun için de 8 milyon 700 bin lira 
bir para ayrılmıştı. Bu yatırım yapılmış mıdır, 
yapılmamış mıdır? Yine 1963 yılı ve 1 nci Beş 
Yıllık Plâna göre Sirkeci sahil yolu için 1963 
yılında iki milyon, yedi yüz bin lira bir para 
ayrılmıştı. Bu durum karşısında bu sahil .yolu
nun durumu ne safhadadır? 

Yine Sayın Vekilimizden rica ediyorum; 1961 
yılında iki milyar küsur, 1962 yılında 3 milyar 
küsur, yine 1963 yılında 3 milyon küsur, ceman 
9 985 353 090' lira yatırıma ayrılan bu para
ların ne kadarı fiziki yatırıma ve ne kadarı 
personel masraflarına harcanmıştır?.. Bu hu
susta bizi tenvir ederlerse minnettar kalırım 
ve bütçenin Türk milleti için uğurlu olmasını 
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN _ Sayın Karakurt, 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, bendeniz, gerek yolları, gerek mek
tepleri, gerek su tesisleri, gerek içtimai müesse
seleriyle Türkiye'de Devlet tarafından ikmal 
edilme rekorunu 50 seneden beri ısrarla elinde 
•muhafaza eden bir vilâyetin temsilcisiyim ve 
bu rekoru ısrarla muhafaza etmekteyiz. 

Muvafık hükümetler, muhalif hükümetler 
gelip geçer, fakat Urfa'da her nedense bir tür
lü bu rekoru kaybetmek imkânını bulamayız. 
Biz hâlâ Urfa'da yazın içecek su temin etmek 
için kadınlarımız başlarına birer kova koyarlar, 
6 saatlik bir kuyuya giderler; o kuyudan su dol
dururlar, yine kovayı başlarına koyarlar ve yine 
6 saatlik yolu dönerler. Ve o bir kova suyu o gün 
sarf ederler. Ve ertesi günü tekrar suyu temin 
etmek için yolu düşenler. Hâlâ biz Urfalılar Aıı-
tep'ten kalkıp da - otomobille gelirsiniz - Antep'-
ten Urfa hududuna girdiğiniz zaman Yakup Pey
gamberle, ibrahim Peygamberin geçtiği yerler
den, aşağı - yukarı aynı şartlarla ve yine büyük 
bir tevekkülle Cenabı Hakka hamdü selâmet ede
rek, bu yoldan aynı şartlarla geçmekte devam 
ederiz. Ve böyle bir Türkiye içinde bu derece, 
her nedense Hikmeti Hûda, böyle bir ihmal reko-
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rıınu bir türlü bırakmıyan bir vilâyetin içinden 
geçmişiz. 

Şimdi doğrusunu isterseniz geçen, bu muh
terem arkadaşım Vekilden evvel Vekil olan Muh
terem Seçkin'den rica ile, istirham ile, ısrar ile, 
her şeyden vazgeçtik, sizden ricamız, şu bizim 
hiçolmazsa Antep'ten Urfa'ya kadar gelen yolun 
teminidir. Bunu yapın. Çünkü, Urfa'ya yazın 
bir arabayla gelirken, esmer renkli bir arabaya 
binilir, inanın bana aziz arkadaşlarım, Urfa'ya 
geldiğimiz zaman hepimiz tozdan bembeyaz bir 
renk alarak şehre ineriz. Bu sebeple Hükümete, 
elim bir haldeyiz, şu yolu yapın, dedik. Allah 
razı olsun, anlaşılan rekorun bir kısmı galiba 
elimizden gidecek, Hükümet üzerine eğildi, ça
lıştı, yapacağız, dedi, çadırlar geldi, makinalar 
geldi, yolu şöyle kısmen bir düzelttiler ve bu se
ne bitirileceği söylendi. Biz de heyecanla, Cenabı 
Hakka hamdü sena ederek, hele zamanımızda da 
bu yolun yapılmasından mütevellit derin bir he
yecan içinde beklerken, ben bundan 1, 1,5 ay ka
dar evvel o yoldan geçtim, bir de baktım ki, ne 
o çadırlar, ne o makinalar var. Hepsi ortadan 
kalkmış ve yol öyle kalmış, perişan olmuş. He
men koştum, «ne oldu bunlara, bu nasıl iş?» de
dim. Başka bir yolun derhal yapılması lâzımgel-
m iş ve oraya nakli için emir vermişler. Hiçbir 
şey istemiyorum. Sayın Nafıa Vekilimizden bir bü
yük ricam; (sadece yalvarırım, şu bizim meşhur 
Peygamber yolunu, (Gülüşmeler) ne olur onları 
tekrar oraya alarak bu sene bitirse de Urfa'ya ra
hatça bir gitsek, başka bir şey istemiyoruz. (Al 
kışla.-.') 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Ordu Milletvekili) — Sayın Başkan, Yü
ce Senatonun muhterem üyeleri; Bayındırlık Ba
kanlığı teşkilâtına mensup arkadaşlar hakkında 
ibzal buyurduğunuz iltifat ve itibardan dolayı ar
kadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
Bu itibarla ve iltifatınız önümüzdeki çalışmala
rımızda gayretimizi daha ziyade artıracak ve bizi 
daha fazla şevkle çalışmaya sevk edecektir. 

Bütçemizin müzakeresi hırasında ileri sürdü
ğünüz kıymetli tenkidi er de yine önümüzdeki ça
lışmalarımızda bize ışık tutacaktır. Bunu böylece 
belirttikten sonra hemen şunu arz etmek isterim 
ki, bu memlekette demiryolları, karayolları, köp
rüler, barajlar, sulama kanalları gibi hayati öne-
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mi olan konuların hemen hepsi bu Bakanlığın 
elinden gelip geçmektedir. Ben şunu açıkça itiraf 
etmeliyim ki, 40 yıldan beri bu memlekette nelc: 
yapılmışsa, - ki demin saydıklarımın yüzde 98 i 
bu 40 yıl içinde yapılmıştır - Bayındırlık Bakan
lığında çalışanların maddi emekleri ve milletin 
mânevi desteği ile tahakkuk etmiştir. Bayındır
lık Bakanlığının dün olduğu gibi, bundan böyle 
de çalışmalarında, proje, personelde, inşaatta ve 
işletmede tasarruf fikri ve zihniyeti birinci dere
cede yer alacaktır ve almalıdır. Büyük ölçüde ya
tırımlarla meşgul olan bir Bakanlığın tasarruf 
zihniyetinin memlekete kazandıracağı maddi im
kânları takdir edersiniz. Bu itibarladır ki, bundan 
sonraki çalışmalarımızda, arkadaşlarımızın konuş
malarında devindikleri gibi, muhtelif müessese
lerimizin müşterek, koordine bir halde çalışmaları 
suretiyle, birbirleriyle ihtilâfa düşmiyerek, bir
birlerini tamamlayıcı bir şekilde çalışmalarını sağ
lamak suretiyle, gene bu arada, eğitim müessese
lerini, lâboratuvarlarmı, tamirhanelerini, garaj
larını hattâ lojmanlarını birleştirmek suretiyle ge
rektiği ölçüde, küçümsenmiyecek nisbette tasarruf 
sağlamak hedefimiz olacaktır. Ve inşallah gelecek 
sone bu hedefe ulaşmış bir şekilde huzurlarınıza 
çıkmış olacağız. 

Muhterem arkadaşlar; A. P. Sözcüsü Muhte
rem Bere Turan arkadaşım diğer arkadaşlarım. 
bizim bütçemiz münasebetiyle plâna atıflar yap
tılar, bunda, haklıdırlar. Ama bizatihi plânın mü
nakaşası, takdir edersiniz ki, Bayındırlık bütçesi 
münasebetiyle uygun değildir. 

Bu itibarla, ben fazla vaktinizi almamak için 
hakkında her hangi bir münakaşaya girmek is
temiyorum. Sadece bir hususu belirteyim. Bere 
Turan arkadaşım. Başbakanın beyanatiyle plâ
nın ve tatbikatının birbirine uymadığını ileri 
sürdü ve bu arada bu yıl bütçesine ait birtakım 
plânla mukayeseli olarak rakamlar beyan bu
yurdu. Evvelâ bunu tashih etmek isterim. Bura
da Berç Turan arkadaşım, üzülerek arz ediyo
rum, yanılıyor. Belki de yanılmaları şuradan 
gelmiştir: Biliyorsunuz ki, bu bütçedeki tahsi
sat taksimi geçen seııeki bütçede olduğu gibi de
ğildir. Bu itibarla arkadaşım bir taraftaki tah
sisatı görmüş, diğer taraftaki tahsisat nazarı 
dikkatini eelbetmemiştir. Bu itibarla müsaade 
ederseniz şimdi arz edeceğim. Çünkü bu, başka 
arkadaşlarımız tarafındanda bu yönden sualler 
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tevcih edilmiştir. Verdiği misalleri şöylece ce
vaplandırayım. 

Bir defa koy içme suları, bir kısmında bili
yorsunuz, yapım kısmında 58 milyon lira gözük
mektedir. Ama, bütçenin diğer bir 21 ve 23 ncü 
bölümlerinde, etüt, proje ve teçhizat olarak 
'12 milyon lira ayrıca vardır ki, ikisini, 58 ile 12 
milyonu toplarsak 70 milyon lira eder. îşte bu 
70 milyon lira plândaki derpiş edilen rakamdır, 

ıŞimdi, bir ikinci kısım şudur: Yine arkada
şımız buyurdular ki, enerji sektöründe plânda 
225 milyon olduğu halde, bütçede 207 milyon 
T.L. sı vardır. Bımuda şöylece tasrih edeyim: 
Bütçede 207 500 000 TL. sı yapım kısmında 
vardır. Bütçenin etüt ve proje kısmında ayrıca 
11 500 000 TL. sı vardır, makine ve teçhizat 
kısmında da-6 milyon TL. sı vardır ki, bunların 
toplamı 225 milyon TL. sı ederki, Plândaki 
rakamın aynıdır. 

Bir 3 ncü misal - ki, yine . kendileri verdiği 
için tasrih etmek lüzumunu hissettim - 1964 yı
lında eğitim yatırımları plânda - Tablo 362 de -
783 milyon lira olarak gösterilmişken bizim büt
çemizde yani Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde 
sadece 495 milyon lira vardır. 783 milyon lira
dan 495 milyon lirayı çıkarırsak geriye; kalan 
288 milyon lira bizim bütçemizde değildir. Fa
kat Maarif Vekâleti bütçesinde şu arz ettiğim 
bölümlerdedir. 

Ticaret liseleri; biliyorsunuz, bunu biz yap
mıyoruz, onların Teknik Müsteşarlığı yapar, bina
enaleyh, oraya konmuştur. 

Erkek Teknik Öğretim müesseseleri: Bunları 
da yine kendileri inşa ediyorlar. Yüksek Tek
nik Öğretime iş başında eğitime ve Araştırına 
Kurumlarına diğer eğitim yatırımlarına ayrıl
mıştır ki, bizim bütçemizde değildir ve bizim 
bütçemize aktarılınaz. Bunlar doğrudan doğru
ya Maarif bütçesine kalırlar ve inşaat da o Ba
kanlık tarafından yapılır. 

Hulâsa olarak şunu arz edeyim ki, 5 Yıllık 
Kalkınma Plânımızda neler derpiş edilmişse bu 
seneye ait olan kısımların tahsisatının hemen 
hepsi istisnasız bütçede yer almıştır. Buna- ar
kadaşımın itimat buyurmasını hassaten rica 
eder ve bu hususta plânın ciddiyetini, önemi 
kadar ciddiyetini, tebarüz ettirmek için Yüce 
Senatoya arz etmeyi vazife telâkki etmekteyim. 

Bunu böylece belirttikten sonra, hemen şunu 
arz edeyim ki, Borç Turan arkadaşımızın diğer 
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hususlarda ileri sürdükleri fikirlerin hemen hep
si ile mutabıkız. (Memnuniyetle .şunu belirteyim 
ki, demek ki iki parti arasında Bayındırlık Ba
kanlığı hizmetleri bakımından, bu hizmetlerin 
ifa tarzı bakımından hemen hemen ihtilâf yok 
gibidir. Biz de arkadaşımızın işaret ettiği yol 
üzerindeyiz. Bunlardan birisi; arkadaşımız der 
ki, «ademi merkeziyetten sıyrılmalı, Nafia Mü
dürlüklerinin, Bölge Müdürlüklerinin yetkileri 
artırılmalı.» Bendeniz de kendileri gibi düşünü
yorum. Bu hususta tatbikata da geçilmiştir. Mi
sâl olarak arz edeyim. 1950 yılında Nafia Mü
dürlüklerinin yetkileri 1O0 000 ile 250 000 ara
sında değişiyordu, 1960 yılında 400 000 lira idi. 
Bendeniz bu Vekâlete geldiğim günden itibaren 
büyük bölgelerde bu salâhiyeti 5 milyon liraya, 
daha vasatlarda 2 milyon liraya, Nafia Müdür
lüklerinde de, Nafia Müdürlüklerinin ehemmiye
tine göre, vilâyetlerin büyüklük ve küçüklüğüne 
göre 500 bin Ura ile bir buçuk milyon lira ara-
s]nda bu yetkileri tcsbit etmişizdir. Şimdilik al
dığımız neticelere göre arkadaşlarımız bunlardan 
memnundur. Tatbikatı daha kolaylaştırmış olu
yoruz. 

Şimdi, yine arkadaşımıza bu arada şunu söy-
1 iyeyim ki, gerek Karayollarında, gerek DSİ de 
projesiz hiçbir iş ihale edilmemiştir. Fakat itiraf 
edelim ki, geçen sene ilk zamanlarda imar ve 
Yapılar Dairesinde mimari projelerle bâzı iha
leler yapılmış, ancak tatbikat projeleri, iş prog
ramlarını aksatmıyacak şekilde bil âhara kendile
rine yetiştirilmiştir. Fakat bu yıl, Yüksek Senato 
huzurunda şunu arz edeyim ki, 1.964 inşaat 
program mm asgari yüzde 80 i arkadaşımızın ar
zu ettiği gibi, önümüzdeki ilk aylar içinde, yani 
Mart - Nisan ayları içinde projeleri tamam ola
rak ihaleye, çıkarılmış olacaktır. 

Biliyorsunuz ki, Nafıa Vekâleti birçok ah
valde zaruret hâsıl olunca, müstacel hallerde 
emanet yolu ile de iş yaptırmaktadır. Bizim 
Nafıa Vekâletindeki çalışma sistemimiz, dünya
nın her tarafında"' olduğu gibi, -tasrih ediyo
rum - dünyanın her tarafında olduğu gibi, kar
ma bir sistemdir. Memleket menfaatleri icabet-
tirdiği zaman hususi müesseselere işlerimizi yap
tırırız. Ama konu aceledir, askerî ehemmiyeti 
vardır, memnu mıntıkadır, yahut müteahhide 
vermişiniz, şartları yerine getirememiştir, muka
vele ahkâmını bozmuştur; bu gibi hallerde de 
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mecburen emanet yoluna gidiyoruz. Ama, ana 
fikir olarak düşüncemiz şudur: Mümkün merte
be bir program dahilinde emanetten kaçınmak 
ve işlerimizi d alı a çok müteahhitler eliyle gör
mek ve gördürmektir. Biz buna inanıyoruz. Bu 
itibarla müteahhitlik müesseselerini kuvvetlen
dirmek, güçlendirmek için her türlü tedbiri ala
cağız ve gerekirse huzurlarınıza bunu temi nen 
tasarılar da sevk edeceğiz. Ama, şunu da derhal 
tasrih edeyim ki, bununla da maksadımız böyle 
avantüriye müteahhitlik yetiştirmek değildir. 
Bilâkis, bu tip müteahhitlikleri kaldırmaktır. 
Şunu kabul ediniz ki, gerek Karayolları, gerek 
DSİ, gerek bu İmar Yapı Dairelerimiz nekadar 
kuvvetli müteahhitlerle iş görme imkânına sa-
hibolurlarsa memleketin işleri o ölçüde daha iyi 
yürür, murakabe teessüs eder. Bir defa emane
tin en kötü tarafı emaneti yapan daire kendi 
kendisini kontrol edemez. Emanet kontrolsüz bir 
müessesedir. Fazla vaktinizi almamak için ema
netin diğer mahzurlarına temas etmiyorum, na
mütenahi personeli elde bulundurmak icabeder, 
makinayı elde bulundurmak icabeder, siz dev
let olduğunuz için, iki aylığına vatandaşı angaje 
edemezsiniz, şoför olarak almışsmızdır, iki ay 
çalıştırırsınız, 10 ay çalışmadığı halde maaş ve
rirsiniz vesaire vesaire. Bu itibarla bakıyoruz, 
başka medeni memleketlerde, liberal memleket
lerde, bu çok ileri gitmiştir. Hattâ o kadar ki, 
Berç Turan arkadaşımızın dediği gibi, keşke 
imkân bulunsa da karayollarımızın değil yapımı
nı, bakımını dahi -ki bu Amerika'da da vardır, 
biliyorsunuz, ama biz bu seviyede olmadığımız 
için yapamıyoruz - bakımını dahi hususi mües
seselere yaptırıyorlar. 

Arkadaşlarımız yevmiyeli personel konusuna 
da temas etmişlerdir. 

Açikça şunu ifade edeyim ki; bu sadece bi
zim değildir. Bu T. C. Hükümetinin hir derdi 
haline gelmiştir. Ve Yüce Senato şunu bilme
lidir ki, yalnız Nafıa Vekâletinin, Karayolları 
ve su işlerinde değil, îmar - İskân Vekâletinde, 
topra'k - su da, 'bütün İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde bu yevmiyeli sistem almış yürümüş ve 
bugün kaçınılmaz bir hal almıştır. Bunu bir 
düzene koymak zamanı artık gelmiştir. Devlet 
Personel Dairesi biliyorsunuz ki, bu konu. üze
rinde çalışmaktadır, ciddi bir çalışması vardır. 
Bizde kendileri ile temas halindeyiz. Ta'biî 
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umumi personel rejimi içinde bu konuda ken
dine mahsus hal şeklini bulacaktır. 

Bir arkadaşımız 'Bayındırlık Bakanlığı Teş
kilât Kanununa değindiler. 3611 sayılı Bayın
dırlık Bakanlığı Teşkilât Kanunu başta olmak 
üzere mülhak bütçeli dairelerimizin, kuruluş ka
nunlarındaki eksiklik ve aksaklıkları günün ih
tiyaçlarına göre düzeltmek amaciyle çalışmaları
mız vardır. Bunun için bir heyet kurumsuzdur. 
Neticesini yakında Yüksek Meclise getireceği
mizi ümidediyoruz. 

înşaat hizmetlerinin Bayındırlık Bakanlığı 
bünyesinde birleştirilmesi arzu ve temennisi iz
har edilmiştir. Bu da kendisine has mühim bir 
konudur. Halen Türkiye'de muhtelif resmî 
dairelerde ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
30 dan fazla inşaat müesseseleri vardır. Bunla
rın hepsi ayrı ayrı çalışmaktadır. Ama konunun 
kendine has önemi vardır. Hükümet olarak 
üzerinde duruyoruz. Bu arkadaşlarımın fikir
lerine ve hissiyatına tercüman olarak konuyu 
bir an evvel Hükümete intikâl ettireceğim. 

Devlet İhale kanunu tasarısı biliyorsunuz ki, 
Hükümet tarafından, B. M. M. ne sevk edilmiş
tir ve Millet Meclisinin eneümenleriııdedir. 

Bir arkadaşım, bu arada gene Sayın Bere Tu
ran arkadaşını da istanbul Operası, Ankara'da-
ki Millî Eğitim Bakanlığı, izmir'deki Ege Üni
versitesi inşaatı: için bütçede tahsisat olmadı
ğını ifade buyurdular. Bunda biz, plânlama ve 
Maliye Vekâleti ile mutabakata varmışızdır. İha
lelerdeki tenzilâttan tahassul edecek - ki bu 
30 milyon. TL. smdan fazla olacaktır. - tasar
rufların 'bölümleri vardır, buraya aktarmak su
retiyle bu hizmetleri yerine getireceğiz. 

Bu arada muhterem arkadaşım Fehmi Alp
aslan'a da cevaben arz edeyim; biz istanbul Ope
rasını düşünürken hiçbir zaman Artvin'deki hiz
metlerimizi ihmal edelim diye düşünmüyoruz. 
Hattâ ben şahsan şanlı Artvin'in, hudut bekçi
miz Artvin'in her türlü hizmete lâyık olduğuna 
kaaniim. Ama, biliniz ki, istanbul Operası, sahi
den bâzılarının dedikleri gibi,, toprağa gömülmüş 
bir eser değildir, istanbul gibi dünya çapında 
ve Türkiye'nin turizm bakımından giriş kapısı 
olan, merkezi olan, çok önem verdiğimiz üzerin
de durduğumuz turizm diye bütün dünya mil
letlerinin nimetlerinden faydalandıkları halde 
bizim faydalanmadığımız, bir konuya, şunu ka
bul etmek lâzımdır ki; sadece ve sadece Istan-
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bul'dan girersiniz, istanbul kapısını kapadığınız 
anda Türkiye'ye turist 500 bin yerine 100 bin 
girer. Ana kapısı budur. Bunun içindir ki, İs
tanbul'da bâzı müesseseler meydana getirmek lâ
zımdır. Biraz da bu medeniyetin icabıdır. Vak
tiyle bunun projesi yapılmıştır. 1 500 kişilik, 
büyük salonu, büyük sahnesi, garajı, lokantası, 
üç tane konser salonu vardır. Size şunu arz ede
yim; 1967 yılında Türkiye'de inşaat mühendis
leri kongresi toplanacaktır. 3 bin mühendis Tür
kiye'ye gelecektir. Bunlar kendi paralariyle yi
yecekler, içecektir, gezecektir. Şimdi bu kütleye 
- Avrupa'yı gezip görenler bilirler - böyle bir 
opera binasında bir temsil, - Allaha şükür Cum
huriyet devrinde biz müzikte de, temsilde de bir 
hayli ileri gittik, birçok ses sanatkârlarımız, mü
zik sanatkârlarımız Avrupa'yı dolaşıyorlar. Bun
lara bir temsil vermek bu memlekete çok şeyler 
kazandırır. Şimdi, Opera Binasının durumu şu
dur: 75 milyon liradır bunun keşfi. 35 milyon 
lira sarf edilmiştir. Ben Bayındırlık Bakanlığı
na geldiğim günden beri bu inançla tacil ettim 
bunu üç milyon liraya sahne tesislerinin bir kıs
mını ihale ettik, önümüzdeki tasarruflardan on 
milyon lirayla da salonu tamamlamış olacağız. 
Gelecek mevsimde iptidai temsiller verecek hale 
getirmiş olacağız. (Bravo sesleri ve alkışlar) On
dan sonrasını artık gelecek olanlar düşünsünler.. 

Yine Berç Turan arkadaşıma bir hususu arz 
edeyim, kendisi de yakinen bilirler. Garpta ge
lişen yeni inşaat nsulleri tarafımızdan da yaki
nen takibediİHiekte ve imkânlarımız ölçüsünde 
uygulanmaktadır. Sulama kanalları ve inşaatı 
ile gerilmeli beton köprüleri misal olarak verebi
lirim. Su işleri, Karayolları, liman, iskele ve am
bar inşaatında bütün bu yenilikler tatbik edil
mektedir. 

izzet Gener arkadaşım, hassaten vukuflu bir 
tenkid yaptılar. Bu arada teveccühkâr sözlerde 
sarf ettiler. Kendilerine teşekkür ederim. Mes
lekten gelmiş, bütün teferruatı ile hususiyetleri
ni biliyor. Teklif, şartname ve sözleşme proje
leri üzerinde durdu. Bunun üzerinde biz de du
ruyoruz. Bir heyet de teşkil ettik. Taslakları, 
görüşlerini öğrenmek maksadiyle, pek yakında 
ilgili teşekküllere de vereceğiz. Çünkü, istiyoruz 
ki, bu yalnız bizim görüşümüzle tekevvün etme
sin, aynı zamanda ilgili teşekküllerin görüşleri 
de buna katılabilsin ki, ilerde tatbikatı gönül 
hoşluğu ile cereyan edebilsin. 

~ 582 — 



O. Senatosu B : 
Köy yolları konusuna hemen her arkadaşım 

haklı olarak temas etti. Hakikaten ben de öte
den beri her yerde ve her vesileyle söylüyorum; 
bir köye yolu götürmezseniz, mektebi götüremez
siniz, sağlık tesisini götüremezsiniz, emniyeti ve 
asayişi götüremezsiniz ve nihayet kalkınmayı 
götüremezsiniz. Hal böyle olunca, köy yollarını 
birinci plânda ele almak bir zarurettir. Biz bu
nun peşindeyiz. Fakat şunu takdir edersiniz ki, 
büyük bir dâva ile karşıkarşıyayız. Daha evvel 
de söylediğim gibi, ben sayın senatör gibi bed
bin değilim. Bu memlekette yol olarak köprü 
olarak, liman olarak, ne yapılmışsa 40 yıl içinde 
yapılmıştır. Bunların hepsinin yapılmasını bu 
40 yıl içine sığdırmaya imkân yoktur. Yollar 
öyle bir konudur ki; siz ana yolları yapmadan 
tali yollara gidemezsiniz, evvelâ ana yolları ya
pacaksınız. Bu hususta memleketin iktisadiyatın
da birinci derecede yahut toplum olarak birinci 
derecede faydalana bileceğiniz müesseseleri ku
racaksınız. Köy yollarında bile böyledir. Bir yol 
açacaksınız, eğer o açacağınız yoldan üç, dört 
köy birden istifade edebiliyorsa ona öncelik ta-
mıyorsunuz; tek köy istifade edecekse onu biraz 
daha geri plâna atıyorsunuz. Yoksa bu, köylüyü 
düşünmemekten doğan bir hal değildir. Mucibi 
memnuniyet olan şudur, artık köylü bundan on 
sene hele evvelki gibi davranamıyor köye karşı 
diyorlar ki, geçen sene az alâka gösterdiniz. Ha
yır, az alâka göstermedik. Vasıta az olduğu için 
alâkası az oldu. Sizi temin ediyorum. Bu sene 
köylü ki, bu kamyonları verdik, veriyoruz, size 
şimdi rakamlarını okuyacağım. Köylü artık yo
lun önemini anlamıştır. Diğer taraftan biz köy
lüyü, köy yolunu ihmal etmediğimiz gibi, böyle 
mahrum olan bölgeleri de asla ve kata bu konu
da ihmal etmiş değilizdir. Vasıtaları ilk evvel 
oralardan dağıtmaya başladık. Ve bunda Meh
met Ali Demir Bey arkadaşımı irşadederim. Nis-
bet itibariyle - kıskanmıyorum, bilmekte fayda 
vardır - en çok vasıtayı da Tunceli vilâyetine 
vermişizdir. 5 kamyon, iki buldozer v. s. Yani, 
sayıyı da takviye etmişizdir, daha da edeceğiz. 
Ve ben kendisine, «Eğer sahiden bu kadar vası
ta verdik, diye öbür taraftan yolları çıkarmışlar-
sa, beraber gelin bir gün bana, beraber başbaşa 
verelim, etüt edelim, zararın neresinden dönül
se kârdır», dedim. Yani arz etmek istediğim şu
dur; orası, burası diye bir tercih tanımıyoruz. 
Eğer tercih tanırsak, bu tercih, muhakkak ki 
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geri kalmış bölgelere inhisar ediyor. Bunda Yük
sek Senatonun bize itimadetmesini hassaten rica 
ederim. (Alkışlar) 

Vaktinizi almamak 'için rakamları zikretmi
yorum; geçen sene köy yollarının yapımına 
115 .milyon lira vermişiz. 42 milyon bilâhara 
vermişiz; 8 milyon münakale yapmışız, 24 mil
yon özel idare, yekûnu 190 milyon llira olmuş
tur. Ama bunun içinde 65 milyon liralık vası
talar dâhil. Bunu çıkardığımız zaman 130 mil
yon lira oluyor. Geçen senenin 130 (milyonuna 
mukabil de bu sene 126 milyon bütçe ile veriyo
ruz. 35 milyon il özel idarelerin koyduğu tah
sisatla 161 milyon liraya baliğ oluyor. Size 
şunu söyliyeyim ki, bu yaz tatbikattan iyi netice 
alırsak, bizim için köy yolları yapım yılı ola
caktır. Nafıa müdürlerini, valileri, kaymakam
ları, diğer teknik elemanları bu yönden tahrik 
ettik, edeceğiz ve takip de edeceğiz. îyi netice 
alırsak ki,, ümitliyiz, dış kredilerle Nafıa mü
dürlüklerini köy yolları ve içme suları için 
yeniden takviye etmeyi düşünüyoruz. Ama tak
dir edersiniz ki, bugün verdiğiniz makinala-
rm bir defa kullanma şeklini görelim, kullanma 
şeklini değil, eldeki teknik elemanlar, makina-
ları kullanmaya kâfi gelecek mi, gelmiyecek mi. 
Yoksa bir yere beş değil on 'kamyon verebilir
siniz, fakat bunlar kullanılmazsa, garajda ya
tarsa âtıl kapasite olur, emek boşa gitmiş olur. 
Haddizatında biraz evvel arz ettiğim gibi, baş
ka imkânların da peşindeyiz, temaslarımız var
dır. Başka bir yabancı kredi ile İki, 'bu kredi 
100 milyon lira civarındadır köy yolları ve iç
me suları için, vilâyet nafıalarını yemden tak
viye etmeyi düşünüyoruz. Ve inşaallah ta ta
hakkuk ettireceğiz. 

Ana konularımızdan birisi de, ulaştırma po
litikamızın tanzimidir. Biliyoruz ki, ulaştırma 
politikamız yalnız bizde değil her yerde böy
ledir. Devlet Demiryolları ile Karayolları ara
sındaki rekabet dünyanın her tarafında var
dır. Bizde biraz daha halle muhtaçtır. Bu her 
tarafta -müşterek hastalıktır, yalnız bize mah
sus değildir. Devlet Demiryollarının zararı 
sadece bu rekabetten ileri gelmektedir. Bün
yesinde başka hastalıkları da vardır. Personeli 
fazladır, şudur, budur... 'Biz kendi bakımımız
dan karayolları taşıma kanununu Bakanlık ola
rak hazırladık. Bu ulaştırma politikasının tan-
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zimi bakımından bize düşen vazifeyi yaptık. 
Ve hımu İlgili bakanlıklara nıütalâaılaruıı almak 
için gönderdik. Bu mütalâaları aldıktan son
ra Yüksek Heyetinize getireceğiz. 

Şimdi, fbu arada ışıınu da arz edeyim; belki 
hepinizin suallerine, bilhassa bu mahalli sual
lere yeteri kadar cevap veremiyeceğim, ama şu
nu arz ediyorum ki, bunları not ettim, eğer 
arkadaşlarım, Yüce Senato'da tensibederse. 
Encümende yaptığım gibi. bunlara hilâhara, şu 
önümüzdeki iki üç gün içinde yazılı cevap ver
meye hazırım. Yazılı olarak takdim ederim. 
Hem belki daha çdk tatmin eder. (Doğru, doğ
ru sesleri.) 

Şimdi Enver Kök arkadaşım «ahiden önemli 
bir konuya dokundu: Orman içi yollarda bizim 
münasebetimiz, irtibat yapmamız ve foöy yol
ları olarak bu yollardan istifade etmemiz, bun
ların büyük ana yollara bağlanması falan... Bu
nun için de temaslarımız vardır. Orman yol
ları konusunda Karayolları ve Orman Genel 
Müdürlüğünün yetkilileri müştereken toplantı 
yapmışlarıdır. Bu toplantıda orman ve kara
yollarına ait -plân ve haritaların İki Genel Mü
dürlükçe hiribirlerine verilerek ikarşılaştırılnıa-
sı, koordine bir çalışma ile programların yapıl
ması, orman yolları standardının Karayolila-
rmca tesbit edilen köy yolları standardından 
düşük 'Oİmamanısi; çünkü bunları birleştirece
ğiz; ve orman iç yollarının daha düşük evsafta 
olabileceği hususlarında mutabakata varılmış-
'tır. 

Orta - Anadolu'da yer altı suları hakkında 
sual tevcih buyurmuşlardı. Notum şu : Bütün 
Türkiye'nin yarısında, bilhassa Orta - Anado-
luda hidrolojik etütler yapılmıştır ve yapılmak
tadır. Sondaj kuyularından su çıktıkça köylüye 
verilim ektedir. Yılda 100 km. tülde sondaj 
yapılmaktadır ve daha da artırılacaktır. 

Köy yollarına, yine bir nebzecik değineyim. 
Çünkü bunu bir başka münasebetle de arkadaşla
rım sordular, dediler ki, •«makinalan geç verdi
niz.» Sebebi şu oldu: Evvelce bu köy yollarının 
yapımı için verilen Buldozer ve greyderleri bir 
kredi ile sağlamayı düşünmüştük. Fakat buna im
kân hâsıl olmadı. Daha açıkça ifade edeyim: Bi
zim kabul edemiyeceğimiz .şekilde fahiş fiyatlar 
istendi. işin aslı budur. Bayie olunca bundan 
rücu ettik. Kendi dolarlarımıza kendi dövizimiz-
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lo bunu temin ettik ve bugün halen piyasada 120 
bin liraya satılmakta olan bir kamyonu 45 bin li
raya malettik, gümrüksüz. (lümrük vererek 60 
bin liraya inal oldu, piyasadan aldığımız zaman 
120 bin liradır. Demek istediğim şudur. Aşağı -
yukarı 7 milyon dolarla veresiye olarak alabile
ceğimiz kamyonların peşin olarak en aşağı iki 
misli, üç misli fazlasını almış olduk. Fakat bu 
kolay olmadı. Çünkü kamyonları isveç'ten aldık, 
yükleyicileri italya'dan, öbürlerini Amerika'dan 
aldık. Ayrı ayrı memleketlerle pazarlık yapmak, 
ayrı ayrı transferler yapmak, işi biraz geciktir
di. Ama şunu temin edeyim ki, en geç önümüzde
ki Mart ayı sonuna kadar - çünkü boldozerler yol
dadır - bütün bu malzemelerin hepsi gelmiş, vi
lâyetlere intikal ettirilmiş olacaktır. Mart ayın
da da vilâyetler faaliyetlerine geçeceklerdir. 

Sakıp ÖnaLarkadaşını, Çukurova'nın sulanma
sının iktisadi öneminden bahsettiler. Bir hadde 
kadar kendileriyle hemfikir olmamak elden gel
mez. Arkadaşım derler ki, buraları verimli bir 
mıntakadır. Bir atı evvel buralarda sulama tesis
leri yaparsanız, Çukurova'nın verimi Türk Mil
letinin iktisadi kalkınmasında büyük rol oynıya-
caktır. Faydalı olacaktır; tahakkuk ettirilmeli
dir, dediler. Bunun üzerinde duruyoruz, plânda 
Çukurova'ya kendi Ölçüsünde ehemmiyet veril
miştir. Hattâ son olarak şunu söyliyeyim ki, Çu
kurova ve havalisinin sulama, enerji, ve sair ba
kımından esaslı etüdünü yapmak vazifesini bir 
Amerika'b firmaya yine, Amerikan yardımından 
ihale etmişizdir. 

Suyun mutedil bir tarife ile verilmesi üzerin 
de durduk, arkadaşım. Bunu tetkik ettireceğim. 
Eğer hakikaten fiyatın falı işi iği yüzünden çift
çiler suyu kullanamıyor da, su kanaldan beyhu
de yöre denize akıyorsa bunu önlemek vazifemiz
dir. Bunu etüt ettireceğim. Mâkul, mutedil bir ta
rifeyi getirmek için elimden gelen gayreti sarf 
edeceğim. 

Alpaslan arkadaşını, Karayollarına munzam 
kredi sağlanması hususundan bahsetti. Demin arz 
ettim, zannediyorum ki, tatmin etmiş oldum ar
kadaşımı. Karayolları için mümkün olanı yapıyo
ruz. Şimdi bir bono konusu vardır. Hepinize 
canı gönülden teşekkür ederim, hepiniz bu konuda 
hassasiyet gösterdiniz Ama bu arada Maliye Ve
kâletine ve bilhassa Bütçe Encümenine de arzı te
şekkür ederim. Çünkü onlar da kanunun hususi
yetini kabul buyurdular. Yani Hükümette ve 
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Bütçe Encümeni de mutabıktır. Siz de 12 nci 
maddeyi kaldırırsanız Karayollarına bu önümüz
deki yıl içinde daha büyük hizmetler yapılmış ol
mak imkânını bahşetmiş olacaksınız. 

Mustafa Yılmaz înceoğlu arkadaşım güzergâh 
tesbiti üzerinde durdular. Biliyorsunuz ki, bir 
güzergâh tesbit edilirken iktisadi, zirai, sosyal ve 
nihayet teknik birtakım esaslar göz önünde bulun
durulur-. Biz istiyoruz ki, mümkün mertebe Dev
let yollarının güzergâhı kasabalardan geçsin. Ama 
bunun da birtakım şartları vardır. Bu şartlar 
% 100 bulunamıyor. Çünkü, yolun bir de işlet
me konusu vardır. Yol bir defa yapılır, üzerin
den yıllarca vasıtalar gelip geçer, meyli hesabedi-
lir vesaire... Ben bir yol münasebetiyle biliyo
rum; teknisyenler yanaşmadılar, dediler ki; «Bu, 
kasabaya şu kadar fayda sağlar ama, bu yoldan 
senede şu kadar adedde kamyon gelip geçmekte
dir, bunların yaktığı benzinin de tutarı, 1,5 mil
yon lira eder.» Şimdi, bir yol güzergâhı tesbit 
edilirken bu hususları nazarı itibara almak lâ
zımdır. Bununla beraber, bir de konunun sosyal 
ehemmiyeti vardır. Biz yalnız iktisadi değil, sos
yal cephesinden de işi mütalâa ettik. Devlet sol
larını mezkûr yerlerden geçirmek suretiyle ora
daki vatandaşların yalnız iktisadi değil, sosyal 
seviyelerinin de yükselmesine hizmet etmeyi ön 
plânda tutuyoruz. Bâzan teknik mülâhazaları, 
eğer aradaki fark az ise ikinci plâna atabiliyo
ruz; sosyal mülâhazalar münasebetiyle. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Ben iktisadi yol 
söyledim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — İktisat yolları üzerinde du
ruyoruz. Hepsini iktisat yollariyle bağlıyacağız. 
Bu hususta Karayolları Umum Müdürü ile görüş
tüm bunu halledeceğiz. 

Doktor Sakıp önal Bey Karayolları 18 mil
yon dolarlık, biliyorsunuz bu tahakkuk etmiştir. 
Malzeme listeleri hazırlanıyor-, pek yakında 
Amerikalı dostlarımıza intikal ettireceğiz. Bu 
bize büyük bir ferahlık verecektir. Bu münase
betle şunu arz edeyim. Demin arkadaşlarını 
yüksek iltifatlarınıza mazhar olmuştu. Ben de 
bir hususta kendilerine teşekkür etmek istiyo
rum. Biliyorsunuz bu sene Türkiye çapında kış 
oldu. Mmtaka mıntaka kar yağmadı. Hemen 
Türkiye'nin her tarafında Adana'dan tutun, 
Artvin, Hopa'ya kadar birden kar yağdı. Kara-

39 6 . 2 . 1964 O : 2 
yollarının sahiden takdirinize lâyık bir şekilde 
çalıştılar. İmkân nisbetinde yolları açtılar ve bu 
mıntakalarda emniyeti sağladılar. Hâtıralarını
za müracaat ederseniz, görürsünüz ki, şu 15 gün 
bir ay, devam eden bu kış içinde trafik kaza
ları, bildiğiniz her zamanki gibi şoförün dik
katsizliğinden ileri gelen kazalar olmuştur. Bir
birlerine çarmışlar, fazla süratli gitmişlerdir. 
Yahut zineirsiz yola çıkmışlardır. Fakat öbür 
taraftan yüzlerce vasıta, kamyon, otobüs yol
larda kalmışlardır. Bunları karayolları vasıta
ları merkezlere, hanı, kahvesi veya oteli olan 
yerlere çekmişlerdir, istirahatı erini temin et
mişlerdir. öbür taraftan da yolları açmışlar ve 
kalanların yollarına devam edebilme imkânları 
sağlanmıştır. Şimdi 18 milyon liralık malzeme 
alınmıştır. Bunun büyük kısmı bakım malzeme
sidir ve buna göre hizmetler önümüzdeki yıl
larda daha kolay yapılacak, daha ücra yerlere. 
kazalara dahi bu hizmetler götürülebilecektir. 
Haldun Menteşeoğlu arkadaşımın sorularına 
arzı eevabediyorum. Muğla vilâyetinin yol ko
nusunun biraz ihmal edildiğini ben de kabul 
ediyorum. Bugünkü tetkik bu neticeyi vermiş
tir. Hakikat de budur. Bunu kısa zamanda te
lâfi edeceğiz. Yolun ikinci kısım inşaatını bir 
an evvel bitirmek için gerekli teşebbüslerde bu
lunacağız. Bunu 1964 yılında hizmete açmış ola
cağız, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, projeleri 
üzerinde çalışıyoruz. Bunlar sulama ve aynı za
manda enerji santralleridir. Fethiye - Şencan 
sulaması inşa halindedir. 2 310 hektarlık araziyi 
sulayacaktır. 1 400 000 liraya mal olacaktır. 
inşaat devam etmektedir, çalışıyoruz. 

Cemal Tarlan arkadaşımızın sorduğu, Tekir
dağ - Şarköy yolunun etüdleri bir hayli ilerle
miştir. Bu arada Devlet karayolları ağma alma 
hususu da tetkik edilecektir. Ayrıca arkadaşı
ma buradan arz edeyim. Beraber Tekirdağ'ına 
gittiğimiz zaman konuyu müştereken yerinde de 
mütalâa edeceğiz. Haddizatında bu konu küçük 
bir konu da değildir, arkadaşım da bunu 
(90 - 100 milyon liralık bir iştir) takdir eder
ler. . 

Hacıbaloğlu arkadaşım köy içme sularının 
çok yavaş gittiğini söylediler. Bu köy içme su
ları meselesini iki kısma ayırmak lâzımdır. Bir 
kısmı küçük işlerdir. Bilhassa dağlık mıntaka
larda memba suyu mebzul olan yerlerde köy
lüye kolaylıkla beş yüz, bin metre boru verir-
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seniz, teknikerin yardımı ile kanalı kendisi ay
mak suretiyle bu suyu kolaylıkla getirebiliyor. 
Biz bu hizmetleri nafıaya bıraktık. Bunu nafıa 
yapıyor. Ama bir grup köye üç beş köye su ve
rilecek, bu, bir, iki milyon liralık küçük bir iş 
değilse bunu Devlet Su İşlerine bırakıyoruz. 
Onun da biliyorsunuz karayolları gibi teşkilâtı 
vardır. 13 bölgeye ayrılmıştır. Onun yapması 
daha iyi, daha pratik, daha randımanlıdır.- Bu 
itibarla arkadaşlarım küçük çapta olanları vilâ
yetlere, nafıalara, valilere, kaymakamlara bıra
kıyoruz. Fakat büyük çapta olanları eskiden 
olduğu gibi Devlet Su İşleri yapacaktır. 

Arkadaşını bir hususu ileri sürdü. Umum 
Müdür ile görüşmüş ama cevabı benim imzanı 
ile almış. Ben arkadaşlarımın hiçbirine millet
vekilleriyle veya senatörlerle konuşmıyacaksı-
nız, onların direktiflerini almıyacaksmız, diye 
bir şey söylemiş değilim ve söylemem de. Yal
nız şunu kabul edersiniz ki, memurların, mil
letvekili ve senatörlerle direkman muhaberesi 
caiz değildir. Siz emirlerinizi verirsiniz not eder
ler, alırlar ama cevaplarının vekâlet kanalı ile 
vermeleri daha faydalıdır. Anayasanın esprisi 
de budur. Bir başka maksat yoktur. Her zaman 
için Senatonun muhterem üyeleri benim Bakan
lığıma ait hattâ diğer bakanlıklara ait her teş
kilâta gider arzu ve isteklerini söylerler. Yapı
lacaksa yapabiliyoruz, yapılmıyacaksa yapamı
yoruz, deriz. Ama cevapların vekâlet kanalı ile 
verilmesi faydalıdır. Bunu takdir buyurursu
nuz 

İstimlâk "bedelleri üzerinde durdu. Konu sa
hiden mühimdir. Su işleri ile konuştum, ben bu 
kısmını 'bilmiyordum. Bilhassa bu barajlar için 
istimlâkler vaktinden evvel oluyor. Bir sene 
evvel adamın evi, tarlası ve sairesi istimlâk edi
liyor. Gerekirse kanun da değişiklik yapmak 
lâzım ki, bir sene evvelinden ona parayı vermeli
sin ki, o gitsin, hakikaten arkadaşımın dediği 
gibi tarla 'bulsun, ev bulsun, ve sairesini bulsun, 
satmalsm, yerleşsin. Bu konu üzerinde durul
maya değer bir konudur. Üzerinde sahiden du
racağım. İnşallah iyi bir netice alacağımızı 
ümit ediyorum. 

Doktor Mehmet İlkuçan Bey 'bir temennide 
bulundu. Hakikaten çok mühim. Şimdi Kor-
kuteli'nde bir baraj yapılacak. Fakat 'bunun 

teknik etütleri üzülerek arz ediyorum, müspet 
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netice vermemiştir. Bunun için iki tane yabancı 
mütehassıs getirmişlerdir. Yabancı mütehassıs
lardan bir tanesi mutlak surette burada baraj 
olmaz demiştir. Toprak suyu geçiriyormuş. Ve 
baraj yapılacak yerin kenarındaki tepenin de 
kayma ihtimali varmış. Biliyorsunuz İtalya'da 
bir hâdise oldu. Bir tepe barajın içine düştü 
ve büyük faciaya sebeboldu. Buna benzer bir 
hal varmış. Yalnız, bu iki mütehassıstan bir ta
nesi yüzde yüz bu fikre iştirak etmemiş. () bir
takım jeolojik etütler istemiş ve demiş ki, «Bu 
etütleri bana getirin, ondan sonra karar verece
ğim». Şimdi biz onun hazırlığını yaptırıyoruz. 
O jeolojik tetkiki bitirip neticeyi o mütehassısa 
göndereceğiz. Bakalım o ne söyliyecek. Bili
yorsunuz ki, teknik bir mecburiyet olunca, akan 
sular durur. Ama inşallah iyi netice verir. Ya-
kinen takip ediyoruz. Bu notum dolayısiyle 
ben size sırası gelince arzı malûmat ederini. 

Şimdi öztürkçine arkadaşımız barajların hu
sule getirdiği göllerde yetiştirilmesi uygun ola
cak balıkların nev'i ve cinslerini İstanbul Üni
versitesi Hidro Biyoloji Enstitüsü tarafından 
tesbit edilen ve ona göre balık yetiştirilmesine 
başlanıyor. Balık yetişincede göller kiralanı
yor, notun cevabı bu. Nerelerde tatbik edildiği
ni arz edeyim. Hirfanlı - Seyhan, Gediz, Ke
mer, İrfanlı, Seyhan ve Gediz de balıklar yetiş
miş kiraya veriyorlar. Bu Kemer de yenidir. 
Ayrıca arkadaşım Sirkeci - Filorya yolundan 
bahis ettiler. Bu yol epeyce eskidir. Bu sene için 
bu yola iki milyon lira ayrılmıştır. Evvelce bili
yorsunuz, buna 44 milyon, (51) milyon lira para 
sarf edilmiş. Bu sene iki milyon lira daha fazla 
sarf edeceğiz, bu suretle 1966 yılında bitmiş ola
caktır. 

Şimdi daha birçok arkadaşların da notları 
var. Evvelce de arz ettiğim gibi 'görüyorum ki, 
Yüce Senato bir hayli yorgun, dün akşam saat 
2 de gittiniz. Bizim için bir defaya mahsus ama 
siz, daha diğer vekâletler de olduğu için epeyce 
yorulacaksınız. Onun için mahallî soruları bu 
arada bilhassa sayın üstadımın sorusu ki, emir
lerinin hepisini yerine getireceğim. Bu sorulara 
cevabımı yazılı olarak şu bir iki gün içinde tak
dim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Pasinli. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Efendim, 
bendeniz iki sual soracağım. 
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BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 

ONAT (Devamla) —Buyurunuz. 
NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Efendim, 

karayollarının bugünkü çalışmaları, cidden tak
dire şayandır. Ancak beton, asfalt yapılan kı
sımlar da, bir senede ikmâl edilen asfaltlar bir 
sene sonra bozuluyor. Acaba bu bozulmanın 
sebebi nedir? Bunun üzerinde çalışma ve ince
lemeler yapılmış mıdır? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum ; bundan evvelki bir bütçede Sa
yın Devlet Bakanından Ankara spor salonunun 
yıkılmasının sebeplerini sormuştum. Kendileri 
bunun tesbitine imkân yoktur diye buyurdular. 
Bayındırlık Bakanlığı fen heyeti, Teknik Üni
versite ve bu kadar lâboratuvarımız olduğu
na göre acaba bunların mesullerinin tesbiti 
mümkün olamamış mıdır. Bu hususun da ay
dınlatılması için cevap lütfederseniz memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Devlet Karayollarında istimal edilen vasıta
lardan, mururiye alınması bir tetkik mevzuu-
mudur, değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Kadri Öztaş. 
KADRİ ÖZTAŞ (Balıkesir) — Bu yıl Kara

yolları bütçesinde il ve köy yolları için 115 mil
yon liralık bir tahsisat ayrılmıştır. Geçen se
neye nazaran 20 milyon liralık bir fazlalık var
dır. Halbuki 1963 yılında Nafıa Vekâleti 60 mil
yon liralık bir ek ödenek talebetmişti. Bu ek 
ödeneğe karşılık 46 milyon 500 bin liralık bir 
tahsisat kabul edilmiştir. Halbuki diğer 60 mil
yon liralık bir tahsisat kabul edilmiş olsa idi, 
il. ve köy yolları için lüzumlu malzeme, makiııa 
ve yedek parçaları temin edilmiş olacaktı. 1963 
yılında on milyon liralık bir tahsisat noksanlığı 
sebebiyle, il ve köy yollarının makina ve yedek 
parçaları temin edilememiş bulunulmaktadır. 
İl ve köy yollarının 20 - -25 milyon lira civa
rında gümrüklere borcu vardır. Eğer gümrük
lere bu borçlar ödendiği takdirde işlerin aksa
madan yürütüleceği hakkında bir düşünceniz 
var mı? 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı. 
VEYSİ YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, 15 

milyon liraya alınmış olduğu söylenen makina-
larm vilâyetlere tevziinden bahsolundu. Hangi 
vilâyetlere ne nisbet dâhilinde, tevzi edilmiş 
bulunduğunu rica ediyorum. 
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BAŞKAN —•' Sayın Sabahattin Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efen

dim, Sayın Bakan izahlarında köy yolları ve su 
işleri için 100 milyon dolarlık bir kredi üzerin
de durmaktadır. Belki de yakında intacı müm
kündür, demişlerdir.... 

BAYINDIRLIK BAKANİ ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — 10 milyon dolar, hattâ bu 
rakam 9,5 milyon dolardır. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Bu bir 
malzeme kredisi şeklinde midir? Yalnız bütçe
nin tümü üzerindeki konuşmalarında Sayın Ma
liye Bakanı demişlerdi ki, «malzeme kredileri 
bize çok pahalıya mal olmaktadır, onun için 
içtinabettik» dediler.... 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Biz de malzemeyi ucuza 
verirlerse alacağız. Onun için biraz mütereddit 
konuştum. Yoksa; katı bir ifade ile arz edebi
lirdim. Bu malzemelerin biliyorsunuz beynel
milel fiyatları vardır. Onun içinde kalırlarsa 
alacağız, kalmazlarsa almıyacağız. 

BAŞKAN — Saym İskender Cenap Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen

dim, ben bir noktayı öğrenmek istiyorum. Bu 
dolmuş yapan arabalar var, taksi değil. Bunla
rın taksimetre takmaları mecbur kılınmış. Bu 
neden icabetmiştir? Çünkü bu arabalar hiçbir 
zaman taksi olarak çalışmıyorlar. Zaten kendi
leri hurda haline gelmiş arabalardır. Bu hurda 
arabalar 1 500 - 2 000 lira civarında taksimet
re parası verip yepyeni bir taksimetre takıyor
lar. Baktığınız zaman arabanın hurdalığı ya
nında taksimetrenin tazeliği tezat teşkil ediyor. 
Niçin takıyorsunuz, diye sorduğumuzda takma
mız lazımmış, taktırıyorlar, bunun için de iki 
bin lira para veriyoruz, diyorlar. Bu iki bin li
rayı oraya vereceğine arabasını tamir ettirse 
her halde daha az tehlikeli yolcu taşır, bu nok
tanın izahını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Saym Ba

kan karayollarına getirilen yedek parça ve di
ğer malzemelerden bahsettiler. Tıpkı Sular İda
resinde olduğu gibi bu malzemelerin ve maki-
nalarm gümrükten muaf tutulması hakkında 
bir kanun tasarısı üzerinde duruyor musunuz, , 
yoksa bir üye olarak bu işi biz mi yapalım? Ay
rıca istirhamda bulunduğum avukatın durumu 
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hakkında da cevap verilmedi, bu hususu rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özdilek. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kan, karayollarının daima şehir ve kasabalar
dan geçerken birdenbire iç yolla dış yol ara
sında 180 derecelik zıt ve kötü bir durum teza
hür ediyor. Belediye hududu imiş, değilmiş, şek
linde, bir tefrik yapılarak hem bize, hem yaban
cılara gösterilmektedir. Bu haceleti ortadan 
kaldırmak için almış oldukları tedbirler var mı
dır? Bu tedbirlerin süratle intacı mümkün mü
dür? 

Şehir içinden geçen yolların, trafik kesafeti 
dolay isiyle, süratle yapılması gerekmektedir. 
Bu sebeple şehir içi yollarının hesabında stan
dartları biraz daha takviye etmek lüzumu var
dır. Bu yüzden teşebbüse geçilmesi ve süratle 
bunun tatbikini geliştirmek faydalıdır. « 

Gerek karayollarının yaptığı yollar ve ge
rekse belediye hudutları içerisindeki yollar he
men her seferinde sık sık şu, elektrik, hava
gazı, kanalizasyon v. s. gibi sebeplerle bozul
maktadır. Bir Amerikalı zatın yakınım olan bir 
çocuğumuza «'siz ne kadar* zenginsiniz, temiz 
yollardan yürümekten hoşlanmıyor da, çamur 
yoldan gitmekten neye hoşlanıyorsunuz şeklin
deki» suali biraz da 'bu sebeple olmuştur. «Dün 
yaptığınız yolu bulgun tekrar bozdunuz, arka
sından yağış oldu, çamur oldu. Niçin böyle ya
pıyorsunuz? .(Bunu bir defa yapmak için tedbi
riniz yok mu» diye sormuştur. 

TBunun dışında bir başka sualim ,de, Sarıyer 
Barajının balık: satıımı işini o civardaki bir na
hiyede kurulmuş olan ko opera tf mensupları ta-
lebetmişlerdir. (Bu kooperatif mensuplarının ba
na vâki olan müracaatlarında teşkilâtın koope
ratife 99 sene müddetle bu işin verildiği ileri 
sürülerek bu kooperatifin bundan istifadesi red
dedilmiştir. Acaiba kanuni mevzuat şu veya bu 
sebeple bir tarafın faydasından diğer taraftan 
teşkil edilmiş olan bu kooperatifin de istifade 
etmesi gibi bir durum olabilir mi? Bunu nasıl 
karşılamak lâzımdır, bendeniz Çayırhan koope
ratifinden bahsediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Efendim kü

çük bir sualim var, yollardaki trafik kontrolü
nün kifayetsiz olduğu hepimizce malûmdur. Ye 

yeterli bir trafik kontrolünün da pahalıya mal 
olacağı aşikârdır. ıBu durum muvacehesinde 
acaiba, hakikaten kişiliğini, şahsiyetini ispat et
miş olan bâzı kimseleri fahri trafik müfettişli
ğinde kullanmak mümkün olur mu? Bilhassa 
büyük şehirler 'arasında bunu istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - - Efen

dim, soracağım sual 'Meclis inşaatına aittir. Bu 
(Meclis inşaatına .ait hususat ne safhadadır? Bir 
tahkikat ve tatbikat mevcut mudur? ıSonra ik
mal olunan binanın mermerlerinin tekrar Mecli
se satılmak istendiği doğru mudur, değil midir? 

BAŞKAN — ,S;ıyın İneeoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNOEOGLU (Afyon 

Karahisar) — Efendim. Afyon'a, son defa -veril
mesi ieabeden vasıtalar kaç ianedir? («Duyul
muyor» sesleri) 

Karayolları yol yapım vasıtalarından olup 
da. yeni 'gelenlerden kaç tanesi Afyon'a falısis 
edilmiştir'? 

BAŞKAN — Sayın ıBakan, bir arkadaş da
ha Var. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) - Efendim, 
erozyon ve hava çalışmalarına giden köylüler
le teşkilât arasında hâzı ihtilâflar oluyor -mu? 
Bir. 

'İkincisi; çok zaman çalışmaların daha ve
rimli bir netice 'vermesi lâzımgelirken daha zi
yade idare âmirlerine i-ş kaldığından bu işi iyi 
'benimsiyen idare âmirlerinin bdlunduğu vilâyet
lerde bu işler biraz daha düzenine giriyor. 1da-
ıre âmirlerinin yeterli ve kâfi miktarda, bulun
madığı yerlerde ya. köylü aleyhine ya teşkilât 
aleyhine ihtilâflar hâsıl oluyor ve yapılan işler 
zarara, uğruyor. 'Bu münasebetleri diizenliyecek 
bir kanunun veya. bir mevzuatın getirilmesi dü
şün ü 1 mıekte m idi r ? 

BAŞKAN — Sayın fBozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZOALI (İzmir) - Rfen

dim, otomobil plâkalarının son olarak değişti
rilmesi! sebebiyle birçok aksaklıklar husule gel
mektedir. Birçok yerlerde vakalar olmasına 
rağmen otomobillerin vilâyet! e'i teshil edileme
mektedir. Çünkü halk tarafından bunlar bilin
memektedir. Acaba eskisi gibi plâkalara vilâyet 
İsimlerinin yazılması hususu düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Sualler bitti 'Sayın Bakan, bu
yurunuz. 
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ONAıT (.Devamla) — Efendim, asifailıt iki sebep. 
ten bozulur; arkadaşım, asfalt niein bozuluyor 
diye buyurmuşlaırdı da. Birinci sebep, taban ya
ni asfalta vereceğimiz taban zayıf olursa ve
ya usulü veçhile yapılmamışsa asfalt bozulur. 
Sebeplerden birisi bu oluyor. 

'Bir ide maalesef asfalt yapılması hususun
da arkadaşların bizi teşvik ve tahrik etmeleri
dir. Artılk asfalt mevsimi 'geçti diyoruz, fakat 
inandıramıyoruz. "Rutubetli zamanlarda, asfalt 
dökülmez. Yerin % 100 kuru olması lâzımdır. 
Rutubetli zamanda yer ıslaksa, hafif bir rutu
bet varsa böyle bir zemin asfaltı dökersek, bir 
sene sonra falan, asfalt kavlar. 'Maalesef 
bunlar oluyor. Buna bundan sonra dikkat edi
yoruz. Bilhassa belediyeler filan karayolları 
•geçerken zorluyorlar. iRiz yeri iyi yapamamış
sınız, bu yol asfalta tahammül etmez diyoruz. 
Hayır biz iyi yapıyoruz, şudur, budur falan di
yorlar. (Biraz ela muhterem senatörler ve mil
letvekilleri zorluyor; canım 200 - 300 metredir 
ne olur, diyorlar. Asfalt kaplama yapılıyor, ze
min iyi olmadığı için maalesef asfalt da sonra
dan kaivlıyor. 'Başlıca sebep bu ikisidir. 

.Spor salonu konusuna .gelince; Ankara'daki 
yıkılan spor salonu .mevzuuna geliyorum. (Bili
yorsunuz, bu (Beden Terbiyesi Gelen Müdürlü
ğüne ait bir bina idi ve yapıldığı zaman da 
maalesef mevzuat, itibariyle bunun projeleri 
Nafia "Vekâletinin tasdikinden .geçmemiştir. An
cak ondan sonra mevzuat gelmiştir. Şimdi bu 
gibi böyle âmmeye taıhsis edilen binalar muka
vemet hesapları v.s, ıBayındırlık Bakanlığının 
tasdikinden geeev. O zaman onla.r .geçmemiştir, 
konu .sonra mahkemeye intikal etmiştir. Şu an
da ne safhadadır, arzı malûmat edecek durum
da değilim. 

Şimdi, muhterem bir senatör arkadaşım, ka
ra yollarından geçen vasıtalardan müruriye res
mi alınıp alınmadığı hususunu düşünüyormu-
sunuz, dediler. 'Bugünkü şartlar altında düşün
müyoruz. Bunu, ileride daha standart 've ota-
ban şekilde, meselâ ikinci bir 'istanbul yolu ya
parsak o zaman vatandaşa işte bu otobandan 
geçersen şu ölçüde bir para verirsin istemezsen 
diğer yoldan geçersin, diyebilelim. Bu birin
cisi. 

ikinci, buna muvazi olarak biliyorsunuz ki, 
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bu müruriye resmini almak için birtakım, gi
rişte, çıkışta memurlar, bekçiler koymak lâzım. 
Her yolun trafiği bunu kaldırır mı, kaldırmaz 
mı? Ama bütün bunlara rağmen, şunu arz ede
yim ki, ileride bu yola gidilir ihtimaline binaen 
etütler ve incelemeler yapıyoruz. Bu etütle 
Trafik Dairemiz meşgul olmaktadır. 

(Bir başka sualle ilgili olarak il yollarının 
ıgümrük borcuna gelince : 'Biliyorsunuz ki, Dev
let .Su İşleri bir kanunla Gümrük Resminden 
muaftır. Fakat bu bak 'Karayollarına tanınma
mıştır. Biz bu sefer il ve köy yollarına getirdi
ğimiz vasıtalar için Gümrük Resmi ödemedik. 
Kanunda bulunan bir pasajdan istifade ederek 
üçer ay olarak tecil ettiriyoruz. Ve samimiyet
le size şunu arz edeyim ki, sizinle hemfikirim. 
TC.airayoll.ari bugünkü şu fakir bütçesiyle - Ka
rayolları bütçesi için fakir diyelim - bilhassa 
köy yolları bakımından bir 20 milyon lira dalı a 
gümrük üdiyecek durumda, değildir. (Bakan ola
rak (her türlü tedbire başvuracağım. Ve bunu 
''ödememenin ıça.relerini arıyacağız ve ödem ivece
ğiz, bunu kabul ettireceğiz. Ve gerekirse Kara
yolları için de, hakikaten bunun da muarızları 
çoktur. Gümrük muafiyeti konusunu tek taraflı 
mütalâa, etmiyelim ama, Su işlerine tanıdığımıza 
göre Karayollanna da bunu tanımakta. fayda 
var gibi 'gelir bence. 

Şimdi, bu dolmuş konuları bizimle ilgili de
ğil. Ama, 'hakikaten benim de hayretimi mıı-
eibolmuştur. Arkadaşını lütfeder Dahiliye Ve
kâleti bütçesinde bunu konuşurlarsa daba iyi 
olur. Hakikaten dolmuş olarak çalışan eski bir 
arabaya taksimetire bağ]anmasının mânası yok. 
ıBelki talimin ederim ki, 500 ile, bin lira ara
sında bir paradır. Ama, şimdi ben emirlerini te
bellüğ ettim. Dahiliye Vekâletine de yazarım, 
arkadaşım da tahkik etsinler. Dahiliye Vekâleti 
bütçesinde de görüşülürken söylesinler, bunu 
kaldıralım. 

Kara yollarının şehirlere aidolan kısımları
nın bozukluğu zaten yürekler acısıdır. Kötü bir 
manzara arz etmektedir. Biliyorsunuz, biz ka
nunla bir yolu yoldan ıgeçiriyoruz. Ondan son
ra bu yol kasabaya ait ise belediyelere ait bir 
yoldur. Biliyorsunuz belediyelerin de durumu 
meydanda. (Bâzı yerlerde bu mebma imkân ya
pılabiliyor, Şimdiye kadar yapılabilmiş. Daba 
açık ifade edeyim; şehirler içinden geçiyorsa 

_ 589 — 

http://TC.airayoll.ari


C. Senatosu B ; 
mesele yok, biz orada anlayışlı davranıyoruz, 
onu yapıyoruz. Hattâ tretuvarmı da yapıyoruz. 
Haddizatında bu belediyenin vazifesidir. Fakat 
kanun bize burada bir imkân 'veriyor. Bu im
kânla bizim yolumuzdur diye hem işini yapıyo
ruz, hem de sağını solunu yapıyoruz. Ama şe
hir kenarından (geçiyorsa oradan bir ayrıntıyı 
şehir içine 'kadar götürmek iyi olmuyor. Ben 
arkadaşlardan vekâlete tâ ilk ıgeldiğim gün ri
ca ettim, bu bizim (karayollarının bir sadakası 
olacaktır, dedim; aynen 'böyle söyledim. Bu iş
leri yaparken nihayet birkaç Km. dir, bunun 
üzerinde durmayalım, bunu talhakkuk ettirelim, 
dedik ve üzerindeyiz. Talimin ediyorum ki, bu 
sene bir hayli o konuda yol alacağız. Ama bir 
mevzuat meselesi, yaparım desem, salâhiyetimi 
yok, bize düşmez. Ama arkadaşlar senatör ola
rak böyle bir kanun teklif ederlerse ben de 
cam gönülden desteklerim. 

Şeihir içindeki yollar mevzuunda halklısmız. 
Daha iyi olmalı. Fakat ondan evvel şehir için
de, demin 'buyurduğunuz sual mevzuu vardır. 
(Bu bizde böyle bir şey. Yalnız o bakımdan de
ğil, geçen gün geldiler, bir kasabamıza su ve
rilecektir. Ankara - istanbul asfaltı biliyorsu
nuz katı asfalt dökülmüştür, kaplama değildir. 
Soruyorum belediyeye, nerede idin bu yol ya
pılırken, bu su ihtiyacım buıgün mü duydunuz?.. 
Yani mecbur kaldık, arkadaşım da buradadır. 
Yolun altından tünel gibi bir şey geçirip de, yo
lu bozmamak için suyu buradan geçirmelk iste
dik. Maalesef bu bizim ezeli derdimiz, ve bele
diyelerin halledeceği bir ıkonudur. 

Şehir imar plânları yapılırken, kanalizasyon, 
elektrik, hattâ havagazı gelmez bu kasabaya, 
böyle dememek lâzım, belki 20 sene sonra gelir. 
Bütün bunlar düşünülerek kanalizasyonda ona 
göre tertiplemeli ve böyle açılıp bozulmalara da 
sebebol manialıdır. 

Bu Oayırhan kooperatifine ait balık konusu
nu Sayın Paşam lütfetsin tetkik edeceğim, son
radan kendilerine yazılı olarak cevap arz ede
rim. 

Fahrî trafik mevzuu, bu bizim konumuzdan 
ziyade Dahiliye Vekâletinin konusudur. Bizim 
trafik memurlarımızın vazifesi başkadır. Onlar 
ancak nakil vasıtalarının yüklerinin ağırlığına 
bakarlar. 
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Meclis inşaatına gelince; inşaat Nafıa Vekâ

letine muhtelif kanunlarla muhtelif zamanlarda 
devredilmiştir. İnşaat yüzde yüz bitmiştir diye
mem, birtakım eksiklikleri vardır. Siz de görü
yorsunuz, fakat blok inşaat bitmiştir. 

Şimdi dedikodu mevzuu bu möblelerde olmuş
tur. Biliyorsunuz ki, bu büyük bir eserdir. Şim
di beyler, bu büyük eseri yarım yamalak bir hal
de bırakamayız. Bu milletin eseri, milletin mües
sesesidir, bizim şahsi malımız değildir. Bâzı ar
kadaşlarımız derler ki, efendim şu şöyle bir kol
tuğa otursaydık da... Canım buraya sen olduğun, 
ben olduğum için oturmuyoruz ki, mebus oldu
ğun için, senatör olduğun için oturuyorsun; ya
rın sen gideceksin, bir başkası gelecek, o otura
caktır. Böyle düşünülmüş bu. Rica ederim, bu
nun şimdi dönülecek tarafı yoktur. Bunu ikmal 
edip, millî bir müessese haline getirmek lâzımdır. 
Benim görüşüm bu. Efendim, evimde böyle halı 
yoktur. Canım, burası senin evin de değil, benim 
evim do değil. Burası milletin evi. Burası bam
başka bir yerdir. Onun için böyle düşünmek lâ
zım. 

Şimdi nasıl tefriş edelim böyle bir messese-
yi. Bunun için bu işi, dekaratörlcre vazife ola
rak vermişler, fi de'karatör çalışmış. Bunun her 
salonu için, hor odası için, reis odası, toplantı 
salonları, kâtipler odası, lokanta, hademeler oda
sı, hepsi için tip möbleler çizilmiş, bunlar çizil
miş ve numaralanmış, ama, üzülerek şunu da 
söyliyeyim, sonra hepsi yerli yerine de konulma
mıştır. Bunu da acık söyliyeyim. Yani kim er
ken geldiyse kapmış. Möblenin hepsi beraber 
gelmemiş. Hepsi beraber gelmediği için kim er
ken geldiyse almış. Kütüplıaneninki gitmiş encü
mene, encümeninki gitmiş kütüphaneye, Meclis 
Reisininki gitmiş Senato Reisine, Senato Reisi-
ninki, gitmiş başka birisine... Böyle bir karışık
lık olmuştur. Şimdi bunları tasnif ediyoruz. 
Yapmışlar, bunu ihaleye çıkarmışlar. Bir şikâ
yet konusu olduğu için bizzat tetkik ettim. İha
leye çıkarmışlar, fakat ilk zamanlarda talip çık
mamış. Teklif almak suretiyle ihaleye çıkarıl
mış. 21 firma, ikisi de yabancı olmak üzere işti
rak etmişler. Fakat talibolmamışlar, gelmişler, 
bakmışlar, isimlerini yazdırmışlar, fiyatları az 
bulmuşlar. Fiyatlarda değişiklik yapmışlar. Onun 
üzerine muhtelif firmalar ihaleye girmişler. O 
ihaleyi yapan Komisyonun bana ifade ettiğine 
göre, birtakım resmî müesseselere meselâ, Sümer-
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banka filân yöneltmek istemişler ama, muvaffak 
olamamışlar. Ama onlardan örtü gibi, halı gibi, 
deri gibi şeyleri alıp vermek yoluna gitmiş ve 
bunda muvaffak olunmuştur, ihaleler yapılmış, 
gelmiş. Şmdi, bâzı idareci arkadaşlar derler ki, 
fiyatlar fahiştir, öyle geliyor arkadaşlara. Bizim 
burada yapacağımız bir şey yok. Ve bilhassa 
benim mensubolduğum Vekâlet bunun ihalesini 
yaptığı için bunu teftiş ettirmek de bana düş
mez. Ben bunu Başkana söyledim. Ben cereyan 
eden vakayı anlattım ve dosyalarını gönderdim. 
Siz lüzum görür iseniz, zimmetle kalmamız lâ
zım. Ben bu vekâlete yeni geldim ama, olsun, 
vekâlet her zaman için orada idi, onun bir mü
messiliyiz. Bienim bir müfettişle kendi kendimi 
tenkid etmem beni ibrağ etmez. Ben o.kanaati 
taşıyan bir adamım. Beni ibra edecek bir rapor, 
ancak benim müessesemin dışında bir teftiş he
yeti tarafından verilen rapor olabilir. Onlara 
dedim, siz maliye müfettişinin kime gidersiniz ki, 
bundan onlar da anlıyabilir. Çünkü bu bir iha
le mevzuudur. Teknik bir mevzu, inşaat mevzuu 
değildir. Durum bu şekildedir. Bu möblenin fa
hiş fiyatla alındığı hakkındaki iddia bu. 

Mermer m'eselesine gelince; o tamamen asıl
sızdır, onu arz edeyim. Şimdi, mütaahhit burayı 
bitirmiş. - Ve bu atla deve değil, 9 bin liralık 
mermerdir - Mermeri adam götürecek, inşaatı ta-
kibeden mühendisler - biliyorsunuz ki, bu binada 
mermer büyük yer tutuyor - bunları götürmeyin 
demişler. Bize bırakın demişler. Bu kaplamalar 
günün birinde düşebilir ve bu mermerler de her 
zaman piyasada bulunmaz, renkleri itibariyle. 
Yedek olarak bir yerde dursun. Ben size şunu 
söyliyeyim ki, şimdi aklımda değil rakam, galiba 
mermerin metre karesinin fiyatını 130 liraya 
teklif ettiler. Tetkik ettirdim piyasada 230 kü
sur lira. Bunu Meclis Reisliğine yazdım. O da 
tetkik ettirebilir, pekâlâ oraya bir memur gön
derebilir. Bunun metre karesini kaça veriyorlar, 
diğer adamlar kaç kuruş istiyorlar. Zaten 9 bin 
liradır, işinize gelirse alırsınız bir kenara kor
sunuz bir gün belli olmaz blok mermerlerden bi
risi düşer kırılır, yerine bunu kullanırsınız, de
dim. Hâdise bundan ibaret. 

Afyona verilen vasıtalar hakkında arkadaş
larım malûmat çıkarıyorlar. Şimdi toplantı so
nunda beyefendiye takdim ederim. 

istimlâki.erdeki münasebetlerimizde valilerle, 
kaymakamlarla, bizim bölge müdürleri ile Na-
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fianm zaten direkt 'temasları vardır. Ve böl
gelerde sıkı bir şekilde temas etmelerinin, teş
riki mesai etmesinin usûl haline getirilmesini 
bütün teşkilâtımıza bildirimsizdir. Bundan son
ra bu yolda gideceğiz. Bunlar kendilerine has 
müesseselerdir. Bu itibarla valilerle, idareciler
le temas etmesinler diye bir konuyu biz Ikabui 
etmiyoruz. Devlet !bir bütündür. Bir hiyerar
şisi vardır. Valiler Devletin temsilcisidir. 
Hangi bölge müdürü olursa olsun vazife göre
ceği vilâyette vali ile mutlak surette teşriki 
mesai etmeye mecbur ve mükelleftir, diye bu
nu arkadaşlarımıza telkin ettik ve arkadaşları
mız ela hüsnü telâkki etmişlerdir. 

Otomobil plâkalarının daha basit hale geti
rilmesini sual buyurdular. Bu hususta kendile
riyle tamamen hemfikiriz. Ama derler ki tra
fikçiler bu bizim değildir, bu da Dâhiliyenin
dir. Güya bu beynelmilelmiş. Hakikaten Av-
rupaya giden arkadaşlarımız bilirler. Ama ;biz 
ötekine alışmışızdır. O bizim için daha basit
tir. içişleri Bakanlığı Bütçesi gelince lütfeder 
bu suali onlara tevcih edersiniz. Ben de elim
den geldiği kadar sizinle beraberim. Size yar
dım etmeyi şeref telâkki ederim. Hürmetlerim
le... (Alkışlar.) 

BERÇ TURAN — (istanbul) — Bir hususu 
grupum adına arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Ama grup 
adına olmaz, son söz bir senatöre verilebilir. 

BERÇ TURAN — (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, pek Sayın 
Bakan Arif Hikmet Onat Beyefendinin ikonuş-
mam hakkındaki 1 - 2 noktadaki, telmihlerine 
tavzihan cevap vermek durumundayım. Ancak 
bu cevabı vermeden, muhterem Bakanın, gru
pum adına vaki konuşmam neticesinde vâki 
tenkid ve irşatlarında Bakanlığının aynı fikir
lerde bulunduğunu göstermesiyle büyük bir hüs
nüniyet izhar buyurmuş oldular. Kendilerinin 
bu anlayışına burada teşekkür 'borcunu ifa et
mek durumundayım. Şimdi biraz evvel konuş
mamın rakamlarına deylnen Sayın Bakan'm 
bu terikidlerine (cevap vermek istiyorum, iha
lelerin projelere istinadet'tirilip, ihaleleri tam 
ve plânın istediği şekilde yapıldığını iddia bu
yurdular. Ben maalesef bunu kabul edemiyo
rum. Gerek 1962 yılı Bütçesinde, ve gerekse 
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196.') yılı Bütçesinde püânıu derpiş ettiği nite
likte, kati projelere istinadeden detaylara is-
tinadeden ve malzemenin cinsini 'havi ihaleler 
yapılmamıştır. Elbette temenni ediyoruz. Sa
yın Bakan'in vaid buyurdukları gibi .1.9(54 yı
lında bu ihaleleri plânın derpiş etliği çerçeve 
içerisinde çıkarırla]'... Opera ibiiıasınni 1964 
yılında yapılaca/k ihalelerden vâki tenzilâtlar 
almak suretiyle imâl edeceklerini buyurdular. 
Ben bunun, opera binası ve diğer inşaatların 
yapımının geciktireceğini düşünerek grup um 
adına, tenkidetmiştim. EI betteki böyle bir mua
melenin cereyanı doğru olmaz. Bu işler ihale
nin, veya formalitenin ikmâline kadar geçecek 
zaman içinde durmaları ieabeder. Enerji sek
törü için plânın derpiş ettiği miktarda yatırını 
yapılacağını söylediler. Ben yine tetkik ettim, 
enerji sektörü için iç ve dış finansman olarak' 
;r>10 milyon tira derpiş edilmiştir. Ancak yine 
konuşmamda arz ettiğim gibi, bu miktarın 22.") 
milyonu geçmediğini görmüşüzdür. Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesinde yatırını olarak ko
nulması lâzımgelen 783 milyon liranın 414 mil
yon lirasını Balkanlık bütçesinden ve konuşma
mı havi yazı zabıtlara dereedilmek üzere elim
den alınmış bulunuyordu. Fakat hatırımda 
kaldığına göre 414 milyonu bakanlık bütçesin
den 200 .küsur milyon lirası da. Millî Eğitim 
Bütçesinden olmak üzere cem'an 614 milyon 
lira derpiş edilmiştir. Burada noksanlık vardw. 
Fakat bu noksanlık umumiyetle göstermiş ol
dukları hüsnüniyet çerçevesi içinde 'halledilece
ğine kaaniim. Eminim ki, Bakanlık elinde mev
cut bütün imkânl'ariyle işlerin tahakkukunu ve 
büyük Türk Milletinin muhtaeolduğu iktisadi 
kalkınmanın tahakkukuna calışıyordur. Bun
dan emin oilsunlar. Ve bilsinler ki, A. P. (lru~ 
]>u olarak Ibiz Hükümete elimizden geldiği ka
dar filkir olarak, tenkid ol'arak ışık tutmak 
durumundayız. Kendilerinin gösterdikleri bü
tün hüsnüniyetlere yardımcı olmak durumun
dayız. Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Oylanıa neticelerini bildiriyo
rum. Ankara Üniversitesi oylamasına, (130) üye 
katılmış, (116) kabul, (12) red, (2) çekinser. 

fstanbııl Teknik Üniversitesine (1.4.1) üye 
katılmış, (128) kabul, (11) red, (2) çekinser. 

Ege Üniversitesine (143) üye kat itmiş, (127) 
kabul, (14) red. (2) çekinser. 
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Bu suretle Senatomuzca tasarıların ı'kanun-

luğu kabul edilmiştir. 
Bayındırlık Bütçesinin tümü .üzerindeki gö

rüşmeler bitmiştir. Şimdi kudümlere geçiyoruz. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Yemekten sonra, ara verelim sesleri.) Bi

tirelim arkadaşlar, kalmasın... Bölümlere geçiyo
ruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Bira 

.11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrn i yen I e r... Kaimi edilllrraştir. 

12.000 Persinel giderleri 18 051 953 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenlor... Kabul edilmişlfir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 f>17 500 
BAŞKAN — Kabuıl cdıeırter... 
Etmiyentor... Kaimi odilımişitir. 

14.000 Hizmet giderleri 93 001 
BAŞKAN — Kabul edentcr... 
Etnn'yo tiler... Kaimi e< li İmiş'ti r. 

16.000 Çeşitli giderler 365 001 
BAŞKAN — Kabuıl ederilıer... 
K t mî yen 1 e r... Kaim l ed i 1 m iş'ti v. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 11 057 509 
BAŞKAN — Kabuıl edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 01*6 457 561 

BAŞKAN — Etendim, dün Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesinde okunup kabul edilen önerge 
ile bu maddeye 750 !bitı lira ilâve edilmişti. Bu 
ilâve ile 22.000 bölümü 617 207 56i lira olarak 
oyunuza, arz ediyorum. K'aı'bııl edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. lira, 
23.000 Makimi, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 7 975 000 
BAŞKAıV ~- Kabul odedler... 
Etmiyenler... Kabul edil m işitir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalın a -
lar 14 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenıLer... 
Btmiyenlor... Kabul edilmiştir. 
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B. İiİra 

34.000 Malî transferler 500 
BAŞKAN — Kabil'i edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediLmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 100 000 
BAŞKAN — Kabrtl edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediLmiştir. 

3G.000 Borç ödemeleri 2! 110 000 
BAŞKAN — Kabul ed,enler... 
Etmiyenler... Kabul ediLmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin tümü 
üzerindeki müzakereler bitmiştir. Şimdi Ka
rayolları Bütçesine geçiyoruz, 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (1/585) (S. Sayısı : 313) (i) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okuyoruz. 

Karayollan Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE .1. — Karayolları O n e ! Müdürlü
ğünün cari harcamalar içlin 200 303 472 lira, 
yatırını harcamaları iğin 539 237 000 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de 
153 232 587 lira ki toplam olarak 892 863 059 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuvorıız. 

(A/1) Cari harcamalar 
B. Li ra 

121 145 897 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Ka.bıû .edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 298 500 
BAŞKAN — Kabul edeıiLer... 
Etmiyenler... Kabul ediLmiştir. 

j 4.000 Hizmet giderleri 1 424 072 
BAŞKAN — Kabul «denlle-r... 
Etmiyenler... Kabul ediLmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 74 525 003 
BAŞKAN — Kabul eden!k>ı\.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 24 045 000 

BAŞKAN — Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 343 S. Sayılı basmayanı tutanağın so
nuna advr. 
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B. Lira 

22.000 Vapu tesis ve büyük onarım 
giderleri 377 897 000 
BAŞKAN — Kabul cdenfcr.» 
Etmiyenler... Kabul ediLmişitiı'. 

23.000 Maki.ua, teçhizat ve taşıt alını
lan ve onarımları .1 '37 295 000 
BAŞKAN — Kabul cdenitoı-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve »atmalımı-

lar 42 000 000 
BAŞKAN -—- Kabul edle-nüe-r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiı\ 

34.000 Malî transferler 6 500 
BAŞKAN — Kabul edenim'... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 710 030 
BAŞKAN — Kabul edeaıter... 
Etmiyenleı*... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç; ödemeleri 110 516 057 
BAŞKAN — Kabul edenıleır... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 

birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayollan Ö n e l Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 892 863 059 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okuyoruz. 

B — Cetveli 
(B/2) - Vergi dışı gelirler 

B. Bina 
62 000 Genel Müdürlük mallurı ge

lirleri 5 250 001 
BAŞKAN — Kabın] edeniber... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş/ir. 

63 000 Çeşitli gelirler ve cezalar 5 750 002 
BAŞKAN — Kabini edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64 000 Özel gelirler 881 863 056 
BAŞKAN — Kabul edenfer... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
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tkinoi maddeyi tekrar okuyoruz. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — ikinci maddeyi eetvelleriyle 

birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1964 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul ed-anler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün Kuruluşu hakkındaki 11 . 2 . 1950 tarih 
ve 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
1 enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1966 yılı bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad-
sine göre zamanaşımına uğramamış ve kargı
lıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 
1964 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
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(A/ l ) . (A/2) w (A/3) cetvellerine dâhil öde
neklerden (gecen yıllar borçları) maddesine, 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nil*. 

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

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri) bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümü anısında aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler kabul edilmiştir 

MADDE 9. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Karayolları yapımı için giri
şilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 
bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 307 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
hükmü 1964 bütçe yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta iki takrir 
var. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1964 yı

lı bütçe kanun tasarısına ilâve edilmiş bulunan 
12 nci maddenin 307 sayılı Kanunun sağladığı 
IÎOIIO yetkisinin 1964 yılında 'kullanılmaması 
hakkındaki maddesinin aşağıda belirtilen se
bepler muvacehesinde kaldırılması için gereği
ne müsaadelerinizi arz ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN —• Arakadaşlar zaten Vekil Boy 
tarafından izah edildi. Sayın Alpaslan Bey de 
izah ettiler. İsterseniz esbabı mucibesini okut
mayalım. (Lüzum yo'k sesleri) diğeri de aynı 
mahiyettedir. Kııcı'ımen katılıyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONC SÖZCÜ
SÜ NECİP MÜ1KE.LÂM0ĞUT (İzmir Milletve
kili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılıyor. 
Komisyon ve Hükümet katılıyor. Önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Katoııl edilmiştir. 

12 nci madde kaldırılmıştır. 
MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

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

Kanun açık oylarınıza arz edilmiştir, efen
dim. 

39 6 .2 .1964 O : 2 
3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 

yılı bütçe kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (1/586) (S. Sayılı : 344) (1) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okuyoruz. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı 
MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü

dürlüğünün cari harcamaları için 48 545 587 
lira, yatırım harcamaları için 927 108 000 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
112 201 838 lira ki toplam olarak 1 087 855 425 
lira ödenek verilmiştir. 

(A / l ) cari harcamalar 

B. Dira 
12.000 Personel giderleri 39 532 696 

BAŞKAN — Kabul edıenltar... 
Etmiyenler... Kabul ediLmisJtir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 954 500 
BAŞKAN — Kabul edıenllıeır... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 341 391 
BAŞKAN — Kabul edlente... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

15.000 Kurum giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edienfer... 
Etmiyeaıleı;... Kabul edilmişitir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 717 000 
BAŞKAN — Kabul ediedLer... 
Etmiyenler... Kabul eıdilmişitir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 126 655 000 
BAŞKAN — Kabul edıenller... 
Etmiyenle>r... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri - 697 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 103 093 000 
BAŞKAN — Kabul edenfor... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 344 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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(Â/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

M. Lira 
3 1.000 Kuruniİara katılma paylan ve 

serniaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeuler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınaİma
lar 45 000 000 
BAŞKAN" — Kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler bolümü 25 008 000 
BAŞKAN — Kabini od/cnler... 
Et nüye nler... Kabul edilmişitiv. 

155.000 Sosyal Transferler 462 463 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyıeııler... Kabul edilmişılir. 

36.000 Borç ödemeleri 4.1 731 374 
BAŞKAN — Kabul edenilıer... 
Etıniyıenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi .tekrar okutuyorum. 
(1 ncd madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyie oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlıer... 
Kabul 'edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün. gelirleri, bağlı (İB) işaretli cetvel
de gösterildiği üzene 1 087 8515 42'5 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B — Cetveli 

(B/2) Vergi dışı gelirler 

B. Lira 
(M.000 Kuramlar hasılatı ve paylar 70 450 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ehmü'ye nle r... Kabul ecliltmişftir. 

62.000 DSİ Gıenel Müdürlüğü mal
ları gelirleri 4 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etınııiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Oeşitli gilerler ve cezalar 4 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Elimliye nler... Kabul edilimiştir. 

64.000 Özel gelirler 1008 905 428 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E tim iy eıiiler... Kabini edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

•BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etnü-
yenleı'... Kabul edilmiştir. 

«MADDE 3. — Devlet Su İşleri (lenel Mü
dürlüğünce 1904 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden hor birinin dayandığı hü
kümler, bağlı. ((.•) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazıh gelirin tarh ve tahsili 
iıe 1904 bütçe yılında da devam olunur. 

'.BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Rtmiyenler... Kabul edil
mişti L\ 

MADDK 4. •- Devlet Su İşleri (lenel Müdür
lüğünün. 3 0 . 6 . 1939 tarihli ve 3650 sayılı Ka
nunun 19 ucu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli eelv-elde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 nciı maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki' hizmetler için Ba
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler bağlı ( K) işaretli cetvelde gösteril
mişti!'. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük. Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şart ir. 

BAŞKAN •— Maddeyi cet vetlcriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul 'edenler... VA-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. ----- Devlet Su İşleri (lenel Müdür
lüğünün. Kuruluşu hakkındaki 18.12.1953 ta
rih ve 6200 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilenler 1964 bütçe yılında kullanıla
maz. 

'BAŞKAN - • Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza, arz ediyorum. Kabul edenler... Kı
nı iye'nlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDK 0. -- (Ueçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a.) 1963) yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1902 bütçe yıllarına aidolup d\\ 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları' bütçelerinde bulunan borçlar, 
1964 yılı bütçesinin ilgili hizmet ti'i-tiplerindeıı 
veya. (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/il). 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dahil ödeneklerden 
(Oeçen yıllar borçlan) maddesine, 
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 

ödenir. 
BAŞKAN — Maddeyi cetvel'leriyle birlikte 

.oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil -
mistir. 

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

^BAŞKAN — Maddeyi cetvel'leriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9.'— Devlet Su İşleri G<enel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müessesele
riyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer 
kurumlar ile özel kişiler, tarafından veya dış 
yardımlardan 6200 sayılı Kanunun şümulüne 
giren yeraltı ve yerüstü suları, etüt, proje 
ve inşaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, 
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bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir 
bölüme gelir, diğer taraftan (A/2) (Yatırım 
harcamaları) cetvelinde açılacak özel madde
lere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

'Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısımlar, ertesi yıla birinci fıkra esasları da
iresinde devren gelir1 ve ödenek kaydolunur. 

'BAŞKAN — M,addeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde 
kullanılmak üzere bono ihracına yetki veril
mesi hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 
nci fıkrası hükümleri 19'ö4 bütçe yılında uy
gulanmaz. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.... Ka
bul ledilmiş'tir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — - Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Bayır. 
dirlik Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo 
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun açık oylarınıza arz edilecektir. 
Efendim, .saat 19,30 da toplanmak üzere Otu

rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,10 



Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı (Çankırı) 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Neşet Cetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu, arıyorum. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe kanunu, tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
O. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) 

B) T W A RET BA KA NIJĞJ B Ü T(JKSl 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinin mü
zakerelerine geçiyoruz. Ticaret Bakanlığı bütçe
sinin tümü üzerinde söz istiyenler : Macit Zcren, 
Adalet Partisi Grupu adına; Sabahattin Orhon, 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına; Kâmil Kara-
velioğlu, Tabiî Üyeler adına; Kemal Oral, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına; Enver Kök, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi topluluğu adı
na. Şahısları adına söz istiy en arkadaşlar. Osman 
Saim Sarıgöllü, Tevfik inci, Mehmet Ali Demir, 
Fethi Tevetoğlu, Hasan Âli Türker, Fehmi Bay-
soy. 

Adalet Partisi Grupu adına buyurunuz Sayın 
Macit Zeren. 

Bir dakika, yalnız sayın arkadaşlarıma bir şe
yi hatırlatmaya mecburum. Bu akşamki program 
dâhilinde olmak üzere üç tane bütçeyi bitirmek 
mecburiyetindeyiz. Buna göre arkadaşların hare
ket etmelerini rica ederiz. 

Buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MA
CİT ZEREN (Aamsya) — Vekâletin değerli me
murları ve Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, Ticaret Vekâleti bu yıl cari harcamalar için 
24 290 bin lira transfer ve sermaye teşkili har
camaları içinde 118 250 lira ödenek kullanacak
tır. Bu ödeneklerle Ticaret Vekâletinin üzerine 
aldığı işler 1939 tarihli Vazife ve Teşkilât Kanu
nu ile tasrih edilmiştir. Bilâhara çıkan kanun
larla Vekâlete bâzı vazifeler daha eklenmiştir. O 
tarihte, yani zamanımızdan 25 yıl önce Ticaret 

Vekâletine bağlanan işlerle zamanımızın icap ve 
ihtiyaçları arasında hayli farklar bulunduğu mey
dandadır. Son çeyrek asırda Türkiye'mizde ve 
dünyada büyük gelişmeler olmuştur. Nüfus geliş
meleri, beynelmilel ticari münasebetlerin istika
meti, yardımlaşma anlayışı, iç - dış bölümünün 
içte ve dıştaki tebeddülleri, bilhassa arzın en muh
terem varlığı olan bizzat insanın ihtiyaçlarının 
bünyesi 1939 yılı ile kıyaslanamıyacak bir inki
şaf içindedir. Parça parça çıkarılan kanunlar
la Vekâlete eklenen vazifeler bu gelişmeleri taki-
betmek şöyle dursun bir manzume teşkil etmek 
icabeden organizasyonu ihtimal daha da ağııiaş-
tırmıştır. Bu mevzuatı ile Ticaret Vekâleti ve
kâletler içerisinde gerçekten talihsiz bir Vekâlet
tir. Çünkü toplum önünde diğer Vekâletlerin de 
işlemlerinden doğan sorumluluğu bir paratoner 
gibi üstüne («ektiği halde müdahaleden mâsun, 
müstakil ve vuzuh içinde tarifi yapılmış salâhi
yetleri yoktur. Meselâ. Maliye Vekâleti para kre
di sahasında, reeskont hacmmda veya nisbetindc 
bir değişiklik yapsa ticari münasebetler bir süre 
sonra bundan müteessir olur. Aradan geçecek za
man sebebiyle Maliye Vekâletinin tasarrufları 
unutulur. Fakat toplum önünde Ticaret Vekâle
ti sigaya çekilir. 

Bir misal daha; Gümrük tarifeleri veya mua
melâtı bakarsınız, bir gün değişir. Bâzı emtianın 
ithali ya gîiçleşiirilir, yahut da kolaylaştırılır. 
Hâdiseler biribirine sebep ve netice münasebetiy
le bağlı olduğundan birtakım ikame malların şan
sı da buna göre değişir. Özel teşebbüsün yatırını 
ve hizmet istikametinde buna göre değişiklik ya
pılması icabeder. Fakat derhal intibak edilemez. 
Bâzı kanallar tıkanmış ve bâzı kanallar genişle
miştir. Aradan geçen zaman sebebiyle gümrük ve 
tekel sahasında ittihaz edilen tedbirler uııutu-
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lur, fakat toplum önünde Ticaret Vekâleti yine 
sigaya çekilir. 

Bir misal de ulaştırma sahasından alarak vak
tinizi israf etmek istemiyorum. Ticaret Vekâleti, 
bir fabrikanın göstergeler dairesi gibidir. îşte 
Vekâletin talihsizliği de buradadır. 

Ticaret Vekâletinin vazifelerine vâki olan te
dahüller bir bütün teşkil etmesi icabeden iktisa
di vetireyi paylaşan vekâletler arasındadır. Ada
let Bakanlığı ile veya Millî Eğitim Bakanlığı ile 
Ticaret Vekâleti arasında bir görev çatışması ol
maz. Bundan ortaya çıkan hakikat şudur. Vekâle
tin vazife ve teşkilât Kanunu tek taraflı olarak 
ele almak maksadı asla temin etmez. İlgili vekâ
letlerin de vazife ve teşkilâtında buna paralel de
ğişikliklerin aynı anda yapılması lâzımdır. Hazır
lanan tasarının diğer vekâletlerin usulen tetki
kine sunulması da kâfi değildir. Bu mesele icra 
organının topyekûn ve yeni baştan iş bölümü me
selesidir. Bize göre aksaklık A dan Z ye kadar
dır. 

Muhterem aradaşlarım, vazife ve teşkilât Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair çok şeyler 
söylendi. Giden yıl hep beraber söyledik. Hükü
met bize iştirak etti. Ve yeni tasarının pek kısa 
zamanda Meclise getirileceği de vâdedildi. O hal
de Ticaret Vekâleti nerede ve vadolunan bu tasa
rı nerede? 

Şimdi biraz da fiyat problemi üzerindeki gö
rüşlerimizi açıklıya!im. Fiyatların umumi sevi
yesi emtiaya akımının hem sebebini ve hem de ne
ticesini teşkil eder. Bu görünüşü ile fiyatlar, ti
cari hayatın âdeta tansiyon ölçüsü gibidir. Fi
yatlarda bir istikrar olmadıkça Ticaret Vekâleti 
üstüne aldığı vazifeleri başarı ile sonuçlandıra-
maz. Vekâletin muhterem mensupları ela bizim gi
bi düşünüyorsa, yani Vekâletin başarı şansını fi
yat istikrarı ile bağıntılı buluyorsa, ilk iş olarak 
aşırı fiyat hareketleri ile mücadele etmelidir. Me
selâ Taşova'da yirmi kuruş olan soğanın Anka
ra'da 125 kuruşa kadar satılması karşısında her 
halde düşünmelidir. Bu fark sadece maddiyat 
farkları ile kabili izah değildir. Arz ve talep 
mekanizmasının iyi organize edilmemiş olmasın
dan, piyasalar arasında duyma ve duyurana gö
revinin iyi işlememiş 'bulunmasından ileri gel
mektedir. O derece fiyat farkları vardır ki, 
Türkiye'mizin her 'kasabasında bir Türk lirası 
yüz kuruştur ama, gördüğü iş aynı değildir. 
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I Mahallî farkların yanı başında seneden seneye 

değişen farklar da vardır. Bütçe tasarısının ge
rekçesinde ve 46 ncı sayfada ıbir endeks göze çar
par. Buna göre son iki yıl içinde genel endeks 
239 dan 246 ya ve 246 dan da 260 şa yükselmiş
tir. Geçim endeksleri de 'buna paralel olarak 
değişiklikler arz etmektedir. Bir tarafta para 
hacminde bir artma olursa ve diğer tarafta fi
yat endekslerinde bir yükselme olursa bu ikisi 
arasında bir illiyet, münasebeti vardır demek 
doğru olur. Bütçenin tümü üzerinde müzakere
ler yapılırken dikkat ettim. Sayın Maliye Ve
kilimiz para hacmindeki artışı millî gelirdeki 
artışla izah etti, ve hâdiseyi normal karşıladı. 

Muhterem arkadaşlarım, ortada 'bir gerçek 
var. Paramız her yıl kıymetinden birşeyler kay
bediyor. îşte Ticaret Vekâleti, Maliye Vekâle
tinin anlamak istemediği bu hakikati izah et
meli ve bu şartlar altında vekâletinin üstüne al
dığı işlerin ifası güçleşiyor demelidir. Hiçbir 
Ticaret Vekilinin böyle 'bir prensip yüzünden 
Maliye Vekâleti ile ihtilâfa düştüğünü görme
dim. Bizde koalisyon değişir vekilde beraber 
değişir. Fiyat politikasının önemini izah etmek 
istiyorum. Ticaret Vekâletinin 'başarısının fi
yat istikrarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu an
latmak istiyorum. Fiyat istikrarı mevzuunda 
Ticaret Vekâletinin ne gibi tedbirler düşündü
ğünü 'bilmek isteriz. Giden yıl bu konuda etiket 
koyma mecburiyetiyle ilgili bir tasarının hazır
landığı ve Meclise en kısa zamanda.sevk edile
ceği vadolunmuştur. Etiket kanunu tasarısı 
üzerinde henüz bir bilgimiz yok. Bildiğimiz 
bir şey varsa; o da vekâletin vadini tutmamış 
olmasıdır. O halde haklı olarak soralım. Vade
den vekâlet nerede ve vadedilen tasarı nerede? 
Her şeyden evvl sıhhatli fiyatların doğumu için 
teşkilâtlı iç. pazarların tesisi şarttır. Birçok böl
gelerimizde mahsûllerimiz çok iptidai şartlar al
tında pazarlanmaktadır. Mahsulâtın bir süre 
bozulmadan saklanmasını gerektiren tesisler 
yoktur. Ticari teamüller her pazarda başka 
başkadır. Bir yere gidersiniz narenciye tane ile 
satılır, bir yere gidersiniz kiloyla hesap görü
lür. Ambalaj hususunda standart örneklerimiz 
yoktur. Bütün bu usul ve teamüllerin iç. piya
salarımızda hariçteki emsallerine göre istikamet 
verilmesi faydalı olacaktır. Toptancı hallerin 
tesis ve idaresi için gayretler sarf edilmelidir. 

I Giden yıl haller idaresi ile ilgili 'bir tasarının ha-
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zııianmakta olduğu ve Meclise kısa zamanda 
sevk edileceği vadolunmuştu. Şimdi sorumuzu 
tekrar edelim. Vadeden vekâlet nerede, ve va-
dolunan tasarı nerede ? 

Samsun vilâyetinin gayretiyle giden yıl milJî 
bir fuar tesisine çalışıldı. Bunun iç pazarları
mız mevzuunda bir adım telâkki ediyoruz. An
cak Ticaret Vekâletinin bu nevi kuruluşlar kar
şısında çok titiz, müsamahasız ve teorik hare
ket etmemesi lâzımdır. Çünkü her 'başlangıcın 
birtakım noksanları olacaktır. Bizde menşei 
tarihte olan panayırlarımıza bir parça çeki dü
zen vermek çdk faydalı olacaktır. Esasen mo
dern mânada fuarların tesisi sadece İm istiha
leyi gözetmekle mümkün olacaktır, iç pazar
larımızla ilgili olarak bu yıl bütçeye ilk defa 
olarak 400 000 lira tutarında ödenek konmuş ol
masını iyi karşılamaktayız. 

Şimdi dikkatinizi biraz da İzmir Fuarına çek
mek isterim. Enternasyonal izmir Fuarımız it
halât kotasından faydalanır. Fuar kapandığı 
zaman kota sistemi içinde yer alan malların bir 
kısmı .yurda itfıaâl edilmiş olur. Bu fuarın ilı-
racaatımızda hemen hiçbir alâkası olmaz. Bu 
görünüşü ve bu işleyişi ile İzmir Fuar i kota 
sisteminden muayyen bir zümreye verilmiş ziya
fet gibidir. Bu durumun islMl edilmesi ve izmir 
Fuarı vesilesiyle ihraeaat imkânlarımızın geliş
tirilmesi üzerinde dikkatle durulmalıdır. İz
mir Fuarında bu yıl şu kadar mal ihraçedebil-
dik dediğimiz gün Ticaret Vekâletini gönülden 
tebrik edeceğiz. Dış •memleketlerdeki fuarlara 
resmî iştiraklarimizde acayipliklerle doludur. 
Birçok imalâthanelerimizden aldığımız numune
leri sandıklar içinde ve memurlar nezaretinde 
dış fuarlara götürür ve sonra da onları aynı in
tizam içinde geriye getiririz. Teşhir edilen mal
larımızın fiyatların, hususiyetleri ve teslim 
şartları hakkında umumiyetle memurlarımızın 
bilgisi yoktur. Bu suretle iştirak ettiğimiz fu
arlarda mallarımız bir müze eşyası gibi teşhir 
edilir. Numunelerimiz üzerinde bir 'satışta ce
reyan etmez. Bu yıl bu maksatla bütçeye konan 
tahsisat 1 milyon 800 bin liradır. Bu tahsisat
tın dış hatlara seyahat fırsatı hazırlamaktan 
gayrı ciddi 'bir faydası görülmemektedir. Bize 
öyle geliyor ki, bu tahsisatı fiyat yüksekliği 
sebebiyle satamadığımız malların ihracında prim 
olarak ödesek; harice numune götü rap getir

mekle temin ettiğimiz ihracaattalı her İnilde da
ha fazla faydalar sağlamış olabiliriz; İç ve dış 
pazarların birbirlerine haberleşme imkânları ile 
bağlanmaları lâzımdır. Devlet radyolarindah 
niçin faydaİanılmadığüii ve bir iktisat saati 
tertip edilmediğini anlıyamıyoruz. Fiyatlar, 
mallar ve muhtemel inkişaflar hakkında bir yan
dan müstehlik diğer yandan ticaret erbabı bil
gili kılınmalıdır. Dış ticaret 'müşavirlikleri^ 
mizden gelen kıymetli bilgiler, yurdun muhtelit' 
bölgelerinde düşen, artan fiyatlar, en çok mua
mele gören mallar, gümrük 'hareketleri radyo
larımızda tertiplenecek iktisat saatinin alâkalı 
mevzularının teşkil edecektir; Ticaret Vekâleti 
artık aktif vaziyete geçmeli ve Türk ekonomisi 
üzerinde öğretici ve yöneltici bir istikamet tut
malıdır. Dış ticaretimizin tâkibettiği temayül 
üzücüdür. 1901 yılında 140 milyon dolar olan 
açığımız İ9ü2 de 220, ve 1963 yılında 280 milyon 
dolardır. Arz ettiğim bu rakamlar her ylİm 
U er aylık neticeleridir. Bu durum muvacehe
sinde kota sistemine sarılmaktan foaşka çaremiz 
yoktur. Ancak görülüyor ki, kota sistemi de 
tediye muvazenesini korumaya kâfi gelmiyor: 
İter halde ve her kota sisteminin yanı başında 
başka tedbirler de almak zorundayız. İhracaatt-
mızm teşviki bakımından canlı hayvan ve su 
ürünlerimiz üzerinde her yıl hararetli konuşma
lar, tavsiyeler ve vaitler yapılır. Fakat bir 
yıl geçtikten sonra bu konuda, bir arpa boyu bi
le ilerlemediğimiz esefle müşahede olunur. Me
selâ giden yıl Et ve Balık Kurumunun reorga-
nizasyonu üzerinde çok duruldu. Bilhassa su 
ürünleri ile ilgili iki kanun tasarısının Meclise 
en kısa zamanda getirileceği söylendi. Bugün 
vadedilen bu tasarılar henüz kanuniyet 'ke'sbet-
mera iştir. 

Ticari hayatın sevk ve idaresinde özel teşeb
büsün mevkii çok büyüktür-. Zirai ve sınai mah
sûllerimizin mahreç bulabilmesi geniş ölçüde 
özel. teşebüsün çalışmasına bağlıdır. Sosyalist 
fikirlerin moda fikirler halinde bir incelemeye 
tabi tutulmaksızın Devlet hayatını istilâ ettiği 
yerlerde tacire ve ticarete tevcih edilen ten'kid-
ler ağırlaşıyor. Ticaretin basit bir tavassuttan 
ibaret olduğu kanaati yayınma istidadını taşı
yor. Hangi, iktisadi görüşe iltifat olunursa 
olunsun, ticaret iktisadi hayatın vazgeçilmez bir-
koludur. Bu kolda, da bilhassa karma, ekoııo,-. 
miyi tercih eden. yurdumuzda özel teşebbüsün 
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emeğinden ve sermayesinden faydalanacağız. O 
halde özel teşebbüse yardımcı olmak vazifemiz
dir. esnafın, tüccarın meslekî münasebetlerini 
en iyi şekilde tanzim etmeliyiz. Vaitlerin üze
rinden kısaca bir yıl geçmiş olduğu 'halde Es
naf ve Küçük Sanatkârlar kanunu tasarısı da 
elan kanuniyet kesb etmemiştir. 

Kredi müesseseleri üzerinde genel olarak dur
mak isteriz. Kredi müesseselerinin en tabiî 
kaynağı millî tasarruftur. Bizim anlayışımıza 
göre millî gelirin yılı içinde istihlâk edilmiyen 
kısmı millî tasarrufu teşkil eder. Türkiye'miz
de tasarrufu geliştirmek için 'bir yandan millî 
bir tasarruf şuuru yaratmamız ve diğer yan-
danda millî geliri tasarrufa imkân bağlıyacak 
derecede serbest bırakmamız lâzımdır. Eski
den millî bir tasarruf şuuru yaratmak için terti-
bedilen haftalarda tasarrufa yurt çapında mâ
na vermeye çalışılırdı. Yerli malı İmlamnanın 
faydaları anlatılır, propagandaları yapılırdı. 
Bugün bu şuur yaratılmamıştır. Sanki yabancı 
malı kullanmak lüksün ve zarefetin ölçüsü ha
line gelmiştir. Millî gelirin bir kısmı kendi 
bünyesi içinde istihlâk edilir. Bir kısmı vergi 
olarak Devlete ödenir, şayet artarsa tasarruf 
edilir. Vergi zamları daraltılacağı öte taraftan 
kredi ihtiyacının artırılacağı hesaba katılmalı
dır. Mevduatı idare eden müesseselerimiz, ya
ni bankalarımız 'bugün piyango idareleri halin
dedir. Birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde ik
ramiye dağıtmaktadırlar. Bütün bunlar para
nın faizini yükseltmekte ve teşebbüsün finans
manını güçleştirmektedir. Bâzı çevrelere göre 
ikramiye sayesinde tasarrufun bankalara akma
sı sağlanıyormuş. Bizim kanaatimize göre ta
sarruf bir memlekette bankalara akmıyorsa bu
nun sebebi, kâğıt paraya karşı olan itimatsız
lıktır. Kâğıt paranın kıymetindeki yıllık dü
şüş, temin -edilen faizden daha fazla ise tasar
ruf bankalara haklı olarak akmaz. İşte ban
kalarımızı farkında olmadan bu ikramiye kam
panyasına sürükliyen hastalık 'buradan ileri 
gelmektedir. Daiha açık söyliyeyim. Verilen 
faiz para kıymetindeki düşüklüğü karşılamı
yor, bankalarımız ikramiye dağıtmak suretiyle 
bu farkı kapatıp mevduatı ancak muhafaza im
kânlarını bulabiliyorlar. Bütün bunlar özel te
şebbüsün finansmanını güçleştiriyor. Küçük 
bankalar dev bankalar karşısında tutunamı-
yor. 
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Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ver

meden evvel giden yıl vadedildiği halde halâ 
kanuniyet kesbetmiyen tasarıların bir listesini 
takdim etmek isterim. 

1. Vazife ve Teşkilât Kanunu, 
2. Kooperatifçilik Kanunu, 
o. Etiket Kanunu, 
4. Haller idaresi ile ilgili Kanun, 
5. Tütün tarım satış kooperatifleri ve böl

ge birlikleri ile Türkiye tütün ekicileri genel 
birliği Kanunu, 

6. Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu, 
7. Su ürünleri Kanunu, 
8. Su ürünleri Genel Müdürlüğü Kanunu, 
9. Odalar ve Borsalar Kanunu, 
10. Et Endüstrisi Kurumu Kanunu, 
Giden yıl bunlar vadedilmiş, çok kısa zaman

da Meclise sevk edilmek üzere bulunduğu my-
îeumişti. Yeni Bakanımızdan çok ümidliyiz. 
Giden yılların ihmali de bu mu/hterem vekilimi
zin omuzlarına yüklendiği için durumunu takdir 
ediyoruz. Tenkidlerimizin bu açıdan değerlen
dirilmesi hakşinaslık olacaktır. Ticaret Vekâle
tinin bütçesi dolayısiyle A. P. Senato Grupunun 
kanaatlerini telhisan arz ettim. Aralarında bu
lunmakla iftihar ettiğim grupum Yüce Heyeti
nize saygılarının duyurulması için de beni me
mur ettiler. Hürmetlerimle arz ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Sabahattin Orhon. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN 
ORHON (Giresun) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, Y. T. P. Senato Grupu adı-
na Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi arz etmeden evvel Sayın Bakanı ve Ba
kanlık camiasının muhterem erkânını hürmetle 
selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Huzurunuzda tetkik mevzuu edilen bütçe, 

diğer bakanlıklar arasında en az masraf payına 
sahibolagelen bütçelerden olmakla beraber, Ba
kanlık, her nevi ekonomik hâdisenin muhatabı 
olarak sanılan ve hattâ aksamaları halinde za
man zaman umumi efkârın önünde sorumlusu 
zannedilen bir teşkilâttır. 

Mal ve hizmetlerin istihsalinden istihlâkine 
kadar bütün iktisadi hareketleri kapsıyan mua
melelerin tümünü ticari faaliyet olarak ifade et-
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tİğimiz takdirde, bu faaliyetlerin hem müstah
silin, hem de müstehlikin hizmetinde bulun
mak hasebiyle cari muamelâtımız arasında çok 
önemli bir mevkii bulunduğunu kabul etmek 
iktiza eder, 

Bu bakımdan Hükümet faaliyetlerini plânlı 
bir devrede ve reformist gayretlerle yürütüle
ceği ifade olunan bu yıl dahi, ekonomik ve ti
cari işler, memleketin ana dâvalarının hallinde 
birçok meseleleri halledici, geliştirici unsurları 
bünyesinde topladığı dikkat nazardan uzak tu-
tıtlmıyarak, sair meselelere takdimen ele alın
ması icabeden bir mevzu olarak görülmektedir. 

Buna rağmen. 1939 yılında düzenlenmiş ve 
yıllardır günün ihtiyaçlarına cevap vermekten 
yoksun bulunduğu tasvibedilmiş bir teşkilât 
kanuniyle idare edilegelmekte bulunan Bakan
lık, fonksiyonları icra edebilecek bir seviyeye 
ulaşmasını temin edecek bir organizasyona hak
ikiyle sahibol amamıştır. 

VıJlar yılı bilinen ve tenkid konusu edilen 
bu husus, geçtiğimiz yıl içerisinde de, vaitlere 
rağmen tahakkuk ettirilememiş ve maalesef 
Bakanlık, memleket ekonomisi üzerinde yarım 
güven altına alacak, günlük ve geleceğin mese
lelerini, ticari hayatın icabı süratli ve olumlu 
kararları bünyesi içerisinde ve vukufla tâyin 
edebilmek suretiyle çözebilecek bir teşkilât 
manzarası göstermekten ziyade, birtakım kifa
yetsiz kadrolar manzumesi olarak, bütçeleriyle 
huzurunuza takdim edilegelmiştir. 

(fayrikâfi teşkilât kanunu hasebiyle Bakan
lık, umumi efkâr ve hattâ zaman zaman teşriî 
organlar önünde dahi hangi mevzuun muhatabı 
bulunduğu hususunda, tereddütleri kaldıracak 
bii' yolu katı olarak çerçevelemek imkanından 
da, bugüne kadar, mahrum bırakılmıştır. 

Bu yıl içerisinde de bu Bakanlığı özlenen bir 
teşkilât kanununa kavuştıırulamadığı takdirde, 
aktüel meselelerin halli bir tarafa, haliyle koh-
neleşmiş bulunan bu teşkilâtın şimdiye kadar 
olageldiği gibi büyük hasletler taşıyan Bakan
larını ve yüksek dereceli memurlarını çarkları 
arasında yıpratan bir teşekkül olmaktan ileri 
gidemiyeceği hakkındaki kanaatimizi peşinen 
beyanda, bir mahzur mütalâa etmemekteyiz. 

Oünkü, Anayasamızda «Devlet, özel teşebbü
sün millî iktisadın gereklerine ve sosyal amaç
lara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık 
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içinde sağlıyacak tedbirleri alır.» şeklinde ifa
desini bulan hükmünün icrasında kendisine baş
lıca görev ve sorumluluklar düşen bu Bakanlı
ğın hizmetlerini ifada, temel müesseseleri kur
mak ve murakabede başarı sağlamasını da her 
şeyden önce kendi vazife ve salâhiyetlerinin 
günün icaplarına uygun bir teşkilât kanuniyle 
tedvin edilmesine bağlı görmekteyiz. 

Bugün için Bakanlık, dış ticaret politikası, 
iç ticaret politikası, ticaret şirketleri, yabancı 
sermayeler, kooperatifler, pazarlar politikası, 
mahsuller, fiyat politikası, standardizasyon iş
lerinden ölçü âletlerinin ayar ve kontrolüne 
kadar ki muamelât, sigorta politikası, istihlâk 
politikası, bankalar, zirai, ticari krediler politi
kası, esnaf ve kefalet kooperatifleri, esnaf kre
di politikası, hattâ iaşe politikasına kadar bir
çok iktisadi işlerle fiilen meşgul olmaktadır. 
Halbuki bu politikalar üzerinde diğer Bakan
lıklar ve Türkiye'de ekonomiye iştirak eden 
birtakım meslekî teşekküller, müessese ve hattâ 
belediyeler de söz sahibi bulunmaktadır. B;ı 
kanlıklara rası tedahülleri önliyecek iktisadi 
muamelât, arasında Bakanlığın yapması gereken 
işlerle, yaptığı işler arasındaki farkları gidere
cek politikayı tâyinde başlıca tedbirler yine de 
bu teşkilât, kanununda yor alacaktır. 

Öylesine tedvin edilecek bir teşkilât kanunu 
ile ekonomik muamelât, muvacehesinde Bakan
lığın durumu, Bakanlık teşkilâtının vazife ve 
salâhiyetleri de vuzuha kavuşacağından; alâka 
lılar hangi işin nerede başlayıp, nerede bitece
ğini kolaylıkla tâyin edebilecekler ve bu suretle 
dolambaçlı yollardan kendi menfaatlerine göre 
çeşitli kapıları yoklamak usullerini terk sure
tiyle, sarahatle vazife sahiplerini, karşılarında 
bulabileceklerdir. 

Kabul etmek lâzımdır ki, ticari ve iktisadi 
işlerde zuhur ,eden hâdiselerin halli, süratli ka
rar alınmasını icabettirir. Bu kararları alacak. 
vazifeliler işlere gereken ehemmiyeti vermez ve 
olayları benimsemezler ise; hâdiseler aktüalite
sini kaybedebilir. Halbuki erbabı ticaret bu ak-
tüalite içerisinde geçimini ve hayatını devanı 
ettirmek mecburiyetindedir. Aynı zamanda re
kabet kaygusu ile de müteharrik bulundukla
rından, rakibinden önce davranmak ve lehine 
netice istihsali için nanormal da olsa her türlü 
yolları denemek ve hattâ zorlamak hevesine 
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kapılabilirler. Bâzı ahvalde de lehlerine hususi 
durumlar yaratmaya muvaffak da olabilirler. 
İşte tahakkukuna gayret gösterilen, ticarette 
kararlılık ve güvenliğin başlıca âmili umumilik 
ve eşitlik prensipleri böylece zedelenir ve hak
sız rekabetler, dolayısiyle haksız kazançlar do
ğabilir. 

Binaenaleyh, bu organlardaki vazife sahip
lerini, inisiyatiflerini lâyıkı veçhile kullanmala
rını sağlıyacak tedbirleri almaktaki gecikmele
rin millî ekonomimize vereceği zararları geçen 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da beyan etmeyi za
ruri telâkki eylemekteyiz. 

Muhterem senatörler; 
Vazifelilerin salâhiyet ve mesuliyetlerinin 

tanziminde ve karma ekonominin gerekleri ica
bı hususi sektör - âmme sektörünün münasebet
lerinin uygulanmasında gereken reformların 
teze!den ikmali bir zaruret halini almıştır. 

(iayrikabili inkâr bir hakikattir ki; scrbost 
rekabet, serbest tasarruf gibi kendi hürriyet 
prensiplerine sadık kalmak suretiyle, risklere 
girebilmek ve projelerini tatbikata intikal et
tirebilmek hususlarında, güç işleri başarabil
mek gayretinde olan hususi teşebbüsün, iktisa
di alanda gittikçe artan vazifeleri vardır. 

Bu bakımdan serbest piyasanın tekevvünün
de, hususi sektörün yalnız kendi menfaatlerini 
düşünen kimseler bilinmesinden ziyade, o piya
sanın bizzat âmiri bulunduğu zihniyetle hare
ket edilmesini benimsiyen Yeni Türkiye Par
tisi; bugüne kadarki Hükümet programların
da yer bulan; Devlet iktisadi alandaki vazife
sini yaparken, özel teşebbüsün yatırım şevkini 
veya güven ve istikrar içerisinde çalışma imkân
larını önleyici, kırtasiyeci ve frenleyici lüzum
suz müdahalelerden tevakki olunacağı yolun
daki vaitlerinin tatbikata intikalini samimi
yetle beklemekteyiz. 

Filhakika tecrübeler göstermiştir ki, fertle
rin şahsi hürriyetlerine halel getirilmeden yapı
lacak müdahaleler ancak hususi teşebbüsler 
tarafından başarılabilir. Bu bakımdan âmme 
idaresinden başlamak ve sermaye piyasasının 
bir an Önce teşekkülünü sağlamak amacını gü
den tedbirlerin geçen yıl içerisinde de ikmal 
edilememiş bulunduğuna işaret etmek isteriz. 

Yeni Hükümet programında sermaye piya
sasının kurulmasını teşvik edici tedbirler üze-
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rinde önemle durulacağı hakkında vaitkâr 
ifadeler bulunmaktadır. Bu arada 30 küsur sene 
önceki iktisadi düzene göre kurulmuş bulunan 
Menkûl kıymetler ve kambiyo borsaları Kanunu
nun yeniden tedvini hususundaki çalışmaların 
teşriî organa intikalini hayırlı bir başlangıç ola 
rak kabul etmekteyiz. 

İktisaden ileri durumda bulunan memleket
lerdeki küçük tasarruf erbabının, şahsan verimli 
bir şekilde kullanmadıkları tasarruflarını serma
ye şirketleri, sermaye piyasası yoliyle iktisaden 
verimli sahalara tevcihinde, menkûl kıymetler 
borsaları mühim vazifeler ifa etmektedirler. 

Memleketimizde de küçük tasarrufun böylece 
millî ekonomide hizmete sevk edilmesini sağlamak. 
demokratik idarelerde rejimin sağlam dayanağını 
teşkil eden, orta sınıf diye adlandırılan bu tasar
ruf erbabının, malî kudretlerinin artırılmasın;, 
vesile teşkil edeceği mülâlıazasiylc; rejimimizin 
teminatı bakımından memnuniyetle karşılamakta 
ve buna mümasil diğer tedbirlerin de ilâveten 
alınmasını hareretle arzulamaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizde iktisadi ve ticari mevzular ele 

alındığı zaman ortada, durum gerçek, karakteris
tik vasfımız, iktisaden geri kalmış bulunduğumuz 
realitesidir. İktisaden geri kalmış bir memleketin 
ticaret rejimi düzenlenirken bâzı tahditlerin bu
lunabileceği de bir vakıadır. 

Ancak, bundan doğacak mahzurları haddi as
gariye indirecek bir çalışma düzeninin tanzimi 
oldukça ferahlatıcı neticeler verir. 

Nitekim ithalât programlarındaki çalışmaları 
bu açıdan tetkik ettiğimizde; 1964- yılı ithalât 
programının bu yıl da takvim yılı başında ilân 
edilmiş bulunmasını emniyet verici, plân ve prog
ram hedeflerine göre tanzimini, liberasyonda 
mümkün olduğu kadar normale doğru gidişini 
bâzı kırtasî formaliteleri izale edici tedbirlerin 
alınmış bulunmasını memnuniyet bahşolarak 
mütalâa, etmekteyiz. 

Bugün ve daha uzun yıllar memleketimiz rea
liteleri her şeye rağmen ve her şeyden önce ih
racatın bir düstur olarak kabulünü zaruri kılar. 

Bu açıdan, geçtiğimiz yıl zarfında Bakanlık 
çalışmalarını incelediğimiz takdirde, kâfi gayretin 
sarf edilmemiş bulunduğunu üzüntü ile müşaha-
de etmekteyiz. Burada senelerden beri âdeta kro
nik bir hal arz eden tedive muvazenemizin dış ti-
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caret açığına bir nebze temas etmekte fayda mülâ
haza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
(loçtiğimiz yıl 240 milyon dolar olarak hesab-

edilen dışticarct açığımız eldeki muvakkat rakam
lara göre bu yıl 290 milyon dolara yükselmiş bu
lunmaktadır. 1962 yılma göre bu gerilemenin 
amili olarak ithalâtta % 5,68 fazlalık, ihraeatt;, 
ise % 3,42 noksanlık görülmektedir. 
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lik bit- teknik ve ihtisas Bakanlığı olması hase
biyle, ana ihraç metaliniz olan tütünün memle
ket içi fiyatlarının teshilinde, kuvvetli bir şe
kilde sesini duyurması ieabederken, ikinci plâ
na düşmek suretiyle tütün ihracatında, mühim 
bir duraklamanın meydana gelmesinde seyirci 
ka l ı r~ 

Cleçen yıl dünya pazarları emtia fiyat hare
ketleri tetkik edildiğinde görüleceği veçhile, bâ
zı maddelerde ehemmiyetli yükselmeler olmuş
tur. Ezcümle şeker % 250, ham ipek % 30, ya
pak % .10 gibi. 

Bu maddelerin hepsi memleketimizde ilırae-
odilebilecek miktarda üretilmektedir. Halbuki 
dünya piyasalarında bu yükselişten bizim dış ti
caretimiz ne derece nasibini almıştır diye bit» in
celeme yapıldığı takdirde, maateessüf büyük 
fırsatlar kaybettiğimiz realitesi ortaya çıkar. 

Bu da göstermektedir ki, Bakanlık, dış pa 
zarlardaki gelişmelere uygun bir istihsal politi
kası izlenmesinde faydalı olamamıştır. O halde 
üzülerek sorumuzu tekrarda kendimizi haklı 
bulmaktayız : Bakanlık dış ticaret politikasın
da hangi prensibin sahibidir! 

Filhakika son yıllarda ihdas edilmiş bulunan 
ihracatı geliştirme merkezinin çalışmaları bil
hassa marketing sahasında büyük bir boşluğu 
doldurmaktadır. Ancak bu müessesenin yeni ih
raç maddeleri üzerindeki çalışmaları yanında, 
dış piyasalarda fiyatları az çok istikrar kesbet-
miş ve memleketimiz ihracatı arasında mühim 
kalemler halinde yer almış maddeler üzerine de 
faaliyetini teksif ederek; dış ticaretimize daha 
rasyonel tedbirler bulunmasında yardımcı olma
sını dilemekteyiz. Bu münasebetle yaş meyva ve 
sebze ihracatı fonu ile sınai mamullerin ihraca
tını geliştirme fonunda mümkün olduğu kadar 
ihtiyaçlara cevap verebilecek miktarlara iblâğı 
hususunda gayret gösterilmesini tavsiye eyle
mekteyiz. 

Bizim gibi az gelişmiş memleketler, hammad
de ihracatını mamul, ya da yarı mamul maddele
re kaydırmak konusunda ne kadar samimî ve 
ciddî gayretler sarf ederlerse etsinler; dış pazar 
lardaki rekabet ve teknikteki hızlı inkişaflar 
karşısında kolaylıkla meselelerini halledemezler. 
Bu bakımdan bir çıkmazda görünen dış ticare
timizi tehdideden bir diğer husus da ; gerek it
halâtta ve gerekse ihracatta kaçakçılığın vâki 
bulunmasıdır. 

Uygulama plânına göre 1963 yılında ön görü
len ithalât 566,8 milyon dolar olduğu halde 90,7 
milyon dolar faz] asiyi e ve 1962 yılma nazaran 
35 milyon dolar bir artış ile tahakkuk etmesine 
karşılık ihracatımız programda ön görülen 348,8 
milyon dolardan fiilen 20,3 milyon doları aşarak 
368 küsur milyon dolar olarak tahakkuk etmesine 
rağmen, maalesef geçen yıla nazaran i M milyon 
dolarlık bir düşüklük arz etmektedir. 

Bu sonuç muvacehesinde, mekanizmanın dü
zenli bir şekilde işlemiş olduğunu iddia etmek 
güç oluyor. Kaldı ki, ihracat molalarımızı % 80 
nini zirai mahsullerimiz teşkil etmektedir ve el
hamdülillah 1963 te zirai mahsullerimiz, bir ev
velki yıla nazaran birkaç kalem müstesna bereket
li olarak idrak edilmiştir. Buna rağmen hu netice
nin tahaddüsünde Bakanlığın tutumunun rolü ol
duğunu iddia etmek güçtür. 

Bakanlık bu mevzuda hangi prensibin sahibi-

Bir bakarsınız bir ihraç mevsimi, ileri derece
de müdahaleci; kabul edilmiş ve gereğince hare
ket edilmesi icabeden plân hedef ve istratejisine 
aykırı olarak zirai mahsullerin değer bahasiyle 
iİK-acı için sübvansiyonla destekleme ve müdahale 
mubayaalarına girişir (geçen mevsim olduğu gibi) 
sonra bir bakarsınız mütaakıp ihraç mevsimi san
ki piyasanın en ufak bir tedbir alınmaya ihtiya
cı yokmuş gibi, âdeta ihraç, metaı başlıca mahsul
lerin dış ve ic spekülatörler elinde oyuncak olma
sına seyirci kalır. Halbuki bu sahada faaliyette 
bulunan başlıca büyük alıcı ve satıcı olan Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri, İhracatçılar Bir
likleri, kendi kontrolü altındadır. Bunlarca piya
sanın islâhi için olsun alınabilecek basit tedbir
ler vardır. Bunları dahi sözü geçen birliklere 
tavsiye etmekten tevakki eyler. (Bu yıl fındık 
ihracatındaki büyük fiyat sükûtları gibi) başka 
misalleri de eklemek mümkündür. Bakanlık, dış 
pazarları en yakından takibeden organlara ma-



C. Senatosu B : 
Her ne kadar paramızın dış değeri son yıllar

da bir istikrar arz etmekte ise de, halen iç ve dış 
kurlar arasındaki fark cazibeyi muhafaza, et
mekte ve bu yüzden bir kısım erbabı ticaret için 
gelirleri d'.şarda bırakmak çekici olmakta devam 
etmektedir. 

Bıı yüzdendir ki, ihraç mallarımızın yarısın
dan fazlası halen tescile tfıbi olmak suretiyle bir 
nevi kontrol altında tutulmak arzusuna rağmen 
bu tedbir, diğer bâzı tedbirlerle takviye edilme
miş bulunmasından, müessiriyetini kaybetmek
te, hattâ bâzı ahvalde spekülatif hareketleri teş
vik etmektedir. 

Bıı da ihracat muamelâtımızı »irdiği dar ge
çitten adeta çıkmaz sokağa doğru sürüklemekte
dir. 

Oysa ki, Bakanlığın faaliyetleri uzun vadeli 
olarak bir programa bağlandığı ve bilhassa ihra
catın finansmanı problemleri üzerinde palyatif 
olmaktan ziyade; sistemlere istinadeden tedbir
ler alındığı takdirde, dar geçidin gittikçe geniş-
liyeceğine ve çıkmaz sokağın, ilerisi görünen 
emin bir yola tebeddül edeceğine inanmaktayız. 
Yeter ki, işin başında prensipler vuzuhla tayin 
edil e fiilsin ve bu yolda sebat ile yürünebilsin. 
İfrat ve tefrit arasında bocalanıp durulmasın. 

'Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
İhracatımıza müteveccih alınacak bu İslâhat 

tedbirleri dolâyısiyle, başlıca zirai mahsullerimi
zin değerlendirilmesi, bu mahsuller arasındaki 
fiat münasebetlerinin tesisi, çiftçinin istihsal te
minatını teşkil edecek fiat istikrarının tecessüsü
nün de kolaylaşacağına kaani bulunmaktayız. 

ıBıı hususta Bakanlığın murakabesi altında 
bulunan T. C. Ziraat Bankasını; memleketimi
zin iktisadi ve bilhassa zirai kalkınmasında en 
büyük vazifeli bir müessese olarak görmekteyiz. 
Bu müessesenin fonksiyonunu bihakkın ifa için 
öz ka.ynaklarmın artırılması hususunda hususi 
gayretler gösterilmesini zaruri bulmaktayız. 

Yürürlükteki zirai kredi sisteminde umumi 
bir şikâyet mevzuu olarak bilinen toprak değer 
baremlerinin carî fiatlara göre tesbiti ve tan
zimi yolunda Ziraat Bankası çalışmalarının hız
landırılmasını bu meyanda temenni eylemekte
yiz. 

Mahsullerimizin değer pahasını bulmakta 
kendilerine büyük vazifeler terettübeden ve Ba
kanlığın murakabesi altında vazife gören Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerinin çalışmala-
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rındaki aksaklıklar üzerinde geçen yıllar Umumi 
Heyet müzakerelerinde ve bu yıl komisyon mü
zakerelerinde ehemmiyetle durulmuş bulunmak
tadır. Bu müesseseleri kemirmeye başlamış olan 
ve memlekette kooperatifçiliği dejenere olmaya 
yüztuttııran, idarelerindeki siyaset erbabının za
rarlı faaliyetlerinin izalesi hususunda; Bakanlı
ğın geçen yılki tatbikatında gereken tedbirleri 
almış olduğu pek de iddia edilemez, deniş bir 
ortak kütlesine dayanan bu birliklerden yakın 
bir zamanda siyasetin el çekmesini beklemek ha
yal olur. Ancak bunların iraz eyliyebilecelderi 
zararları haddi asgariye indirmenin, Bakanlığın 
alacağı bitaraf ve müessir tedbirler ile mümkün 
olabileceğine kaaniiz. Daha siyasi hayata inti
kal etmeden önce tanımak fırsatını bulduğum 
Saym Bakanın, bu sahadaki ihtisasına binaen 
şahsi görüş ve tecrübelerinin de ilâvesi suretiyle, 
bu yıl içerisinde bu sahada daha müessir tedbir 
lcrin alınacağına inanmakta kendimizi haklı gör
mekteyiz. 

Muhterem Senatörler; 
üVIuhassas vaktin hulûli hasebiyle, bu konuş

mamızda temas imkânını bulamadığımız Bakan
lığın çeşitli konulardaki faaliyetleri hususunda
ki görüşlerimizi inşaallah başka vesilelerle arza 
fırsat bulacağımızı umarken bugün için piyasa
nın hararetle beklediği ve teşriî organlara inti
kal etmiş bir konunun önemine işaret ederek söz
lerime •nihayet vermek istiyorum. Bu da icra ve 
İflâs Kanunudur. Adeta borçluyu himaye eden 
ve yıllardır tenkidi yapılan bu kanunun tadili, 
piyasa ahlâkının ıslâhı ve düzeni için çok âcil 
bir hal almış bulunmaktadır. 

Bu yönden de huzurlarınıza bir an önce ge
tirilmesindeki büyük millî menfaatimiz bulundu
ğuna bu yıl da işaret ederek huzurunuzdan hür
metle ayrılır, Yeni Türkiye Partisi Senato Gru-
pu adına Ticaret Bakanlığı bütçesinin memleke
timize ve milletimize hayırlı olmasını niyaz eyle
rim. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Karavelioğlu. 

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

Devletin ticaret alanındaki sorumluluğunun 
başlıca görevlisi Ticaret Bakanlığıdır. Buna rağ-
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C. Senatosu 
men Bakanlık şimdiye kadar bu hususta yeterli 
intibaı hâsıl edememiştir. Sorumluluk kendisinin 
olduğu halde, imkânları nisbetinde fonksiyonu
nu ifa ettiği halele konularında hâkimiyetini ve 
müessiriyetini maalesef bugüne kadar göstereme
miştir. Ticaret Bakanlığını tetkik etmek istiyen 
her arkadaşın karşısına ilk çıkan husus kanun 
ve kuruluş yetersizliğidir. Bütçe Komisyonu ve 
Meclislerde geçmiş Ticaret Bakanlığı Bütçeleri 
tetkik edildiği zaman Ticaret Bakanlığınca yeter
sizliği, değiştirilmesi kabul edilmiş ve Meclise 
şevki kararlaştırılmış olan 1.0 a yakın kanun ta
sarısı ihtiyacının varlığını görürüz. Meclise sevk 
edilmiş olan bunların en mühimleri İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin Reorgankasyonu Kanunu 
ve Petrol Ofisi, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı ile birleştirecek olan kanun tasarısıdır. 
Her ikisinin büyük önemine rağmen, birincisi 
•Senatodan çıkalı üç ay olduğu halde Millet Mec
lisi Geçici Komisyonundan beklemektedir, ikin
cisi de Millet Meclisi Maliye Komisyonunda, 
beklemektedir. Kanunlara temas etmiş iken insa
nın bir acı, fakat gerçek hükme varmamasına 
imkân yoktur. Reform ihtiyacı içinde kıvranan 
Devletimizin Hükümetten sevk edilmek şansım 
kazanmış tasarılarının, Meclis Komisyonlarında 
uzun zaman beklemesi, neticenin kısa zamanda 
verimli hale gelmesini önlemektedir. 
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finansmanı» «Yeni kurulan sanayi müesseseleri
nin sermaye ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım 
sektöründe yeniden teşkilâtlanmayı ve istihsali 
geliştirmeyi hedef tutan sahalara tahsisidir. 
Kaynaklarının büyük bir kısmı itibariyle vatan
daşın mevduatından ibaret bulunan -bu parala
rın millî servet olarak hesaba katılması ve millî 
hedeflere uygun olarak kullanılması icabeder. 
Yatırımların finasmanı için ayrılan kısım çok 
kifayetsiz olduğu gibi, «Kalitatif kredi kontrolü 
mekanizması» bir türlü kurulamadığı için, bu 
kredilerin teşvik edilmek istenilen ve istenilmi-
yen sektörler arasında genel hedeflere uygun 
bir tarzda kullanılması da mümkün olamamakta
dır. 

Bankacılık sisteminin önemli bir derdi de, 
kredilerden alman faizlerle mevduat sahiplerine 
ödenen faizler arasındaki çok büyük marj bu
lunması ve Bankaların mevduat toplama yarı
sındaki sert rekabetidir. Bu sebep maliyeti yük
selttiği için, krediler istihsal için uzun vâdede 
kııllanılamıyacak hale geliyor, kendiliğinden spe
külâsyon maksadiylc kullanılacakları sahalara 
akıyor ve ithalâtın finansmanında olduğu gibi 
kolavlıkla Hatlara aksettirîlcbilivor. 

Bakanlığın «İç ve dış ticaretin düzenlenmesi 
ve geliştirilmesi» görevinde bir hamle yapması
nı, bir dinamizm göstermesini, ümitle bekliyo
ruz. Reform Hükümeti adı bize bunu telkin edi
yor. Bu umumi temennilerimizden sonra tefer
ruata girmeden Ticaret Bakanlığının ana poli
tikasını ve bu politikanın yönelmesi lâzımgelen 
konulara ve bunların istikametlerine dokunaca
ğız: 

Kredi politikası : 
Maliye Bakanlığı ile, ortaklaşa tanzim edilen 

bu politikada Ticaret Bakanlığına da büyük gay
retlerin düşeceği muhakkaktır. Bankacılık siste
mimizin kredi hacmi 1963 yılının ilk 11 ayında 
2 milyar 19 milyon liralık bir artış göstermiş
tir. Bu kredilerden çok önemli bir kısmı malla
rın finansmanı ve ithalât için kullanılan ticari 
krediler şeklinde olmuştur. Kredi bahsinde en 
mühim husus, kredilerin tahsis edilmesi lâzımge
len sahaların önceliğidir. Ekonomimizin temel ih
tiyacı kredilerin her şeyden önce «Yatırımların 

Devlet sektörüne ait bankaların açtığı kredi 
faizlerinin mutedil; olmasına rağmen hususi 
banka faizlerinin çok yüksek olduğu piyasa ta
rafından devamlı şikâyet konusu olmakta ve bu 
gerçek, Hükümetlerce kabul edilmiştir. Bunun 
tashihi için geçmişte yeterli gayret sarf edilme
miş ve netice alınmamıştır. Bu durumun tashihi 
Bakanlığın aktüel görevi olmalıdır. Bu hususun 
tashihini, haksız kazançların önlenmesi gayesin
den ziyade, para maliyetine ve fiat politikasına 
yapacağı düzeltici tesirden dolayı belirtiyoruz. 

«Banka kredilerini tanzim komitesinin» bu
güne kadar ki tutumu yukarıda sayılan aksak
lıkları gidermeye yeterli olmamıştır. Kredi poli
tikasının mevduatın toplanmasından, kredilerin 
dağılmasına kadar bütün safhalariyle bir bütün 
olarak yeniden ele alınması ve yeni, sıhhatli 
bazlara oturtulması ve âcil ihtiyaçlarımızdandır. 
Bu arada kredilerin kullanılmasında, aynı karşı
lık ve sermaye arama şeklindeki usullerin terki 
ile proje ve konuların verimliliği ve bu kredileri 
kullanacak işletmelerin ekonomi bakımından fay-
dalılığı öncelik almalıdır. 
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Kooperatifçilik, 
Anayasa 51 nci maddesinde «Devlet koope

ratifçiliğin gelişmesini sağlıyıaoak tedbirleri 
alır» hükmü ile Devlete büyük bir görev vermiş
tir. Bu konuda hiç kimsede düşünce ayrılığı ol
duğunu sanmıyoruz. Ancak, Kooperatifçiliğin 
bu günkü teşkilâtı ile devamını ve geçmişteki 
ölçüsü ile gelişmesini Anayasanın bu sorumlulu
ğunun yerine getirilmesi şeklinde anlamayı gay
ri kâfi buluyoruz. Bu konuda kısa vâdede büyük 
bir gelişme sağlamanın nedenlerini izaha ihtiyaç 
duymuyoruz. Bu gaye için icrai ve kanuni ted
birlerin bir an önce sağlanmasını reform Hükü
metinin genç Bakanından beklemekteyiz. 

Bugün Türkiye de istihsal bölgelerindeki üre
tim fiatları ile istihlâk bölgelerindeki fiatlar ara
sında büyük farklar vardır. Bu hüküm mamul 
maddelerin fiatları içinde doğrudur. Bu muaz
zam fiat farkı asıl üretimi yapan müstahsilin, 
aradaki mutavassıtlar tarafından, ölçüsüz - nis-
betsiz surette istismar edildiğinin, açık bir mi
salidir. Hükümetten üretim sahaları ile bunla
rın tüketildiği sahalar arasındaki yolu kısalta
cak politika takibini ve istihsalin hakiki değerini 
vererek, teşvik edilmesini, bu iş için de, pek lü
zumlu olduğuna inandığımız kooperatifçiliğin 
geliştirilmesini bu bakımdanda şart telâkki ede
riz. 

Standartlaştırma, 
Standartlaştırma hizmetleri hakkında 132 

sayılı Kanunla kurulan genç ve muhtar T. S. E. 
(Türk Standartları Enstitüsü) gayretlerle ve 
hevesle vazifesini yapmasına rağmen, bu konu
daki mevcut yetersizliğin, telâfisi için, merkezî 
hükümet teşkilâtı kurulmuş ve görevleri hakkın
daki raporun tavsiyelerine iştirak ediyoruz. 
Yeri gelmişken bu raporun değerinin Devlet 
müesseselerince anlaşılmış olmasını memnuni
yetle belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı sermaye 
hakkındaki görüşlerimizi arz etmemize müsa
adelerinizi rica ediyorum. 

Yabancı sermaye ithalâtı azaltacak sahala
ra kabul edilmelidir. Ayrıca yabancı sermaye
nin miktarı üzerinde de dikkatle durmak gerekir. 
Her yıl dışarı çıkarılacak kâr unutulmıyarak lü
zumlu asgarî miktarı aşmaması göz önünde bu
lundurulmalıdır. Yatırım yapacak yabancı ser
mayeye, mümkün olduğu kadar fazla miktarda 
yerli sermayenin katılmasına, bu suretle kâ-
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rın büyük kısmının, memleket içinde kalması
na imkân verilmelidir. 

İhtilâlden sonra, hanı maddesinden alman 
gümrük resmi indirildiği takdirde, yabancı ser
mayenin Türkiye'de lâstik fabrikası kuracağı 
tesbit edildi ve gümrük resmi % 25 den % 10 na 
indirildi. Müracaat eden üç firma fabrika kur-
du,ikisi istihsale geçti. Bu yan avantajları ya
nında, stratejik bir madde oluşundan dolayı fev
kalâde önemli idi ve hemen bu yabancı serma
yenin memlekete gelmesi kolaylaştırılmıştı. Ye
ter ki, yabancı sermaye fiyat yüksekliği kalite 
düşüklüğü rekabetten kaçınmak - kurtulmak 
için istihsal çeşitlerini paylaşmak gibi hastalık
lara duçar olmasınlar. 

Dış ticaret, 
Her sone büyümekte olan ve daima Ödeme 

güçlükleriyle karşılaşacağım iz dış ticaretimizin 
üzerinde ne kadar durulsa azdır. Ödeme imkan
larımızı artıracak ve israfı azaltacak her tedbir 
ve gayrı1! övülmeye değer. Bu arada, bilhassa 
liberasyon listesinin, çok zaruri inallar dışında, 
hiçbir şeye uygulanmaması ve tahsisli ithal lis
telerine alınacak malların, Türkiye'de imâli 
mümkün, hiçbir malı ihtiva etmemesi, ve lüks 
sayılan ithalât, ham maddesine verilecek tah
sislerin kısılmasını faydalı ve zaruri sayarız. 

1963 deki 087 milyon dolar civarındaki ithalâ
tın 500 milyon dolarlık kısmı ithalâtçılar eliyle ya
pılmıştır. Ortalama ithalât kârı toptancı kârı 
ile birlikte % 40 olduğuna göre alman ithalât 
ve toptancı kârı 2 milyar lira civarındadır.. Bu 
kârdan % 80 inin, 200 kadar firmanın elinde 
toplandığı ve bu firmaların, çoğunun dışla ve 
komşularımızla münasebetleri bilinmektedir. 
Verdikleri verginin ehemmiyetsizliği ve dış 
ticaretteki, dışarda döviz bırakıcı, fiyat şişirme
leri hatırlanınca, bu sahada ne kadar döviz is
rafı ve istismar olduğu meydana çıkar. Halbu
ki 1063 yılı ithalâtının 307,5 milyon dolarlık 
kısmı çeşitli şekillerde ithal edilen yatırım mal
larıdır. 

610 milyon dolar olarak plânlanan 1961 
bütçesinde 280 milyon doları yatırım malları
na tahsis edilecektir. Bu kadar büyük yekûnlu 
yatırım malları ithalâtının hepsinin, bugün kıs
men tatbikatda bulunan, Devletin İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve ihtisaslı diğer organları va-
sıtasiyle ithali zaruretine gerçekten inanmak-, 
tayız. 
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C. Senatosu B : 
Devlet ihtiyaçlarının, Devlet eliyle ithali

nin, Hükümetin kuruluş müzakerelerinde bir par
ti grupuna malolmasmı gerçeklere uygunluğun
dan şüphemiz olmıyan fikrimizin yaygınlığının 
örnekleri oluşundan zevkle işaret ederiz. 

Burada, ayrıca üzerinde duracağımız bir ko
nu da, dünya piyasasında son senelerde ham 
madde fiyatlarında, oldukça önemli artışlar ol
gu halde, ham madde ihracatçısı bir memleket 
olan Türkiye'mizin dış ticaretine, bu artışın 
aksetmemiş olmasıdır. 

Yerli sanayinin başlıca koruyucusu ve ya
tırımların teşvikçisi olan ithalât rejimimizi Hü-
mctiıı, her geçen gün, dikkatle tekâmül ettire
bilmesini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
(Jörüşlerimizin çoğunu tamamladığım şu an

da birkaç mühim noktaya daha temas edece
ğim. 

Ticaret ve. Sanayi Odaları ve hattâ borsalar 
birliği, bugün, mesleklerin ve menfaatlerin zıt
laşmasından dolayı, birbirinden ayrılması lâzım-
gclen teşekküller haline gelmiştir. 

Yerli Sanayimizin daha hızlı ve verimli ge
lişmesi; çök kârlı hırslı ve hâkim dış ticaret er
babının, baskısından kurtulmasına büyük öl
çüde bağlıdır. Bu konuda Hükümetin görüsü 
nedir? . 

Ayrıca Sayın Bakan çok yeni olmasaydı Ba-
kaııhğiyle ilgili İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
27 Mayıstan beri, içinde bulundukları hastalık 
ve yetersizlikleri, ne ölçüde yenebildiklerini öğ
renmek isterdik. 

Zirai kredilerin teciline dair Senatoda red
dedilen, Ziraat Bankasının alacaklarına ait, 
bankanın çalışmasına, çok etki yapacak kanu
nun Millet Meclisi komisyonlarında beklemekte 
oluşunu talihsizlik telâkki ederiz. 

Arkadaşlarım adına bakanlığın 1964 bütçe
sinin geçmiş yıllara nazaran çok daha başarılı 
olmasını diler, hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Sena
to (»rupu adına Sayın Kemal O rai. 

C. II. P. ORÜPU ADİNA KEMAL ORAL 
(Mardin) —• Sayın Başkan, sayın senatörler, Ti
caret Bakanlığı bütçesi üzerinde (îrupumuzun 
görüş ve temennilerini ifade etmek üzere yüksek 
huzurunuza çıkmış bulunuvorum. 
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Yüce Senatoya sunulmuş bulunan Ticaret Ba

kanlığı bütçesi tetkik edilirken bu Bakanlığın ifa 
etmekte olduğu hi; incilerin mahiyet i ne dereceye 
kadar başarabildiği ve daha neler yapılmasının 
temenni edilebileceği hususları üzerinde durmak 
faydalı olacaktır-. 

Bahis konusu hizmetler iç ticaret, teşkilâtlan
dırma, standardizasyon ve dış ticaret ana bölüm
leri halinde ele alınmıştır. 

Bu husustaki görüş ve dileklerimizi maddeler 
halinde ve sırası ile arz edeceğini. 

T - İç ticaret: 
Kredi ve faiz masrafları: kredi faizi ve buna 

bağlı olarak tahsil edilen masraflar karşılığı ha
len memleketimizde yüksek bir miktara baliğ ol
maktadır. 

Bilhassa bu masrafları mâkul ve mutedil bir 
hadde indirilmesi, istihsal maliyetinin düşürül
mesinde olumlu tesirler yapacaktır. 

— Ziraat Bankası, îlalk Bankası ve İstanbul 
Emniyet Sandığı; bu teşekküller ekonomik haya
tımızda vaz geçilemiyecek önemli fonksiyonlar 
ifa eden kuruluşlardır. Bunların bu fonksiyon
larını daha iyi ifa edebilmeleri bakımından malî 
kaynaklarının takviyesine önem verilmesi temen
niye şayandır. 

İç piyasa faaliyeti: Piyasa hareketlerinin gü-
nü gününe takibedilerek zamanında gerekli ted
birlerin alınabilmesi için.bu işleri görmekte olan 
teşkilâtın takviyesi lüzumuna işaret etmek iste
riz. 

Piyasada etiket usulü ve bununla ilgili bâzı 
hususlar kısmen gerçekleştirilmiştir. Bu usulün 
bütün memlekete teşmili büyük faydalar sağlıya -
caktır. 

Esnaf ve sanatkârlar dernek ve birlikleri: Es
naf ve sanatkârlarımızın meslekî ihtiyaçlarını kar
şılamaktan uzak bulunan 537-'] sayılı Kanun ye
rine kaim olacak tasarı Ticaret Bakanlığınca ha
zırlanmış ve Meclis komisyonlarına sevk edilmiş
tir. 

Bu tasarının bir an önce kanunlaşmasını te
menni etmekteyiz. 

Odalar ve borsalar: Yürürlükteki Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Kanunu günün 
ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Bunun yeri
ne kaim. olmak üzere Bakanlıkça hazırlanmakta 
olan kanun tasarısının bir an önce Meclise sunul
ması lüzumuna kaaniiz. 
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ö, Senatosu B : 
Yabancı sermaye: İktisadi inkişafımız bakı

mından büyük önem arz eden yabancı sermaye 
kaynaklarından arzulanan şekilde faydalanılma
sını teinin için formalite aksaklıklarının gideril
mesi ve tanıtma işlerine daha fazla önem veril
mesi lüzumuna inanıyoruz, 

Sigortacılığımız: Sigorta, endüstrimizin inki
şafında mühim bir rolü olacağına inandığımız si
gorta murakabe kurulu 1963 yılı içinde faaliyete 
geçmiştir. Bu Kurulun denetleme ödevi yanın
da öğreticilik vasfının da göz Önünde bulundu
rulması lüzumunu işaret etmek isteriz, 

Akar yakıt işleri: Başlıca ihtiyaç maddele
rinden olan akar yakıtın fiyat istikrarının arz et
tiği Önem tedarik ve tevzii yönünden gerekli ted
birlerin zamanında ve süratle ittihazını icabettir-
niektedir. 

Şirketler: Ticaret şirketlerinin bünye itibariy
le kuvvetli ve güvenilir teşekküller olması kal
kınma plânında da temas edilmiş olan sermaye 
piyasasının teşekkül ve inkişafı bakımından za
ruridir. Bu itibarla Bakanlığın bu konudaki mu
rakabe hizmetlerinin gereği gibi yapabilmesi im
kânını sağhyacak denetleme tüzüğü Üzerindeki ça
lışmaların bir an evvel ikmalini temenni etmekte
yim 

İ î - Teşkilâtlandırma : 
1. 5 Yıltik Plâıida ve 1063 - 1964 icra prog

ramlarında kooperatifçilik mevzuunda, neler ya
pılacağı açıkça gösterilmiştir. Bunların Anayasa
mızdaki hükümlerin ışığı altında gerçekleştiril
mesine çalışılmasını temenni ederiz. 

2. Şahısların eğitimi ile alâkalı olan koope
ratifçilik bugüne kadar arzu edilen seviyeye yük
sel cmem iştir, bundan sonra daha iyi neticeler 
alınacağını ümidederiz. 

3. Bakanlıkça uzun emeklerle hazırlanmış 
olan yeni ve müstakil kooperatifler kanununun 
bir an önce Meclise sevk edilerek kanuni aşmasını 
temenni etmekteyiz. 

i IJ - Staııdardizasyon : 
İhraç, mallarımızın standardize edilmesinin ih

racatımızın artmasında yapacağı müspet tesir aşi
kârdır. Bu bakımdan henüz standardize edilme
miş maddelerin de bir an önce ele alınarak kon-
trolları hakkındaki tüzüklerin hazırlanmasını te
menni etmekteyiz. 

IV - Dış ticaret : 
İyi bir dış ticaret politikasının uygulanabil-
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meşinde açıklık, devamlılık ve eşitlik prensiple
rinin önemi malûmdur. 

1963 yılı zarfında da her yıl olduğu gibi bu 
esaslara uygun olarak; 

1. İthalât programları vaktinde hazırlanmış, 
yayınlanmış ve uygulanmıştır. İhracat Yönetme
liğinin ihraç mevsiminden önce hazırlanıp yayın
lanmasına, bu yönetmelikte lüzumsuz formalite
lere yer verilmemesine önem verilmiştir. 

1964 yılı zarfında da aynı prensiplerden mül
hem olunarak, ithalâtımızın döviz imkânları ve 
Beş Yıllık Plân hedefleri göz önünde bulundu
rulmak suretiyle yürütülmesini, İhracat Yönet
meliğinde de her şeyden önce ihracatı artırıcı 
hükümlere yer verilmesini temenni etmekteyiz. 

2. Yine 1963 te iki taraflı ticaret anlaşma
larına ek protokoller gözden geçirilmiş ilgili dev
letlerle gerekli müzakereler yapılarak zamanında 
yenilenmiştir. 

1964 yılında da anlaşmalara ek protokollerin 
aynı şekilde hazırlanıp yürürlüğe konmasını te
menni etmekteyiz. 

3. 1964 yılında da 1963 t e olduğu gibi mil
letlerarası sergi fuarlara iştirake devam edilme
sini ihraç mallarımızın tanıtılmasını büyük ölçü
de yardım edeceğine inanıyoruz. 

4. Dış ticaret münasebetlerimizde dikkati çe
ken cihet gittikçe artmakta olan ticaret bilanço
su açığıdır. Gerçekten 1961 de 162 719 000 do
lar olan dış ticaret açığı 1962 de 241 025 000 ol
muş, 1963 sonu itibariyle de 291 540 000 dolara 
çıkmıştır. 

Açığın kapatılabilmesi için ihracatımızın artı
rılmasına matuf faaliyetlere daha fazla hız veril
mesini temenni eder C. II. P. Grupıi adına say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök. («Yok», ses
leri) 

Şahısları adına söz alan arkadaşlara 10 daki
kalık müddeti hatırlatırım.. 

Osman saim Sarıgöllü? («Yok», sesleri) Sa
yın Tevfik İnci, buyurunuz. 

TEVFİK İNCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, geçen sene Ticaret Bakan
lığı bütçesi konuşulurken balıkçılığımızın kalkın
ma plânına rağmen, plân dışı bırakılmasının ten
kidini yapmıştık. Plânın ikinci tatbikat yılında 
da aynı tenkidi yapmanın ıstırabını Ticaret Ba
kanlığının da paylaşmasını temenni ederek söz
lerime başlıyorum. 
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C. Senatosu B : 
Memleketin iktisadi bir buhran içerisinde ol

duğu malûmdur. Hükümet yeni vergi kaynakla
rı aramakta, döviz tasarrufu için çareler araştır
maktadır. Halbuki Ticaret Bakanlığının elinde 
vergi kaynağı olan, döviz kaynağı olan bir saha, 
su ürünleri sahası Ticaret Bakanlığının seneler
den beri alâkasızlığı yüzünden ölü bir halde yat
maktadır. 

Sayın Maliye Bakanı bütçenin tümü üzerinde 
yaptığı konuşmalarda zirai istihsalimizin ihtiya
cı karşılıyaınadığını, buğday ihtiyacımızın dışar
dan temin edildiğini açıklamıştı. Ticaret Bakan
lığı senelerden beri bu sahada gösterdiği alâka
sızlığı gösterdiği takdirde Maliye Bakanlığının 
bu sözleri her sene tekrar edeceğine şüphe yok
tur. 

.Kalkınma plânı der ki, topraklar gittikçe kı
sırlaşmaktadır. Kolay, ucuz bir istihsal devri 
sona ermiştir, çetin ve pahalı bir istihsal devri 
başlamıştır. Bu arada nüfus da gittikçe artmak
tadır. Ortada mevcut problemi denizlere sahibo-
lan devletler maddi ve mânevi güçlerini deniz 
sahasına aktarmak suretiyle gerek bugünün gıda 
problemini, gerek yarının gıda problemini, ge
rek iş sahası açılması problemini ancak bu yolda 
hallet inek çaresini, bulmuşlardır. Kalkınma Plâ
nımızda gerek Ticaret Bakanlığına ve g'erekse 
Hükümete1 büyük bir açıklıkla bu yolda ışık tut
muş! ur. Plân tatbikatçıları ve hazırlayıcıları 
- özür dilerim - plân hazırlayıcıları dünya otori
telerinden Türkiye'ye gelmiş .19 uzmanın ver
miş oklukları raporlara ve tavsiyelere dayanarak 
senelerdir bakir vaziyette, işlcnmiyeçck bir hal
de duran zengin deniz altı servetlerimizin neden 
bugüne kadar işletilmediğini, balıkçılığımızı u 
neden hâlâ heyamola, heyıı lisa devri yaşadığı
nı ve bunu modernize edebilmek için neler ge
rektiğini, zengin, bakir deniz altı servetlerini na
sıl işliyeceğimizi tam bir vuzuh, tam bir anlayı
şa realist bur görüşle plânda izahını yapmışlar 
ve Ticaret Bakanlığına Türkiye'nin tatbik etme
si gereken balıkçılık politikasının ne olduğunu 
ana maddeler halinde sıralamışlardır. .Fakat 
üzüntü ile söyliyelim ki, 1963 senesi plânında 
37 milyon lira balıkçılık için bir yatırım yapıl
mış olmasına rağmen balıkçılığımız plân dışı bı
rakılmıştır. Bütçe Komisyonunda devrin Sayın 
Bakanı Muhlis Ete'ye tevcih ettiğim bir suale 
Sayın Bakanın verdiği cevap; «Türkiye'nin ba-
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lıkçılık politikasını yürütecek Su Ürünleri Mü
dürlüğü bir Müdür bir daktilodan mürekkeptir. 
Milyonları bulan yatırımı bu ceviz kabuğunun 
omuzlarına yüklemek sorumluluğunu ben ala
mam» demişti. Yakında su ürünleri kanununu 
çıkartacağız, bir umum müdürlük teşkilât kanu
nunu çıkartacağız, ondan sonra plâna gireceğiz 
demişlerdir. Şükranla kendisini anıyorum. Türk 
milleti de anacaktır, Muhlis Eteyi. Büyük bir 
gayretle Ticaret Bakanlığının senelerden beri an
layışsız ellerinde ve tozlu dosyalarında saklanmış 
olan su ürünleri kanununu ve teşkilât kanunu
nu çıkartmıştır. Ama neye yarar ki, o gittikten 
sonra her iki kanun yürümemiş 1964 senesine, 
plânın ikinci tatbikat yılma girdiğimiz zaman 
bakıyoruz ki, plândaki 43 milyon liralık yatırım 
yine icra plânında hiçbir fasılda yer verilmemiş
tir. Belki yanıldık diyoruz. Plân Dairesine git
tik, bu masanın uzmanını bulduk, sorduk kendi
sine; plânın, ikinci tatbikat yılına giriyoruz, bi
rinci yılda balıkçılık sektörü plân dışı kaldı, ikin
ci yılda da 43 milyon liralık yatırım tatbik edil-
miyeeek midir? Bize vermiş olduğu cevap, Sayın 
Muhlis Ete'nin verdiği cevabın aynıdır. Dediler 
ki, Ticaret Bakanlığı; su ürünleri kanununu çı
kartacak, bize muhatabolaeak, yatırımları tatbik 
edecek, bir umum müdürlük teşkilât kanunu çı
kartacak kanunlaştırılacak. Balıkçılık sektörü 
ancak bundan sonra kalkınma plânının içerisine 
alınabilir, dediler. 

Kalkınma plânı der ki; başka arz •etliğim 
şekilde toprakların kısırlaşması zirai sahada
ki zor ve celin istihsal karşısında, plâncılar ik
tisadi kalkınmamızın ümidini denizlere çevir
mişler, . verdikleri ana teklifi Ticaret Bakanlığı 
tatbik ettiği takdirde su ürünleri sahasında 
üç. misli bir artış yani % 3 bir artışın olacağını 
ve diğer tarım sektöründe bu derece bir artı
şın olamıyacağını güvenle belirtmişlerdir. Ya
ni senelik ortalama yiizbin ton balık istihsa
limiz, plân tatbik edildiği takdirde üçyiiz bin 
tona çıkacaktır. Biz plânın bu iyi görür, artı
şından vazgeçtik. Senelik ortalama yüzbin ton 
istihsalimizi muhafaza, edelim ona razıyız. 

Şimdi huzurunuza hazin bir tablo sereceğim. 

BAŞKAN — Sayın İnci bir dakikanız kaldı, 
rica, ediyorum. 

TKYFİK İNCİ (Zonguldak) - - Peki efen
dim. İstanbul Beledivesi Balıkhane Müdürlü-
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ğü kaytrlarını tetkik ediyoruz, bakıyoruz, 
1'9'60 senesi Mayıs ayında Balıkhaneye 250 bin 
kilo balık geliyor. Bunun ancak yarısı değer-
lendirilehiliyor, yarısı değerlendirilemiyor. Dc-
ğerlendirikuuiyenlerin bir kışımı fakirlere da
ğı tılıyor, diğer bir kısmı da denize dökülüp 
imha ediliyor. 250 bin kilo balık, balıkçıya 
43 bin lira para getiriyor ki, aşağı - yukarı or
talama kilosu 21 kuruş,a mal oluyor. Bu mi
salleri çoğaltabiliriz. Mayıs ayında Balıkhane
ye gelen balıkların yarısı kıymetlendiriliyor, 
yarısı imha ediliyor. Aşağı - yukarı balıkçının. 
eline 3, 6 kuruş kadar balık parası geçiyor. 
Şimdi, madalyonun başka tarafını çeviriyoruz. 
İhracatçı: birliklerin' kayıtlarına bakıyoruz 
20 - 21 kuruşa ve yahut 3 - (> kuruşa kadar Ba
lıkhanede satılan badiğin kilosu piyasada 1.80 
ruşuya veya ihracatta donmuş balığın kilosu 
1'60 kuruşa gidiyor. Fakir balıkçının elinden 
deniz ağaları zengin oluyor. İşte İstanbul'da 
ticaret namı', altında yapılan şekavete, gangs
terliğe karşı Ticaret Bakanlığı tam bir alâ
kasız! ı-k göstermektedir. 

Bir hazin misal daha arz edeceğim. Yine 
Balıkhaneye gelen balıklar değerlendirilemi
yor. Balıkçı Hükümete yardım olsun diye tam 
bir millî hislo balıklarını Zeytinburtm'ndaki. 
iBalık Unu Fabrikasına! hediye ediyor. İster 
ıstırap duyun, ister şaşırın sayın senatörler. 
Et - Balık Kurumu! balık unu fabrikasına he
diye edilen balıkların bakım masraflarını da 
fakir balıkçıdan istiyor. İşte senelerdir Tica
ret 'Bakanlığının himaye ettiği Et - Balık Ku
rumunun •portesi budur. Söyliyecck çok sözle
rim vardı. Fakat LSayııı Başkan zamanın dol
duğunu: ikaz ettiler, hürmetkarım. Sözlerimi 
şöyle bağlıyacağım : 

Bütün arz ettiğim izahat karşısında bir ger
çeği huzurunuza seriyorum. Balıkçılığımız 
maalesef Ticaret Bakanlığına gövo istek ve ar
zuları hiçbir zaman hoş karşılanmıyan hattâ 
mevcudiyeti arz edilmiyen bir üvey evlâttan. 
başka bir şey değildir. Şimdi ben 'Ticanet Ba
kanlığından millî «bir vazife istiyorum, milli 
vazife teklif 'ediyorum. Senelerdir balıkçılığı
mızı üvey evlât muamelesi yaparak hâlâ heya
mola - lisa devri yaşatan ve plânın 2 ııci sene
sine girdiğimiz halele hâlâ Kalkınma Plânı 
içerisine aiııııyan. Ticaret Bakanlığının yapaca

ğı tek şey vardır. Yüksek Meclise bir kanun 
tasarısı getirmek, balıkçılık teşkilâtını, bün
yesindeki Su Ürünleri Müdürlüğünü kendisin
den alarak, bunu Tarım Bakanlığına devret
mektir. Ticaret Baltanlığı için ancak yapıla
cak millî vazife budur. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu. 

MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler ve S>aym Ticaret 
Bakanı; bendeniz Ticaret Bakanlığı bütçesinin 
görüşüldüğü şu saatlerde söz almak niyetinde 
değildim. Fakat köylüyle yakın teması olan bir 
arkadaşınız olarak bu vekâletin bünyesi içerisin
de bulunan bir müessesenin kredi vaziyetinden 
bahsetmek için söz almak mecburiyetini hisset
tim. 

Ticaret Bakanlığının murakabesi altında bu
lunan Ziraat Bankasının imkânlarını biliyoruz. 
Kuruluşu 100 seneyi geçen bu müessese Türki-
yede yegane köylüyü düşünen, köylüyü finanse 
eden ve köylüyü elinden tutan bir müessesedir. 
Eğer bu müessese de olmasa köylü tefecilerin 
elinde can çekişir hattâ belki bugüne kadar öl
müştü bile. Ziraat Bankasının imkânsızlığı ma
lûm. Kuruluğu 100 sene olan bu müessesesinin 
büyük hizmetlerinin yanında, maalesef hükümet
lerin bu müesseseye karşı alâkasını pek göremi
yoruz. Pek mahdut zümreyi alâkadar eden ve ser
mayeleri de çok fazla olmıyan iktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin daha rantabl çalışması ve daha 
verimli bir hale gelmesi için Hükümet bir mil
yar sermaye ile bir yatırım bankası kurmayı dü
şünür. Fakat 20 milyon insanı alâkadar eden 20 
milyon insanın geçimini temin eden toprakla uğ
raşan insanların kredi müessesesi olan bu mü
esseseye, bu müessesenin sermayesine ilâve etmek 
şöyle dursun, Devletin bütçesinden ayıracağı 
yüzdelerin dahi Maliye Vekâleti üzerinde oturu
yor. Bu müessesenin Maliye Vekâletinden 4 yüz 
milyon alacağı olduğunu biliyoruz. Fakat yeni 
olmakla beraber Sayın Ticaret Bakanından da bu 
parayı almasını yüksek huzurunuzda ifade etme
den geçemiyeceğim . 

Muhterem arkadaşlarım, yine kuruluşu yüz 
sene olan bu müessesenin sermayesi yedi yüz mil
yon iken, daha 30 sene evvel kurulan bir Eti-
Imnkm, bir Sümerbankm sermayesinin 5 yüz 
milvon olması her halde dikkat nazarlarınıza 
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iitl'edilecek bir husustur. Bu müessese bu dar im-
kânlariyle Türkiye'de 2,5 milyon aded de köylü
ye kredi vermektedir. Fakat verdiği kredi çok 
nâkâfidir. O kadar ki, bir çiftçiye yüz lira para 
vermektedir. Hem de bu çiftçilerin adedi iki yüz 
bin kişidir. Dikkat buyurun beyler iki yüz bin 
çiftçiye yüzer lira veriyor. Yani mecmuu yirmi 
milyon. İki yüz bin köylüye 20 milyon kredi ve
riyor. Öbür taraftan bir tüccara yine bu mües
sese otuz milyon para veriyor. Olmaz böyle şey. 
Bu müessesenin asıl hedefi, bu müessesenin asıl 
hizmeti köylüyedir. Biz böyle biliyoruz. Yine bu 
müessese 2,5 milyon aded de köylüye iki milyar 
iki yüz milyon kredi verirken 55 000 çiftçiye bir 
milyara yakın kredi vermektedir. Ben soruyo
rum; bu müessese çiftçi müessesesi midir, bu mü
essese ticari müessese midir? Bana diyecekler ki, 
eğer bu müessese ticari kredi yapmazsa, bu mües
sese tüccarlara kredi vermezse mevduatı ekşite
cek. Fakat şunu arz edeyim ki; yeni aldığım 
rakamlara göre İm müessese ticari mevduattan 
240 milyon lira temin etmektedir. Geriye kalan 
700 milyon lirayı çiftçinin kredisinden vermek
tedir. Yine muhterem Ziraat Bankası mensupla
rı derler ki, bu 700 milyon kısa vadeli krediler
di]'. Veyahut da Devletin parasıdır. Uzun vâde 
ile veremeyiz, derler. Ben de derim ki; tüccara 
dört aylık kredi şeklinde veriyorsunuz, lütfedin 
çiftçiye de fazla değil, dört aylık verin. Nisanda 
verdiğiniz takdirde de çiftçinin sonbaharda mah
sulü çıkacak ve size iade edecektir, derim. Son
ra yine tüccar, mevduatı bol olan tüccar gidip 
de Ziraat Bankasından, diğer bankalardan % 
10 - 12 faizle para almaz. Demek ki, % 10 - 12 
faiz, bilmiyorum hattâ bu c/c 15 ,e de çıkıyor. Bu 
faizle para alan tüccarın mutlaka paraya ihtiya
cı var demektir. Paraya ihtiyacı olan bir tüccar 
da bankada mevduatını fazla tutamaz. Diğer ta
raftan bu müessese ziraatle hiç alâkası olmıyan, 
faraza oto parçasının veyahut bir ithalâtçıya yüz 
binlerce hattâ milyonları aşan kredi verirken, 10 
bin dönüm arazi içerisinde çalışan bir çiftçiye 
300 bin liradan fazla para verememektedir. Biz 
bu iki kredi arasında hiçbir münasebet göreme
mekteyiz. Ve işin daha garip tarafı var arka
daşlarım. Bu tüccarlar Ziraat Bankasından yüz
de 12 ile faizle bu parayı alırlar; 4 ay vâde ile 
aldıkları bu parayı yüzde 25 faizle zaArallı köylü
ye verirler. Ziraat Bankasından yüz lira kredi 
alan bu köylü bin lira da yüzde 25 faizle bu tüc

car kârdan alır. Ziraat Bankası İni köylünün kre
disini bin liraya çıkarmaz ve o tefecinin, o uza
mış ve o zavallı köylüyü boğacak tırnaklarına 
ve parmaklarına havale eder. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
MEHMET NUR t ADEMOĞLU (Devamla) 

— Ben bütün bunun vebalini Ticaret Bakanın
da bulmuyorum, aziz arkadaşlarım. Ben bütün 
bu vebali bunu çok yakından bilmesi icabe-
den Ziraat Vekâletinde buluyorum. Eğer bu 
bankanın Tarım Bakanlığına bağlanması iyin 
bir zamanlar yapılan teşebbüsler devanı etmiş 
olsaydı şimdi T&rım Bakanlığı emrinde ola
caktı, Ziraat Bankası ve çiftçinin derdini yakın
dan bilen vekâlet olarak bu müesseseyi çiftçi
nin hakiki hizmetine sokacak ve çiftçi, bu elim 
vaziyetten çiftçi bu gaddar tefecilerin elinden 
belki de kurtulmuş olacaktır. Onun içindir ki, 
Ticaret Bakanından istirham ediyorum, bu 
müessesenin Ziraat Vekâletine bağlanmasına 
yardım etsinler, o zaman bu memleketin köylü
süne en büyük hizmeti yapmış olacaklardır. 
Sözlerimi bitirirken, Ticaret Bakanlığındaki 
bâzı kooperatiflerde partizanlık yönünden bâzı 
temayüllerin mevcudulduğunu va bundan pek 
yeni olan Muhterem Ticaret Vekilinin malû
matı bulunduğuna, buna mâni olma yönünde 
gayretler sarf ettiğini, bu gayretlerin seme
reli tavsiye ve temenni ettiğimizi belirtmek is
terim. 

Sözlerimi bitirirken, Ticaret Bakanlığı büt
çesinin memleketimize ve milletimize hayırlı 
olmasını temenni eder, hürmetlerimi arz ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ali Türker. Rey
lerini kullanmıyan arkadaşımız var mı? Oyla
ma muamelesi bitmiştir. 

HASAN ALI TÜRKER (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler ve memleket eko
nomisinin "ana dâvasını o muzunda taşıyan Sa
yın Ticaret Bakanı ve onun değerli mensup
ları ; eğer Ticaret Bakanlığının bu memleket 
ekonomisinde büyük; rolüne inaımıasaydmı söz 
almıyacaktım. Bu inançla birkaç kelime ilâve 
etmek istedim, inanıyorum ki, bugünkü zihni
yetle, bugünkü çalışma ile Ticaret Bakanlığı 
memleketin istediği gerçeklere cevap verecek 
durumda değildir. Bunun en iyi misali biraz 
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evvel konuşan kıymetli senatörlerin ifade ettik
leri bu bakanlığın çalışması için elzem olan ka
nunların yollarda beklediğini misal oltırak gös
termek mümkündür. Bir bakanlık çalışırken 
elbette kanunlara dayanacaktır. Eğer onun di
namik çalışmasını sağhyaeak kanunlar çıkarıl
mamış, takibedilmemiş ise neticeye nasıl ulaşa
cağına benim aklım ermiyor. 

Bu ifadeden sonra bir iki noktaya temas 
edeceğim. Bunlardan biri bölgenin mahsûlü 
olan zeytinyağı meselesidir. Geçen sene müs
tahsil zeytinyağını elde etti, tüccara sattı. On
dan sonra bakanlık ihraç kararını verdi, ilân 
etti, ihracetti. Müstahsil dört liraya sattı ise 
8 - 9 liradan ihracedildi. Bu ihraçtaki, kazan
cın nerede olduğunu kestirmek güç değildir. 
Bu sene zeytinyağı Ahracedeeeğiz veya etmiye-
ceğiz diye müstahsil a bir fikir verilmedi. Müs
tahsil hâlâ mütereddittir, acaba ihracaat var 
mı, yok. mu diyor. Eğer klâsik yollarla ba
kanlık bu konuyu ifade ettiyse, mühtahsıla 
intikal etmediği için bence kıymeti yoktur. 
Dünyada zeytinyağı istihsal eden memleketler 
mahduttur. Bunu Ticaret Bakanlığının değerli 
mümessilleri benden daha iyi bilirler. İspanya, 
italya, ve Yunanistan bu mahsûlüne müstakar 
bir fiyat verir. 

İhracetse de etmese de müstahsili zarardide 
etmez. Fakat bizde böyle bir tutum olmadığı için 
daima müstahsil zarar çekmektedir. 

İkinci konum; canlı hayvan ihracıdır. Canlı 
hayvan ihracı ile memleketimiz kâr değil zarar 
etmektedir. Buna mukabil değil ihraçta, Doğu
dan Batıya Kars'tan Erzurum'dan Ankara'ya 
ve İstanbul'a istihlâk merkezlerine canlı olarak 
nakledilen hayvanlar fire vermek suretiyle çok 
zarar vermektedir. Halbuki yine bu Bakanlığa 
bağlı Et ve Balık Kurumu gibi bir müessese ku
rulmuştur. Güya bu müessese hayvan mubayaa 
edecek, et haline getirecek, donduracak. Mevsi
minde istihlâk merkezlerine, ihtiyaç yerlerine 
sevk edecektir. Bu suretle hem fiyat istikrarını 
sağlıyaeak gerek müstahsil gerek müstehlik le
hine fiyat organize edecek. Aynı zamanda da bu 
millî gelirin canlı nakli dolayısiyle zayiine mâni 
olacak. Fakat öteden beri müşahede etmekteyiz 
ki, bu kurum maalesef verimli çalışmamıştır, ça
lışmamaktadır. K/871 sayılı -Koordinasyon Ka-
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rarı ile kurulan bu müessesenin işleyişe başlama
sından çok yıllar geçtiği halde hâlâ bu müesse
senin fonksiyonunu sağlam bir hale getirecek bir 
kanun ortaya gel irilmemiş, çıkarılmamıştır. O 
kadar ki, etle balık birleştirilmiş, hattâ balık etin 
gölgesine sokulmuş. Ticaret Bakanlığında su ürün 
leri, et, balık biraz evvel bütçesini müzakere et
tiğimiz Devlet Su İşlerinde göl balıkçılığı, baraj 
balıkçılığı tamamiyle pejmürde bir durumdadır. 
Buna sahip ç.ıkılmamıştır. Israrla ifade ve açıkla
mak isterim ki, Devlet balıkçılık yapsın demek is
temiyorum, fakat dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir 
memleketine nacibolmıyan şu balık plorasını bir
kaç tane patronun elinden kurtarması elbetteki 
Ticaret Bakanlığının bugünkü statüsüne göre va
zifesi idi. Tiiearet Bakanlığı eğer bu vazifeyi ya-
pamıyacaksa, yapamıyacaksa., hiçolmasa, bir su 
ürünleri, bir Et - Balık müessesesi gibi teşekkül
leri elinde bulundurmaktan çekinecekti ve bi
raz evvel Sayın Amiral İnci'nin dediği gibi, hiç 
olmazsa Tarım Bakanlığına bağlıyacaktır. Ne ken 
dişi balıkçılığa tam mânasiyle lâyık olduğu önemi 
verdi, ne başka elyâk bakanlıklara dervetti. Onun 
için de balıkçılığa sahip çıkan, çalışan değil, ka
zanan değil, birkaç tane patrondur. Bunu elbette 
ki Ticaret Bakanlığı benden daha iyi bilir. 

BAŞKAN — Sayın Türker vaktiniz dolmak 
üzere. 

HASAN ALİ TÜRKER (Devamla) — Bir 
de yine bu memleketin, ısrarla ve bu kürsüye çık
tıkça ifade ettiğim gibi, meyvacılığııı diğer konu
larından bahsedeceğim. Yalnız bu konuda Sayın 
Bakandan şunu da öğrenmek istiyorum : Bu se
ne, 1964 yılında Ziraat Bankası, ziraate ne kadar, 
hayvancılığa ne kadar, ticarete ne kadar, inşaata 
ne kadar kredi ayırmıştır?. 

2 ncisi : öteden beri hepimizin arzuladığımız 
gibi Maliye Bakanlığının sureti hususiyede hay
vancılığa tahsis edilmek üzere, Ziraat Bankasına 
hiçolmazsa 25 - 30 milyon lira ayırmasını, tahsis 
etmesini arzu ederiz. 

Sayıiı Bakan acaba bu hususta ne düşünür! 
Yalnız bunu da ilâve etmek isterim ki, Zira

at Bankasının bugünkü kredi işleyişini tasvibet-
meye imkân yoktur. Çünkü kontrollü değildir 
Bilhassa hayvancılığa verilen kredi evvelâ azdır. 
Bir işletme yapacak, ileri bir hamle yapacak du
rumda değildir. Kontrol edilmediği için bir ıs
marlama kontrolle, biraz sonra belki cevap verir-
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keıı «biz Tarım Bakanlığının mensuptan veterl-
nerlere bu-kredi fonksiyonumuzu kontrol ettiriyo
ruz.» derlerse de bu beni tatmin etmiyecektir. 
Çünkü ben Türkiye'nin her tarafını görmüş, bu 
fonksiyonun nasıl işlediğini yakından müşahade 
etmiş bir arkadasınız olarak böyle bir ısmarlama 
kontrolle kredinin verimli olmadığına inanıyorum. 
Sayın Bakandan da bu hususta ne düşündükleri
ni öğrenmek istiyorum. 

Bir de; dış ticaret fonksiyonuna temas etmek 
istiyorum. Dışarıda- zannediyorum ki, bir hayli 
ticaret mümessilimiz var. Fakat 1 alimin ediyo
rum ki, bu mümessiller lâyıkiyle bu memleke: 
ticaretine hizmet etmediklerine kaaııiim. Eğer et
tiklerine inanırsam müsterih olacağım. Kimseyi 
itham etmiyorum, hiçbirini de tanımanı. Kimse
nin şahsiyle meşgul olmak da âdetim değildir. 
Eğer böyle bir şey olsa idi; Türkiye'nin dışarı
ya ne gibi mallar ihracetmesi Jâzımgekliğini şim
diye kadar şu Bakanlığa ifade ederler, onun için 
de sureti katiyede canlı hayvan ihracından vaz
geçilir. Et ve mamulleri ve tali mnıahsuller ih
racına teşebbüs edilirdi. Yine.... 

BAŞKAN — Sayın Türker vaktiniz doldu 
efendim 

HASAN AKİ TÜRK Eli (Devamla) Bitiri
yorum, efendim. Sayın Bakandan şunu öğren
mek acaba mümkün olur ınııf Dış ticarette çalı
şan kıymetli mümessillerimizin şimdiye kadar 
ticaretimiz için Bakanlığa verdiği ne kadar ra
por, tavsiye vardır ve Bakanlık bunların üzerin 
de ne yapmıştır?., 

Muhterem senatörler; tahmin ediyorum ki, 
Ticaret Bakanlığı üzerinde 10 dakikada sözleri
mi ve maksadımı ifade etmek mümkün olmı.va-
caktır. Ama umumi kaideye uyarak sözlerimi bu
rada kesiyorum. Yeni Bakandan bu. memleket 
ekonomisi için çok ümitvarım, çok ünıitvarız. 
Bütçenin de, memlekete, ama ifade etmek istedi 
ğim şekilde, istediğim zihniyette bugünkü statü
de değil; hakikaten verimli bir statü içüıdo ba
şarılı olmasını temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Fehmi Baysoy. Yok. 
Sayın Akif Eyidoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım. Ticaret Ba
kanlığı bütçesi münasebetiyle yalnız iki madde 
üzerine zihnimin iliştiği bâzı noktaları arz et
mek isterim. 

Bizim kalkınma plânımızda ve 196o - .1064 
i.ş programlarında, işte bölgelerarası denge, 
sektörlera.rası denge ve saire, ve saire üzerinde 
durulmuştur. Bölgeler arasında dengeyi temin 
edecek unsurlardan en mühimi Doğu vilâyet
lerinde başlıca mahsulümüz olan canlı hayvan 
ve müştakatı üzerinde Ticaret Vekâletinin esaslı 
meşgul olarak müspet neticeler almasını bekler 
ve temenni ederiz. Geçen sene kabul etmiş oldu
ğumuz 75 milyon lira, sermayeli Süt Sanayii Ku
rumu başlangıç halindedir, henüz bir faaliyet 
görülmemiştir. Bakanlığın, bu kuruma el uzat
ması ve canlı hayvan mahsullerini keyfiyetçe, 
kemiyetçe yükselterek, değerlendirmesi bekle
nir. Avrupa'da ve Amerika'daki istihsal seviye
sine nazaran bizim beher hayvan başına aldığı
mız mahsul, dörtte birden dahi aşağıdır. Hal
buki, Doğu vilâyetlerimizde, yaylalar, tabiî çev
re hayvan beslemek için en mükemmel şartları 
haizdir. 

Bu noktayı işaret ettikten sonra takılacağını 
2 nci nokta, bütçenin heyeti umumiyesi ile de 
alâkadar olmak üzere, evvelce Heyeti Umumi
ye müzakeresinde de bahsettiğim veçhile ciddî 
bir fiyat kontroluna, demokratik şartlar içinde 
fiyat kontroluna ve fiyat politikasına olan ih
tiyacım izdir. 

Arkadaşlar, memleket 40 yıldan beri iktisa
di. ve içtimai şartları bakımından bünye istiha
lesi geçirmekte. Beş yıllık plândan beklenen 
müspet netice, fiyatlarda istikrarın husulüne 
bağlı bulunmaktadır. Seneden seneye toptan 
eşya fiyatlarında asgari yüzde beş artış olsa 
beş senede yüzde 25 artış edei'. Hattâ yüzde 25 
in üzerinde eüev. Beş sene için yatırımlarımızın 
yekûnu 60 milyar, diye kabul edilse, beşinci se
nenin sonunda bizim harcadığımız 60 milyar, 
hakikatte 45 milyarlık iş görmüş olur. Bu bir 
nevi tendâl işkencesi gibi bir şeydir. Bir nok
taya yetişmek için. uzanırsınız, uzanırsınız, o 
nokta daha, ileri daha yukarıya kaçar. Bu işken
ceye bir millet ve memleket olarak tahammülü-
in üz yoktur. 

İkinci nokta, tabiî Anayasamızın talebettiği 
ve memleket realitelerinin talebettiği sosyal 
haklar ve sosyal bünyeleşme şartları bakımın
dan ve biz toplu sözleşmeyi kabul ettik, grevi 
kabul ettik, iş çevrelerinden gelen birçok ta
leplerin karşısındayız, boyuna ücretler artmak-

— 614 



«SetiatöSU B:39 6.2.1964 O: 
iddir'; Ve; hnkİi olarak artmaktadır. Fakat bu 
ücret artışlar! netice olarak maliyetlere ve fi
yatlara tesir edecektir. Bu bakımlardan, fiyat 
istikrarı için mümkün olan tedbirlerin alınma-
süü rica ederim, biı\ 

Fiyatİariu, demokratik şartlar içinde bizzat 
nıüşteri tarafından kontrol edilebilmesi ieiıı de 
ticaret odalarının konjonktür dairelerinin tut
makta olduğu 58 madde üzerine değil, daha 
l'azla, 500 madde, 1 000 madde üzerine, hem 
hammadde, hem yan mamul madde, hem müs
tehlikin eline gecen madde olarak fiyatlarının 
1914 birinci G ayındaki altın fiyatları yi e bu
günkü fiyatlarının mukayeseli tabloların mun
tazaman üç ayda bir Ticaret Bakanlığının neş
retmesini isterim, 

Şimdi, meselâ secini bölgen» olan Zongul
dak Vilâyetinde Lavemari kömürün tonu 
geminin bordasında bir İngiliz altını idi. 120 
altın, 'kuruşu idi. Amelenin yevmiyesi, yer altın
da, çalışan amelenin yevmiyesi de 5 kuruş idi. 
Bugünkü kömür fiyatları, ^bugünkü amele fiyat
ları malûmdur ve bu bakımdan denge tamam
dır. Ve son işçi ücretlerinin artışıyla da hak 
yerini ibulmuştuı. Fakat diğer maddelerin heli
sinde böyle midir? Böyle bir tabloyu bendeni/, 
gönüllü olarak nihayet 100 - 120 madde üze
rinden tetipliyebilirim. Ve vakit müsait olsa, 
bir umumi müzakere açılsa, ibret tenkil edecek 
levhaları Yüksek Huzurunuza arz edebilirini. 
Fakat, bunu, aız ettiğim gibi konjonktür daire
sinin,- Odalar Birliğinin, Ticaret Odalarının, 
daha, salâhiyetle bütün kaynaklara sahibolarak 
yap-naşı mümkündür. Biraz iğne ile ıkuyu kaz
mak gibi bir iştir. Fakat bizi birçok hakikatle
re isal. edebilir. Birçok mamullerin, şu ve bu 
safhada, üretimine Devlet birçok müesseseleriyle 
zate-u hâkim olmaktadır. Maliyet hesaplarının 
zaten üzerindedir. Bununla maliyetleri ucu/.-
la.tnıak, istihsâli 'artırmak, ihracatı kolaylaştır
mak, -müşteriyi temin etmek imkânları elde edi
lebilir, kanaatindeyim. 

Maruzatım bu iki maddeden ibarettir. Tica
ret Vekâleti de eğer bendenizi ve benini gibi 
zihni takılanları ve memlekette bu noktalara 
nasbi nigâh edenleri tatmin edecek bir nıakes 
bulurlarsa miımattar kalırız. 1964 bütçesinin 
Ticaret Bakanlığına ve Bakanlığa bağlı mües
seselerine, millet ve memlekete hayırlı olmasını 

temenni ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ticaret Bakan

lığı Bütçesi üzerinde iki noktada maruzatta bu
lunmak ister!m. Her şeyden önce bir hususun 
iyk'.e bilinin, si lâzımdır. İler nedense bu me
selede sarih fikirlere sahip değiliz. Türkiye'nin 
kalkınma, p'âıTı bir kalkınması dâva«ı içindeyiz. 
kalkınmadan garp anlamında anlaşılan husus; ge
lirin artırılmasıdır. Geri kalmış memleketlerde. 
bir taraftan cari âmme masraflarını yani çeşitli 
âmme masraflarını yerine getirmek; öbür taraf
tan da geliri artırmaktır. Mühim olan kalkınma
da gelirin artırılmasıdır. Kalkınma bu, kalkın
madan istediğiniz hız mânasını verin, ne derse
niz deyin, bütün mesele geliri artırabilmektedir. 
Şimdi Türkiye'de biz geniş halk kütlelerinin ge
lirini hangi yollarda artıracağız. Bunun üzerinde 
duruyor muyuz ve ne nisbette durmaktayız. Bu 
sebeple kalkınmamızın asıl hedefini (üzmeniz lâ
zım. Zirai mahsullerde açıkça hesap edilmiştir 
ki; ne kadar zorlanırsa zorlansın, ancak yüzde 10 
bir gelir artışı mümkündür. Sanayide de öyle
dir. Nereden alırsanız alın bakir bir saha bulmak 
güçtür. Yalnız Türkiye'de hayvancılıktır ki, ha
kir bir sahadır, ve gelir artışının r:/< 200 ü bula
bilecek imkânlara sahip olduğumuz ve geniş bir 
halk kütlesinin gelirini bu yoldan temin edip asıl 
kalkınmayı yapmamız gerekirken, her nedense is
minden midir, şeklinden midir, hayvancılığı pek 
o derece önemle ele almayız ve üzerinde, du
ramayız. Gerçekten biz eğer, Türkiye'de bir mil
yonun üzerinde1, iki milyona yaklaşan doğrudan 
doğruya hayvancılıkla uğraşan çiftçi ailesini 
kalkındırmak istiyorsak, yani tam mânası ile kal
kınmaya götürmek istiyorsak, gelirini artırmak 
mecburiyetindeyiz. Kaldı ki, Türkiye ileride sa
nayi ile bir ihracatı mümkün sahalarda rekabet 
ile başa çıkarmıyacağı da aşikârdır. Biz ileride 
ne çimento, ne makimi ne de şeker dünyaya ihraç 
edecek değiliz. Ama, dünya nüfusunun dörtte bi
ri açtır, proteine ihtiyacı vardır. Ve dünya pa
zarlarında, geçen, altın değerinde olan bu madde
leri, biz hayvancılığı eti ile, derisi ile, yapağısı 
ile ve hayvan ürünleri ile temin etmemiz müm
kündür. Ve dünya piyasalarında yerini alması 
iktiza ederken hariciyemiz ile. dış ticaretimiz her 
nedense canlı hayvan ihracatı ve hayvan ürünle
ri ihracatı bakımından pek öyle cazip ve hevesli 
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bir teşebüsün içinde değildirler. Canlı hayvan 
ihracatı bakımından teşebbüslerimiz kısırdır, ve 
pek mahduttur. Avrupa memleketlerinin prote
ine ve canlı hayvana ihtiyaç vardır. Yerini İran 
ve Habeşistan almak üzeredir, İsrail almak üze
redir. Biz gerek canlı hayvan ihracatında ve hay
van ürünleri ihracatında çeşitli bakımlardan ge
riyiz ve geç kalmaktayız. Ticaret Bakanlığının 
bilhassa canlı hayvan ihracında ve soğuk zincir 
tesisi ile dondurulmuş et ve diğer mamullerinin 
ve hayvan ürünlerinin ihracatında tedbirler al
ması lâzım gelirken esefle söylemek lâzım gelir 
ki, Ticaret Bakanlığı canlı hayvan ihracatı mev
zuunda pek müteşebbis değildir. Bu mevzuu üze
rinde pek durmamaktadır. Halbuki Arjantin bu
nu yapar ve birçok memleketler pİ3rasada rekabet
ler temin ederken biz 75 milyon baş hayvan ye
tiştiren bir memleket olarak canlı hayvan ihra
catında geri durumdayız. 

'İkinci bir konu : Hayvancılığın ıslah ve in
kişafında önemli bir şekil olarak, hayvancılığın 
yetiştirilmesi ve besiciliğinde de maalesef Zi
raat Bankası kendisine düşeni yapmamaktadır. 
Ziraat Bankasının her vesile ile övündüğü iki 
•mriyarın üzerindeki zirai ikredinin 'çok cüzi bir 
miktarı hayvancılığa verilmeiktedir. (Sayın Ba
kan elbette ki, burada, ifade edecektir, iki mil
yar kredi içerisinde ne nisbette 'hayvancılığa 
kredi ayrılmıştır ?.. 

'Millî gelirimiz içerisinde zirai gelirin yen, 
zirai 'gelir içerisinde hayvancılığın getirdiği ge
liri ile mukayesesini yaptığımız zaman, zirai 
krediler içerisinde yüzde 50 nin üzerinde bir 
zirai kredi verilmesi lâzım gelen hayvancılık 
mevzuunda (maalesef yüzde 10 un altında bir 
durum gözükmektedir ki, bu da bizim hayvan
cılığa, verdiğimiz ehemmiyeti aşikâr bir şekilde 
/göstermeiktedir. 180 'milletvekili ve Cumhuriyet 
(Senatosu üyesi hundan hır müddet önce Hükü
met (Başkanına hir mu'htıra verdi. Hayvan besi
ciliği ve yetiştiriciliğinin Türkiye'nin kalkın
ması kaderinde ve vatandaşın kalkınmasında 
oynıyacağı rolü delilleriyle ve gerekçesi ile tes-
bit etmiş 've hildirmiışti. İlgili bakanlarla ve 
Plânlama Dairesinin yaptıkları uzun uzun isti
şarelerden sonra verilen eeva;p (hakikaten tatmin 
etmekten çak uzak, çoık sathi ve gerçek mânası 
ile kalkınmayı ve Türkiye'nin imkânlarını ve 
Türkiye'nin ilerisini, hepsini bir arada mütalâa 
ettiğimiz zam;an bir zihniyetin açıkça ifadesi 
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olarak kendini gösterir. Bu mevzuda derinliği
ne inilmediğinin aşikâr bir sembolü olarak bunu 
almak mümkündür. Merkez Bankasında topla
nan mevduatın muayyen bir kısmının Ziraat 
Bankasına zirai kredilerde kullanılmak üzere 
verilmesini âmir bulunan (hükümler karşısında 
bir miktarın Ziraat Bankasında biraz önce Sa
yın Türker'in ifade ettiği kontrollü kredi ola
rak hayvancılığa kredi olarak 'verilmesini, enf
lâsyona gider, bu mümkün değildir. Gayet yu-
varlalk, tetkikten uzak, mütalâalarla verilen ce
vaplarla yetinilmiştir 'ki; eğer biz (gerçekten bir 
milyonun üstünde olan ve 2 milyona yaklaşan, 
doğrudan doğruya, hayvancılığa, kaderini bağlı-
yan geniş bir halk kütlesini kalkındırmak is
tiyorsak yetiştiricilik 've besicilik .kredisi olarak 
kontrollü bir ıkrediyi ;sütü ve eti buğday 'gibi 
Devlet, garantisine 'bağlamayı düşünmek ve 'bul
mak mecburiyetindeyiz. Almanya'dan (İsviçre'ye, 
Holânda'daıı İngiltere'ye kadar et ve süt Dev
let ıgarantisi ve himayesinde iken Türkiye'de 
geniş bir halk kütlesi doğrudan doğruya kaderi 
hayvancılığa bağlı olduğu .halde Devlet garan
tisinden mahrum bırakılan .mahsullerin içerisin
de yalnız et ve süt bulunmaktadır. (Bir taraf
tan da bunun aksi vardır. Başında bir De-
mokles kılıcı gibi narlı konulmuş .bulunmakta 
itli. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistemi 
(göstermeye imkân yoktur. Geniş bir halk küt
lesinin kaderini bağladığı hayvancılığa serbest 
bir iktisadi nizam, diyeceksiniz, kalkınma diye
ceksiniz, öbür taraftan da onun yetiştirdiği, el
de ettiği mahsulün, elin üzerine narhı koyacak
sınız ve siz Türkiye'de sütün kilosunun dahi kaç. 
kuruş olduğunu bilmiyeceksiniz. 

Kütün kilosu mevsim mevsim değişir, rnınta-
k;ı .m intak a değişir. IX) kuruşla .150 kuruş ara
sındadır. Nloredo ne kadardır bilemezsiniz. 
Ama, l)iı İsviçre-'de, İsveç'te, Holânda'da, yahut 
Almanya'da bir kuruş .değil santim fark ettiği 
vakit kıyamet kopar. Bunu asıl temin ettiğimiz 
zamandır ki biz 2 milyon çiftçi ailesini kalkın
dıracağız. Kalkınma • demek budur. Yoksa 
kalkınma demek iki sağlık ocağı, o mektep 
yapmak demek değildir. 'Geliri artırmaktır. 
Köylünün gelirini artırmaktır. Köylünün geli
rini artırma yolunda, neyimiz vardır açıkça 
.adını koyalım. Kalkınma edebiyatı yanında 
gerçek sıfatı geliri artırmaktır. Köylünün ve 
halkın gelirini artıracaksın. Geliri artırmak 
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için eğer biz iyi besicilik yaparda ve bir hay
vanı iyi bir besiciliğe koyarsak besilemederı 
70 kg. bir sığır başına .alacağız. Biz Türkiye'
de bir ineğin süt verimini 1 kg. artırarak, Tür
kiye'nin geliri 5 milyon lira artacak, 2 kg. ar
tırırsak 1 milyar lira gelir artacaktır. Eğer 
besicilikle bir sığıra 70 kg. temin edersek; bir 
milyon lira daha. fazla gelir temin edeceğiz. 
Şimdi bana söyliyebilirmisiniz ki, Türkiye'de 
mevcut bütün! mekanizmalar içinde millî geli
ri bu derece süratle artıracak hangi saka var
dır? Ama hangi saha da vardır ki, bu kadar 
ihmal edilmiş, bu kadar insan, kaderiyle haşha
şa bırakılmıştır: Mesele çok mühimdir arka
daşlar. Hayvancılık, adı üzerinde diyoruz, ih
mal-' ediyoruz. Senelerden beri Reisicumhurun 
senelik 1 Kasım nutkunda ve Hükümet prog
ramlarında şatafatlı olarak adı geçer. Ama 
gerçekten üzerinde bir türlü durulmaz ve du
rulması lâzımgelirdi. Vaktim bittiğinden ma
ruzatımı burada 'bitiriyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Kalpaklı oğlu. 

HÜSEYİÎN KALPAKLIOOLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, hakikaten ç.ok kıymetli 
fikirler ileri sürüldü. Hakikaten faydalı müta
lâaları dinlemiş bulunuyoruz. Vaktin gecikmiş 
olmasına rağmen bendeniz iki, üç küçük hu
susa değirilerek iktifa edeceğim. 

'Birincisi; halı ihracı ve dış pazarlarda bu
nun satışının temini, 

İkincisi; sebze ve meyve ihracı ve bunun 
ihracı için soğuk hava depolu vasıtaların te
mini ve lüzumsuz bir kısım lüks eşyanın mem
lekete ithalinin önlenmesi. 

Kıymetli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Tür
kiye'nin muhtelif vilâyetlerinde ve bu meyan-
da seçim ıbölgem olan Kayseri'de de çok kıy
metli ve Avrupa'da hakikaten aranan evsafta 
halılar imal edilir. Ve ne yazıık ki, bunlar de
ğerlendirilmediği için memlekette 'bunları do
kuyanlar bu işli© iştigal 'edenlerin çoğu umulan 
menfaati temin edemediğinden çok kere bu te
sisler geri kalır. İl erliye çekken satış temin edi
lemediğinden birçok ate'lyeler de kapanmak 
mecburiyetinde kalır. Bu, hakikaten üzerinde 
durulmaya değer. Avrupa'ya giden arkadaşla
rımız görmüşlerdir. Acemler Avrupa'nın bir
çok büyük şehirlerinde - bir demiyorum - bir

kaç tane mağaza açmışlar ve Şahlarının resim
lerini de bayrakları ile birlikte bu mağazala
rın muhtelif yerlerine büyük ebatta asmak 
suretiyle reklâmını yapmaktadırlar. Ve bu 
acem halılarını, Avrupa'nın her tarafında bol 
bol satmakta ve memleketlerine döviz temin et
mekte iken biz her nedense bugüne kadar bu
nun satışını temin etmemişizdir. Biliyorsunuz 
ki, Avrupa'da halı dokunuz. Fakat makina ile 
dokunduğu için bunun o kadar kıymeti yoktur. 
Elle dokunan halıların kıymeti Avrupalılarca 
çok daha fazladır. Ve hakikaten orada aranı

lır. [Bunun, ihracı halinde memlekete büyük bir 
döviz getirmesi mümkündür. O kadar ki kıy
metli arkadaşlarım, bunun iptidai (maddesi 
Türkiye'de okluğu gibi dokuyan da 'Türk iş
çisidir. Eğer dokuduğumuz halıları Avrupa'
ya ihracedip orada, muhtelif şehirlerde mağaza 
açmak suretiyle satışını temin edersek Türki
ye'den bugün olduğu gibi işçi ihracetmeyiz, 
onun yerine iş ihraeederiz. Dokunan mamul 
maddeyi ihraeederiz. Ve :böylece de işçi Tür
kiye'de kalmak suretiyle, kendi yurdunda, 
kendi yuvasında bunu müsait zamanlarında do
kumak suretiyle hakikaten mesaisini kıymet
lendirir ve büyük nisibette iş'sizliğin Türkiye'de 
önlemenin bir yolu olduğuna •kaaniim. İstir
hamı ediyorum, vekâletin bilmediği bir mevzu 
değildir, üstünde lâzımgeldiği şekilde ehem
miyetle durulursa ıımaraıı ki bugünkü haciî 
halden kurtarılır ve memlekete büyük bir dö
viz kaynağı temin edilmiş olur. 

İkinci mesele, sebze ve meyve ihracı mese
lesi. Bu daha yeni bir mevzu olmakla beraber 
bildiğiniz gibi Türkiye'de birçok sebze ve mey
ve zamanında o kadar 'bol olur ki, istihlâki o 
derece çoğalmadığı için bu mevsimlerde çok 
kov? ya. çok düşük fiyatla satılır ve yahut 
heder olur gider. O halde bunların, değerlendi
rilmesi, Avrupa'ya yine ihracı ile mümkündür. 
Mümkündür ama, arkadaşlar, size şu hakikati 
söyliyeyim. Yunanlılar bunları dışarıya ihra-
eetmek için kâfi derecede soğuk hava depolu 
otomobil ve tren vagonları getirttiler ve kendi 
sebze ve meyvelerini Avrupa'ya bozulmadan 
ihracederler. Fakat biz bunu yapamayız. Çün
kü müteşebbisler (gelir Hükümete! müracaat 
eder, bunu temin için Hükümet döviz vermez. 
Bunlar daha. ileriye gider, Yunanlılarla bir
likte anlaşıp, onlarla müşterek ihracı düşünür, 



ö. Senatosu B : 
faka* asLan payı Yunanlıların ennde kaldığı 
için - çünkü vasıta onlarındıı* - Türk tüccarı. 
onun elinde ve enirinde bulunduğundan bu 
kazancın, bu paranın büyük bir kısmını Yu
nanlı temin eder ve Türk de bu ortaklıktan ne
ti e-e alamadığı için vazgeçer. Kiralamaya 
kalkar, Yunanlılar bu vagonları kiraya da ve
rir, fakat o kadar fahiş fiyat isterler ki, Tiiı k 
vatandaşının Münih veya 'Berlin'de, Hamburg'
la. satacağı meyvenin kârını bu vasıtanın ki
rasına verif, içinden yine kalkamaz. Ama Yu
nanlılar bunu düşünür ve yapar. Fakat )>i., 
düşünemeyiz. Düşünen tacirlerimize de Tfükü 
met olarak hiçbir kolaylık göstermeyiz. Bu 
bir acı hakikattir. Parmak basmadan geçme'; 
de mümkün değildir. 

Size bir misal arz edeyim. 200 gramlık, yeiı-
mivecek, ayıra aimnııyeeak biber turşusu Al
manya'da bi< marktır. Türkiye'de bu 20 kuruş 
itmez. B'i- mark 225 kuruştur iv-'mî rayiç, kara-
',.orsayı hiliyorsanur. O halde iki biberin ekşi
tilip turşu haline getirilmesiyle Almanya'ya 
küçük kavanozlar içinde iia-rl ilıraerdileceğini 
tacir bilir. Tacir im işi yapar ve iıiemlekele dö
viz getirir. Yeterki Hükümet el kayşan, bunun 
üstüne eğilmelini bilsin. Xe demek arkadaşlar 
üçte ikisi su, iki biber ve bir domatesten ibaret 
olan küçük 'bir kavanozun değeri .Almanya'da 
bir marktır. Fok para. bu. Türkiye'nin ren bahar
da l'uı gibi şeylerden neleri ihraeedip etmiyeee-
ğini d üşenci i m. bir kere; hepsi para Türkiye'de 
çıkan şeylerin. Fakat bunları kıyım îFndiremi-
yoruz, bunların üzerine eğilenuyoruz. Bunun 
üzerine eğilen tüccarlarımıza, müteşebbislerimi
ze de Hükümet lâzınıgelen kolaylığı gösterme
diği için maalesef bu fikirler düşünülür, söyle
nilir, zaman zaman tatbikata geçilir, fakat yine 
bir netice alınmadan geçer gide;*. 

BAŞKAN — Sayın Kaipakhoğlu, vaktiniz 
dolmuştur. 

HÜSEYİN KALPAK! loftLF (Devamla) 
- - Bitiyor efendim. 

Üçüncü mesele: Belki Vekil Bey cevap ve
rirlerse diyecekler ki. «Türkiye'de o kadar faz
la. lüks eşya. yok» var arkadaşlar. Büyük şehir
lerde demiyorum. Fakat oıta. seviyedeki sihir
lerde veya. biraz daha i üçük şehirlerde, o0 bin 
nüfuslu şehirlere gidiniz, mağazalarında vit
rinlerine bakın z, tıldım tıklım lüks eşya. ib 
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dolu. Hepsi Avrupadau geliyor. Kotalar niçin 
hazırlanır? Hükümet mütemadiyen gelir, karşı
mızda der ki, açık veriyorum, dış ticaret açığı. 
Verirsin, veriyorsun, vereceğiz de bu gidişle, 
daha çok vereceğiz. Memlekette her türlü eşya
nın imali mümkün. .Mümkün ama, her nedense 
en lüks eşyalar yine ithal edilir, yine buna im
kân verilir ve avuçlar dolusu paralar, dövizler 
verilir. Her sene de en aşağı yine bir bucuk nis 
betinde haricî ticaretimiz açık verir, gider. Bu
nu da istirham ediyorum. Bu kotaların tanzi
minde Hükümet, bu lüzumsuz ve memlekette 
daha iyisi imal edilen lüks eşyaların ithalâtına 
artık bir son vermelidir. Bunun zamanı da çok
tan. gelmiş, geçmiştir. Böylece de dış ticaret 
açığının azaltılması hiç olmazsa mümkün ola
caktır. 

Umarını ki, bu suallerime Vokil Bey bizi. 
tatmin edecek: cevaplar verir. 

Düşüncelerimi arz etmiş bulunuyorum, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN - - Karayolları (Jenel Müdürlüğü 
bütçesinin oylamasına 121 üye katılmış, İla ka
bul, 6 ret, .'! çekinser oy çıkmıştır. 

Devlet Su İşleri (îenel Müdürlüğü bütçesi
nin oylamasına 121 üye katılmış, 111 kabul. 
7 ret, o çekinser oy çıkmıştır. 

Buyurun Sayın Ticaret Bakam. 

TİCABFT BAKANİ PBNNÎ İSLİM YELİ 
(Balıkesir Milletvekili) - •• Sayın Başkan, muh
terem senatörler; Bakanlığımın bütçesi üzerin
de gerek grup sözcülerinin, gerek kendileri adı
na konuşan muhterem Senato üyelerinin kıy
metli mütalâalarına, teşekkürlerimi arz etmek: 
isterim. Şüphesiz bu mütalâalar bundan sonra 
yapacağımız çalışmalar için kıymetli birer reh
ber olacaktır. Muhterem üyelerin üzerinde dur
dukları muhlelil' konulara teker teker cevap 
vermeden evvel lf)(>:> yılında Ticaret Bakanlığı 
faaliyetinin hangi istikamete teveccüh ettiği ve 
bu istikamette ne gibi neticeler alındığı husu
sunda Muhterem Heyetinize bâzı malûmatı ver
mekte fayda mülâhaza, etmekteyim. 

Malûm olduğu veçhile Türk toplumu demok
rasi düzeni içinde hızlı kalkınma yolunu seçmiş
tir. Şüphesiz ki. bu bakımdan '1963 yılı plân 11 
devreye girişimizin ilk yılı olarak memleket 
ekonomisinde büyük bir (izcilik taşımaktadır. 
I!)r>8 stabilizasyon tedbirlerinden itibaren dur-
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gunluk devresine giren memleket ekonomisi, 
1962 yılının ikinci yarısından itibaren canlan
maya başlamıştır. 1963 yılındaki tarım rekoltesi 
bir evvelki yıldan başlıyan fiilî genişletme po
litikası ve yatırımların hızlandırılma çabaları 
menfi yönden etkisi görülen muhtelif hâdiselere 
rağmen durgunluğun giderilmesinde müessir 
olmuş başlıca hususlardandır. Düşük hacımda 
istihlâk ve yüksek likidite temayülünün sona 
ermesi yanında ekonomi içindeki sektörlerin 
yani, müstehlik ile müstahsil arasındaki katı 
cepheleri, yine müstahsil ile sanayici ve müs
tehlik arasındaki mukavemetin çözülmesi so
nunda piyasada hareket başlamıştır. Yine 19G'> 
yılı içinde evvelce tam kapasite ile çalışmıyau 
sanayici kollarında hareket gelişmiş, stoklar 
erimeye temayül göstermiş, yatırımlardaki ar
tış bir nisbet dairesinde istihdam seviyesinin 
yükselmesini intacetmiştir. İhracat ve ithalâtı-
mızdaki artış dolayısiyle dış ticaret hacmi ge
nişlemiş ve fakat ithalâttaki artışın daha uzun 
olması sebebiyle dış ticaret açığı bir miktar da
ha. artmıştır. 

Toptan eşya fiyatlarında ve geçim endeks
lerinde cüzi miktarlarda yükselmeler olmuştur. 
Bu yükselmeler, sanayi memleketlerindeki fi
yat denetimlerinin ithalâta aksi yönünden ih
raç mevzuu mahsullerde görülen fiyat değişme
lerinden mütevellittir. Ancak, sanayi mamul fi
yatlarındaki gerilemelerle birlikte altın fiyat
larındaki nispî istikrar fiyat artışının enflâsyon 
işareti sayılmıyaeağını ifade eden katî deliller 
olmuştur. Hulâsa olarak 1963 yılında Türk eko
nomisinin gelişme hedeflerine erişebilmesi ve 
memleketimizdeki tabiî, beşeri ve malî kaynak
ların en iyi şekilde kıymetlendirilmesi için bir 
plânlı devreye geçiş bizim için minnetle ifade 
edilecek bir husus olabilir. 

Memleket ekonomisi bu istikamete teveccüh 
ederken dış ticaret politikamızın iki meselesi 
üzerinde önemle durulması gerektir. Bunlardan 
birisi dış ticaretimizde açıklık, genellik ve eşit
liğin tesisi, diğeri ise ithalât programlarının 
aralıksız tatbiki meselesidir. Samimiyetle ifade 
etmek gerekir ki, dış ticarette açıklık ve genel
lik teessüs edilmiştir. İthalâtın aralıksız olarak 
devamını temin gayesi ile işe başlamamızı ta-
kibeden ciddî çalışmalar sonunda 1964 ithalât 
programını geleneğe uyarak 4 Ocakta ilân et-
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iniş bulunuyoruz. Yüksek Heyetinizce de ui/ı.-
lûm olduğu veçhile, dış ticaret politikamızın 
başlıca hedefi, dış ödemelerdeki açığın gideril
mesidir. Kalkınma plânı dolayısiyle yapılan he
saplara göre dış ödemeler ikinci beş yılın so
nunda dengeye girebilecektir. Bu itibarla tedi
ye bilançomuzun ıslahına hâkim olmak üzere 
ihracat gelirlerimizin artırılması ve döviz saha
larına yöneltilmesi meseleleri yine bu sene baş
lıca meselemiz olarak devam etmektedir. 1963 
yılında ihracatın artırılması maksadiyle yapı
lan çalışmaları su noktalarda toplamak müm
kündür. 

Müşterek Pazara ortak üye sıfatiyle giril
mesi bu yılın en önemli olayı olmuştur. 

Üzüm müstahsili memleketler arasında müş
terek harekâtın sağlanması maksadiyle bir bir
lik kurulması yine zeytinyağı konusunda müs
tahsil memleketlerle bir birliğe gidilmiş olması 
yine bu sene içinde kaydedilen memnutıiyet-
bahş hâdiselerden biridir. 

1962 ticaret rejimi ile başlıyan, ihracatta 
serbestiye gidiş yani, ticaretimizde iktisadi ku
ralların hâkimiyeti meselesi 1963 yılında gayet 
şümullü şekilde devam ettirilmiştir. İhracatımı
zın 1963 yılı içindeki seviyesi ise 368 milyon do
lar civarında tahakkuk etmiştir. Bu miktar kal
kınma plânında 1963 yılı için ön görülen 348 
milyon dolarlık ihracata nazaran 20 milyon do
lar fazla ve fakat 1962 yılı ihracatına nazaran 
13 milyon dolar noksandır. Bunun sebebi tütün 
ve maden cevherindeki gerileme ile alâkalıdır. 
Münhasıran tütün, yıl sonu rakamlarına, müs
teniden 20 milyon dolarlık bir gerileme göster
mektedir. 

Sayın senatörler, dış ticaretimizin geliştiril
mesi maksadı ile 1964 yılında kalkınma plânı
mızdan öngörülen tedbir ve tavsiyelerin tatbi
kine devam edileceği tabiîdir. Yine bu devre 
içinde ihracatı geliştirme merkezinin, ihracatçı 
birliklerinin ve Türk Standartları Enstitüsünün 
çalışmaları ile devamlı şekilde meşgul olunacağı 
bir gerçek olarak ortadadır. 

261 sayılı Kanun gereğince inam idlerimizin 
ihracını teşvik maksadı ile ihracatçısı tarafın
dan verilen vergilerin iadesine mütaallik esas
lar bir kararname ile yıl sonundan beri yürür
lüğe girmiş, bulunmaktadır. Tatbikattan alına
cak neticeye göre bu konudaki çalışmalara devam 
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I dolar civarında seyrettiği nazara alınır ise, dış 

ödemeler dengemizdeki durumun ciddiyeti or
tadadır. Dış borçlarımıza yatırım faaliyetinin ge
nişletilmesi zaruretini de ilâve ettiğimiz takdir
de dış tediye muvazcnesindeki açığın genişleme
sini talbiî karşılamak icabcder. Hemen şunu ilâve 
etmek isterim ki, iktisaden geri kalmış ekonomi
lerde yatırım yapmak diğer bir deyimle fert ba
şına düşen gelirin artırılmasını sağlamak zaruri
dir. Yatırım yapmak diğer bir ifade ile geniş 
ölçüde ithalâta tevessül etmek demektir. Diğer 
yandan ihracatı artırmak dediğimiz zaman mese
le, tarım istihsalinin artırılmasına ve kıymetlen-
dirilmesino bağlanmaktadır. Bir taraftan ithalâ
tın devamlı surette yatırımlar sebebiyle artırıl
ması bir taraftan da ihracatın doğrudan doğru
ya Türkiye'nin zaruri şartları içinde istihsalin 
artırılmasına bağlanması keyfiyetidir. Bunların 
çözüm noktalarının Ticaret Bakanlığından da 
ilerdeki safhalarda olduğunu muhterem heyet 
takdir edecektir. Bütün bunlara rağmen Türki
ye'de iktisaden kalkınma fikrinin bütün kütleler
ce benimsenmiş olması ve yine Türkiye'mizin be
şerî, fizikî ve malî imkânlarının bir plân disip
lini içine oturtulmuş olması iyimserliğimizin 
başlıca kuvvet ve kudret kaynağı olmaktadır. 
Şüphesiz ki, plânda derpiş edildiği veçhile Tür
kiye'nin ihracat gelirlerinin artırılması ve ham 
madde ihracından yeni mamul madde ihracına 
geçilmesi, turizm sanayiinin yeni bir istikamette 
daha rantabl bir şekilde çalışmasını temin ve ni
hayet dış ticaret politikası ile sanayi politikası
nın birbirini itfa edecek bir istikamette çalışıl
ması ve netice itibariyle ithalâtın bu istikamette 

i daraltılması çözüm şekli olarak akla gelen hu
suslardandır. 
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olunacak ve bu kanunun şümulü içine alınmış 
olan maddelerin aded ve nevi itibariyle gelişti
rilmesi hususundaki çalışmalar yürütülecektir. 

15)84 yılında ayrıca ihracat rejilmıimiızide da
ha geniş bü'r serbıeis'tiyie gildiıltoesi ilmlklân'ları araş
tırılacaktır. Geniş müstahsil kütlelerini ilgilen
diren ihraç mahsullerimiz için müstahsilin koo
peratifler halinde teşkilâtlanması ve ayrıca te
kelden ihracı için müstahsil teşekküllerini ve ih
racatçıları bünyesi içinde toplıyan birliklerin teş
kili hususunda gayret sarf edilecektir. Afrika dâ
hil olmak üzere şimdilik beş yerde yeniden tica
ret ateşelikleri ihdas edilmekle beraber satış koo
peratifleri birliklerinin hariçte ve ilk olarak Ham
burg da bir büro açmaları hususu ele alınacaktır. 

Muhterem Senatörler, "kısaca ithalât mesele
mize de temas etmek isterim. Kalkınma plânı
mız 1963 yılı ithalâtını 567 milyon dolar olarak 
hesabetmiş ve bilâhara yapılan revizyondan son
ra bu miktar 632 milyon dolar olarak tesbit edil
miştir. Neticede feri ithalât tahminleri de aşa
rak 689 milyon dolar tahakkuk etmiştir. Bu mik
tar 1962 ye nazaran 67 milyon dolar fazladır. 
1964 yılı ithalât programı, Kalkınma Plânına 
uygun olarak 640 milyon dolar üzerinden bağlan
mıştır. Bunun yüzde 43,7 si yatırım maddeleri
ne bir okadarı ham maddelere ve yüzde 12,6 nis-
betindeki bir miktarı da tüketim maddelerine 
tahsis edilmiştir. Ve plânda derpiş edilen rakam
lara mutabıktır. İthalât programımız memleke
tin hem cari ihtiyaçlarını hem yatırım ihtiyaç
larını muntazam surette karşılayacak durumda
dır. Asıl mesele vatandaşın istihlâk için muhtaç 
bulunduğu ithal mallarını Devletin, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin ve özel teşebbüsün ihtiyacı 
olan yatırım ve ham maddeleri zamanında bula
bilmesini temin etmektir. Bu itibarla ithal prog
ramlarımızı yaparken iki noktaya önem veril
miştir. Biri, piyasamızda bir madde darlığının 
meydana getirilmemesi diğer sanayi ve ihracatı
mız için lüzumlu olan yatırım maddeleri ve yar
dımcı maddelerin sağlanmasıdır. 1964 yılı itha
lât ihtiyacımızın 640 milyon dolar olarak tesıbit 
edildiğini biraz evvel ifade etmiştim. Bunun ya
nında dış borç ve faiz ödemelerine tahsis edile
cek 140 milyon doların görülmiyen sermaye ha
reketleri dolayısiyle 25 milyon dolârm transfer 
edilmesi lüzumu dikkate alınır ise ve bunun ya
nında ihracatımızın normal olarak 375 milyon 

Muhterem senatörler, iç piyasa şartları üze
rinde, iç piyasada fiyat teşekkülü konusuna grup
ları adına konuşan Muhterem Senato üyeleri te
mas ettiler. İç piyasanın tanzimine mütaallik gö
rüşlerimize de kısaca temas etmekte fayda mülâ
haza ediyorum. Şüphesiz ki, iç piyasanın menfi 
neticeleri görülmüş ve tesbit edilmiş bulunan zec
ri usuller ve suni müdahaleler yerine iktisadi 
kurallara uygun şekilde teessüs etmesi ve cere
yan etmesi şarttır ye elzemdir. Bu itibarla arz 
ve talep makanizmasmm normal surette cereya
nını engelliyen âmillerin bertaraf edilmesinde 
ben de kendileriyle tamamen mutabık bulunmak
tayım. 
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Memleketimizde dağınık olan istihsal bölge

leri ile tüketim merkezleri arasındaki bağıntıla
rın kolaylıkla sağlanamaması bir aracı grupun 
gelişmesine yol açmıştır. Aynı zamanda küçük 
işletmelerin döner sermaye ihtiyacını karşılayan 
aracıların, malların büyük kâr marjları ile müs
tehlike intikaline sebebol duldan da bir gerçektir. 
Bu sebeple müstahsıldan müstehlike giden yolun 
kısaltılmasını ve fiyatın teşekkülüne müessir 
olan mükerrer ellerin kaldırılmasını zaruri gö
rüyoruz. Bu anlayış içinde küçük işletmelerin 
işletme kredisi ihtiyacını karşılayan kurumların 
kaynaklarının geliştirilmesi ve aynı zamanda ko
operatifçilik latbika ve anlayışının süratle yayıl
masına imkân verecek bir kooperatifler kanunu 
tasarısını Yüksek Meclise sunmak için kararlı bu
lunmaktayız. 

Muhterem Heyetinize kısaca umumi mahiyet
teki görüşlerimizi arz ettikten sonra grupları adı
na konuşan muhterem Senato üyelerinin ve şah
sı adına mütalâa serdeden kıymetli üyelerin fi
kirlerine de cevap vermek isterim. 

Sayın Macit Zeren, Sayın Sabahattin Orlıon, 
Sayın Kâmil Karavelioğlu, Kemal Oral ve şahıs
ları adına konuşan arkadaşlarım Ticaret Bakanlı
ğı teşkilâtının kifayetsizliğine ve 1939 senesinin 
şartları içinde çıkartılmış olan kanunun bugünkü 
ihtiyacı karşılıyamadığma veciz bir şekilde temas 
etmiş bulunuyorlar. Şüphesiz ki, Ticaret Bakan
lığı bir taraftan malın istihsalinden sonraki saf
hada malın inkısamı, mübadelesi ve nihayet istih
lâkine kadar geçen safha üzerinde söz sahibi ol
mak durumundadır. Tatbikatta bu kadar geniş 
bir safhayı organize etmek durumunda olan Ti
caret Bakanlığına mevcut teşkilât kanunu ve bi-
lâhara çıkartılan diğer vekâletlere ait teşkilât ka-
nunlariyle bu fonksiyonunu ifa edemez duruma 
geçmiştir. Bu itibarla 1939 senesi şartları içinde 
çıkartılan bu kanuna bir an evvel bir yön veril
mesinde isabet olacağını ben de huzurlarınızda 
ifade etmek isterim. Ve hemen şunu da bu vesi
le ile temas etmek isterim, İnşallah bütçe çalışma
larını takibeden günlerde konuyu ele alacağım ve 
yakın bir zamanda kıymetli huzurlarınıza geti
receğim ilk kanun bu olacaktır. 

Sayın Zeren fiyatlar konusuna temas ettiler. 
Şüphesiz ki, fiyat, ticari hayatın bir tansiyon 
ölçüsüdür. Ve bu ölçünün iktisaden normal ni-
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şekilde murakabe altında bulundurulmasında isa
bet vardır. Ancak Türkiye'nin bu istikametteki 
şartlarının fiyatın serbest şekilde tekevvün ettiği 
pazarlardan daha farklı olarak mütalâa edilme
si zarureti karşısındayız, Cierçektcn Türkiye'de fi
yat mekanizmasının matlup şekilde teessüs ettiği
ni ifade etmek güçtür. Çünkü Türkiye'de, Tür
kiye'nin şartları içinde piyasa ekonomisi tam mâ-
nasiyle tessüs etmemiştir. Hemen şunu ifade ede
yim ki, memleketin birçok yerinde ayni ekonomi, 
yani aynî mal mübadelesi devri, daha ileri bir 
safhaya yönelmemiştir. Yine Türkiye'nin şartları 
içinde birçok mahsullere ve maddelere' piyasa eko
nomisi şartları dışında bizzat Devlet müdahale et
mek lüzumunu duymaktadır. Başta, Toprak Ofisi 
vasıtası yi e buğdayda olduğu gibi; satış koopera
tifleri vasıtasiyle de fındık, üzüm, incir ve pa
mukta olduğu gibi. istihsal ile istihlâk arasında 
gerekli bir köprü kurulmadığı müddetçe şüphe
siz ki, fiyatın serbest ekonomi kuralları içinde te- -
essüs edebileceğini düşünmek ve beklemek, bize 
ümit ettiğimiz neticeyi vermiyecektir. Bununla 
beraber sağlam bir malî politikaya dayanmak su
retiyle fiyatların kontrolü istikametinde gerekli 
çalışmaları yapmakta ve gerekli hassasiyeti gös
termekte Hükümetiniz kararlıdır. Sağlam kaynak
lara dayandırılması için gayret gösterilen bir 
bütçe, bunun yanında yine müstakar bir kredi ve 
para politikası, arz ettiğim istikrarın sağlaması 
için kâfi tedbirler olarak şüphesiz ki. ortada bu
lunmaktadır. Bu vesile ile şunu ifade etmekte 
fayda mülâhaza ediyorum. Umumiyet itibariyle 
dünya ticaretinin hızlanmaya başladığı İkinci 
Dünya Harbinden sonra bütün memleketlerde ve 
bilhassa Batı - Avrupa memleketlerinde fiyat se
viyesi umumiyet itibariyle bir yükseliş göstermiş
tir. Ve hattâ dünya ticareti içinde fiyat yükse
lişleri, bizim gibi iptidai madde istihsal eden 
memleketlerin aleyhine olmuştu!'. Bunun neti
cesinde mamul madde istihsal eden memleketlerin 
fiyatları, iptidai madde istihsal eden memleketle
re nazaran daha müsait bir istikamete teveccüh 
etmiş ve netice itibariyle dünya çapında fiyat 
mekanizması nı mütalâa ettiğimiz zaman fiyatla
rın zirai madde istihsal eden memleketlerin aley
hine tecelli .etmekte olduğu görülmüştür. 

Sayın Zeren fiyatın murakabesi konusunda 
etikete ve etiketin lüzumuna temas ettiler. 

Fiyatlarda şüphesiz ki, aleniyetin temini me-
zam içinde yürütmesini temin bakımından yakın | selesi bir bakıma fiyatın kontrolünü temin ede-
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cek kıymetli bi* vasıtadır. Halen 3489 sayılı Pa
zarlıksız satış mecburiyeti hakkındaki kanunla 
Ankara, İzmir ve İstanbul şehirlerinde etiket 
konulması mecburidir. Diğer bir kısım vilâyet
lerde etiket mecburiyeti Ticaret Odaları tarafın
dan alman ve riayeti mecburi olan mesleki ka
rarlarla uygulanmaktadır. Ayrıca Ticaret Ba
kanlığınca etiket mecburiyetini bütün Türkiye 
sathına teşmil eden bir kanun tasarısı hazırlan
mıştır ve yakında Meclise sevk edilecek kanun
lar meyanındadır. 

Yine bu konunun dışında Sayın Zeren stan-
dardizasyona temas etmiş bulunuyorlar. Türk 
(Standartlar Enstitüsü 1960 yılı olan kuruluş 
tarihinden bu yana bilhassa ziraat ekonomisi 
bakımından turunçgiller, şeftali, el dokuma halı, 
fındık, zeytin yağı ele':+rik ve baivir standartla
rını yapmış bulunuyor. Diğer ihraç mahsulle
riyle ilgili çalışmalara da devam etmektedir. 
'Benim arz ettiğim münhasıran zirai ekonomiyle 
alâkalı maddelerle ilgilidir. Sanayi standartla
rı da ayrıca yapıla gelmektedir. Bu enstitünün 
çalışmalarının çok müsbet safhada olduğunu ifa
de etmekte bilhassa memnuniyet duyacağım. Ve 
zannediyorum ki, iyi bir şekilde kurulmuş ol
manın neticesinde yakın bir zamanda Türkiye 
çapında alınacak neticeler durumundayız. 

Yine Sayın Zeren Haller kanununa temas 
ettiler. Bu konudaki çalışmalar Ticaret Bakanlı
ğı içerisinde ikmâl edilmiştir. Diğer bakanlıkla
rın mütalâalarının alınmasını müteakip Hükü
met tarafından Meclise sunulacak olan kanun ta
sarıları arasında beklemektedir. 

Sayın Zeren'in dahili .Hatların, bilhassa men
kul, kıymetler borsası, zahire borsası Hatlarının 
Devlet radyolarından duyurulması ve iktisadi 
istikamette alman kararların bir iktisat saati tes
hil edilmek suretiyle efkâra yayınlanması hu
susundaki mütalâalarına iştirak etmekteyim. Bu-
hususta gerekli tedbirleri alıuıya çalışacağım
dan emin olabilirler. Dış ticaret konusunun te
mayülüne ve bilhassa dış ödemeler dengesi açı
ğına temas eden görüşlerine biraz evvelki mü
talâalarım mutabık bulunmaktadır ve yine şu
nu arz etmekte fayda mülâhaza edebil irim ki; 
Türkiye'nin dış ticaret açığındaki artışların bi
rinci beş yıl devresi içinde yatırımların geniş
lediği nispette devam edecek ve hattâ artacaktır. 
İkinci beş yıl zarfında plân tam tatbik imkânı-
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uı bulduğu anda, bu miktar şiıphesizki azala
caktır. Ancak yabancı sermaye daveti suretiyle 
transfer edilecek miktarlar şüphesizki, o tarihte 
de bir miktar açığın vücuduna sebebolacak hu
suslar olarak görülmekledir. 

•Sayın Zeren kota sistemi üzerinde durdular. 
Kota sistemi ile ithalâtın tahdidi yanında diğer 
bâzı tedbirlerin de alınmasına temas ettiler. Su
nu ifade etmek isterim ki, Türkiye'de dış tica
ret rejimi ve bilhassa O. M. 0. ile yapılan an
laşmalar ithalâtın libere edilmesine âmir bulun
maktadır. Bunun dışında mevcut imkânlarımız 
karşısında döviz durumumuz dikkate alınmak 
suretiyle ithalâtın tahsisli ithal malları listeleri 
halinde yürütülmesine gayret gösterilmektedir. 

Bir üçüncü nokta; ithalât anlaşmalı memle
ketler kamiliyle yürütülmelidir. 

Bir de, Amerika Birleşik Devletleriyle yapıl
mış olan muhtelif yardımlar çerçevesi içinde 
A. t. D. yardımları istikametinde ithalâtın rea-
lize edilmesi üzerinde çalışılmakladır. 

FAHRİ ÜZDİLFJK (Tabiî Üye) Sayın 
Bakan ben ihtiyarım, işitemiyorum, biraz daha 
hızlı konuşur musunuz? 

TtCriRıF/T BAK ANİ FFNNİ İSIiÎMYULÎ 
(Devamla) — Hay, hay, İthalâtın bir taraftan 
kotalar sistemi içerisinde tahdidi imkânları dik
kate alınırken, bir taraftan da bilhassa 19(5.') yı
lında tesbit edilen liberasyonun genişlemesi ve 
plânda derpiş edilen ithalât seviyesinin üstüne 
çıkması ve bu temayülü göstermesi muvacehe
sinde bâzı monater tedbirlerin alınması lüzum
lu görülmüştür ve ithalâtın plânda derpiş edilen 
rakamlar ile realize edilmesi için gerekli tedbir
ler alınmış bulunmaktadır. Bu tedbirleri birkaç 
noktada toplamamız mümkündür. 12 ııci kota 
ilân edilirken bilhassa, fiyat ve kalite bakımın
dan Türkiye'de imâl edilen maddelerin liberas
yon listesinden çıkartılması katı olarak ele alın
mıştır ve bu tedbirler sayesinde bir miktar dö
viz tasarrufu yapabileceği hesabedilmiştir. Yi
ne yerli istihsali kısmen yapılan ve kısmen imâl 
edileıı maddeler bir miktarla tahdit edilmek' su
retiyle tahsisli listelere konmuş ve bu suretle 
liberasyondan çıkarılmıştır. Bunun dışında yine, 
biraz evvel arz ettiğim sebeplerle, yani 1963 yı
lında revize edilmiş bir programla 032 milyon 
dolar civarında seyretmesi lâzımgelen ithalâtın, 
690 milvon dolara doğru inkişaf göstermesi dik-
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kate alınmak suretiyle bâzı monater tedbirler 
al inmiştir ki bu tedbirin başında bilhassa temi
nat hadlerinin yükseltilmesi gelmektedir. Evvel
ce 11 nci kotada liberasyondan istifade etmek 
sureliyle mal getirmek istiyen bir sanayici % 30 
ve ithalâtçı r/c 40 nisbetindc bir teminat vermesi 
lâzımgeliyorken teminat % 10 nisbetindc artı
rıldı. Teni kota sistemi içinde bu tamamen de
ğiştirilmek suretiyle maddenin, Türkiye iktisadi 
bakımından ve yatırımlar yönünden ehemmiyeti 
nazarı itibara alınarak sanayici ve ithalâtçının 
ithal ettiği maddenin teminat nisbeti 50-60 ve 
70 e çıkarılmak suretiyle üç liste tanzim edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yine bu arada 261 sayılı Kamından istifade 
eden yani imal ettiği malı ishraeetmek suretiyle 
vergi iadelerinden istifade eden müesseselere, 
yeni yatırım yapılabilmesini ve hammadde te
min etmesini ve daiha müsait bir vasat hasırla
mayı teminen, yeni liberasyon listeleri hazır
lanmıştır. IBu suretle ü m id eti m ekteyiz ki, ihra
cata teveccüh etmiş olan yerli sanayi bir .mik
tar dana inkişaf etmek imkânı, bir miktar daha 
gelişme imkânı bulacaktır. 

Bu arada yine listelerin hazırlanmasında 
biraz evvel de ifade ettiğim gibi, Türkiye'de 
imaline başlanan 18 kalem eşya liberasyan lis
telerinden çıkarılmış bulunmaktadır. Bilfarz 
göztaşı liberasyon listesinden çıkarılmıştır. Ra-
bak Fabrikası imal ettiği için. Sigara kâğıdı, 
Seka imaline başlamış olduğu İçin liberasyon 
listesinden çıkarılmıştır. DFCP sac K. Beniz 
Ereğlisi istihsale başlamak durumunda olduğu 
için yine liberasyondan çıkarılmıştır ve ta'hsisli 
ithal matları listesine alınmştır. Yine aynı şe
kilde çamaşır makinası, buz dolapları aksamı 
liberasyon listesinden çıkartılmış ve Türkiye'de 
montaj sanayiinin kapasiteleri ölçülmek suretiy
le yine tahsisli ithal malları listesine konmuş
tur. 

Ayın şekilde montaj mevzuu olan maddeler
le, nakil vasıtası aksamları liberasyon listesin
den çıkartılmıştır. Zira bu listelerin zayıf ta
raflarından istifade etmek suretiyle muhtelif 
sanayicilerin, hakikatte sanayici olmıyan muhte
lif kimselerin hunharı Türkiye'ye getirip monte 
ettikleri görülen bir vakıa i fi. Şimdi yaptığı
mız bu ameliye «onunda yan sanayii kurmuş 
olan müesseselere ve sanayicilere münhasır ol-
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inak: üzere liberasyon listeleri ayıklanarak, 'bun-
lar tahsisli ithal maddeleri listesine konmuş bu
lunmaktadır. Bu suretle Tiiaret ıBakanl iğinin 
murakabesi bunlar üzerinde daha'geniş ve ciddî 
bir surette sağlanmıştır. 

Zannediyorum, ki, Sayın Zeren'in ve yine Sa
yın Karavelioğlu'nun bu konuda tevcih etmiş 
oldukları sualleri bu istikamette cevaplandırmış 
bulunuyorum. 

(Sayın Zcen ; canlı 'hayvan ve su ürünleri 
ihracatına ve bunun 'Türkiye çapında ifade ede
ceği mânaya işaret ettiler ve bunlarla ilgili ka
nun tasarılarının biran dvvel .çıkarılmasını is
tediler. Bu kanun tasarıları; su ürünleriyle ilgi
li olanları iki tasarı halinde hazırlanmıştır. Su 
ürünleri kanunu tasarısı '.Meclis gündeminde bu-
luninıaktadır. Şüphesiz ki, bu konuda emek ver
miş, yine bu konuda kıymetli fikirler serd et
miş olan muhterem üyelerin İni kanunların, çı
karılması sırasında, bizim İçin yardımcı ve bize 
rehber olacak fikirler [getirecekleri muhakkak
tır ve ben yardımları için huzurunuzda şimdi
den kendilerine teşekkür etmek isterim. 

İkinci kanun, Su Ürünleri: (i en el Müdürlüğü 
kanun tasarısıdır. Hu kanun tasarısı Başbakan
lığa 've onun vasıta u ile Devlet Personel Daire
sine gönderilmiş bulunmaktadır. \Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü mülhak bütçeli idare haline 
'getirilecektir, ve bu .mülhak bütçeli idare için
de bugün Et - Balık Kurumunun Balıkçılık Şu
besinin fonksiyonlarını da Su Ürünleri denel 
Müdürlüğü kapsamı içine alacaktır. 

Canlı hayvan ve su ürünleri ihracı konusun
da iki noktaya temas etmekte fayda mülâhaza, 
ediyorum. 

Türkiye'de 'hemen şunu ifade etnuek lâzım
dır ki, müstalhıSil bilhassa ihracata müteveccih 
istikamette teşkilâtlanmamıştır. Bâzı mahsuller 
üzerinde, meselâ fındık, pamuk, incir ve üzüm 
üzerinde müstahsilin teşkilâtlandığı ve kendi 
teşkilâtı vasıtasiyie ihracat fonksiyonunu ifa 
ettiği görülür. Fakat bunun dışındaki müstah
silin, hele birka'ç balıkçı istihsal kooperatifi dı
şında, bunların ihracat istikametinde teşkilât
lanmadığı, .hele hayvancılık bölgelerindeki müs
tahsilin kooperatifin lüzum, ve zarureti hakkın-
da dahi bir fikre sahibolmadığım kabul etmek 
lâzımdır. .Bu konuda asıl olan mesele, müstah
sili teşkilatlandırmak! ir. Müstahsili teşkilâtlan-
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dırmak ve teşkilâtlanmalarını temin etmek su
retiyle, yine onun doğrudan doğruya ihracatı 
'veyahut da yine kooperatif ıme'vzuuna giren mal
ların muhtelif istikamette imalini ıtemin etmek 
ve onu mamûı 'halinde veya iptidai mıadde ha
linde ihraeetmek çarelerini aramak, zannederim, 
müstahsil bakımından üzerinde 'ehemmiyetle du
rulması lâzımıgelen bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşım Zeren, Esnaf ve kü
çük sanatkârlar Kanununa temas ettiler. Bu ka
nun tasarısı Meclise sevk 'edilmiş bulunmakta
dır ve Karma Komisyonda 'görüşülmek üzere
dir. 

iSaym Zeren'in kredi müesseseleriyle ilgili 
fikirlerine kısaca temas etmek isterim. Sayın 
Zeren haklı olarak bir endişe serd ederler, der
ler ki ; vergi zamları .millî ıgelire yüklenmekte
dir. 'Bu takdirde de tasarruf azalacaktır ve ta
sarrufun azalması halinde tasarruf piyasasında 
'çalışan bankaların bu istikamette gelişmeleri 
imkânları da zayıflıyacaktır: Anladığıma göre 
fikirleri bu idi. 

2 ne i bir nokta da; bankaların bilhassa ik
ramiye plânlarının iptizale uğradığı keyfiyeti 
oklu. 

Muhterem senatürler; şunu hemen ifade et
mek isterim ki Türkiye'de bankaları, nakit pi
yasasında muvaffak olmuş ve Türkiye'de ser
maye piyasası teşekkül etmemiş bulunmasına 
rağmen, Türkiye'de faaliyette bulunan bankala
rın nakit piyasasında muvaffak neticeler aldık
larını ifade 'etmek zarureti vardır. 

Oerçekten, ikramiye usulünün tasarruf fik
ri ile bağdaşmadığı' hakkında 'muhtelif fikirler 
ileri sürülmektedir. Fakat hemen şunu ifade et
mekte fayda, mülâhaza ederim ki ; Türkiye'de 
bankacılık benüz yenidir. Ve Türkiye'de Türki
ye'mizin bankacılığını yaşatabilecek olan kay
nakların o bankaların zatî menabiinden ziyade, 
dış men ahiler olduğunu ifadede zaruret vardır. 
Bu dış menabii doğrudan doğruya 'halkın ta
sarrufudur. Veya tüccarın tevdiatı, yani kasa 
fazlasıdır. Bankalara halkın tevdiatını ve tüc
carın kasa fazlasını çekebilmek her şeyden ev-
İvel ananevi telâkkilerin dışında bâzı cazip usul
lerle kaimdir. İşte bu cezbe Türkiye'de ikrami
yeye teveccüh etmiştir. Ancak şunu da ifade 
edeyim ki, bankaların ikramiyeleri (Banka Kre
dilerini Tanzim Komitesi karariyle tahdit al-
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tına alınmıştır ve lıer banka sermaye veya tev
diat hacmi ne olursa olsun istediği hacımda bir 
ikramı iye vermek durumunda, değildir. Bu tah
ditleri şüphesiz İd, tasarruf piyasası kemale 
geldikten sonra, zaman zaman gözden geçir
mek ve tasarruf ikramiyelerine ona ıgöre şekil 
vermek mümkün olacaktır. 

Nitekim bir tarihte tüketim maddelerine 
kadar inmiş olan i asarruf ikramiyeleri yeni bir 
görüşle talıdidedilmiş, yine bu istikamette al
tına teveccüh etmiş olan bâzı bankaların zararlı 
faaliyetleri, yine Banka Kredileri Tanzim Ko
mitesi tarafından alman kararlarla, nihayete er
dirilmiştir. 

Sunu hemen ifade edeyim ki, bankaların 
tasarruf piyasasında yaptıkları ve hattâ bir
birlerini öldürücü istikamette yaptıkları bu ça
lışmalar sonucunda bu işin müsait bir istika
mete kanalize edilmesi meselesi Türkiye'de ser
maye piyasasının doğuşu ile mümkün olabile
cektir. Sermaye piyasası Türkiye'de doğduktan 
ve taazzuv ettikten sonra da bankalar karşıla
rında yeni bir rakip bulacaklardır. Fakat zan
nediyorum ki, bu rakiple rakabet etmek imkâ
nını o tariıhte bulamıyacaklar ve bankalar ça
lışma'] arını daha ciddî bir metot içinde yapmak 
zoru nda kal a e a ki a rdır. 

Sayın Zeren'in teşkilât kanununa mütevec
cih suallerini biraz dvvel cevaplamış bulunuyo
rum. 

Kooperatifler kanun tasarısına temas 'etti
ler. Kooperatifler kanun tasarısı çok seneler 
evvel Ticaret Bakanlığı tarafından ele alınmış 
olan bir mevzudur. Bunda, da. bir nisbet dâhi
linde, benim de (Kooperatifçilik Kurumundaki 
faaliyetlerim, sırasında ufak 'hizmetlerimin do
kunduğunu ifade edebilirim. Geçen zaman fası
lası içinde bu kanunun bir daha gözden geçir
mekte şahsan isabet gördüm, işe başlamamı ta
kiben bu kanun tasarısını, tasarının hazırlan
ması sırasında hizmeti geçen Kooperatifçilik 
K ur um undaki muhterem arkadaşlarımın reviz
yonuna vermekte isabet gördüm. Onlar bu isti
kamette çalışmalarını neticelendirmek üzeredir-
ter ve zannediyorum ki, kısa zamanda sizin hu
zurunuza getirmek imkânı, Ticaret Vekâletine, 
yine bu muhterem arkadaşlarım tarafından ve
rilecektir. 

Tütün satış kooperatifleri kanun tasarısı ta
rafımdan Hükümete sevk edilmiştir ve zannedi-
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yorum ki, bugünlerde -Millet 'Meclisi g'ündemi
ne alınmış bulunacaktır. 

Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı 
üzerindeki fikirlerimi biraz evvel ifade etmiş
tim. 'Karma Komisyonda görüşülmek üzere bek
lemektedir. 

ı.Su ürünleri ve Su Ürünleri Genel (Müdürlü
ğü kanunu tasarısı hakkındaki mütalâama da 
biraz evvel işaret ettim. 

Konuşmamın başında da ifade ettiğini gibi, 
Ticaret Bakanlığının fonksiyonuna ifa edecek 
duruma sevk edilmesi hakkında kıymetli görüş
ler serd eden Sayın [Sabahattin Orhon'un fikir
lerine tamiıanıen iştirak etmekteyim. Şüphesiz ki, 
bu kanun günün şartları rende kifayetsiz bir 
hüviyete bürünmüştür ve hattâ o kadar ki, za
manın şartları içinde yeni gayretler sarf etmek 
durumunda olan Ticaret Vekâleti, kendi mura
kabesi altındaki işletmelerden 81 kadar memur 
almak suretiyle vazifesini ifa eder duruma, 
gelmiştir. Bu, huzurunuzda açıkça, fakat acı 
olarak soylemmesi lâzım gel en bir gerçektir. 

;Saym Orhon, karma ekonomi sisteminde özel 
sektörün yerine temas ettiler ; 

Şüphesiz, bu karma ekonomi sistemi içinde, 
özel sektör 've Devlet sektörü, 'birbirlerini itmek 
değil, fakat birbirlerini itmam eder şekilde ça
lışan iki esaslı unsurdu]-. Ve bu unsurların fa
aliyetlerinin ekonomi içinde birbirlerini tamam-
lıyacak istikamette sevk edilmesi ve o istika
met içinde özel teşebbüse .gerekli önem ve ye
rin verilmesi vazgeçilmeye İmkân olmıyan bir 
vakıadır. Ve bu g'örüş içinde, özel sektörün 
bilhassa yatırım istikametinde kendisine düşen 
vazifeyi ifa edebilmesi şüphesiz bir miktar da 
'çalışma imkânı ve kaynağı verilmesine vabeste 
biTİıınmaktadır. 'Bu noktaya işaret ettikten son
ra Sayın Orhon arkadaşımızın, sermaye piyasa
sının tesisi, menkul kıyfetler piyasasının biran 
•evvel çıkarılması tavsiyelerine aynen iştirak eıt-
tiğimazi ilâve etmek isterim. Bu vesile ile şunu 
da ifade etmekte şüphesiz ki fayda vardır. 

ıMunhasıran .sermaye piyasasının tanzimi, kâ
fi bir mâna ifade edemez. Ve bu konu özel sek
törün kâfi ımiktarda teşvik edilmesi için bir ve
sile olmaktan uzaktır. Bunun yanında anonim 
şirketlerin kuruluş usulünün basite ircaı, bunla
ra tahvil çıkarma imkânlarının daha müsait 
şartlar içinde bahsedilmesi... Ve yine anonim 

şirketlerden alınan resim ve harçların, plânın 
da öngördüğü istikamette daha müsait şartlar 
içinde, alınması lüzumuna kaani olarak, kanu
nun ele alınmasında kararlı buluıımaiktayız. Bu 
vesile ile özel sektörün, yatırımlar ist ikam etin
de kendisine müteveccih olan vazifeyi ifa ede
bilmesi için, yabancı sermaye ile olan münase
betine temas etmek isterim. Bu noktada Bay m 
Karavlioğlu'nun, kıymetli mütalâalarına değin
mek isterim. Şüphesiz yabancı sermayenin Tür
kiye'ye gelmesi 'gerek malî kaynağından, ve ge
rekse teknik imkânlardan lözel teşebbüsün ve 
aynı zamanda kamu sektörünün istifade ettiril
mesi, lâzımıdır. Are bunun lüzumuna binaen ya
bancı sermayeyi Türkiye'ye e e lb etmek içki,- lü
zumlu 'kolaylıkların gösterilmesi de elzemidir. 

'Ancak şunu ifade etmek isterim, eğer yaban
cı sermayenin Türkiye arz etmiş olduğu serma
ye miktarını, kısa zamanda amorti etmeye te
mayül gösterirse bu Türkiye'nin ıgerçeklerine 
uygun iktisadi politikasından uzak olacaktır. 
Biz yabancı sermaye piyasasının bilhassa bu 
söylediğini noktadan hareketle Türkiye'de fazla 
kapasitesi olmıyan sahalara teveccüh etmesinde 
isabet "ıgörmekteyiz. Yine yabancı sermayenin 
ihracatı teşvik ve ihracatı tahrik edici sanayi 
üzerinde yerleşmesinde zaruret gördüğümüzü 
ifade etmek isterim. Dikkate şayan olan bir ra
kam. olarak hemen şunu arz etmek isterim ki, 
son senelerde yabancı sermaye Türkiye'ye ge
niş mikyasta teveccüh etmiştir. A, rk ad aşlarım a 
faydalı olacağını mülâhaza ettiğini için bâzı 
rakamları arz etmek lüzumunu hisset tim. Bil
farz 1951 le 1958 seneleri arasında Türkiye'ye 
372 milyon Türk liralık bir yabancı sermaye 
müsaadesi verilmiş, bunun 106 milyon lirası 
Türkiye'ye ıgelmiştir. 1959 ile 1963 senelerinde 
yani son 5 senede 562 milyon lira müsaade ve
rilmiş, bunun 184 milyon lirası fiilen gelmiştir. 

1963 yılı entresan bir netice gösteriyor. O 
da münhasıran 1963 yılında gelmek üzere mü
saade alan yabancı sermaye 251 milyon T.L. 
sı olmasıdır. Yani son 5 senede gelen miktarın 
yarısıdır. Yine 5 senede gelen miktarın yarısı 
kadar, yani 90 milyon T.L. lık bir sermaye 
fiilen Türkiye'ye gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca 
211 milyon T.L. lık yabancı sermaye Türki
ye'ye gelmesi için etütler yapılmaktadır. 

Sayın Orhon'un ithalât programı dolayı-
siyle teveccühkâr ifadelerine teşekkür -atmek is-
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terim. Şüphesiz ki, diş ticaret açığı biraz evvel 
umumi mütalâam sırasında arz ettiğim gibi 
ciddî bir mahiyet arz etmektedir. Ancak ya
tırımların Türkiye'de plânda derpiş edileli 
istikâmette realiz edilmesi halinde, bu açığa 
ikinci beş yıl yıl zarfında kapanması yoluna 
gidilecektir. Zirai mahsûllerin ihracı politika
sında bakanlık bazan müdahaleci, hazanda ser
besti taraftarı oldukları noktalarımı değindi
ler,' 

Muhterem üyelere bu noktada şunu hatır
latmak isterim. Biraz evvelde arz ettiğim gibi 
5 yıllık plânda bu hususlara önemli işaretler 
konmuştur. Ve Türkiye'de zirai mahsûl fiyat 
politikası, yüksek fiyat politikası istikame
tinde değildir. Zirai politika maliyete sübvan
siyon verme istikametinde tecelli etmiştir. Malî 
•müdahale ile, malî müdahale yapmak suretiyle 
fiyatların namüsait istikamete teveccüh etme
sinden sakınmak lâzımdır. Buna mukabil, ma
liyenin gerekli yardımları yapmak suretiyle 
maliyetin düşürülmesi istikametinde çalışmak
tadır, Şüphesiz ki, bu istikamette sabit bir 
politika tesbitinde isabet vardır. Ve bu bakım
dan ben müdahale mubayaası suretiyle bil
farz satış kooperatifleri mevzuuna giren mal
ların fiyatlarının "anormal bir istikâmette) 
seyrinde ve, nihayet bu sebeple ihracat tıkanık
lıklarına yol açmasında isabet olmadığı kanı
sındayım. Şunu ifade etmek isterim ki; bu nok
tada ticaret rejimi tanı bir serbestiye teveccüh 
etmiştir. Malların serbestçe ihracı istikametin
de olan bir politika içerisinde, fiyatlar' yine 
arz ve talep kanunu gereğince tekevvün etme
sinde isabet olmuştur. Ancak, kanununun zama
nın şartları içinde müstahsili inkisara uğratacak 
şekilde seyretmesi halinde, Hükümetin gerekli 
tedbirleri almak suretiyle meseleyi hal mecbu
riyetinde olduğu bir vakıadır. Esas itibariyle 
Devlet vasfı, Hükümet vasfı bu noktada te
melli etmek durumundadır. Dış pazarlardaki 
gelişmeye uygun olarak bir istihsal politikası 
bulmak ve kullanmak. Bu noktada kendileriyle 
tamamen mutabık olduğumuzu ifade etmek 
isterim. Yalnız Türkiye'nin ananesinden doğan 
bir gerçek karşısında, Türkiye'de istihsali muh
telif seneler içerisinde seyyar tutabilmek çok 
zor bir mevzudur. Bunu kendileri de takdir 
buyunırlar. 
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| Ancak Devletin tekelinde veya Devlet ta

rafından istihsali tanzim edilmekte olan, bâzi 
mahsûller için yapılağeİen bir usul olabilir. 
Pancarda olduğu gibi, tütünde olduğu gibi. 
Fakat bilfarz bir buğday müstahsili vatandaşı 
bu istikamete teveccüh ettirmek veyahut bir 
fındık müstahsili vatandaşı kendi ihtiyarı veya 
Devletin telkini neticesinde başka istika-
ıneto teveccüh ettirmek, Türkiye'nin şartlari 
içinde çok zor bir mesele olarak karşımızda 
bulunmaktadır. Ancak istihlâk ve ihraç şartla
rına rağmen Türkiye^de istihsali başka istika
mete teveccüh ettirmek mümkün olmaz ise 
Devletin istihsal sahalarını tahdideimcsi za
ruri olur. Nitekim kendilerinin yakından bil
dikleri fındık istihsali konusunda iktisadi bir 
tehlike belirmiştir. Avrupa'mın iİıtislâk hacmi 
muayyendir. Türkiye'nin istihsal hacmi bu tü
ketimi karşılıyaeak ve hattâ onu aşacak bir du
ruma gelmiştir. Bunun yanında bir İspanya, bir 
İtalya Aytıı istikamette çalışmaktadır. Şüphe
siz bunu kıymetlendirmekte, tındık istihsal sa
hasını tafıdidetmekte isabetli bir netice olabi
lir. Ziraat Bankasının öz sermaye kaynaklarını 
ve öz sermaye kaynaklanılın takviyesi lüzumuna 
işaret ettiler ve ayin zamanda toprak değer ba
remlerine temas ettiler, Ziraat Bankasının Öz 
kaynaklarının takviye edilmsi lüzumu aşikârdır. 
Bugün için Ziraat Bankası 2 750 milyonluk zirai 
plasman yapar. Bir milyar civarında da ticari 
plasman yapmaktadır. Ve bunun dışında, yatı
nın ihtiyaçları da yine bu plasman dışındaki 
miktarlarla karşılanmaktadır. Bu plasmana tah
sis edilen miktarın ancak r/c 17 si Ziraat Ban
kasının zati kaynaklarından % 20 side dış kay
naklardan karşılanmaktadır. Hakikaten Ziraal 
Bankası uzun vadeli plasman yapan 'bir müesse
sedir. Ziraat Bankasının dışardan temin ettiği 
kısa, vadeli kaynaklara uzun vadeli kredilej' is
tikametinde kullanılma zorluğu karşısında kalmış 
olması, Bakanın teknik bakımdan üzerinde ehem
miyetle durması lâzımgelen bir konudur. Bu se
bepledir ki, uzun vadeli norma! kaynakların ar
tırılmasına eğer imkân yoksa, uzun vadeli diğer 
kaynakların çoğaltılması istikametinde tedbirle

rin getirilmesinde isa'bet vardır. 'Muhterem üye
lerce de bilinen hacmi içinde bu sene huzurunuza 
gelen bütçe Ziraat Bankasına yüzde bir nesbe-
tinde yardım yapma imkânını kısmen sağlamış-
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tır. 130 milyona karşılık 25 milyon liralık bir 
ödenek konulmuştur. Bu şartların içinde Ziraat 
Bankasının uzun vadeli kaynaklarının, normal 
olan tevdiat dışında takviye edilmesini ieabet-
tirmektedir. Son zamanda bâzı hususlarda ça
lışmalar yaptık. Bunlardan 1 incisi Ziraat Ban
kasının 5389 sayılı Kanun gereğince tahvil çıkar
ması meselesi idi. Hükümet çapında lıu kon m la 
gerekli kararı almış bulunuyoruz. 2 ncisi "Ii)00 
yılında çıkmış bulunan 301 sayılı Kanunla alâ
kadardır. Ve ileri batı memleketlerinin tat
bik ettiği cazip bir usulle ilgili bulunmaktadır. 

Muhterem, üyeler, hakikatte 47 milyar liralık 
millî gelir içinde zirai hâsıla 19 milyar civarın
dadır. Bu .19 milyar zaria hâsıladan Ziraat Ban
kasına intikal eden çiftçi tasarrufu hiç mesa
besindedir. Türkiye'de kurulmuş namütenahi 
bankalar, ziraatteıı hâsıl olan tasarrufu bölüş
mektedir. Hakikatte ziraatteıı hâsıl olan ta
sarrufu Ziraat Bankasına kaydırmakta fayda 
vardır. 301 sayılı Kanun bu istikamette çıka
rılmıştır. Banka mevduatlarının kanuni kar
şılığı olan % 20 lerin yirmisi, Banka Kredileri 
Tanzim Komitesi Kararı ile zirai plasmanda 
kullanılmak üzere Ziraat Bankasına veıilf-icek 
idi. Fakat maalesef o tarihten bu yana Banka 
Kredileri Tanzim Komitesi bu- istikamette bir 
karar alamadığı için ziraatteıı doğan tasarru
fun tekrar zirai sahaya intikali sağlanamamış
tır. Biz bu noktada meseleyi tetkik ettik ve 
tekrar Banka Kredileri Tanzim Komitesine 
götürmek üzere karar almış bulunuyoruz. Şüp
hesiz ki, Banka Kredileri Tanzim Komitesinin 
alacağı, karar gereğince orada toplanmış bulu
nan kanuni karşılıkların yüzde 20 si nispetin
de Ziraat Bankasına uzun vadeli kaynak bu
lunması imkân dâhiline girecektir. Bu suretle 
bu yıl içinde Ziraat Bankasının imkânları, 
plânda kendisine vazife olarak verilmiş olan 
hizmetlerin ifası için lâzım gel en miktarın mu
ayyen bir kısmı dâhilinde karşılanmak duru
munda olacaktır. 

Muhterem Orhon, tlpprak baremi üzerinde 
durdular. Ziraat Bankası diğer bankalarla. 
aynı durumdadır. Ziraat Bankası arazi ve 'tar
layı münhasıran istihsâl ihtiyacı için kredi ve
ril-. Muhtemel riskleri göze almak suretiyle bu 
araziye alım bedelini ve hâsılı gayrisafisini ab 
m ak suretiyle muayyen bir birim bulur. Bu

lunan bu toprak baremi birimi alım - satım kıy» 
metinden farklı olduğu için şikayetlere mevzu 
teşkil eder. Ama bir bankanın ileri tarihlerde
ki rikst dikkate alınırsa, toprak değer barem
lerinin de alnı - satım kıymetlerinin ya kin en 
fakibetmemesi lüzumu ortaya, çıkar. Ancak. 
bu tesbitlerin beş yılda bir yapılması lâzım. 
Yapılmamış ise şüphesiz ki, bu mevzuda muh
terem üyelere intikal eden şikâyetler haklıdır. 
Mevzuu o istikamete teveccüh ettirmek imkânı 
bankanın mevzuatı içinde mümkün bulunmak
tadır. 

Tarım satış kooperatiflerinin idaresine siya
setin karışması ve bu konuda idaresine siyasetin 
karışması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alın
ması hususundaki görüşleriyle iştirak halinde 
olduğumu ifade etmek isterim. Biraz evvel arz 
ettiğim kooperatifler kanun tasarısına bunu 
ön 1 ivecek bir hüküm konulmasında kararlı bu
lunmaktayım. 

Ksas itibariyle kooperatifçiliğin beşiği olan 
İngiltere'de Rosehdail ve Almanya'da Raifein-
sen kooperatiflerinde bunu temin edecek hü
kümler çok eski tarihlerde bu memleket
lerin. kanunlarına konmuştur. Dinin ve poli
tikanın kooperatifin kapısından giremiyeceği 
hakkındaki esas hükümler o tarihte bile düşü
nülmüştür. Bu itib'aıia bu memleketlerde o 
tarihte tatbik edilen hükümleri bizim hiç olmaz
sa bu tarihte kendi mevzuatımıza almamızda 
isabet olduğu muhakkaktır. 

Sayın Karavelioğlu, Ticaret Bakanlığının 
Teşkilât Kanununun yetersizliğine işaret bu
yurdular. Bu sebeple tekrarına mahal bırak
mamak üzere bunu geçiyorum. Petrol Ofisi Ka
nunu; bu kanun tasarısı üzerindeki fikirlerine 
cevap arz etmek istiyorum. Malûm olduğu 
veçhile. Petrol Ofisi Millî Korunma Kanununa 
;.':öre kurulmuş bir müessese idi. Millî Korunma 
Kanununun lağvından sonra hukukî mesnedi 
58 saj-ıh Kanun hükümleri içinde kaldı. Haki
katte bu da mesnet olmaktan uzak bir çerçeve
dir. İkinci. Koalisyon Hükümeti petrolün istih
salinden istihlâkine kadar geçen devrenin bir 
teşekkül etrafında toplanmasını lüzumlu ve 
yerli petrolün himayesi bakımından zaruri 
addettiği içindir ki, Petrol Ofisi Türk Petrolleri 
Anonim Ortaklığı ile 'birleşmesi ve fakat Pet
rol Ofis şahsiyetinin, muhafaza edilmesi Ikaydiyk 
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bir kamın tasarısı hazırlamış bulunuyorduk 
Hu kanun tasarısı M illet Meclisirde Maaye Ko 
misyonunda görüşülmektedir. 

Sayın Karavelioğlu, kredi politikasına. temas 
ettiler ve kredi akışnnn neticelerine değindik
ten sonra kredinin tahsis edilmesi lâzungelen 
sahanın önemine isa rot ettiler. Hemen şunu 
ifade etmek islerim ki, Türkiye'de bir selektif 
kredi sistemi maalesef yoktur. İhracata müte
veccih olan krediler ve onun yanında çiftçiye 
ve küeük. sanat erbabına verilen krediler 
dışında bir selekti!* kredi maalesef görmüyoruz. 
Ancak bu konuda kredi hacmmdaki artırımların 
münhasıran ihracatı ve istihsali takviye edecek 
istikamete kaydırılmasında ben de lüzum ve zaru
ret gördüğümü ifade etmek isterim. Ve biraz ev-
ver ziraat sahasından doğan tasarrufun yine o sa
haya intikal ettirilmesindeki lüzuma işaret etti
ğim zaman zannediyorum, kendilerinin öne sür
mek durumunda oldukları fikirle mutabakat ha
linde olduğumu da ifade etmiş bulunuyorum. Fa
izlerin yüksekliğine işaret edildi. Hakikate ban
ka faizlerinin yüksekliği üzerinde durulması lâ
zım gelen bir nokta olarak görülüyor. Ancak 
muhterem üyelerin de malûmu olduğu veçhile, 
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu iktisadi kon
jonktürün yükselmeye temayül gösterdiği kabul 
edilirse, faiz hadlerinin düşürülmesinin doğru 
olmayacağı fikrini şahsan muhafaza etmekteyim. 
Mütalâamı diğer bir noktada toplamak isterim. 
Hakikatte bankaların tediyata verdiği faiz ile 
müstakrizden aldığı faiz arasında büyük gibi gö
rünen marj, maliyet hesapları tetkik edildiği za
man daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. Bil
farz reeskont nisbeti, Merkez Bankasından alman 
paranın banka kapısındaki maliyeti % 7,5 tur. 
Umumiyet itibariyle (:/c 3 ü geçecek seviyede ve 
hattâ bâzı bankalarda yüzde 4 ü geçen istikamet
lerde idari masrafları kabul etmek lâzım gelir. 
Şu halde reeskont faizi 7,5 diye mütalâa edilir
se maliyette» i l , 5 - 12 rakamını elde etmek müm
kündür. Bankaların normal olarak faize ilâveten 
aldıkları komisyon dışında faiz miktarı bir iştira 
muamelesinde 13,5 civarındadır, normal olarak 
iskontoda yüzde 10,5 t'ur. Bu itibarla iki faiz 
arasındaki fark, bankaların normal masraflarını 
idameye ancak imkân verecek bir nisbette oldu
ğunu kabul etmek lâzım. Böylece ancak belki 
komisyonlar üzerinde durulması mümkün olabi
lir. Faizlerden zivade bir banka, hizmetinin de 

ifası halinde alınan komisyonların üzerinde ayrı 
bir tetkik yapılmasında isabet görülebilir. Ve bu 
noktada bir çalışma yapılması da mümkün bulun
maktadır. 

Daha evvelki mütalâanı sırasında standardi-
zasyon çalışmalarına ve yabancı ses mayo konusu
na temas etmiş bulunmaktayım. Kooperatifçilik 
anlayışında kendileriyle tamamen mutabakat ha
linde olduğumu ifade etmek isterim. Ve Anayasa
ya konmuş hüküm bu noktada Hükümete bir vazi
fe, fakat memleketin şartları içinde memnuniyet-
bahş olarak mütalâa edilmesi lâzım gelen munzam 
bir vazife tahmil ettiğini de ifade etmekle zaru
ret görmekteyim. 

Dış ticaret konusundaki mütalâalarımı biraz 
evvelki umumi konuşmalarım arasında cevaplan
dırmış bulunmaktayım. 

Yatırım maları ithalinin Devlet İktisadi Te
şekkülleri kanalı ile yapılması konusunda şunu 
söylemekle yetineceğim; hakikatte bugünkü tica
ret rejimi içinde Devlet dairelerinin, Devlet İk
tisadi Teşekküllerinin, kamu vazifesi gören mües
seselerin ve özel kanunlarla kurulmuş olan teşek
küllerin re'sen ithalât yapması mümkün bulun
maktadır. Buna mâni bir hüküm yoktur. Ama şu
nu da ifade edeyim; bu etraflı bir çalışmaya ih
tiyaç gösteren bir mevzudur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerimle ıslahata temas 
edildi. Birinci, İkinci Koalisyon Hükümetleri za
manında ve aynı zamanda Kurucu Meclis zama
nında çıkartılmış olan koalisyon kanunlariyle, 
bunların üzerindeki 7,5 milyara yakın yük, Hazi
nece tekabbül edilmiş bulunuyor. Bu itibarla ma
lî 'külfetlerinin azaltılması noktasında bir gö
rüş birliğine varılmıştır. Ancak bundan son
raki faaliyetlerin daha müsmir olabilmesi im
kânları, yakın zamanda Senatodan geçmiş olan 
Reorganizasyon kanun tasarısının kanunlaşma
sından sonra mümkün olabilecektir. Şüphesizki, 
o kanunun tatbikatına intizar etmekte zaruret 
bulunmaktadır. 

Ziraat Bankası alacaklarının tecili ile ilgili 
bir noktaya değindiler. Muhterem arkadaşla
rım, bu müessesede hizmet vermiş olan bir kim
se olarak ifade- etmek isterim ki, tecil kanunla
rı hakikatte müstahsil a. - samimi olarak arz edi
yorum - fayda getirmez. Ziraat Bankası 'Kanu
nunun 47 nci maddesi; esas itibariyle dolu, sel 
v.s. gibi tabiî aJViier veya fevkalâde sebeplerle 
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bir borcun tecil edilmesine imkân vermiştir. 
Gerek şahıs olarak, gerek mmtaka olarak biraz 
evvel arz ettiğim afetlere mâruz kalmış olan 
bir kimse normal yollar içinde, gerekli vesika
yı bankaya ibraz etmek suretiyle borcunun te
cilini talebedebilir. ve evvelki tarihlerden bu 
yana Ziraat Bankasının bu kabil hasarlar se
bebiyle veya âfet sebebiyle normal olarak her 
sene bu alacaklarının yüzde 20 gibi bir kısmı 
tecil edilmektedir. Bu alacakları, muayyen bir 
tarihe geldikten sonra, hele 1957 - 1960 tarih
lerinde yapılan taksitlendirmeden sonra yeni 
bir taksitlendirmeye tabi tutmak, ve Ibu suret
le Ziraat Bankası alacaklarının gayriseyyal ha
le gelmesi, bu müessese için bir takım malî güç
lükler doğuracak istikâmettedir. Aslolan mese
le müstahsilin borçlarının taksitlendirilmesinden 
ziyade çiftçiye yeni istihsal kabiliyetini ve gü
cünü kazandırmak şeklinde tecelli etmelidir. 
Ve Ziraat Bankasının imkânlarını takviye et
mek suretiyle hakikatte istihlâke konan kredi
yi istihsal sahasına tevcihte isabet vardır. Zi
raat Bankasının kredi tevzii nazari olarak kre
di mevzuatı içinde iyi işlemişdir. Fakat tatbi
katta nazari sahada iyi işlenmiş olan bu husus
ların aynen tatbikine imkân görülmemekte veya 
bulunamamaktadır. Ziraat Bankası müstahsıla 
bir yıllık ihtiyaçları için çevirme kredisi verir. 
Bunun dışında uzun vadeli krediler verir Ekip
man temini, bahçe tesisi v.s. temini için. Ziraat 
Bankasının hububat mahsûlüne verdiği çevir
me kredisi tek taksitlidir ve defaten ödenir. 
Teşkilât bugün krediyi kontrol imkânına ka
vuşmamıştır. Ziraat Bankası 2,5 milyon çiftçi
ye iki milyara yakın kredi verir ve yine Ziraat 
Bankası teşkilâtında teknisyen adedi 15 - 20 yi 
geçmez. Bu itibarla aslolan mesele kısa vadeli 
kredilerden ziyade uzun vâde ile verilmiş olan 
kredilerin yerine masruf olmasını temin edecek 
teşkilâtın kurulmasıdır. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, Ziraat Ban
kasının kendi ziraat teknisyenleri adedini ye
teri kadar genişletmek suretiyle buna imkân 
vermek veya mevcut olan tarım veya veteriner 
teşkilâtlarından istifade şarttır. Biraz evvel sa
yın senatörün ifade ettikleri hususa rağmen 
ben Ziraat Bankasının ikinci bir teknik teşkilâ
ta sahilbolmasmm çok masraflı olacağını müta
lâa ederim ve bu noktada bir taraftan Ziraat 
Bankası ikrazatmm çok geniş olduğu yerlerde 
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I ziraat elemanlariyle kadroları takviye etmek 

durumunda olduğu kadar bir taraftan da ora
da vazife görmekte olan tarım teşkilâtı eleman
larının faaliyetlerinden istifade edilmesinde isa
bet olduğu kanaatini taşırım. 

Sayın Kemal Oral Ziraat Bankası, Halk 
I Bankası, Emniyet Sandığı kaynaklarının takvi

yesi lüzumuna işaret ettiler. Ziraat Bankası 
kaynaklarının takviyesi hususundaki görüşleri
mi arkadaşlarım biraz evvel arz etmiş bulunuyo
rum. 

Halk Bankası şüphesiz ki, Türkiye'de mev-
cudolan 500 bine yakın esnaf ve küçük sanat 
erbabının ümidi olan ve kendi çapında onlara 
faydalı hizmetler görmeye çalışan bir teşekkül
dür, Fakat hemen şunu ifade edeyim ki, bu beş 
yüz bin esnaftan ancak 78,287 civarındaki bir or
tak Halk Bankasının bugünkü imkânlarından 
istifade edebilmektedir. Ve yine nemen şunu 
ifade etmek isterim ki, Halk Bankasının bugün 
malî gücü 244 milyon lira civarında bulunmak
tadır. Halk Bankası için munzam kaynaklar 
nereden sağlanabilir? Halk Bankasının ödenmiş 
sermayesi 87 milyon civarındadır. Bu sene ya
pılan yardımla bu sermaye 100 milyonu buldu
ğu anda Halk Bankasının ödenmiş sermayesi ve 
itibarı sermayesi denk olacaktır. Bundan son
ra yine bütçeden mevoudolan imkânlar dâhilin
de yardım yapılmasını teminen bu itibarî serma
yenin bir miktar daha yükseltilmesine zaruret 
olacaktır. 

îkinci bir nokta, Merkez Bankası reeskontu
dur, Merkez Bankası reeskontlarının mevcut ik
tisadi konjoktür içinde muayyen miktarda mah
dut olduğu takdir buyurulur. 

Üçüncü kaynak AÎD yardımlarıdır. Nitekim 
bu istikamette bir 10 milyon dolarlık yardımın 
görüşülmesi Halk Bankası ile AÎD Teşkilâtı ara
sında başlamıştır. O istikamette yürütülmekte
dir. Halk Bankasının bu noktada üzerinde du
racağı husus tevdiat sahasına kayma ve diğer 
bankaların tasarruf tevdiatı toplama hususunda 
açtıkları kampanyaya kendi gücü nisbetinde iş
tirak etmek şeklinde tecelli ediyor. Zannediyo
rum-ki, tevdiat bankacılığı yapmak, Halk Ban
kası kaynaklarını artırmak bakımından kaçınıl
maz bir gerçek olarak karşımızda bulunuyor. 

I ve yine bunu temin etmek maksadiyle Halk Ban-
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kası gerekli arganizasyon etütlerine de 'başlamış 
bulunmaktadır. 

Sayın Kemal Oral Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Kanununa, Yabancı sermayeye müteallik 
mütalâalarına daha evvelki umumi görüşmele
rim sırasında cevap verdiğim için tekerrürüne 
mahal vermemek üzere geçiyorum. 

Sigorta murakabe Kanununa temas ettiler. 
Şüphesiz ki bu konuda çalışan, şirketlerin faali
yetlerini yakinen kontrol etmek elzemdir. Ni
tekim bunu temin maksadiyle iki sene evvel 
bir nmra'kaibe heyeti kurulmuştur. Bu sigorta 
murakabe heyetinin faaliyetinin daha müspet 
sahaya, intikalini temin için, yakın bir zaman
da bir plân ve program yapmak suretiyle daha 
esaslı tedbirler almış bulunuyoruz. 

Sayın Oral'm temas ettiği gibi, anlaşmalı 
memleketlerle yapılacak müzakerelerin zama
nında intacına temas etmiş bulunuyorlar. Bu 
husus Bakanlığımca üzerinde ehemmiyetle duru
lan noktadır. Nitekim anlaşmaların programı 
zamanında hazırlanmış ve müzakerelere başlan
mıştır. Yarın Çekoslovakya ile anlaşma yapa
cağız. Bunun dışında Bulgaristan, Romanya 
ve Polonya ile anlaşma, yapmak için Türkiye'den 
bir heyet hareket etmek üzeredir. Sayın inci, 
balıkçılığın kalkındırılması ve su ürünlerinin 
memleket iktisadiyeti bakımından arz ettiği 
ehemmiyete temas ettiler. Şüphesiz ki isabetli 
olan görüşlerine tamamen mutabık bulunmak. 
tayız. Ve bu istikamette alınmaısını istedikleri 
'tedbirlere de biraz evvel arz ettiğim, kanunlar 
çerçevesi içinde tevessül edilmiş bulunmakta
dır. Şüphesiz bu kanunların tatbikata intika
linden sonra zuhur edecek .aksaklıklar üzerin
de yeni hazırlıklara geçmek imkân dâhiline ge
çecektir. Burada, şunu hemen ilâve edeyim, 
bir taraftan kanun tasarıları1 üzerinde ealışılır-
ken. ihracatı geliştirme merkezi de Almanya'
dan !bir balıkçı mütehassısı getirtmek sure
tiyle Türk İmlıkçıtığınm daha müsait bir isti
kamette teşkilâtlandırılması çarelerini araştır
maktadır. Diğer taraftan yeni A İD ııin eği
tim programları içinde bir Amerikan müte
hassısının gelmesi hususunda, Türkiye'ye gel
mesi. hususunda yapılan teklife şahsan müspet 
mütalâa, vermiş bu'lunmaktayım. Onun da bu 
sahadaki çalışmalarından yakın zamanda, fay
dalanmak mümkün olacaktır. 

Sayın .V. Âdemoğlu, Ziraat Bankasının im
kânlarına. temas ettiler ve çiftçiye yapılan 
plasmanların daha geniş bir hacımda tevzii hu
susuna değindiler. Yine bu noktada ticaret plas
manına intikal, ettirilmiş bulunan kaynakla
rın o istikametten zirai sahaya kaydırılması 
lüzumuna değindiler. Benim de içinde bulun
duğum zaman zarfında yapılan çalışmalar ne
ticesinde Ziraat Bankasının münhasıran zirai 
kredi sahasındaki plasman, ihtiyacının ;6,'5 mil
yar civarında olduğu tesbit edilmiştir. Ve bu
nun. dışında hayvancılık konusunda 2,'5 milya
ra. ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Hakikatte bu 
tahminî hesaplara göre 8,'5 - 9 milyar civarın
da, olan bir ihtiyaç hacmi bugün 2,i>> milyar li
ralık bir plasman ile 'karşılanmaktadır. Ve bu 
nisbet M/l. den de azdır. Bu kadar geniş bir 
ihtiyaç, şüphesiz ki biraz evvel de arz ettiğim 
gibi münhasıran kısa vadeli kaynaklar ile kar
şılanamamış ve likidite bakımından bu durum 
isabetli bir hareket değildir. Bir taraftan Zi
raat Bankası uzun vadeli imkânlar vermek, 
diğer taraftan bu uzun vadeli imkânları en 
müsmir bir şekilde kullanmayı temin edecek 
yeni tedbirler almakta isabet vardır. Nitekim, 
Ziraat Bankası bu seneki çalışmaları içinde 
iki yerde pilot merkez kurmuştur. Bu pilot 
merkezden bir tanesi Denizli, diğeri Erzincan'
dır. Ve bu sahaya 'f)0 milyon liralık bir plas
man terfikini hedef tutmuştur. Bu pilot mer
kezlerde yapılacak rai ışımalar neticesinde biraz 
evvel arz ettiğim kısa. ve uzun vadeli krediler, 
mütehassısların, teknik 'elemanların kontrolü 
altında tanzim edilecek ve yürütülecektir. Şüp
hesiz 'bu iki polil merkezde alınacak neticelere 
göre çalışmalar tedricen, bütün yurt sahasına 
teşmil edilecektir. 

ıSayın Âdemoğlu ticari kredilere verilen bir 
milyar civarındaki plasmanın zirai kredi sa
hasına kaydırılmasında isabet görüyorlar. Muh
terem üyeler, bu 'bir milyar liralık plasmanın. 
menşeini tahlil ettiğimiz zaman mesele daha iyi 
anlaşılır. Bu bir milyarlık plasmanın kaynağı
nın 7t-t milyon lirasını ticari reeskontlar, yani 
Merkez Bankası kaynakları teşkil etmektedir. 
620 milyon liralık kaynağı ise ticari mevduat 
ve irsini dairelerin ticari hesapları ile .140 
milyon lirasını muhtelif '.alacak hesapları teşkil 
etmektedir. Yani muvakkat bir zaman için 
muhtedt' eşhas tarafından bankaya verilmiş 
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bir gün sonra, iki gün sonra tekrar geri alı
nacak para ile ilgilidir. Bu duruma göre, ben 
şahsan bir teknisyen olarak şu rakamları tet
kik ettiğim zaman bunların hemen hiçbirinin 
zirai kredi sahasına kaydırılması mümkün olan 
kaynak olarak görmediğimi ifade etmek istiyo
rum. Esas itibariyle bu kaynaklar Ziraat Ban
kasını dar bir şekilde ve hattâ, meselâ resmi 
dairelerin cari hesapları ay sonunda yatırı
lıp ay başında derhal sekilen paralardır. Bu 
paraların zirai krediye doğru kayması çok 
tehlikeli neticeler verebilir ve Ziraat Bankası
nı namütenahi 'ödeme müşkülâtı içerisinde bı
rakır. Yine Ziraat Bankası bir taraftan bu se
ne mevduat toplamada çok güzel bir netice is
tihsal etmiştir. Banka, idarecilerinin yaptığı 
çok müsait bir kampanya neticesinde son 
senelerde erişemediği bir mevduat yüksekliği
ne erişmiş ve muvaffak bir netice istihsal et
miştir.' Ziraat Bankaisı, bu kabil mevduatla
rını başka sahalara ödemek mecburiyetiyle 
karşı karşıya bırakılırsa, Ziraat Bankasının 
bugünkü elemanların yaptıkları bu müspet 
faaliyeti dahi haleldar etmiş oluruz, onlara 
sekte vermiş oluruz. Bu itibarla şahsan bunda 
bir isabet olmadığım ifade •etmek isterim; bu 
bir. 

İkincisi; Ziraat Bankası ticari kredi yö
nünde kendi kanunu içerisinde zirai mahsul1-
lori finanse eder. Ziraat Bankasının 600 ü 
mütecaviz 'teşkilâtının 400 ünde ancak diğer 
bir banka mevcuttur, diğerlerinde yoktur. Bu
rada bu teşkilâtın ticari faaliyetten çekildi
ğini tasavvur ediniz, orada zirai istihsal saha
sında çok menfi neticeler görülür. 

Ziraat Bankası kısmen istanbul piyasası dı
şında zirai mahsûl ihracatının finansmanını 
yapan bir teşekkül olarak ortadadır, izmir pi-
piyasasmdan ve Mersin piyasasından veya Ada
na piyasasından biran için çekildiğini farzedin. 
Orada ihracatın finansmanı gayet müşkül bir 
devreye girmiş olacaktır. Tahmin ederim ki, 
bu izahatımla Sayın Nuri Ademoğlu'nu tat
min etmiş bulunayım. 

Kooperatif politikası konusunda biraz ev
vel cevap arz ettim. Kendileriyle tamamen mu
tabıkım. Getireceğimiz bir kanun çerçevesi ile 
bu imkânı sağlamaya çalışacağız. Ziraat Ban
kası malî imkânlarının takviyesi hususundaki 

görüşlerimi izah etmitşim. Yine bu arada bir 
kanuiı tasarısından bahsedeyim, tasarı Millet 
Meclisindedir. Muhtemelen yakın bir zamanda 
muhterem Heyetin huzuruna gelmiş buluna
caktır. O da Türkiye'de mevcut 1 500 ü müte
caviz Tarım Kredi Kooperatifinin tevdiat ka
bulüne salâhiyet verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısıdır. Bu kanun tasarısı yakın zamanda 
kanunlaştığı zaman kooperatiflerin kendi plas
man imkânını kendisi sağlamak gibi isabetli 
bir netice doğacaktır. Biraz evvel de izah etti
ğim gibi, zirai tasarrufun, bir nisbet dâhilinde 
zirai krediye kalbedilmesl imkânı temin edilmiş 
olacaktır. Çok faydalı bir kanundur. Türk eko
nomisinde yakın bir zamanda olmasa bile, 
istikbalde çok müsait neticeler tevlidedeeek bir 
kanundur. Çıkarma şerefi inşallah Heyetiniza 
aidolur. 

Sayın Hasan Ali Türker'in bakanlığın çalış
ması için lüzumlu olan vasatın temini husu
sundaki temennilerine iştirak ettiğimi ifade et
mek isterim. Yine bu bakanlığın çalışmasında 
lüzumlu olan kanun tasarılarının bir an evvel 
çıkarılmasında şüphesiz zaruret vardır. Ben 
samimiyetle ve kendi imkân ve kudretim dâhi
linde bu hizmeti ifaya şüphesiz ki, gayret sari: 
edeceğimden Muherem Heyetiniz emin olabi
lirler. 

Zeytinyağı piyasasına temas ettiler. İlk defa 
geçen sene zeytinyağı ihracatı serbest bırakıl
mıştı. Ve bundan takriben 25 milyon dolarlık 
müspet bir netice istihsal edildi. Yalnız ge
çen seneki şartlar da, diğer memleketlerde bir * 
istihsal kifayetsizliği vardı. Ve bizim zeytin-
yağlarımız müsait bir fiyat ile satılır oldu. 
Ancak, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de 
de zeytinin var veya yok senesinde zeytin 
ve zentinyağı piyasası umumi olarak hare
ket göstermektedir. Nitekim, bu sene zeytin
yağı dahilî ve harici piyasası müsait bir istikâ
mette seyretmedi. Nitekim geçen sene 600 
ilâ 700 dolara kadar yükselmiş olan zeytin
yağı bu sene ispanya tarafından 400 ilâ 420 
dolar civarında satılmaktadır. Aslolan bira/ 
evvelde ifade ettiğim gibi istihsalin ve ihra
catın normal olan ekonomik kurallar içinde ce
reyan etmesini temindir. İhraacatın yapılma
sına mâni olan bir hüküm yoktur ve 'bu nok
tada aslolan yine ziraatte zeytincilikte ma-
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liyetin düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması istikametinde gerekli çlışmalara tevessül 
etmek olmalıdır. Zirai istihsalin maliyetine te
sir edecek unsurlarda gerekli çalışmalara tevessül 
ve bu suretle dünya fiyatlarına rekabet etmek 
imkânı bizim için mümkün olabilir. Bu vesile 
ile faydalı olan bir karara işaret etmek iste
rim, o da diğer zeytinyağı istihsal »eden mem
leketlerle rekabeti önlemek üzere Akdeniz 
memleketleri arasında yapılmış olan birliğe bi
zim de iltihak etmiş bulunmamızdır. Bu su
retle alıcı memleketlere karşı anlaşmalı fi
yatlarla çıkmakta isabet görülmüş ve bunda 
da muvaffak olunmuştur. İnşallah önümüzdeki 
gelecek aylar zarfında bunun daha müsait neti
celerini görmek bizim için mukadder olur. 

Et - Balık Kurumu ve su ürünlerine mütaal-
lik görüşlere biraz evvel cevap verdiğim için 
tekrardan sakınıyorum. 

Gerek Hasan Âli Türker ve gerekse Sayın 
Sırrı Atalay arkadalarımığ Ziraat Bankasının 
ziraî plasmanları içerisinde hayvancılığın yeri 
konusuna temas ettiler. Bu noktada tamamen 
haklı olduklarını ifade etmek isterim. Biraz ev
velde ifade ettiğim gibi, Ziraat Bankasının zirai 
plasman ihtiyacı 4,5 milyar liradır. Bunun içe
risinde hayvancılık sahasına verilmesi lâzım ge
len plasman miktarı 2,5 milyar liradır. « Buna 
mukabil 1964 senesinde hayvancılık veriminin 
artırılması bakımından verilen plasman miktarı 
135 milyon liradan ibarettir. Bunun tedrici bir 
program dahilinde ve bilhassa pilot merkezlerin
deki istihsal sahalarında tatbik edilmek sure
tiyle Türkiye sathına teşmil edilmesinin gözden 
geçirilmesi ve bilhassa hayvancılıkla iştigal eden 
sahalarda hayvancılık kredilerinin daha önemle 
ele alınmasında isabet olduğu muhakkaktır. 1964 
icra programında Ziraat Bankasının hayvancılık 
sahasına otuz milyon Türk liralık yeni bir plâs-
man verilmesi ön görülmüştür. Plân hedeflerinin 
tahakkuku için Ziraat Bankası kaynağının ver
diği imkân nispetinde, banka gayret gösterecek
tir ve göstermektedir. 

Kontrollü kredi konusuna temas ettiler. 
Onu da biraz evvelki maruzatım esnasında ce
vaplamış bulunmaktayım. 

Dış ticaret konusunda ve bilhassa dış ticaret 
teşkilâtının çalışmasına temas edildi. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu teşkilâtımızda 

mevcut Teşkilât Kanununun verdiği imkân nisbe-
tinde kıymetli elemanlar çalışmaktadır. Şüphesiz 
ki, bu Teşkilât Kanununun yeni ihtiyaçlara nis-
bette bir revizyona tabi tutulmaması sebebiyle 
bâzı zaıfları da bünyesinde topladığı malûmdur. 
Bunda arkadaşlarımla mutabıkım. Yalnız gene 
şunu ifade etmek isterim ki, bu teşkilâtın bünye
sinde çok kıymetli arkadaşlar vardır. Ve gene Ti
caret Bakanlığının eğer ihracat ve ithalâtta bir 
müsbet faaliyeti varsa, tamamen kendi şayi gay
retleri neticesinde bunun müspet ve menfi taraf-
lariyle bütün neticelerini bu teşkilât omuzların
da taşımaktadır. Eğer Muvaffak olmuş bir netice 
varsa şunu da ifade edeyim; bu netice, yetişmiş 
arkadaşların vazife anlayışının bir neticesidir. 
Burada çalışan arkadaşlarımız, dış teşkilâtta ça
lışan arkadaşlar muntazaman kendi fâaliyet saha
larında 3 er aylık raporlar hazırlarlar; bulunduk
ları piyasa şartları içerisinde ve Türkiye'de yapı 
lan ihracat maddeleri üzerinde lüzumlu malûmatı 
muhtevi raporları merkeze gönderirler. 

Ayrıca senede bir de rapor tanzim ederler. Bu 
raporların değerlendirilmesi gerek ithalât gerek 
ihracat programlarının hazırlanması dolayısiyle 
imkân dâhiline girmektedir. 

Sayın Akif Eyidoğan süt sanayiine temas etti
ler ve bu sanayi için de teşekkül eden kurumun 
daha müsmir bir şekilde çalışmasını temin ede
cek tedbirlerin alınmasına değindiler. Biz Tica
ret Vekâleti olarak ihracatı geliştirme merkezini 
bu noktada vazifelendirmiş bulunuyoruz ve süt 
mamullerinin değerlendirilmesi ve aynı zamanda 
ihracını temin edecek tedbirlerin alınması ve tav
siyeler ilgili teşekküllere duyurulmaktadır, il
gili bölgelere bu tavsiyelerin iletilmesini temin 
edecek çalışmalarda t. G. M. nin ihracat çerçevesi 
içinde neticelendirilmek üzeredir. 

Yine şunu ifade edeyim ki, Süt Sanayi Ku
rumu Tarım Bakanlığının faaliyet çerçevesi için
de bulunmaktadır. Bakanlığın bu noktada daha 
mütemmim ve faydalı olan tedbirleri alacağı mu
hakkaktır. 

Sayın Eyidoğan fiyat kontroluna temas etti
ler. Yatırımların tahakkukunun realize edilmesi, 
millî gelir hâsılasının derpiş edilen nisbette rea
lize edilebilmesi için fiyatın kontrol altında tutul
masına değindiler. Ve bilhassa artan ücretlerden 
endişe duyduklarını ifade ettiler. Şüphesiz ki, bu 
noktada haklıdırlar. Devlet Plânlama Dairesi ta-

632 



C. Senatosu B : 
rafından yapılan etütlerde, ücretlerin Türkiye'de 
fiyat hareketlerini en yakmen takibeden unsur 
olduğu tesbit edilmiş bulunuyor. Hattâ o kadar 
ki, tam iki sene zarfında ücret artışları, millî ge
lirdeki artışları yakından takibetmektedir. Şüp
hesiz, iktisadi teşebbüste bir verim artışı yoksa 
ücretlere yapılacak zamlar tabiî menfi yönde te
sir edecektir. Ama bir verim artışı da o zaman 
zarfında sağlanabilmişse, ücretlere yapılacak zam 
fiyatlara menfi yönden etki yapmıyacaktır. Nor
mal olan, plânın öngördüğü istikamette verimin 
artırılması ve verimin artırılmasiyle ücretlerin 
yükseltilmesidir. Aksi halde, ücret artırılmaları
nın piyasaya yapacağı inikasın fiyatları da aynı 
zamanda müteessir edeceğini normal iktisat nos
yonu içinde kabul etmek iktiza eder ve biz Hü
kümet olarak bu noktada gerekli tedbirleri almış 
ve kamu sektörü istikametinde gerekli telkinleri 
yapmış bulunmaktayız. 

Sayın Atalay'm kalkınmanın fert gelirini ar
tırmak suretiyle mümkün olabileceği hakkındaki 
mütalâaları ile tamamen mutabakat halinde oldu
ğumu ifade etmek isterim. Canlı hayvan, dondu
rulmuş et ve bunun ihracı konusuna temas edil
miş bulunuyor. Hemen şunu ifade edeyim ki, 
bizde canlı hayvan ihracı libere edilmiş, yani ser
best bırakılmıştır. Her hangi bir tahdit veya 
lisans mevzuu yoktur. Bu itibarla her hangi bir 
ihracatçı gerek re'sen, gerek bizim teşkilâtımız 
vasıtasiyle bir ihraç kapısı temin ettiği takdirde, 
mevcudolan bu serbesti rejiminden istifade etmek 
imkânına tamamen sahip bulunmaktadır. Nite
kim, bu ihracatı teşvik istikametinde Sovyet Rus
ya ile 1,5 milyon dolarlık bir kredi anlaşması 
yapmayı dahi göze almış bulunmaktayız. Yani, 
bu miktar dâhilinde Sovyet Rusya'ya bir kredi 
vermiş bulunuyoruz. Bu istikamette alınacak ted
birlerden birinin bu olduğunu, muhterem heye
tinizin kabul edeceği muhakkaktır. 

Besicilere besi kredisi açılması lüzumunu 
şüphesiz ki, kabul etmek lâzımgelir. Nitekim AÎD 
programları içinde 15 milyon liralık bir besi kre
disinde, bilhassa şeker fabrikası bulunan mmta-
kalardaki müstahsil istifade etmektedir. Bu 
besi kredisinin memleket çapma teşmili ve daha 
müsait hale ifrağı meselesi, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi Ziraat Bankasının kredi imkânla
rına bağlı olan bir keyfiyet olarak görülüyor. 

Et narhı meselesine temas ettiler; malûm ol-
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duğu veçhile et narhı, Belediyeler Kanununun 
15 nei maddesi ile belediyelere, belediye mec
lislerine bırakılmıştır; bâzı belediye meclisleri 
buna lüzum görür, bu narhı koyar, bâzıları koy
maz. Bunun kaldırılması, plânın ve Hükümetin 
öngördüğü, lüzumlu gördüğü hususlardandır, 
kaldırılması istikametinde çalışmalar yapılmak
tadır. 

Sayın Kalpaklıoğlu, sebze ve meyva ihra-
caatınm lüzumuna ve bunun Türk ekonomisinde 
arz ettiği yere salâhiyetle temas ettiler. Şüphe
siz, Türkiye'nin ananevi mahsullerinin dışında 
yeni mahsuller bulunmaktadır ve ihracaatm bu 
istikametlere doğru teksif edilmesinde fayda 
vardır. Klâsik olan ve hele bilhassa zaruri ih
tiyaç metaı olmıyan maddelerin yerine, yeni 
mahsuller bulmak, iptidai maddelerin yerine 
yarı mâmûl maddelerin ihracına çalışmak, müna
kaşa edilmesine lüzum olmıyan bir keyfiyet ola
rak görülmelidir. 13u maksatla 261 sayılı bir 
Kanun çıkartılmıştır. Mâmûl maddelerin ihra
cında, 90 bin liradan fazla mamul madde ihrace-
den kimseler yüzde 10 nispetinde vergi iadesin
den ilk anda faydalanacak ve yapılacak kati he
sap neticesinde 'bu yüzde 10 miktar dahi bir 
miktar artacaktır. Yine 261 sayılı Kanun tat-
bikatiyle alâkalı kararnamede, konserve sana
yinin ilk olarak bu vergi iadesinden istifade et
mesi hususu öngörülmüştür. Bu itibarla kendi
lerinin misâl olarak ifade ettikleri turşu mese
lesinin, konserve sanayi içinde bu istikamette 
bir şansı bulunmaktadır. 

Soğuk hava kamyonlarının gümrük resmin
den muaf tutulması hakkındaki görüşlerle mu
tabıkım. Yalnız şunu ifade edeyim ki, Türki
ye'de son senede bir montaj sanayii kurulmuş
tur ; soğuk hava kamyonlarının yapılmasını te-
minen. Bu montaj sanayiinin çalışmaları müs
pet safhadadır. Bunun yanında bu fabrikanın 
kapasitesini tetkik ederek, eğer bu kapasite 
ihtiyaca kâfi gelmediği tesbit edilirse, şahsan ar
kadaşlara gerekli talimatı vererek ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı ile bir temas yapmak sure
tiyle soğuk hava kamyonlarının Gümrük Vergi
sinden muaf tutulması hususunu ineeliyeceğim. 

Lüks eşya konusuna temas ettiler. Bu nok
tada hemen şunu ifade etmek isterim ki, bizim 
4 Ocak tarihli dış ticaret rejimiyle alâkalı mev
zuatımız Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Resmî 
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Gazete tetkik edildiği zaman bunların içinde 
lüks eşya mahiyetini taşıyacak bir madde göre-
ıniyeceklerdir. Lüks maddeden ne anlıyoruz? 
Şüphesiz, burada mutabakata varmakta isabet 
vardır. Havaiei zaruriye istikametinde bir 
madde ise, bunlar bizim kotalarımızda yer al
mamış olan nesnelerdir. Bunların piyasaya tür
lü giriş şekilleri vardır. Onları da yakın en bi
leceklerdir. Bu itibarla o noktada Gümrük ve 
Tekel Bakanlığıyla 'birlikte gerekli tedbirleri al
mak şüphesiz ki, mümkün bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler, benim vereceğim iza
hat bu noktada bitmiş bulunuyor. Sabrınız için 
ve yine benim için çok faydalı olan tenkidler 
ve özel görüşleriniz için teşekkürlerimi arz et
mek isterim. (Alkışlar) (Sual soracağız sesle
ri) 

I .i AŞK AN — Arkadaşlar müsaade ederseniz 
bir hususu tavzih edeyim. Da'ha iki tane büt
çeyi görüşmemiz lâzım. Binaenaleyh, eğer su
alleriniz varsa Bakana yazılı olarak arz edin, 
size yazılı olarak cevap arz etsin. İşi daha faz
la uzatmıyalım. 

'RIFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — KPendim, su
alimiz gayet kısa olacak. 

BAŞKAN — Sualler kısa olmak şartiyle bu
yurun. 

RIFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Toprak Mah
sulleri Ofisi Nevvyork'da nakliyatı tanzim etmek 
üzere bir büro açmak niyetinde imiş; bu doğru 
mu veya açılmış mıdır? 

TİCARET BAKANİ FENNÎ İSLİMYELl 
(Devamla) — Efendim; 2 nei koalisyon Hükü
meti zamanında, Newyork'ta afyon satışlarını 
tanzim ve AİD yardımlarından sağlanan yağlar 
d ol ay isiyle Newyork'ta bir büro faaliyete başla
mıştır. Bunun dışında nakliyat v. s. gibi bir işle 
alâkalı yeni bir teşkilât tarafımdan düşünülme
mektedir. 

RIFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Efendim, bu 
büro nakliye ile de meşgul olacak mıdır? 

TİCARET BAKANI FENNÎ ISLİMYELİ 
(Devamla) — Bittabi efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sabahattin Tanman. 
SABAHATTİN TANMAN (istanbul) 
1. Liberasyon listeleri ve kotalar mevzuu 

maddeler mey anında lüks telâkki edilebilecek 
eşya olmadığı hususu Sayın Bakan tarafından 
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I ifade edilmiştir. Yine de listeleri ve kotaları 
I tetkik ettim böyle bir eşya göremedim. 
I Bu listelerde bulunan eşyanın Gümrük vergi-
I leri evraklarının ithal taleplerini artırdığı ka-
I naatinde misiniz ? 

Sanayiin muhtacolduğu iptadai maddelerle 
malzemenin ve ilâçların maliyetlerini artıracak, 
dolayısiyle eşya fiyatlarına tesir edecek zam ve-

I ya ithal tahditlerini nasıl karşılarsınız ? 
Liberasyon listeleri ve kotalarda mezkûr 

maddelerin ithallerine ait teşebbüslerinin % 10, 
% 20, % 50, % 60, % 70 olarak tesbiti keyfiyeti 
umumiyetle ihhalâtçılarm taleplerini tahdidede-
cek ve mal fiyatlarını artıracak mıdır? 

2. Ticaret anlaşmaları yapmak üzere dış 
memleketlere gönderilen heyetler, evvelce 
heyet Başkanının yanında alâkalı bakanlardan 
birer temsilci alınmak suretiyle, t er ekküb ettiril
di. 

Bugün ise heyetlerin Ticaret Bakanlığından 
bir zatın başkanlığında Ticaret Bakanlığından 
bir veya iki temsilci, Maliye Bakanlığından iki 
temsilci, Merkez Bankasından iki temsilci, diğer 
bakanlıklardan birer temsilci olmak üzere teşkil 
ettirildiği duyulmaktadır. 

Heyetlerin bu şekle ifra edilmesindeki sebep 
ve zaruretlerin izahını? 

Beher temsilciye yol masrafları hariç ne mik
tar döviz verildiğini? Harcamaların hangi ba
kanlık bütçesinden yapıldığını? 

Her sahada tasarruf düşünülür ve vatandaşa 
şiddetle tavsiye edilirken bu nevi harcamalara, 
gitmenin ne kadar doğru ve uygun bulunduğunu? 

Sayın Bakandan rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI FENNÎ "İSLİMYELİ 
(Devamla) — Efendim; bilâteral anlaşmalar 
yaptığımız memleketlerle anlaşmaların senede 
bir defa yenilenmesi zaruridir. Teamül halinde 
bir sene biz heyet gönderir yenileriz, bir sene 
de emi ar buraya heyet gönderir, yenilerler. Bu 
heyetler, biraz evvelde arz ettiğim gibi bu sene 
Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Polon
ya'ya gidecekler ve nitekim israil ile Çekoslo
vakya'dan da bir heyet burada bulunmaktadır. 
Bu heyete Ticaret Bakanlığından en yüksek 
rütbeli bir arkadaşın başkanlık etmesi yine tea
mül icabıdır. Bunun dışında bir başka hususu 
şu anda bilmiyorum, bana intikal etmemiştir. 

I Bunun, tasarruf istikametinde bir mütalâa ile 
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alâkası olmadığına kaaniim. Esas itibariyle 
Türkiye için ithalâtın tanzimi, ihracatın yapıla
bilmesi tasarruf kadar mühim bir problem ola
rak karşımızdadır. Ve biraz evvel de arz etti
ğim hususlar bunu teyidedecek mahiyettedir. 

Kotalarda yüzde 70 - 60 - 50 teminat nisbet-
lerine temas edildi. Bunların fiyat yükselişleri
ne âmil olup olmıyacağı keyfiyeti üzerinde du
ruldu. Muhterem üyeler, bir kere plânda derpiş 
edilmiş olan miktarın üzerine ^ithalâtımızı çı
kartmak, Türkiye ekonomisi bakımından bir 
zafiyet unsuru olduğu için bu tedbiri aldık ve 
bunu plân derpiş ettiği limit içinde mahfuz tu
tabilmek için teminat hadlerini artırdık. Nite
kim 11 nci kotada buna mümasil tedbirle alın
mıştır, Şunu arz edeyim ki, bu kabil tedbir 
münhasıran Türkiye ticaret rejiminde değil, 
meselâ Yunanistan, meselâ diğer Batı memle
ketleri de bu gibi tedbirleri almaktadır. Zira 
liberasyon dâhilinde hareket eden memleketler 
liberasyon limitlerini mahfuz tutmak ihtiyacını 
zaman zaman duyarlar. Yunanistan'da bu lüzu
mu duyduğu içindir ki, yüzde 70 değil, yüzde 
200 nisbetinde bâzı maddeleri teminat haddine 
tabi tutmuştur. Bizim de hareket noktamız bu
dur. Bunun da muhterem sanayici ve ithalâtçı
lar tarafından anlayışla karşılacağma eminiz. 

2 nci bir noktaya da temas etmek isterim; 
hakikatte Türkiye'de bir zümre türemiştir ki. 
o da normal olarak fonksiyonu, ithalâtçı olmı-
yan kimseler, ithalâtçı olmadıkları halde ithalât 
lisansları alınıp satılır hale gelmiştir. Karşı ted
birleri almak lüzumu aşikârdır. Bunun tedbirini 
almadığımız ahvalde bundan doğan fiyat fark
ları hakikatte o zaman müstehlikin omuzlarına 
yüklenecektir. Buna mâni olmak için ithalât 
hadlerini, teminat hadlerini artırmayı ve parça 
başına olan miktarı da asgari bir miktarla tes-
bit etmeyi zaruri gördük ve 4 Ocakta tesbit edi
len kotalara bu hususta katî hükümler koyma
ya ihtiyaç duyduk. 

Bu noktada arz edeceğim husus bu kadardır. 

SABAHATTİN TANMAN (istanbul) — 
Efendim, bu anlaşmaların senede bir defa yeni
lendiği malûm. Gelen heyetler de bilinmektedir. 
Bunların temsilcileri de vardır. Her vekâlet de 
bir temsilci gönderiyor. Şimdi bu temsilcilerin 
artırılmasının sebebi hikmeti nedir? Ve ne ka
dar artırılıyor? Her vekâlet bunu artırmıyor. 
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Yeter derecede döviz de veriliyor. Tasarruf nok
tasına gelince burada Sayın Maliye Bakanı ta
rafından izahat da verilmiştir. Şimdi bunlara ne 
miktar döviz veereeğiz? Bu miktar fazladır ve 
verilmemesi inancındayım. Nitekim, 1963 te 
Garp memleketlerine giden heyetimiz reis hariç 
5 elemandan ibaretti. 

TİCARET BAKANI FENNİ İSLİMYELİ 
(Devamla) — Efendim, Ticaret Bakanlığı tara
fından bu konuya tefrik edilen eleman adedin
de bir değişiklik yoktur. Diğer bakanlıkların 
bu konudaki ihtiyaçlarının mahiyeti hakkında, 
şahsan bir fikir serdetme durumunda olmadı
ğımı takdir edersiniz. Bu itibarla, kendilerine 
sual tevcih ederseniz daha isabetli olur, kana
atindeyim. Yalnız şunu ifade edeyim ki, kendi
lerine verilen harcırah miktarı Memurin Harcı
rah Yönetmeliği hükümlerine tamamen muta
bıktır. Bunun dışında bir harcırah ödenmesi 
imkân dâhilinde değildir. 

HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) - - Sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN ALİ TÜRKER (Devamla) — Sayın 

Bakan Güney - Doğudaki canlı hayvan kaçak
çılığını önlemek üzere açık pazar gibi iktisadi 
bir tedbir düşünmekte midir ? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Devamla) — Efendim, Cenup hudutlarından 
hayvan ihracatının serbest bırakılmadığı tarih
te kaçakçılık yapılıyordu ve bu sebepledir ki. 
ihracat serbest bırakılmıştır. Ama, mevcut fiyat 
farkları dolayısiyle bu kaçakçılığa devam edil
diği söylenmektedir. Şüphesiz ki, sayın senatö
rün ifade ettiği istikamette bâzı tetkiklerin, ya
pılmasına ihtiyaç vardır. Bunu tetkik ettikten 
sonra daha etraflı izahat vermek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Ziraat 

Bankasının köy evleri yapma fonundan 50 mil
yon Türk lirasına yaptırmakta olduğu birçok 
evler vardır. Bunların brüt olarak değerleri ne
dir? Yapıldıktan sonra mürekkep sistemle işle
tilen bu masrafların tasfiyesi hakkında Sayın 
Bakan ne düşünmektedir, bunu rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Devamla) — Mesele Ziraat Bankasının muha
sebe kayıtlariyle ilgilidir. Bildiğim kadarını arz 
etmekle yetinmek isterim. Ziraat Bankasının 
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Gemlik'te yaptırdığı evlerin portesi 24,5 milyon 
civarındadır. Bunların maliyetlerinin yüksek 
olması sebebiyle müstahsıla intikal ettirileme-
diği tesbit edilmiştir. Bu istikamette Ziraat Ban
kası maliyeti düşürmek maksadiyle faizi asgari 
hadde indirmiştir; zannediyorum ki, yüzde üç 
civarında. Aynı zamanda ekspertiz komisyon
ları da kaldırılmıştır. Buna göre yeni bir mali
yet tesbit etmek suretiyle müstahsıla intikal 
ettirilmesine gayret sarf etmektedir. Bunun ne
ticesi muhterem senatöre ayrıca tetkik yapıl
dıktan sonra arz edilebilir. 

Bunun dışında, üç ildeki çiftçi meskenlerinin 
portesi hakkında şu anda bir fikre sahip deği
lim. Fakat bunu da zannediyorum ki, her 3 ilde 
yapılan evlerin yekûnu 70 milyon lirayı bulmak
tadır. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Sual sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHÎ BATUR (Devamla) — Ziraat Ban

kası bugünkü haliyle bir Devlet müessesesi du
rumundadır. Bundan da birtakım mahzurların 
doğduğu malûmdur. Acaba Sayın Bakan buna 
kaani midir? Kaani ise, aşağı - yukarı Ticaret 
Vekâletinin vesayeti altında bulunan bu banka
nın bu durumdan çıkarılıp bir banka haline ge
tirilmesi düşünülmekte midir? 

ikinci sorum; bu sene Maliyece Ziraat Ban
kasına muhtelif kaynaklardan ne miktarda 
yardım yapılmıştır? Sermayesi tamamlanmış 
mıdır ? 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ 
(Devamla) — Efendim, Ziraat Bankası zirai 
kredi veren bir müessese olarak bugünkü statü
sünün dışında bilfarz bir anonim şirket hüvi
yetine büründürülmesinin mümkün olmadığı 
kanaatini ifade etmek mecburiyetindeyim. Çün
kü Türkiye'de ziraat politikasının Hükümetçe 
tesbitinde ve yürütülmesinde bir isabet vardır. 
Ve Devletle banka arasındaki bu rabıta koptu
ğu anda; Ziraat Bankasının Devletten, biraz 
evvel kendilerinin tecviz ettiği yardımı görmesi 
muhal olabilir. Ancak sorularının istihdaf etti
ği maksada da cevap vermek isterim. Ziraat 
Bankası üzerinde zaman zaman hepimizin bil
diği bir vakıa olan politik baskılar olmuştur. 
Bunu gerçek olarak ortaya koymak ve bundan 
«onra meselenin hükümetler kadar politikacı-
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lar tarafından da alınacak tedbirlere ve göste
rilecek anlayışa bağlı olduğunu ifade etmek lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Başka sual soracak? Yok. Bu
yurun efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Bütçesi ne ka
dardır? 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLlMYELÎ 
(Devamla) — Efendim Ziraat Bankasının öden
miş sermayesi hatırladığıma göre 705 milyonu 
bulmaktadır. 750 milyon liralık bir itibarî ser
mayesi vardır. Bu sene 25 milyon lira ödenece
ğine göre 730 milyon lirası fiilen ödenmiş sayı
lacaktır. Ve bu suretle geriye 20 milyon lira 
kalmış olacaktır. Şüphesiz ki, murakabe altın
da bulunan bir teşekkül olarak, biraz evvel 
ifade ettiğim zafiyet şartları içinde uzun vade
li plasman yapması, uzun vadeli kaynaklarının 
artırılmasına bağlı bulunmaktadır. Bununla 
beraber, Ibu vesile ile şunu da arz etmek isterim, 
aslolan bktçenin imkânları içinde meseleye hal 
çaresi bulmak olmalıdır. Hükümetin getirdiği 
bu bütçedeki yardım hakkında şahsî fikirleri
mi sorarlarsa kendilerine ayrıca arz ederim. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın BaJki Güzey buyurun. 
KÂMlL KARAVELlOĞLU (Tabiî Üye) — 

Bende söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Kâmil Karavelioğlu, Ba

ki O üzey arkadaşımız sizden daha önce söz al
dığı için Vekilden sonra bir arkadaşa da söz 
verileceği için Baki Güzey arkadaşımıza söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Güzey. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar, her sene bütçe mü
zakereleri sırasında Vekâletlerin meseleleri ele 
alınır, gruplar adına konuşulur, arkadaşlarımız 
içlerini dökerler, muhterem bakanlar da bura
da bilgi verirler. Fakat ertesi sene yine aynı ha
diseler cereyan eder. Yalnız bu sözümden Sayın 
Bakanın alınmamasını rica ederim. Çünkü bu 
bizde âdet haline gelmiş bulunmaktadır. Asıl 
mesele, ortada büyük haliyle, güçlükleriyle dur
maktadır. Tediye muvazenemiz bozuktur. Bu
nun aslı olan ticari muvazenemiz de bozuktur. 
Ve bu bozukluk senelerin mahsulü değil çok eski 
devirlerden, hattâ 150, 200 seneden beri ticaret 
muvazenemizin bozukluğu devam eder. Türkiye'-
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de halkın geçim seviyelerini düşürdüğü ve çok I 
mahrumiyete katlandığı seneler de bu açık dai- I 
ma az, geçim seviyesinin yükseldiği ve medeni I 
âlemden istifade ettikleri zamanlarda da açık I 
çok olur. Fakat bugün o hale geldik ki, ticaret 
ve tediye muvazenesi en son haddini bulmuş bir 
hâle gelmiştir. Ticari muvazenemizin kapatıla- I 
bilmesi plâna bağlanmış olmakla beraber bunun
la mümkün olamıyacağı kanaatini beslemekte
yim. Çünkü biz döviz temin edecek ve açığı ka- I 
pıyacak yeni yeni ihraç maddelerini temin ede
memekteyiz. Bizdeki istihsal dalgalanmaları da 
pazarların temin edillememesinden ileri gelmek
tedir. Bizim istihsalimiz yalnız iç pazarlara in
hisar ettiği için bir sene mahsul para ederse 
onu takibeden sene istihsal devletleşir, daha er
tesi senede mahsul para etmediği zamanda da 
istihsal düşer. Bu da ihracatımızı muvazeneli 
bir şekle sokamamamızdan ileri gelmektedir. 
ıSonda yeni yeni ihraç maddeleri bulamıyoruz. 
Kanaatimce ihracatımızı organize edemediğimiz 
ve bakanlıklararasmda bir organizasyon ve bir 
teşkilât kuramadığımız içindir kî, buna muvaf
fak olamadığımız kanaatindeyim. 

Misal vereyim, sebze, meyve ihracatı dedi
ğimiz zaman; Ziraat Vekâletinin istihsali artır
dığım fakat Ticaret Bakanlığının ihracat için 
tedbirler almadığını ve münakale meselesinin 
halledilmediğini göz önünde bulundurursak; ne
den muvaffak olamadığımız meselesini çözmüş 
oluruz. Hayvan ihracatı meselesinde hayvanları- j 
mızda şap hastalığı bulunduğunu bu hastalığı 
giderici tedbirler Ziraat Vekâletince alınmadık
ça hayvan ihracının mümkün olamıyaeağmı dü
şünürsek; o zaman hakikaten vekâletler arasında 
koordinasyon olmadan ihracatın mümkün olamı
yacağı neticesine varırız. Ve yine Sanayi Vekâ
leti ile bir anlaşma ve bir beraber çalışma olma
yınca sınai mamullerimizin ihracı meselelerinde 
geri kalacağımız da bir Vakıa olarak ortada du- I 
rur. Maliye Vekâletinin bâzı maddeler üzerin- j 
deki vergi ve resimlerde birtakım indirmeler yap
mayınca, bâzı maddelerin de ihracını temin et
mek imkânı hâsıl olamaz. Bu senenin bütçe ge- ı 
rekçesini okuduğumuz zaman şunu gördük; ma
den cevherleri ihracatının azalması. Bu neden I 
oldu? Bilhassa münakale meselesinde, hakikaten 
bir tedbir almadığımızdan ileri geldi. Eğer Mü- j 
nakalât Vekâleti, nakliye meseleleri üzerinde I 
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durup, burada birtakım indirmeler yapsa idi ih
racatı temin etmek mümkün olabilirdi. Benim 
bu verdiğim misallerle... (Kısa kes sesleri) kısa 
kesmek istiyorum, istediğim şudur. Maliye Ve
kâleti, Ticaret Vekâleti, Ziraat Vekâleti, Sanayi 
Vekâleti ve Ulaştırma Vekâleti bir anlaşma içe
risinde çalışmadığı müddetçe bu memleketin ih
racatını artırmaya ve döviz kaynağı temin etme
ye imkân yoktur. Meselâ bir mermer mevzuu 
vardır ki, hakikaten Türkiye'de ihracı büyük 
portede bir rakam teşkil edebilecek bir mahiyet 
alacaktır. Pazar bulamıyoruz. Aramıyoruz. Sa
yın Bakan buyurdular ki, ihracatı geliştirmek 
için bir ihracatı geliştirme merkezimiz mevcut
tur. Hakikaten böyle bir teşkilât var. Sayın Ba
kan 'o, teşkilâta gitse birçok büroşürler, birçok 
maddeler bulabilirler. Bu maddelere ait hakika
ten içerisinde nereden çıktığı, nerede olduğu na
sıl olduğu, fakat bunların nasıl ihracedileeeğine 
dair bir neticeye varamazsınız. İhracatı geliştir
me merkezi, ancak tetkik eder, rapor tanzim eder. 
Haftada bir gün toplanır, ancak on beş, yirmi 
dakika içinde otururlar, kahve içerler, giderler. 
Adeta burası bir çiftlik haline, bir yemlik hali
ne getirilmiştir. Böyle ihracat geliştirilmez. Ba
kanlık seviyesinde, hattâ ve hattâ Başbakan Yar
dımcısının nezareti altında bir teşkilât kurulma
dıkça, muhtelif bakanlıklar koordine halde çalış
madıkça ihracatı geliştirmemiz imkânı mevcut 
değildir. Aksi halde hep hayal ile ve böyle ha
vanda su dövmek suretiyle ve birtakım tedbir
leri aldığımızı zannederek kendimizi istikbale gö
re bir hülya içinde geçirmekten başka bir şeye 
yaramaz. 

Demek istediğim şu: hakikaten ihracatı geliş
tirecek teşkilâtın muhtelif bakanlıklar arasında 
kurulması hattâ ve hattâ bir başbakan yardım
cısı tarafından bunun idare edilmesidir. Hürmet
lerimle muhterem arkadaşlar.. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, bendeniz yerimden söz istemiştim. Zâtıâli-
niz ve Neşet Beyefendi işaretle, Vekil Beyden 
sonra bana söz vereceğinizi söylediniz. Fakat ar
kasından her ne sebeple ise bana söz vermediniz. 
Bunu da kabul ediyorum, hiç olmazsa beni ikaz 
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bıiyursaydınız, söyliyeeeğim şeyi, sual halinde 
sorular sorulurken Bakana sorar ve tatmin edil
miş olurdum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşın konuşma sı
rası geldiği zaman ismini okudum, yoktu. İkinci 
defa söz vermek istediğim zaman işaretle <almıya-
caklarını bildirdiler. Bu duruma yanındaki ar
kadaşımız da şahittirler. Hattâ niçin konuşmak 
istemediğini merak etmiştik . 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — îsmi açık 
söyleseydiniz ben de evet veya hayır derdim. 

BAŞKAN — Efendim, Ticaret Bakanlığı 
bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler bitmiş
tir. Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

.1.1.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenıl>ei'... 
Etmiyenler... Kabul edülimişjtir. 

12.000 Personel giderleri 18 826 750 
BAŞKAN — Kabul edenilıer... 
Etmiyenler... Kabul edilmişltir. 

"13.000 Yönetim giderleri 1 403 750 
BAŞKAN — Kabul edenlLer... 
Etmiyenler... Kabul edilımişıtir. 

14.000 Hizmet giderleri 655 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyıenler... Kabul edilımişitii'. 

15.000 Kurum giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir değişik
lik önergesi vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ticaret Bakanlığı bütçe tasarısının 14.580 nei 

maddesi başlığının, «Su ürünleri araştırma gider
leri (İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Ensti
tüsüne nakten ödenir)» şeklinde düzeltilmesini 
arz ve teklif ederim . 

Muş 
İhsan Akpolat 

BAŞKAN —• Encümen iştirak ediyor mut . 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 

CELÂL SUNGUR (Yozgat Milletvekili) — İşti
rak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. İştirak ediyor. 
— Encümen iştirak etmiyor, Hükümet işti

rak ediyor. Başlığın değiştirilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edender... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Başlık bu şekilde değiştirilmiştir. 

Bölümü bu değişiklikle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

I I l i r a 
16.000 Çeşitli giderler 2 392 500 

BAŞKAN — Kabul edenlıer... 
Etmiyenler... Kabul edülmişltir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve [transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 49 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul efdilllmigitâr. 

35.000 Sosyal transferler 42 000 
BAŞKAN — Kabul edıeuLor. . 
Eıttmiyıeınler... Kabul ediilfmişltdı*. 

36.000 Borç ödemeleri 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenfer.., 
Etmiyenler... Kabul cdi'lmişltir. 

Ticaret Bakanlığı 1964 yılı bütçesinin görü
şül m esi bitmiştir. 

Sağlık Bakanlığı bütçesine geçmeden evvel 
bir önerge var, okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi

nin yarma bırakılmasını ve yarın da aralıksız 
çalışılmasını arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karaveloğlu 

BAŞKAN —• Bu önergeyi oylarınıza arz et
meden evvel bir maruzatta bulunmak isterim. 
Bugünkü programda bakanlığın bütçesinin biti
rilmesi lâzımgeliyor. Yarın dört bakanlığın büt
çesinin bitirilmesi lâzımdır. Program mucibince 
bütçe müzakerelerinin Pazar gününe kadar bitir
mek mecburiyetindeyiz. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, bir defa buraya devam eden arka
daşlar aynı arkadaşlardır. Hepimizin gözlöri uy
kusuzluktan acıyor. Öteki arkadaşların da de
vamını temin edin. Nasıl geleceklerse gelsinler» 
her zaman biz geliyoruz* 
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BAŞKAN — Efendim, programı arz ettim, 

vaziyeti de arz ettim, bütçenin on gün içinde bit
mesi lâzım. Binaenaleyh önergeyi oyunuza arz 
edeceğim, kabul ederseniz yarma kalır. Yarma 
kalmasını kabul edenler... (Yarın değil* bugün 
sesleri) 

KÂMİL KARAVELÎOÖLU (Tabiî Üye) — 
Takrir bugün verilmiştir. 

Ö :3 
BAŞKAN — Haklısınız efendim. 
Sağlık Bakanlığı bütçesinin müzakeresinin 

bugün saat 10,30 da müzakeresini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün saat 10,30 da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 0,25 

• > • « 

5. — DÜZELTÎŞLER 

20 nci cilt 39 ncu Birleşim tutanağı sonunda ekli 344 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzel
tirler yapılacaktır. 

Sayfa Sütun Madde Satır Yanlış Doğru 

36 
37 
37 
37 
37 
38 
47 
48 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

5 
8 
8 
8 

10 
11 

21.000 
35.240 

2 
2 
5 
7 
3 
3 
1 
1 

kanunun 
maddelerinden 
borçlar 1964 
geçen yıllar borçları 
gider 
fıkra 
payı ve 
Diğer giderler 

kanuna 
tertiplerinden 
borçlar, 1964 
(Geçen yıllar borçları) 
giren 
fıkrası 
payları ve 
Diğer ödemeler 
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Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

- (Tasarının kanıınluğu ka'bııl edilmiştir..) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 1 2 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 51 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoglu 
Vehbi Ersü 
•Mııplıi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksa) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kule r 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

(Kabul 
BALIKESİR 

Hasan Ali Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğiu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin 3tan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarı kaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLt 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamot/tin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozmalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 

ITulûsi Söylernezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Vriysi Yardımcı 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasf'i Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

0. BAŞKANINCA SR-
ÇÎLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Aıtus 
Hidayet Ay diner 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Scngel 
Âdil ünlü 

MANİSA 
Orhan Süersan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[ÇekinscrlerJ 

VAN 
Faruk Işık 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Hama i Oğuzbeyoğlu 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DENtZLt 

Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

[Oya katılmtyanlar] 
KARS 

Sırrı Atelay (Bşk.V.) 
KAYSERİ 

Sııad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (Î.Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(t) 
A. Kanattın Özbek 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun (t.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu (I.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (î.) 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Aid Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik Inei 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Esat Çağa 
Enver Kök 
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[Açık üyelikler] 

Samsun 1 Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul Yekûn 
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Üniversitesinin 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanuııluğu kabul edilmiştir.) 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Acık üyelikler 

185 
141 
128 
1 1 

2 
40 

4 

İstanbul Teknik 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
S't'kı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Btker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

I Kabul 
Mustafa Özer 

ARTVİN. 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
İlahini Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
t lisan Sabri Çağlayan-
gil 
Raki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

edenler] 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinü 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATA'S 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

tSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

ÎZMÎR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KOCAELİ 

Rifat Özdeş 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemâl Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haklım Menteşeoğkı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğhı 
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SAKARYA 

Turhan Kap anlı 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SLtRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Halil Ağar 

ADIYAMAN 
Sabahattin Tanman 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Baş'kan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloflu 

URPA 
Vasfi G-ergıer 
hW.\t Mahmut Kara kır 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

[Reddedenler] 
AĞRI 

Vrysi Yardımcı 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahin giray 

İZMİR 
Cahit Okurer 

[Çekinserler] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoglu 

[Oya, kah 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
(B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

VAN 
Faruk Işık 

Imty anlar] 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 
KOCAELİ 

Lûtfi To'koğlu (1. Ü.) 
KONYA 

Muhittin Kılıç 
KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut 
(1.) 
A. Bahattin ödbek 
(1.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulu soy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

yelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

Nevzat öze rd emi i 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

MUĞLA 
Muafla Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun (t.) 

ORDU 
Zeki Kumrulu (I.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (t.) 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE. 

Esat Çağ? 
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Ege Üniversitesi 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet YıMız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp Ünal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzti Oğuz Bekata 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
143 
127 

14 
2 

38 
4 

[Kabul edenler] 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BtTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

. ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Haldt Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
TaMp özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçlâgil 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Ofouz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Melhmet Zdki Tulün ay 
Nüvit Yetlkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip DanışoğİH 
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SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SîtRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğhi 

C. Senatosu B : 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman HacıbaLoglu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakor 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Oevat Açıkalıtı 
Âmil Artus 
I Tasa ıı A takan 

Hidayet Aydıner 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğhı 
Kâzım Orbay 

liagıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
<Hü Ünlü 

ADANA 
Galip Avşar 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

[Reddedenler] 
Hasan Ali Türker 

İSTANBUL 

Ethem Menemeneioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

IZMtR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

[Çekinserler] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
VAN 

Faruk Işık 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

MANİSA 
Orhan Süersan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

[Oya katılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Om ay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (İ. Ü.N, 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

* DENIZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
thsan Ham.it Tigrsl 
(Bşk. V.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Iiaysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 

HATAY 
Saibahattin Adalı 

IÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lutfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(i.) 
A. Bahattin Özbek 
(î.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evlaya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İ. S. Atasağun (İ.) 

ORDU 
Zeki Kumrulu (İ.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
(i.) m ' 
Ziya Önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
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Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 6 
Çekinserler : 3 

• Oya katılmıyanlar : 57 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ' 
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp Önail 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etfker 
SaJbit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeıef Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Berg Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 
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SİNOP 

Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

0. Senatosu B : İ 
TRABZON 

Reşat Zaloğhı 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
URFA 

Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakur4 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Oya katı 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gü 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfi'k Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 

Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Amil Artus 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(t) 
A. Bahattin Özbek 
(i.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kunırulıı (İ.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Rifat öçten (I.) 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üher 
Nevzat Sengel 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
İSTANBUL 

Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR . 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çekinserler] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoglu 
VAN 

Faruk Işık 

Imıyanlar] 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 1 11 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABÎI ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
•Galip Avşar 
Mehmet Urıaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğla 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarı kaya 

DENIZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Din ekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapan!ı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 
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TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

O. Senatosu 
ÜRFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

B : 39 6 . 2 . 1964 O : 3 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

[CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 

Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

özel Şahingiray 

Sabahattin Tanman 

ÎZMIR 

Cahit Okurer 

Nevzat özerdemli 

TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[ÇeMnser] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katîlmıyanlar] 

VAN 
Faruk Işık 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
namdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(B§'k.V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizam ettin özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(D 
A. Bahattin Özbek 
a.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 

Nedim Evliya 

MUĞLA 

Muallâ Akarca 

NEVŞEHnt 
ibrahim Şevki Atasağun 
(t) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kum r ulu (1.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Nevzat Sengel 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

OTUZDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

6 . 2 . 1964 Perşembe 

Saat : 10,30 
I 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞLER 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578,, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) [Dağıtma 
tarihi : 29 . 1 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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npmu I 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 3 

1964 YILI 
Karayolları G. IVL Bütçes 





Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu ta 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 /585) 

2\ C. 
Başbakanlık 30 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
S. Sayısı: 343 

Sayı : 71-2183/5183 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1963 tarihind 
rılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi v 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gkcreğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet. 

Baş 
E Â 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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G E R E K Ç E 

(A / l ) Cari harcamalar 
Bölüm Madde 

32.000 ]2.110 Ay l ık l a r : 5539. 6387, 107 ve 108 sayılı kanunlara göre, 
Merkez : 
Kanuni kadro 2 902 800 
«L» cetveli 1 336 800 

Fiilî kadro 1 566 00': 
% 35 karşılığı 348 00' 
İller : 
Kanuni kadro 6 710 400 
«L» cetveli 3 155 400 

Fiilî kadro 
% 35 karşılığı 

Kanuni kadro toplamı 

1 - 3 üst derece fazlalıklar tasarruftan sağlanacaktır. 
12.210 Hizmetliler ücreti : 1963 «D» cetveli 

Merkez 404 aded 
îller 1 003 aded 

% 35 1er karşılığı 

3 555 OOC 
844 00' 

8 313 00ü 

:) 918 600 
8 667 000 

12 585 800 
4 .104 400 

16 690 000 

Karayolları Ci. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 



Bölüm Madde 

12.230 . Geçici hizmetliler ücreti : Merkez : 
Aded Aylık 

Barem dışı 
Barem içi 

İller : 
Barem dışı 
Barem içi 

Barem içi : 

19 
11 

62 
31 

18 

20 250 
16 550 

56 200 
30 400 

123 400 
123 400 X % 12 = 

11 480 800 X % 35 = 
1 480 800 

518 280 

1 999 080 
335 999 

2 335 079 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : Maadde ödeneği .12.230 a aktarılmış ve maddeyi'muhafaza için 
12.271 Derlet yollan bakım teknik personel ücreti : 

Trafik hizmetleri ücreti 5 432 000 
Yol bakım hizmetleri Ücreti 5 000 000 
Bitümlü kaplama ücreti 1 700 000 
Yol boyu tesisleri ücreti 210 000 
Makina teknik personeli ücreti 1. 690 000 

14 032 000 
Sigorta primi karşüıığı % 10 tenzil 1 403 200 

12 628 800 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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Bölüm Madde 

12.272 il ve köy yollan bakım teknik personel ücretleri 
îl yolları 300 000 
Köy yolları 100 000 

Sigorta primi 

12.280 îşçi ücretleri : 
Bitümlü kaplama işçisi 
Köprü işçisi 
Trafik hizmetleri işçisi 
Yol boyu inkişafı işçisi 
Yol bakımı işçisi 
Makina işçisi : 
Merkez, bölgeler, transit ambarları işçisi 
Merkez, fen heyetleri, bölgeler, ikmal grup şeflikleri 
sanat sınıfı işçisi 

Sigorta primleri karşılığı 

(E) cetveli 

400 000 
40 000 

360 000 

7 500 000 
800 000 
820 000 

1 275 000 
50 185 000 

13 500 000 

1 010 000 

75 090 000 
7 809 000 

67 281 000 
126 252 

67 154 748 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı . 343} 
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310 Çocuk zammı : 3656 sayılı Kanuna tabi olan merkez ve bölgeler teşkilâtında çalışan memur 
teklif edilmiştir. 

320 Doğum yardımı : 3656 sayılı Kanuna tabi olup merkez ve bölgeler teşkilâtında çalışan memu 
üzere teklif edilmiştir. 

330 ölüm yardımı : Merkez ve bölge teşkilâtında çalışan - 3656 sayılı Kanuna tabi - memurlar 
karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

340 Tedavi gideri : 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler efele 
9 nen maddesini tadil eden 7351 sayılı .kanun uyarınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 18 . 
ile yürürlüğe konulan tedavi masrafları yönetmeliği ,11e sosyal yardımlar artırılmış bulunm 
Teşkilâtımızın ihtiyacı bulunan saghk malzemeleri bugüne kadar cari yıl bütçesinin 301 ve 
den karşılarmıakta idi. 
Bu husus da gözönünde bulundurularak 1964 yılı içMi 45 000 lira teklif edilmiştir. 

350 Yakacak zammı : 1964 malî yılında 1500 den yüksek rakımlı yerlerde vazâfe gören maaşlı 
karşılamafk üzere teklif edilmiştir. 

370 Emekli Sandığına prim karşılığı yapılan ödemeler : 
AylıMar 12110 
Hizınetlliler üctxvti 12210 

6 313 000 
16 690 000 

Teknik personel ücı-em 
îşei yevmiyeleri 
ti ve köy yollan teknik per
sonel 

23 003 O00 X % 6,5 — 

14 032 000 (Prim dâhil) 
75 090 000 (Prim dâhil) 

400 000 

1 495 195, 145 225 lira 
1 349 970 Lira teklif ed 

89 522 000 X % 10 = 8 $52 200 
«E» cetvelinden 126 252 

9 078 452 
300 000 lira fazlası ile teklif edilmiştik-. 

Karayolları <x. M. Bütçesi (8. Sayısı : 343) 
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12.520 Kasa tazminatı : 7399 sayılı Kanuna göre. vev 11 inekte olan kasa tazminatı ödemeleri için tekli 

12.610 Yabancı dil ikramiyemi : Maddeyi muhafaza !çin 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.710 Temsi" ödeneği : 5027 vt' 7237 -«yılı Kanunlara göre Gene! Müdürlük temsil ödeneğini karşılam 

12.810 Sürekli görev yolluklar'! .'yurt içi') : ^eeusi içinde yeniden ve nakvu yapılarak tayin ve yer de 
tekklf edilmiştir. 

12.^32 "Yönetim geçici görev yolluğu : Program i^a'v ve artan iş bacam dolayısiyle idari denetlemenin ar 
hafaze edilmiş, .'141 sayılı Karrumı uyularak sözleşmeli personelden ;'sözleşmeli avukatlar) «E» 
leşmeli personel yolluğundan tonzy "T'lon 50 000 bira hu nurddeye ilâve edilmiştir. ; 
Fark bir artış mehiyetinde değildir. 

Î2.S41 Tedavi yolluğu tyurî içi; : 45 9- vay ıh Kanunun 9 ucu maddesin; değiştiren 7351 sayılı kanun 
davi masrafları ^önetmeliği hük"nüleri uyarınca verilecek tedavi yolluklarını karşılamak üzere te 

İ2.S44 Yabancı uzman ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Amerika ve Avrupa memleketlerinde yo 
tetMk etmek ve ilgililere tatbiki ol a rai: öğretmek m aksa d i yi e O.E.C.D. teşkilâtından veya Birleşm 

i. Zemin stabilizasyonu 
2. Heyelanlar 
3. Asfalt betonu 
4. İlkel gerilme!: beton 
5. Yol makhmları 
6 Köprü temeli 

mevzularında 6 elemanın teşkilâtlımıza celbi hususunda teşebbüse geçilmiştir. Ayrıca ilkel gerilme 
mizde ilk defa inşa edilecek olan Seyhan Köprüsünün Fransız firmasınca hazırlanan projelerinin 

Karayolları 0 . ?.!". Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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Bölüm Madde 

üzere bir ecnebi mütehassıs celbi mevzuunda karara varılmış ve bunun için lüzumlu döviz Ma 
Bütün bu mütehassısların yurt içi yolluklarını karşılamak üzere 10 000 lira fazlasiyle 30 Ö0O 

12.845 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : Sözleşmeli avukat ücretleri «E» cetveline alındı 
çici görev yolluğu maddesine aktarılmıştır. 

12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat: Arazi üzerinde seyyar olarak çalışan işçilere 6245 sayılı H 
gereğince verilecek tazminatlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu : Açılacak kurslara iştirak edeceklere verilecek yolluklar karşılığı 
12.849 Yol ve makima bakımı geçici görev yolluğu : Devlet yolu bakım personeli ile roakina bakım 

lığı olarak teklif edilmiştir. 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Yol konusiyle ilgili teknik gelişmeleri incelemek üzere 100 O 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 1963 malî yılında ayrı bölümde builunan 23 675 lira 

böylece bölüm yekûnu 143 675 liraya baliğ olmuştur. 
Bu ödeneğin 1964 malî yılında 4498 sayılı Kanuna istinaden Amerika'ya gönderilecek 1 ve 
2 kişinin, mütebaki 131 675 lirası da teknik yardımdan istifade edeceklerin yollukları içim kon 

12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 1064 malî yılı program gereğince iştirak edilecek ko 
konferanslara iştirak edeceklerin yollukları karşılığı teklif edilmiştir. 
1963 bütçemizde ayrı ayrı .maddeler halinde gösterilmiş olan kongre, konferans talısisatiyle 'B 
yeni bütçe tertibine göre birleştirtikniş ve tahsisat yekûnu 144 000 liraya baliğ olmuştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : G-enel Müdürlük ve bölgeler îte ikmal grup şeflikleri kırtasi 
•lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Genel Müdiüiük. bölgeler ve grup şeflikleri ba 
mak üzere 150 000 lira teklif ed'lmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Genel Müdürlük, bölgeler ve grup şefliklerinin 
ihtiyaçlarını karşıiaımalk üzere 420 000 lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Genel Müdürlük, 'bölgeler ve grup şeflikleri, yayın alımlarım 
edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Genel 'Müdürlük ile bölgeler ve grup şeflikleri yakacak ihtiyac 
lif edilmiştir. 

13.160 TTizmetli giyim alımları ve giderleri : Giyim eşyası verilecek personelin ihtiyaçlarını karşılam 

Karayolları G. M. Bütçesi (& Sayım : 343) 
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13,190 Diğer alımlar ve giderleri? 13.110- 13.180 maddeleri dışında kaia.ii genel yönetim i 6 ilgili giderleri 
lif edilmiştir. 

13.2.10 Su giderleri: ^»J g 1^ r g •> - • ^ lL <• ,be* J.I\ î / ı ır u s ' 1. ...... lc 7 ~, - -I 
ilgili olması nv ..... nz„ " / s .J * l ı °n dv. -.ı 'h a ' ı " \ ı JJ < L 
Bölge ve merkezden ^jr> 3 " m T e* I V <* ̂  lı.^ < > ı_ - ?^ V - k . u r ' l j

c . r 5 "•<>,> ta ^-<* • 
samimiyet i sa-Laı ,y * -JLf - ! r^'1 v r a ' r- ^ " r ı n r r » < v M! 

13,220 Temizlik gide" il ~ -< r ' ı i • «. ™i M.1. ~ m J T- ' ^ . " L 

rımlarla ilgili 'ma-* n ' , < ı o t n1 J , k ,>ii + ^ •• a .< J I l ı 1 
1963 malî yıkvj ı ' - T / , , ' a ^ ı 2 ' 1 M < , > 1 * ' , % - \ 
siyle 50 000 ura te^nt edıımaşı rr. 

13.230 Aydınlatma giderleri : Genel Müdürlük, bölgeler ve mkkina ikmal grup şeflikleri ay.mıiat.ma iht 
edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri: 13.21.0 -13.280 maddeleri dışında kalan diğer giderleri karşılamak üzer 
13.410 Posla-Telgraf giderleri ; Merkez ve teşkilâtın posta ve telgraf giderleri karşılığı 227 000 lira tek 
13.420 Telefon giderleri : Genel. Müdürlük, bölgeler, makin a ve ikmal grup şeflikleri telefon giderlerini 
13.6.10 İdare binaları kira bedeli : Genel Müdürlükte ve bölgelerde kira ile tutulan binaların sözleşmel 

karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
14,000 14.130 Mahkeme ha rdan ve giderleri : Genel Müdürlüğümüz adına ve aleyhine açılan vaeaii 4320 dâv 

biti. bilirkişi ücreti, karşı tarafa ödenecek mahkeme masrafları ve vekâlet ücreti masraflarının 
üzere 539 500 lira teklif edilmişdr, 

14.510 Kurs giderleri : 1964 malî yılın .la merkez ve bölgeler teşkilâtında açılacak kurslar giderleri karşı 
mistir. 

14.520 'Burs giderler " * , , " * ~ 7 ~ - .1 ' - \ t 1'r' t " 
hesabına yük; \ L - ™ 7J *» '' ^ -*> 1 
öğrenciye aydc I1C •"> Î I '~ N " ̂ ~-v ^ ' 0 „ ,.„ ' " > ' •* ^ ' 
bu miktar -seı f ° ''V " >>" ' _ *- — * 

1.4.000 14.530 Dış ülkelerde c a t u i a n oğrerj.^,* ^id^tle.,. . 11u } „ dı̂ , j^,i,1L...vtk.1v uv.^r^.t^r.ız Lcb^Lm^ oğr^ 
Halen Amerika'da bulunan 17 ve Almanya'da bulunan 13 öğrenciye yıl sonuna kadar masra Clarını karşılama 

d© miktarlar üzerinden tahsisatlarımın, gönderil re esine devam edilecektir. 

Karayuikuh (A/M. Bütçesi (S.Sayıcı ' ':'343} 
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Amerika'da bulunan her öğrenci için yılda 
i 280,59 X 12(ay) = 

480,20 X 2 (iki defe) = 

Olmak üzere cem'an 

15 367,08 
960,40 

6 712,52 
4 160-

lira ödenek 
ek ödenek 
lira öğrenim masrafı 
lira sömestri ücreti 

27 200.-

Almanya'da bulunanlar için yılda 
874,02 X 12 (ay) = 

336,1] X 2 (iki defa) 

Olmalk üzere cem'an 20 800,-

Amerika için : 27 200 X 17 = 462 400 
Almanya için : 20 800 X 13 = 270 400 

olarak teklif edilmiştir. 
Bolüm Madde 

lira. 

10 488,24 
672,22 

4 519,54 
5 120,— 

lira ödenek 
lira ek ödenek 
lira öğrenim masrafı 
lira sömestri ücreti 

lira verilmekte olduğuna göre : 

732 800 liraya ihtiyaç, varsa «da madde ödeneği yapüacaik tasarr 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : Halen Amerika'da bulunan 1 öğrenciye ilâveten 4489 sayılı Ka 
ya 1 stajiyer olmak üzere iki kişi daha gönderilecektir. 

Bir stajiyere verilen aylık tahsisat, o memlekette bir öp^enciye verilen aylık tahsisatla stajyerin aylığjı 
düşünülürse bu : 
Amerika için : 1 280,59 — 450 = 830,59 
Almanya için 874,02 — 450 = 424,02 lira bulunmuştur. 
Ayrıca; lıer biri için Amerika, ve Almanya'da her stajiyere yılda 1 000 lira hastalık ve zaruri kurs masrafl 
rika 'da 1 kişi için : 
830,59 X 12 = 9 967,08 lira yıllık staj gideri ve 1 000 lira idiğer masraf olmak üzere 10 967,08 lira» 

Karayolları O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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Almanya Vb. : 424,02 X 12 = •*> 088,24 üra yıllık staj gideri ve 1 000 lira da diğer masraf i arı karşüamak üze 
Amerika'da iki kişi bulunacağına göre : 
10 967,08 X 2 = 21 934,1.6 liı.ı VP Almunyc, için de 6 088.24 liraya ihtiyaç bulunacaktır ki. cem'an 28 022,4 

Bölüm Madde 

16.000 16.370 iç rııar ve .sergiler giderleri : 1963 yılında açılmış ve 1964 yılında da açılacak olan Camsım 
edilecektir. Bu pavyonun insansına, tefriş ve teşhir edilecek panoların hazırlanmağıma ait masra 
bu maddeye 15 001 lira ödenek konulmuştur. 

16.710 Temsil giderleri : Genel Müdürlüsün ağırlama masrafı ile kurum ve derneklere yapılacak yardım 
miştir. 

16.842 Bakım,malzeme önderleri 
Trafik giderleri 2 143 00=) 
Yol bakımı 33 391 000 
Köprü bakıma 500 0C0 
Bitümlü kaplama 10 100 000 
Yol boyu tesisleri bakımı 15 000 

46 149 000 

16.843 Yönetim giderleri 
Traiik hizmetleri 240 000 
Yol bakımı 2 450 000 
Bitümlü kaplama 100 000 

2 790 000 

16.844 Sel ve heyalân gibi fevkalâde hallerde meydana gelecek yol ve köprü arızalarının giderilmesi : S 
arızaların giderilmesinde kullanılmak üzere teklif edilmiştir. 

Karayolları (}. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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16.845 Çeşitli giderler : 

16.853 Bak mı malzeme giderleri : 

16.854 Yönetim giderleri : 

16.855 Çeşitli giderler 

Trafik 
Yol bakiımı 
Köprü bakımı 
Bitümlü kaplama 

Atelye, tamirhane ve tesislerin işletme 
giderleri 

1. Kırtasiye ve basılı 
2. Demirbaş 
3. Büro malzemesi 
4. Giyecek 
5. Muhtelif malzeme 

2 

kâğıt 

A) Asfalt vagonu tamiratı 
B) Asfalt tankeri tamiratı 

10 000 
724 000 
75 000 

100 000 

909 OC0 

650 000 

320 000 
80 000 
20 000 

200 000 
50 000 

670 000 

40 000 
40 000 

80 000 

3 0.861 Bak.m TC idâme giderleri »valiliklere) : Bayındırlık Bakanının onayı ile illere dağıtılmak ü 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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(A/2) YATIŞIM HAECAMALABI 

Malzeme Y'önetku Çeşitli gider 

21.000 21.541 Etüt ve proje giderleri : 
Araştırma 
Keşif Şaırtrıaiüie 
Plânlama 
Yol etüt proje 
Köprü etüt projet 
Maliye* 
Elektronik -'hesap ınaScinaİan 

1 125 000 
'10 000 
100 000 
<>34 000 
35 000 

$64 000 

3 088 000 -f 

4 595 000 
363 000 

1 100 000 
7 R 5 000 
1 1.10 OOO 
•S69 000 
230 000 

80 000 
7 000 
50 000 
180 000 
20 000 
20 000 
67 000 

424 000 

50 000 
521 000 
350 000 

606 000 4 14 8 000 
21,542 Teki»jık personel ücretleri : 

Araştırma 
Keşif Şartname 
Plânlama 
Yol etüt proje 
Köprü etüt proje 
EleJktroııük hesa,p maürinalan 
Maliyet 

15 882 000 
21:543 Yatırım hizmetleri geçici görev yol İn.«-r, : Devlet yolu etüt ve proje hizmetleri geçici sförev yo 

ımiştir. 
21,561 Etüt ve proje sriderleri : 

Malzeme 215 000 
Yönetim giderleri 50 OOO 
fşçi üo retle ri (pnku dâhil} 978 500 

.1 243 500 

Karayolları (•}. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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Madde 

21.561 Teknik personel giderleri : îl yollarında, çalışan tekuîk personelin yevmiyeleri karşılığı o 
21.563 Yatııım hizmetleri geçici görev yolluğu : Karayolları G-emel Müdürlüğü aliyle yapılar;, öl 

görev yolluğu, karşılığı olarak te-klitf -edilmiştir. 
2L57J fcJtüt ve proje giderleri : 

'Malzeme .giderleri 6a 000 
İşçi üer^rk-ri (prim dâhil) H78 500 

943 500 

21.572 Teklik pcrsüMk ücrvt,k-"i : Koy y:,nl'?j:rrda K^I^'A- Teknik personelin yevmiyelerim ir, k'Hr̂ Tİ 
21.,.573 Yatınca hizmetleri geçici, görev v.îkngu : Köy yrkkrı etül ve prnjf.- hizmetler: geçOck görev 

rrifkşiir. 

22,541 Yok köprü. uwi^ ve idiyük 

İılajy-f: i.ıi?ıa,ki.,!'i 
Tamirbarıe, depu, a;a4ba.r. 
a/be'lyoler 
Yol yapn,;:'! 
(T e çit yolları 
Köprü yapımı 
Bitümlü yoî 'kaplama. 
Yol onarımı 
Köprü onarımı 
ıBâitüımlü kaplatma onarımı 

2 170 000 

Yön e ti 

30 000 

Kırı? Müşavirlik 

(50 

0,4. ;<'••": o o o 
2 '4-'5 000 
?5 00i* 000 

:"-•'»(« 000 
2>- :.;'0N 000 
! 000 000 
Î fim ooo 

1.59 463 000 

! 450- 000 
363 .100 
50 000 
î0(i 000 
723 300 
30 000 

— 

2 796 400 

27 H00 

150 000 
4 800 

— 
.100 000 

282 600 

200 000 

200 000 

2 744 
••';!'; 3 5 0 

4 045 
14 200 
22 050 
Î5 820 
2 000 
S 4 900 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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Bölüm Madde 

22.542 Toknik personel üf-ı-<_:Ti<-;-i : 
tdare binaları 
Ty.nıirharıe, dept 
Yol yapımı 
<ıfM]\\ yolları 
Köprü yapımı 
Eikimlü yol kap 
Vol onarını; 
Bi'iimlü kaplama 

ı. ambar ve atölyeler 

lamaları 

oı i arı mı 

1 
16 

1. 
4 
1 

•> 

1 

30 

200 000 
330 OO;.J 
100 00ü 
081 000 
750 000 
700 COO 
935 000 
530 000 

626 000 

'•ahşan personelin geçici ır->-v yollukları 

13 715 000 
3 490 000 

100 000 
100 000 

50 000 

17 455 000 

22.562 Teknik personel üeretleri : İl yollan yapı w onarını işlerinde çalışan teknik peı^uelin .yevmiyel 
22.563 Yatırını hizmetleri görev yolluğu : ti yolları yapı ve onarım hizmetleri geçici görev .yolluğu karşıl 
22.564 ti ve köy yolları yapımı valilikbr eliyle : Bayındırlık Bakanlığının onayı ile illere dashtıinıak ü 
22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarımlar giderleri : 

ihaleli köprü yapımı 7 300 000 
Emanet köprü yapımı, işçilik ve malzeme giderleri 1 710 000 
Çeşitli giderler 35 000 

9 045 000 

22.543 li-eçiüi görev yoııugu : Devıet yapı ve onarım ışıennoe 
22.561 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarını giderleri : 

İhaleli köprü 
Emanet köprü işçilik ve malzeme giderleri 
Yönetim giderleri 
Kira 
Oesitli giderler 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı ; 342) 
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23.000 

Madde 

22.572 
22.573 

23.541 

Teknik personel ücretleri : Köy yolları yapı ve onarım işlerinde çalışan personelin yevmiyeleri 
Yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu : Köy yolları yapı ve onarım işlerinde çalışan persone 
rak teklif edilmiştir. 
Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar : 

Atelye tesisat, teçhizat ve işçilik giderleri 42 740 000 
Yedek parça giderleri 49 800 000 
Yönetim giderleri 1 520 000 
Çeşitli giderler 220 000 

94 280 000 

23.543 Teknik personel ücretleri : Makina servisi teknik personelinin ücretleri karşılığı olarak teklif 
23.544 Yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu : Makina hizmetleri geçici görev yolluğu için 440 000 
23.561 Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarımlar : 

Yedek parça alımı 22 500 000 
Satmalmaeak takım tezgâh ve avadanlıklar 3 750 000 
Yönetim giderleri 100 000 
İşçilik giderleri 525 000 

26 875 000 
23.563 Teknik personel ücretleri : İl yolları makina hizmetlerinde çalışan teknik personelin yevmiyele 
23.564 Yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu : îl yolları makina hizmetleri geçici görev yolluğu olar 
23.571 Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

Yedek parça alımı 7 500 000 
Takım tezgâh ve avadanlıklar 1 250 000 
İşçilik giderleri 175 000 

8 925 000 
23.573 Teknik personel ücretleri : Köy yolları makina hizmetlerinde çalışan teknik personelin yevmiy 
23.574 Yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu : Köy yolları makina hizmetlerinde çalışan personeli 

teklif edilmiştir. 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı .- 343) 
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(A 3) SERMAYE TEŞKİLİ VS TRANSFERLER 
Bölüm Madde 

32.000 32.100 Kamulaştırma : 
Devlet yalları kamulaştırması iein 
î) volİpT-ı kamulaştırması ieiıı 

34.000 34. 'ı 10 Kurum ve derneklere katılma 
payı : 

• BeynelmileL Köprü ve Şoseler Mühendisleri 
Birliği 75 s W 206846 155,14 
Amerika İnşaat Mühendisleri Birliği 40 $ 9.0450 361,80 
Hileni Enstitüsü Beynelmilel Lâboratuvarları 
Birliği 84 SYv" 206846 173,75 
Highway Roacarh Boord 100 .$ 9.0450 409,50 
Türkiye Köprü İnşaat Cemiyeti 120 
Beynelmilel Yollar Kongresi Daimi Birliği 750 HF 1.83206 L 374,05 
Avrupa Beton Komitesi 400 SW 2.06846 827,38 
Amerika Coneorate Enstitüsü 65 $ 9.0450 587,98 
Muhtelif - muhtemel ödemeler 972,90 
Proje Değerlendirme Kursu Milletlerarası 
Jeolojik Bilimler Birliği 150 $ 9.0450 1 356,75 
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6 834,25 
334,25 

6 500 Li 
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Bölüm Madde 

35.000 35.210 % 1 ek karşılıklar : 
Aylıklar 6 313 000 
Hizmetliler ücreti 16 690 000 

23 003 000 X % 1 = 230 030 lira teklif edilmiştir. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 1964 yılında 30 yıl daha fazla hizmet sürelerini doldurmuş bulunan 
rın emeklilik isteklerinin yerine getirilebilmesi için 350 000 lira teklif edilmiştir. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : Sandık yönetim giderleri olarak geçen seneler sarfiyat ve 196 
miktar ve her sene yönetim giderlerindeki artış nazarı itibara alınarak 40 000 lira teklif e 

35.240 Diğer ödemeler : 55 den eksik yaş karşılıkları için 30 000 lira teklif edilmiştir. 
35.710 Mahdut Mesuliyetli Karayolları Kredi ve İstihlâk Kooperatifi (memur ve hizmetlilerin öğl 

: Merkez teşkilâtına dâhil memur ve müstahdemlerin mevcudunun % 60 gına ve bir mem 
lanarak teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 Gecen yıllar borçları : Geçen ve eski yıllar borçları karşılığı olarak 305 000 lira teklif 
36.400 İlâma bağlı borçlar : Fiyat değişimi istimlâk ve tazminat dâvaları ile, sözleşme htilâflarımn 

minat ile ilgili ilâmlarda, borcun karşılık tertibinin bulunmaması halleri karşısında borcun bu 
edilmiştir. 

36.500 İstikraz ödemeleri (Konsolire borç) : 6 000 000 lira teklif edilmiştir. 
36.600 GeriVerilecek paralar : 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ve 74 neü madd 

ödenebilmesi için teklif edilmiştir. 
36.700 Bono borçları : 

14 . 10 . 1963 tarihine kadar verilen 1964 vadeli harici bonolar 7 700 848,23 
Bu bonoların prim karşılığı 7 330 000,53 
14 . 10 . 1963 tarihine kadar verilen 1964 vadeli iç bonolar 39 965 191,28 
15 . 10 . 1963 — 29 . 2 . 1964 arası program icabı verilecek 1964 vadeli bono 
karşılığı 47 003 959,»96 

102 000 000 

36.900 Amerikan teknik yardımları karşılığı geçici hesabı : 1 501 057, — lira teklif edilmiştir. 
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GELÎB GEREKÇESİ 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarından temin edeceği gelir karşılığı olarak 62310 ncu 
maddesine 1 lira, 62140 ncı «Kiralar ve taşınır dsğerler gelirl-ari» maddesine 1 250 000 lira, 623330 ncu «Taşınır 
ne 4 000 000 lira, 62240 ncı «Mütaahhitlerden alınacak gecikme cezaları» maddesine 749 997 Ura, 63.390 ncı «D 
5 000 000 lira, 63400 ncü, «Bağışlar» maddesine (1) lira, 63-500 ncü «Gelir kaydolunacak teminat akçeleri» ma 

2. — €4100 ncü «Hazine yardımı» maddesine 626 863 056 lira, 64200 ncü «5539 sayılı Kanunun 20 ncı m 
nacak paralar» maddesine 250 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

3. —• 64300 ncü «Geçen yıldan nakit» maddesine 5 000 000 lira teklif edilmiştir. 

* 
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Rapor 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Kalkınma plânımızda çok önemli yeri ve fonksiyonu olan karayolları hizmetlerini sağlıyan Karayolları 
revleriyle plân çerçevesindeki faaliyetlerini özetle metin olarak ve tablolar halinde sunuyoruz. 

BlRÎNCl KISIM 

Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş, teşkilât ve görevleri : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1 . 3 . 1950 tarihinde yürürlüğe konan 5539 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Teşkilât : 
Merkez teşkilâtı : Genel Müdür, Genel Müdir muavini, Genel Müdürlüğe bağlı hukuk müşavirliği, M 

rulu, müşavirler ile 6 daire başkanlığı, Genel müdürlük ve daire başkanlıklarına bağlı 17 fen heyeti müdürlüğ 
bir merkez atelyesinden ibarettir. 

İller teşkilâtı : 13 bölge müdürlüğü, bölge müdürlüklerine bağlı 87 şube ve 2 makina ve ikmâl grup şefliğ 
rım ve bakım işlerinde çalışan taşıt, makina ve teçhizatın bakım ve tamiri için bölgelerin ve bakım işleri i 
bulunmaktadır. 

5539 sayılı Kanuna göre karayolları Devlet, il ve köy yolu olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan; 
Devlet yolları : önemli bölge ve il merkezlerini, demir, deniz ve hava istasyon, iskele, liman ve alanların 

ana yollardır. 
İl yollan : Şehir, kasaba, ilçe ve bucak merkezlerini birbirine ve il merkezine ve komşu ildeki yakın ilçe 

demir yolu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlıyan 
Köy yolları : Devlet ve il yolları ağlarına girmiyen diğer bütün yollar köy yolu sayılır. 

Esas görevler : 
A) Devlet yollarında : 
a) Yol şebekelerinin ekonomik ve teknik etütlerini yapmak, yol şebekelerini tesbit etmek, öncelik sıra 
b) Yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve devamlı bakım altında bulundurmak, 
c) Yol şebekelerinin yapım, ıslah, onarım, bakım ve diğer hususlarda teknik şart ve vasıflarını tesbit e 
d) Yol şebekelerinin etüt ve projelerini yapmak, 
e) Yolların emniyetle kullanılması ve korunmasına ait esas ve kaideleri tesbit etmek, yürütmek ve traf 
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B) İl ve köy yollannda : 
a) îllerce hazırlanan il ve köy yollarının yapım, ıslah ve bakım programlarını incsliyerek Bayındırlık Bakanlığ 
b) îllerce yapılan yol ve köprü proje ve keşiflerini incelemek ve tasdik etmek. 
Genel Müdürlük 1963 - 1967 birinci Beş Yıllık Plânda karayolu için ayrılmış olan yatırımları gerçekleştirebilece 

kilde teşkilâtlanmıştır. 
Aynı teşkilât ile plânda aynlandan fazla yatırımın gerçekleştirilmesi ve daha fazla hizmetin ifan mümkün görülm 
Mevcut Teşkilât Kanununun günün ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek şekilde tadili için Genel Müdürlükçe çalış 
Bu çalışmalar bir an önce hazırlanarak neticelendirilmelidir. 

İKİNCİ KISIM 
A) Devlet yolları : 
Karayolu ağının esasını teşkil eden Devlet yollan Bakanlar Kurulunun 12 . 8 . 1963 gün ve 6/2104 sayılı Karan 

edilmiştir. 
Bu suretle 9 . 10 . 1959 tarih ve 4/12289 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 26 695 Km. olarak tasdik edilmiş olan D 

il yolları katılmış ve 2 135 Km. Devlet yolu ağdan çıkanlmıştır. 
1963 takvim yılı sonu itibariyle, Devlet yolu ağmın ancak 23 213 Km. si her mevsim geçit vermektedir. 
Devlet yollarının hepsinin aynı Önem ve vasıf ia olmaması sebebiyle, şebekenin birçok bakımlardan en önemli o 

zaruri olan kısımlan ayrılmış ve şebekenin esasını teşkil etmek üzere «Çekirdek Şebeke» olarak seçilmiştir. 
Devlet yollan şebekesinin 16 000 Km. lik çekirlek kısmının ilk plânda belirli bir standarda göre yapım, ıslah ve on 
5 yıllık plân hedeflerinde de belirtildiği üzere, karayollarının ekonomik şartlara, trafik hacmına ve sosyal ihtiya 

rik ve fizikî standartlara göre yapımı prensibi esas olarak kabul edilmiş ve yeni geometrik standartlar tesbit olvm 
Devlet yolları için öncelik sıralarının tesbitinie, ekonomik, stratejik, turistik faktörler nazan itibara alınmakta 
Yolların asfaltlama işlerinde ise trafik hacminin ağırlığı ve turistik önem göz önünde tutulmakladır. 
Karayollarının, yol satıh durumu ve geometrik standart bakımından tasnifleri ile büyük köprülere ait bilgiler ek 

da görülebilir. 

B) İl re köy yollan : 
Yurt ulaştırmasının ana damannı teşkil eden Devlet yollannı besleyici mahiyetteki il ve köy yollan üzerinde u 

çalışılmasının gerekli olduğu izahtan varestedir. Bu sebeple, vilâyetlerin de mütalâaîan alınarak uzun vadeli (10 y 
plânlan hazırlanmış olup 1963 yılından itbaren bu plânların tatbikine başlanmıştır. 

Bu plânlara göre, makina ve teçhizat parkı, parkın yenilenmesi ve amortismanı gibi hususlarla, teknik zaruret 
nel Müdürlüğünce yapılmakta olan 10 m. den büyük köprülere ve istimlâk işlerine lüzumlu ödenek haricolmak ü 
malî portesi 500 milyon ve köy yollan yapım plânının malî portesi ise 870 milyon liradır. 

Karayolları G-. M, Bütçesi (S. Sayısı : 343) 



— 23 — 

12 . 8 . 1963 gün ve 6/2104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararından sonra düzenlenen yeni il yolları şebekesi 24 
Bu miktar yoldan 13 000 kilometresi alt temel veyı temeli yapılmış yol halinde olup 1964 yılında vilâyetlerce 
11 500 kilometresi ise yalnız kuru mevsimde geçit verir durumda olup yukarda bildirilen 10 yıllık plân dâhil 
lecektir. 

35 859 köyün yol ihtiyacı örnekleme metoduna göre takriben 150 000 kilometre olarak tesbit edilmiştir. M 
ve gerekse Bakanlık yardım ve köylü yardımları ile bugüne kadar 40 000 kilometre yol üzerinde çalışmalar 
12 000 kilometreye yakın bir kısmının alt temel ve/a temeli yapılmış, geri kalan kısım ise ancak yazm geçit v 

150 000 kilometre olarak tahmin edilen köy yollarımızın yapımı iki kademede düşünülmüş olup birinci ka 
köyler ele alınmak üzere 10 yıllık plâna bağlanmış ve bu plânlamada her köye bir yoldan ziyade mütaaddit köy 
nazarı itibara alınmıştır. 

Yukarda belirtildiği üzere, hazırlanmış olan uzun vadeli il ve köy yolları yapım plânları vilâyetlerden ve 
mıştır. Bu plânlar bir envantere ve iktisadi etüdlere dayanmadığından, şimdilik il yolları üzerinde envanter 
olup 1964 yılı içinde alınacak sonuçlara göre bu uzun vadeli il yolları plânının reviayonu yapılarak buna göre 

Hazırlanmış olan ve halen tatbikine çalışılan 10 yıllık Köy Yollan Plânında 35 859 köyden, 3 700 aded köy 
lan 32 159 köyden nüfusu 500 ve daha yukan olan 10 120 köy ile bu köylerin yolları üzerinde bulu nan 500 de 
13 120 köy yola kavuşmuş olacaktır. 

Bu plân tahakkuk ettiği takdirde, 56 000 Km. köy yolu yapılmış olacak ve böylece köylerde yaııyan 19 m 
muş olacaktır. 

Köy yollarının yapımı 5 Yıllık Kalkınma Plânının ana ilkelerinden olan toplum kalkınması metodunun u 
meye çalışılmaktadır. 

Bakanlar Kurulunun 13 . 3 . 1962 gün ve 6/279 sayılı Karan ile kabul edilerek meriyete giren Köy Yolla 
gereğince köy yollarında masrafın asgari % 50 sinin mahallen temini veya buna karşılık köylünün bedenen ç 

Uzun vadeli plânlara göre hazırlanan yıllık tatbikat programlarında köylünün asgari olarak yapacağı yar 
şimdilik köylü yardımı istenildiği miktara ulaştırılmamıştır. 

Bugüne kadar intikal eden bilgilere göre, 1962 yılında 52 vilâyette köylünün nakdî yardımı 1 281 774 ve 
lira, 1963 yılında ise (8 aylık devre içinde) 34 vilâyette köylü nakdî yardımı 493 890 lira ve bedeni yardım ka 
edilmiştir. Bu azalmaya sebep vatandaşın talebetiiği hizmetlerin görülebilmesi için Bayındırlık müdürlükleri 
temininin mümkün olmayışıdır. 

Gerek köylü yardımının istenilen miktara ulaşmaması ve gerekse Köy Yollan Plânlaması gereğince vilâye 
dımının tam olarak temin edilmemesi neticesi köy yollan plânlaması tahakkuk etmemekte ve binnetice bir yıl 
bir kısmı diğer senelere intikal ettirilmek zorunda kalınılmaktadır. 
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Köylü yardımı, her mıntakada istenildiği miktarda olmamakla, sahil mıntakalarında ve nisbeten zengin istihsal bö 
bete yakın, fakir ve bu işe alâkasız bölgelerde çok az olmakta veya hiç olmamaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

YATIRIMLAR 

Birinci 5 yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânında karayolları : 

Genel Müdürlükçe hazırlanmış olan 5 yıllık program teklifi kalkınma plânında % 20 nisbetinde noksan olarak 
21 . 11 . 1962 gün ve Plân karan No. 1 ile onaylanmış olan Birinci 5 yıllık Kalkınma Plânında ulaştırma sektörü iç 
yatırımlar 1963 yılında olduğu gibi 1964 yılı bütçe teklifinde de uygulanmış ve plân ve programların 5 yıllık Kalkı 
lere uygun olarak yapıldığı müşahade edilmiştir. 

Memleketimizin birçok sahalarda olduğu gibi karayoluna olan ihtiyacı da çok büyüktür. Karayolu durumumuzu 
mukayesesini göstermek üzere 6 No. : lu Tablo eklenmiştir. Komşumuz memleketler seviyesine nisbeten ulaşabilmek iç 
yatırım yapılması gerektiği açıkça görülmektedir. 

1963 yılı tatbikatı ve 1964 bütçe yatırımları : 
Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırım bütçesi Devlet yollarının yapım, ıslah, onarım ve bakırcı ile il ve köy yo 

kısımdan müteşekkldir. Genel Müdürlüğün kurulduğu 1950 yılından bu yana bütçe miktarları her iki kısım için 
gösterilmiştir. 

Karayollan bütçesinin Devlet bütçesindeki payı 8 no. lu tabloda, millî gelirde Ulaştırma ve Karayolları sektö 
görülmektedir. 

Tabloların tetkikinden 1964 yık bütçe teklifinin geçen yılların ortalama paymın altında olduğu anlaşılmaktadı 
1963 yılı bütçesinde plâna uygun olarak yapılan yatınmlar, memnuniyet verici şekilde gerçekleştirilmiş bulunm 
1963 yılı tahsisat sarfiyat durumu 10 no. lu tabloda ve 1963 yılında yapılan işlerin Özeti 11 no. lu tabloda v 
1964 yılı için 5 Yıllık Kalkınma Plânında 5SG milyon ayrılmış, bütçede yatıranlar için toplam olarak 539 237 0 

103 milyon T. L. il ve köy yollan için ayrıldığından Devlet yollarının 1964 yatırımları toplamı 436 237 000 T. L 
Bu yatırımlann bütçeye göre tasnifi 12 no. la tabloda ve iş cinslerine göre tasnifi 13 no. lu tabloda gösterilmişt 
23 . 9 . 1963 tarih ve 6/2232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin 1964 yılı yatırım programının gerçek 

Çünkü, bu yatınmlar için plânda ayrılan nakit ödeneklerden başka, 307 sayılı Kanunun verdiği yetki ile ihraced 
alınmıştır. Bütçe kanunu tasarısının 12 nci maddesinde bu 307 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
Esasen kifayetsiz bulunan 1964 yılı bütçesinden bu hükmün behamehal kaldırılmasını aşağıda da etraflıca açıkla 
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Yatırımlarda 1963 yılında kullanılan ve 1964 yılında kullanılacak bonoların miktar ve kullanılacağı yerl 

İhaleli! dişler 

Yol yapımı 
Bitümlü kaplama yapımı 

'İhaleli İşler toplaımı 
Emanet işler 
a) Yol yapımı 

Ahar ya'kut 
Patlayıcı madde 

b) Geçit yolu yapımı 
Akar yakıt 
Patlayıcı miaıdde 

c) Bitümlü yal kaplamaları 
Alkar yakıt 
Bitümlü malzeme 
Nakliye 

d) Yol onarımı 
Akar yakut 

Faltflıayıcı 'madde 

Emanet işler toplamı 

Genel itoplam 

1 000 T. L 
1963 yılında 

verilen 

4 336 
1 000 

42 330 

13 000 
18 200 

650 
750 

2 000 
10 000 
4 000 

1 500 
500 

40 600 

82 936 

. olarak 
1964 de veril
mesi gereikan 

14 950 
1 000 

15 950 

15 000 
10 000 

650 
750 

4 000 
12 000 
4 000 

1 250 
500 

46 150 

62 100 

Programdaki yatırımların gerçekleşmesi için, şayet belirtilen gerekli miktar bono ihracına müsaade olun 
geleceğini önemle belirtmek isteriz. 
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A) İhaleli işler : 
Sözleşmelere göre mütaahitlere, hak edişleri belirli bir kısmın bono ile ödenmesi gerektiği halde, bunlara bono 

hükümlerinin bozulması ve mütaahhitlere menfaat sağlanmasını gerektirecektir. 
B) Emanet işleri : 
23 . 9 . 1963 gün ve 6/2232 sayılı' Kararnameye ilişkin program tatbik olunamıyacaktır. Programdan bâzı işle 

olmıyacak, elde mevcut makina ve teçhizatın ve bununla ilgili işçi ve personelin boş kalmasını ve hattâ işçi pers 
tevlidedecektir. 

Aşağıda her bölüm hakkında ayrıca izahat verilmiştir : 

A) DEVLET YOLLARI 

İstimlâk ve satmalmalar : 
İstimlâk ve satmalmalar için 40 milyon lira ayrılmış ise de bunun yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. 1963 prog 

dolayısiyle 17,5 milyon T. L. sı mecburen diğer bölümlere aktarılmıştır. 
Bu sebeple 1963 yılında yapılan istimlâklerin ödenmiyen 17,5 milyon liralık kısmının 1964 b;:tçesiaden ödenme 

için konulmuş olan 40 milyon T. L. 1934 yılında yapılacak r / imlâk bedellerim ancak karşılayabilecek seviyede oldu 
sının 1963 yılı istimlâklerine harcanması sonunda 1964 yılında ihalesi veya emaneten inşaatı gereken bâzı yolla 
düşecektir. 

Etüt ve proje : 
İşlerin tam ve ekonomik olarak yapılabilmesi her şeyden önce yeterli etüt ve projeye bağlıdır. 
Etüt ve proje için ayrılan ödenekle ancak yeterli olmıyan, kısmî etüt ve projelerin hazırlanxnası mümkün olabi 
Batı memleketlerindeki seviyeye yakın mühendislik, proje hizmetlerinin yapılabilmesi için bı dişlik, proje hizm 

ödeneğin yetersiz bulunduğu aşikârdır. 
Karayolları Genel Müdürlüğünce Selçuk - Denizli - Konya - Silifke hattının sınırladığı Güney-Batı Anadoluda 

etüdünün yaptırılması için A. I. D. den takriben 250 000 $ lık bir kredi sağlanmış bulunmaktedır. 
Bu fizibilite raporuna istinaden priyerite alacak karayollarının bir kısmının inşası için dış kredi sağlanması 
Fizibilite raporunun hazırlatılması için sağlanan 250 000 $ m kullanılması için Karayolları Bütçesinin bu bö 

lık bir ilâveye ihtiyaç görülmektedir. 

îdare binaları ve tesisleri yapım ve onarımı: 
Bütçede ayrılan 3 000 000 TL. ödenekle Genel Müdürlük araştılma lâboratuvan, Adıyaman şube lojmanları, 

işleri ikmal edilecek, 2 ve 13 ncü Bölge idare binaları ele alınıp tamamlanacak ve Genel Müdü-Mk binasına 250 
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Tamirhane, depo, ambar, atelyeler yapımı ve onarımı: 
Bütçede ayrılan 7 700 TL. ile 1 ve 11 nci Bölge atelyelerinin tevsii, üç aded şube tesisinin yadımı ikmal e 

; 13 aded şubede yıkama, yağlama, ambar v.s. gibi muhtelif işler, 10 aded mıcır deposu, 2 aded işçi soyunma y 
başlanacaktır. 

Yol yapımı: 
a) İhaleli işler : 
1963 yılında 75 724 000 TL. nakit ve 41 338 000 TL. bono olmak üzere 117 070 000 TL. har anmış olaca 
1963 malî yılı sonunda 252 Km. yolun alt yapısı ve 248 Km. yolun alt temel ve temeli tamamlanmış olaca 

trafiğe açılmıştır. 
1964 bütçesinde devam eden yol yapımı için 112 700 000 TL. nakit ve 14 950 000 TL. bono olmak üzere 

tadır. 
Yeni işler için 3 400 000 TL. ayrılmış olup bununla takribi toplam maliyeti 210 000 000 TL. olan 390 K 

olacaktır. 
b) Emanet işler : 
1963 malî yılı sonunda emanet işler için 78 815 000 TL. nakit 21 200 000 TL. bono olmak üzere 100 01 

lun alt yapısı ve 617 Km. yolun alt temel ve tem !i tamamlanmış olacaktır. 
Emanet olarak yapılan 639 Km. yol trafiğe açılmış bulunmaktadır. 
1964 bütçesinde devam eden emanet yol yapımı için 39 300 000 TL. naMt ve 20 000 000 TL. bono olmak 
Yeni emanet yollar için ayrılmış olan 6 600 000 TL. nakit ve 5 000 000 TL. bono ile 205 Km. yolun iyileş 

Geçit yolları: 
1963 malî yılı sonunda 11 600 000 TL. nakit ve 1 400 000 TL. bono olmak üzere 13 000 Ö00 TL. harcan 

mamlanmış olacaktır. 
Trafiğe acık bulunan geçit yollarının 117 Km. si üzerinde noksan olan kazı ve sanat yapılarınla çalışılmış 
1961 te devam eden geçit yolları için 10 000 000 TL. naMt ve 1 000 000 TL. bono olmak üzere 11 600 0 

takriben 130 Km. g3çit yolu inşa edilecektir. 
Yemden els alınacak geçit yolları için 2 300 000 TL. nakit ve 400 000 TL. bono olmak üzere 3 100 000 T 

de 35 Km. lik kısım inşa edilecektir. 
Bitümlü kaplama yapımı: 
a) 1963 malî yılı sonunda ihaleli bitümlü ka ^;-ıa yapımına 3 000 000 TL. naMt ve 1 000 000 TL. bon 

mış ve 26 Km. asfalt betonu kaplama bitmiş olacaktır. 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 



— 28 — 

1964 bütçesinde ihaleli işler için 2 700 000 TL. nakit ve 1 000 000 TL. bono olmak üzere 3 700 000 TL. ay 
b) 1963 malî yılı sonunda emanet bitümlü kaplama yapımına 19 000 000 TL. nakit ve 7 000 000 TL. bono 

harcanmış olacaktır. 
1963 yılında 117 Km. asfalt betonu, 49 Km. rodmiks ve 1044 Km. sathi kaplama yapılmıştır. 
1963 yıllında hava şartlarının müsait gitmemeli dolayısiyle programdaki işlerden 42 Km. asfalt betonu ve 420 K 

ettirilememiştir. 
1964 bütçesinde 21 800 000 TL. nakit ve 7 500 000 TL. bono olmak üzere 29 300 000 TL. ayrılmıştır. 
Bu ödenek ile takriben 180 Km. asfalt betonu, 140 Km. rodmiks kaplama, 1260 Km. sathi kaplama ve 50 Km. 

Köprü yapımı : 
a) İhaleli köprü yapımı için 1963 malî yılı sonunda 15 450 000 TL. harcanmış olacaktır. 
1963 yılında 1 098 m. boyunda 20 aded köprü tamamlanmıştır= 
1964 yılında devam eden işler için 17 000 000 TL. ayrılmıştır. 
Yeni işlere ayrılan 2 000 000 TL. ile takriben 40 aded 1 000 m. köprü ele alınacaktır. 
b) Emanet köprü yapımı için 1963 malî yılı sonunda 20 050 000 TL. harcanmış olacaktır. 480 m. boyunda 14 a 

olarak tamamlanmıştır. 
1964 yılında devam eden işler için 5 500 000 TL. ayrılmıştır. 
Yeni işler için ayrılan 9 000 000 TL. ile 40 aded 1 000 m. boyunda köprü ele alınabilecektir. 

Yol, bitümlü kaplama, köprü onarımları : 
a) Yol onarımı : 
1963 yılında yol onarımına 44 010 000 TL. sı nakit ve 2 000 000 TL. sı bono olmak üzere 46 010 000 TL. harcanmı 

ve temeli iyileştirilmiş olacaktır. 
1964 yılında devam edecek işler için 27 750 000 TL. nakit ve 1 250 000 TL. bono olmak üzere 29 000 000 TL. ayrılm 
Yeni işler için ayrılan 21 050 000 TL. nakit ve 500 000 TL. bono olmak üzere 21 550 000 TL. ile 1 624 Km. yolun 

üst yapısının iyileştirilmesi işinde çalışılacaktır. 
b) Bitümlü kaplama onarımı : 
1963 malî yılı sonunda bitümlü kaplama onarımları için 16 868 000 TL. nakit ve 7 500 000 TL. bono olmak üzere 

caktır. 
1963 yılında 29 Km. asfalt betonu, 95 Km. rodmiks ve 433 Km. sathi kaplama iyileştirilmiştir. 
Hava şartlarının iyi olmayışından 1963 yılında programda olan sathi kaplama işlerinden takriben 400 Km. si tahak 
1964 yılı bütçesinde ayrılan 17 200 000 TL. nakit ve 9 000 000 TL. bono olmak üzere 26 200 000 TL. ile 100 Km. 

ve 634 Km. sathi kaplama olmak üzere toplam 804 Km. yolun bitümlü kaplaması iyileştirilecektir. 
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c) KöpTÜ onarımı : 
1963 yılında köprü onarımına 2 000 000 TL. harcanmıştır. 1964 yılında ayrılan 4 000 000 TL. ile muhtelif 

Makina ve teçhizat : 
1963 yılında yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın yedek parça, onarım, teknik personel ve atelyeler 

harcanmıştır. 
1964 yılında aynı maksatla 100 000 000 TL. ayrılmış bulunmaktadır. 
Genel Müdürlük elinde, 1960 rayicine göre 1 . 12 . 1963 tarihinde, 68 911 500 $ lık makina parla bulumakta 

kısmı yatırım işlerinde çalışmaktadır. Bu parkın ancak 32 000 000 $ kısmı ekonomik ömrünü henüz doldurmamı 
Eskime ve mevcut parkın olması sebepleriyle yılda takriben 4-5 milyon $ lık bir miktar azalmaktadır. 
Ayrıca, bilhassa zeminlerin sıkıştırılması ve zemin stabilizasyonu işlerinde kullanılacak makina ve teçhizat 

olmasına rağmen yatırımların kifayetsizliği ddlayısiyle makina ve teçhizat için bütçeden ödenek ayrılamammı 

B) İL VE KÖY YOLLARI 
îl ve köy yollarına 1963 yılı bütçesinde yatırımlar için 95 800 000 TL. ayrılmıştır. 
1964 yılında il veköy yollan yatırımları için ayrılan ödenek miktarı 105 133 000 TL. dır. 
1963 yılında illere 56 000 000 TL. yeni makina ve teçhizat verilmiş olması dolayısiyle illerin gücü artmış 

karayollarına ayrılan miktarın azlığı sebebiyle il ve köy yollarına 1964 yılında daha fazla ödenek ayrılması mü 
Kalkınmamızın esasını teşkil etmekte bulunan köy kalkınması köy yolu mevzuunun halli ile kabil görüldüğ 

plânların tahakkuku ancak ihtiyaçların tam olarak temini ile mümkündür. 
Bugünkü mevcut mevzuat gerek il ve gerekse köy yollan yapım, onanm ve bakımlannı vilâyetlerin vazif 
Bu sebeple il ve ve köy yollan yapımı hususunda Hükümetimizin yaptığı yardımlar yanında vilâyet ö 

verimli bir miktarla katılması icabeder. 
Özel idare gelirlerinin % 30 miktan 223 sayılı Kanunla millî eğitim hizmetlerine ayrılmakta olduğu 

lan miktar vasati olarak % 12.6 miktannı ancak bulmaktadır. 
Özel idare gelirlerinden, 3530 sayılı Kanunla beden eğitimine % 2, İller Bankasına akar yakıttan muam 

nunla îş ve îşçi Bulma Kurumuna % 05 ve tahsil edilen Arazi Vergisinden Ziraat Bankasına % 6 hisse 
teşekküllerin kanunlann neşri tarihilerindeki durumlan ile bugünkü durumlan arasında gelişme bakımın 
nunlarla düşünülen gayeden uzaklaşılmış olduğundan bu hisselerin bu müesseselere verilmiyerek il ve köy 
mütalâa edilmektedir. 

Ayrıca özel idareler akar yakıttan alınan vergiden % 22 miktannda hisse almaktadır ki, bunun da tam 
edilmesi suretiyle özel idarelerin il ve köy yollan yapımına malî bakımdan iştiraklerinin millî eğitimde o 
rülmektedir. 
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İstimlâk ve sattnalmalar : 
2 000 000 TL. ayrılmış bulunmaktadır. 

Etüt ve proje : 
Etüt ve proje masraflan olarak 1964 bütçesinde 1 850 000 TL. sı il yollan ve 1 550 000 TL. sı köy yollan 

TL. ayrılmıştır. Bölge müdürlüklerinde il ve köy yollan etüt ekipleri kurulmuş olup bunlar vasıtasiyle illerin 

Yol yapımı ve onarımı : 
1963 malî yılı sonunda 

Yol yapımı 
Yol onarımı 

İl yolu 
TL. 

21 000 000 
11 500 000 

33 500 000 
harcanmış ve 

Yol yapımı 
Yol onarımı 

Köy yolu 
TL. 

15 000 000 
400 000 

15 400 000 
ti yolu 

km. 

850 
680 

Toplam 

36 OüO 000 
11 900 000 

47 900 000 
Köy yolu 

km. 

2 000 
130 

tamamlanmış olacaktır. 
1964 bütçesindeki 34 900 000 TL. sının 16 109 000 TL. sı il yolu yapımına, 10 000 000 TL. sı k^y yolu yapımın 

mına ve 300 000 TL. köy yolu onarımına ayrılmış olup bununla takriben 650 km. il yoliyle 1 5^0 km. köy yolu 
100 km. köy yolunun onarımı ele alınacaktır. 

Köprü yapımı : 
1984 malî yılı sonunda, il ve köy yollan üzerinde toplam boyu 10 metreden büyük olan ve Genel Müdürlük 

9 000 000 TL. sı ihaleli ve 3 000 000 TL. sı emaret inlere aidolmak üzere 12 000 000 TL. harcanııış olacaktır. 
Malî yıl sonuna kadar 632 m. boyunda 10 aded köprü ihaleli ve 232 m. boyunda 9 aded köprü emanaten tam 
1964 yılında ise 20 500 000 TL. ihale'i işlere ve 6 000 000 TL. emanet işlere olmak üz3re 26 500 000 TL- ayrıl 

aded 2 000 m. boyunda ihaleli ve 20 aded 500 m. boyunda emanet köprü ele alınacaktır. 
1963 yılında çok sayıda il ve köy yolu köprüsünün ihale edilmiş olması bu ödeneğin artmlmasını gerektirmiş 
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Makina ve teçhizat : 
1962 yılı sonunda iller elinde bulunan makina ve teçhizatın 1960 rayicine göre bedeli 17 86 5 000 $ idi. 

değeri 6 200 000 $ tutan 400 aded kamyon, 100 aded yükleyici, 130 aded paletli buldozer ve 160 aded bakım 
24 085 000 $ bulmuştur. 

Bu parkın il ve köy yollarının programlanmi} olduğu şekilde yapılmasına yeterli olmadığı meydandadır. 
Kılcal damarlar durumunda çalışan il ve köy yolları dâvasının halli için yatırımların artırılması gereklid 
İlgili dairenin yaptığı etütlere göre il ve köy yolları makina ve teçhizat parkının takviyesi ve yenilenmesi 

lar aşağıdaki gibi tesbit olunmuştur. 
Milyon T. L. 

1964 1965 1966 1967 

Makina ve teçhizat 
Yedek parça. 
Atelye tezgâhları 

Toplam 253 113 102 101 

1963 bütçesinde makina ve teçhizatın yedek parça ve onarımı ile atelye takım ve tezgâhları için 25 000 0 
kısmının 56 000 000 liralık yeni satınahnan makina ve teçhizata ayrılması sebebiyle ancak 12 900 000 T. L 

1964 bütçesinde bu iş için 36 800 000 T. L. ayrılmış bulunmaktadır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Cari harcamalar 
1964 yılı bütçesinde cari masraflar kısmında sadece idari masraflar bulunmakta idi. Bütçede ayrılan 36 28 

ne göre 10 243 000 T. L. ödenek bdoke edilmiştir. 
1964 yılında bütçenin yeni tanzim şekline göre «bakım hizmetleri» de bu kısma aktarılmıştır. 

185 
62 
6 

51 
56 

6 

39 
57 

6 

35 
60 

6 
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1963 yılı sonunda «bakım hizmetleri» için 
Nakit Bono To 

a) Trafik hizmetleri 8 020 000 
b) Yol frakımı 70 122 000 16 200 000 8 
c) Köprü bakımı 1 100 000 
d) Bitümlü kaplama Ibakımı 15 000 000 2 000 000 1 
e) Yol boyu tesisleri bakımı 1 500 000 
f) Makina ve teçhizat satmalımı 13 540 000 1 
g) Makina ve teçhizat yedek parça ve onanım 

Yedek parça 26 025 000 2 
Onarım 16 005 000 ~1 

Toplanı 151 312 000 18 200 000 16 
harcanacaktır. 

1964 yılı bütçesinde ayrılan miktarlar ise aşağıda gösterilmiştir. 
Nalkit Bono T 

a); Trafik hizmetleri 8 645 000 
b) Yol bakımı 95 070 000 20 400 000 11 
e) Köprü bakımı 1 375 000 
d) Bitümlü 'kaplama (bakımı 19 580 000 3 500 000 2 
e) Ydl iboyn tesisleri 'bakımı 1 500 000 
f) Makina ve teçhizat satmalımı 
g) Makina ve teçhizat yedek parça ve onanım 

1. Yedek parça 
2. Onaran 16 200 000 1 

h) Fevkalâde hallerde meydana gelecek hasar
lar için 250 000 

Toplam 142 620 000 23 900 000 16 
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1964 yılı bütçesinde makina ve teçhizat satınalma ve yedek parça ikmali için bir ödenek konmadığı görülm 
Maliye Bakanlığı cari masraflardaki artışın % 3 ten fazla olmıyacağı gerekçesiyle bu maddeler için teklif 

rayolu yatırımlarının idamesi, elden çıkmaması, yolların emin surette trafiğe açık bulundurulması, bakım hizm 
Bilindiği üzere bakım hizmetlerinin makina ve teçhizat ile yapılması zaruridir. Bugün Genel Müdürlük e 

takribi değeri 1960 rayiçlere göre 29 000 000 $ olan bir makina ve teçhizat parkı vardır. Ancak bu parkın 15 0 
muş durumdadır. Bu parkın her yıl belirli bir kısmının da yenilenmesi gerekir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce bu parkın yenilenmesi için AID Teşkilâtından 18 100 000 $ lık bir kre 
diden faydalanabilmek için gümrük, vergi resim v. s. masraflarına 20 000 000 T. L. ve memleket içinde im 
22 000 000 T. L. olmak üzere 42 000 000 T. L. ihtiyaç vardır. 

Mevcut ve yenilenecek parkın yedek parça ikmali için 1964 yılında 23 400 000 T. L. teklif edilmiş olmasına 
ca çıkarılmıştır. 

Makina ve teçhizatın 5redek parça ikmali yapılmadan çalıştırılması mümkün olmıyacağma göre bu ödenekle 
Bakım hizmetlerinde çalışan makina ve teçhizatın akar yakıtları, bitümlü malzeme ile patlayıcı maddelerini 

rolleri Anonim Ortaklığı, Petrol Ofis ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan sağlanmaktadır. 
Yatırım kısmında izah edildiği üzere bütçe kanun tasarısının 12 nci maddesi ile kaldırılan bono ihracı yet 

hizmetlerinin büyük ölçüde aksıyacağı ve birçok yollarda yapılamıyacağı, makina ve teçhizatın dolayısiyle p 
Memleketimizde anormal yağışlar, feyezanlar ve arazi kaymaları gibi önceden .bilinmiyen sebeplerle yol ve kö 

bu arızaların derhal ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu işlerin normal bakım hizmetlerine ayrüan ödenek 
programlarda değişiklik yapılması ve birçok işlerin geri bırakılması suretiyle yapıllagelmektedir. Bu mahzurl 
10 000 000 T. L. teklif edilmiştir. 

Bütçede ayrılan 250 000 T. L. fevkalâde hallerde meydana gelecek yol ve köprü arızalarının giderilmesi, y 
tedbirlerin alınmasına yeterli olmadığından bu miktarın teklif edilen 10 000 000 T. L. sına çıkarılması uygu 

Yıllık % 3 artışların bakım hizmetlerine tatbiki ancak aynı miktar ve mahiyetle iş yapıldığı takdirde kabil 
Yol boyunun artması ve istenen hizmetlerin çoğalması halinde, önceden artan miktar oranında ödenek artır 
Devlet yolu ağının 26 695 Km. den 35 038 Km. ye çıkarılması dolayısiyle bakım hizmetlerine ayrılan öden 

tarda artınllması gerekir. 
Aksi halde balam hizmetleri yapılamıyacak, milyonlar sarfiyle meydana gelen karayolları yatırımları elde 

bulundurulamıyacaktır 
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BEŞİNCİ KISIM 

Düşünceler ve istekler 
1. İstimlâk ve satmalmalar : 
Üçüncü kısımda da izah edildiği üzere 1964 bütçesinde istimlâk ve satmalmalar için ayrılmış olan 40 000 

ihale veya emanet olarak inşa edilecek bâzı yolların gerçekleştirilmemesi tehlikesi bulunluğundan bu bölüme 17 3 

2. Îzmir-Konya-Silifke hattının sınırladığı alanın fizibilite raporu : 
Üçüncü kısım, etüt ve proje giderleri bahsinde izah olunduğu üzere, bu fizibilite raporunun hazırlanması iç 

nün A. I. D. Den sağlanan 250 000 $ lık krediden faydalamlabilmek için gerekli 1 500 000 T.L. ödeneğin «etüt 
vesi zaruridir. 

3. Bono ihracına müsaade olunması: 
307 sayılı Kanununla Karayolları Genel Müdürlüğüne bono ihraç yetkisi verilmiş ve 1960 yılından itibaren he 

kullanılmıştır. 
Üçüncü kısımda yatırımlar ve dördüncü kısımda bakım hizmetleri başlıkları altında izah edildiği üzere 1964 

bono yetkisi verilmesine katı zaruret olduğundan bütçe kanunun 12 nci maddesinin kaldırılması şarttır. 

4. Bakım, parkının takviyesi için sağlanan kredi : 
Karayolları Genel Müdürlüğünce büyük bir yüzdesi ekonomik ömrünü çoktan doldurmuş olan bakım makina v 

A. I. D. teşkilâtından 18 100 000 $ lık bir kredi sağlanmış bulunmaktadır. 
Bu krediden faydalanılarak getirilecek makina ve teçhizatın gümrük, ardiye v.s. masrafları için 20 000 0 

tın memleket içinde imal edilecek parça ve kısımları için 22 000 000 T.L. olmak üzere 42 000 000 T.L. na ihtiyaç 
5. Yatırımlar makine ve teçhizat ödeneği : 
23 . 9 . 1963 gün ve 6/2232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin 1964 yılı programında yeni makina satm 

ğı görülmektedir. 
Bütçede ise, yatırım işlerinde kullanılmakta olan ve takriben 40 000 000 $ tutan parkın yedek parça, on 

rak 100 000 000 T. L. ayrılmış olup bu ödenek de ancak yetebilecektir. Yeni makina satmalmması bahis konusu 
Bütçe ile program arasında mübayenet vardır. 

6. Bakım hizmetleri makina ve teçhizat ödeneği : 
1963 yılında, takriben 29 000 000 $ tutarında olan bakım hizmetleri makina parkının yedekparçası için 26 

na rağmen 1964 yılı bütçe tasarısından (sayfa 21 16.852 nci madde) yedek parça bedeli olarak teklif olunan 23 0 
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Bakım hizmetlerinde kullanılan makina ve teçhizatın yedek parçasız çalıştırılması mümkün olmıyauağına 
muş bulunan 23 000 000 T.L. ödeneğin behemehal bütçeye ilâvesi şarttır. 

7. Bütçe cari masraflarındaki artış yüzdesi : 
Bütçenin cari masraflar kısmında mütalâa edilen yol bakım hizmetleri bütçe artışının, yatırımcı olmıya 

dırıldığı görülmektedir. 
Yol bakım hizmetleri için makina ve teçhizat satmalmması, yedek parça ikmali, makina ve teçhizat onarım 

ve işçilik giderlerinin yatırımcı olmıyan dairelerin idari masrafları ile aynı işleme tabi tutulması mümkün d 
Ayrıca masraflar her yıl artan belirli yüzde ile de sınırlanamaz çünkü yapılan masraflar bakılan yol 

ğişmektedir. 
Buna göre bakım hizmetleri bütçesinin, bakılan yol boyu ve yapılan hizmet miktarı ile orantılı olarak art 

tışın ilâvesi gerekir 
1963 yılında 26 695 Krn. olan Devlet yolu ağı 12 . 8 . 1963 gün ve 6/2104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına g 

tadır. Bu yeni yol ağına bakım hizmetlerinin görülebilmesi, ancak bütçenin bu oranda artması ile mümkün 

8. Gümrük muafiyeti : 
Karayolları Genel Müdürlüğüne de D. S. î. Genel Müdürlüğü gibi gümrük muafiyeti tanınmalıdır. 
Bu suretle zaten sınırh olan yatırım ödeneklerinin daha fazla faydalanılması sağlanacağı gibi, gümrük 

man kazanarak yatırımların zamanında gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. 
1963 yılında il ve köy yolları için satınalmmış olan 56 000 000 TL. lık makina ve teçhizatın, Gümrük V 

20 000 000 TL. iki bakanlığın anlaşması suretiyle tecil edilmiş bulunmaktadır. Gümrük muafiyet Kanununda 
makabline teşmili veya bu miktar ödeneğin 1964 bütçesine eklenmesi gerekir. 

Bu muafiyet tanındığı takdirde 18 100 000 $ kredi ile alınacak makina ve teçhizat gümrük masrafları için g 
mıyacaktır. 

9. İl ve köy yolları : 
1963 yılında il ve köy yollarına 115+20=135 milyon TL. verilmiştir. 
22 000 000 TL. lık ikinci ek ödenek kanun tasarısı da sevk edilmiştir. 
1963 deki hamlenin devam etmesi için 1964 yılında da ek ödenek verilmelidir. 

1963 yılında satınalmmış olan 56 milyon TL. makina ve teçhizatla illerin yapım güçleri takviye edilmiş oldu 
ve teçhizattan ekonomik olarak faydalanabilmek için 15 000 000 TL. nın bütçeye yeniden ilâvesine ihtiyaç var 
ahnması, - Kalkınma Plânımızda da derpiş edildiği üzere - il ve köy yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü 
inanmaktayız. 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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10. Lâstik fiyatlarının artması : 
Gerek Devlet ve gerekse il ve köy yollarında çalışan makina ve teçhizatın memleket içinde temin edilen lâstik 

tahdidedilmiş olması ve iç fiyattan takriben % 50-70 daha fazla bulunması sebebiyle yeterli değildir. Bu sebepten, 
il yollan için 3 000 000 TL. olmak üzere 8 000 000 TL. ilâve ödeneğe ihtiyaç vardır. 

11. Askerî bakımdan yapılması gereken yollar : 
Programlann hazırlanmasında diğer faktörlerin arasında askerî ihtiyaçlar da göz önüne alınmasına rağmen, sın 

bakımdan yapılması istenen birçok yollar ele alınamamaktadır. 
Yurt savunması ve asayiş bakımından lüzumlu olduğu aşikâr bulunan bu yollann yapılması ancak normal ya 

bulunması ile mümkün olabilir. Bu konuda Millî Savunma Bakanlığı ile iş birliği yapılması tasviyeye şayandır. 

12. Eğitim ve araştırma giderleri : 
Memleket içindeki öğretim müessesesinden yetişenlerden Karayollan Genel Müdürlüğü hizmetlerinde daha ço 

versite ve teknik okullannda mühendislik tahsili yapacaklara verilecek bursların artırılması uygun görülmekte 
maddesindeki «Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğundan 45 000 TL. kesilerek 98 675 TL. na indirilmesi ve bunun 14.5 
ilâvesi ile bu maddenin 106 000 TL. na çıkarılması faydalıdır.» 

Genel Müdürlüğün 1963 bütçe yılındaki faaliyetlerini takdirle yadederken, raporumuzu teklif olunan ilâve 
ve tasviplerine saygılanmızla sunum. 

Ali Rıza üzuner Ke 
Trabzon Milletvekili 

Karayollan G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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TABLO : 3. 
Gerekli geometrik standartta olan Devlet yolları 

(Km.) 

Yıl 

1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 

Bitümlü 
veya parke 
kaplama 

974 
2 146 
3 177 
4 245 
5 165 
5 904 

Çakıl 
stabilize veya 
makadam 

3 234 
3 107 
3 257 
3 870 
3 670 
3 485 

Toplam 

4 208 
5 253 
6 434 
8 115 
8 835 
9 389 

TABLO : 4 
Islah edilmiş fakat gerekli geometrik standartta olmıyan Devlet yolları (Km.] 

(Platform genişliklerine göre) 

Yıl 

1953 
1955 
1957 
1960 
1961 
1962 

9 M. ve 
fazl 

I 

1 120 
1 632 
3 046 
4 444 
5 330 
4 697 

dalba 
a 

II 

3 457 
3 353 
3 260 
4 738 
4 493 
3 857 

7 - 9 
I 

641 
896 

1 186 
1 775 
1 919 . 
3 280 

M. 
II 

7 826 
8 929 
7 857 
7 788 
7 394 
7 '852 

7 M. < 
I 

169 
28 
25 
.128 
96 
89 

ien az 
n 
5 985 
4 97i 
5 892 
4 829 
4 834 
6 756 

I - Bitümlü sathi kaplama, asfalt, parke, beton kaplama 
II - Çakıl stabilize ve makadam 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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TABLO : 5 

KarayoBan Crenel Müdürlüğünce yapılmış köprüler 

(Toplam boyu 10 M. den büyük) 

Devlet yollarında İl ve köy yollarında 
Yû Aded Boy (M.) Adted Boy (M.) 

1951 35 2 412 10 426 
1954 121 3 521 42 1 693 
1957 70 2 525 49 1 554 
1960 74 2 747 58 2 203 
1961 102 3 666 75 3 032 
1962 89 3 667 41 1 687 
1963 34 1 578 19 894 

'Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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TABLO : 6 
Bâzı Avrupa memleketleriyle, komşu memleketlerde nüfus, karayolu, yüzölçümü müna 

100 km.2 ye 1 km. yola 10 000 
Yol uzunluğu düşen yol düşen nüfus düşe 

Memleketin adı 

Türkiye 
1960 ( + + ) 
Batı - Almanya 

1959 
lîtfMca 

1960 
Danimarka 

1960 
Finlandiya 

1960 
Juıgilfcere 

1960 
İrlanda 

1959 
İsveç 

1959 
Lüksem'buııg 

1959 
Macaristan 

1960 
Norveç 

1959 
Romanya 

1960 
Yunanistan 

1958 

(km.) 

61 542 
40 257 

251 718 
73 894 
23 364 
23 355 
•53 300 
37 200 
67 729 

666 
228 805 

+ 
80 463 
39 485 

143 086 
+ 

2 674 
+ 

29 040 
6 883 

50 383 
3 505 

10 573 
5 147 

32 365 
<6 568 

(km.) 

7,9 
5,2 

101,5 
29,9 
76,6 
76,6 

123,8 
86,4 
20,1 
0,2 

99,5 
+ 

114,5 
56,2 
31,8 
+' 

103,4 
+' 

31,2 
7,4 

15,6 
1,1 
4,5 
2,2 

24,4 
5,0 

(Kişi) 

452 
691 
213 
722 
392 
392 

86 
123 

66 
6 691 

223 
+ 

35 
72 
52 

+ 
117 
+ 
244 

1 453 
71 

1 023 
1 741 
3 575 

257 
1 267 

(k 

1 

1 

2 
1 
1 

1 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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100 km.2 ye 1 'kın. yola 10 
Yol uzunluğu düşen yol düşen nüfus 

ıMemleketm adı 

Avusturya 
1960 

Fransa 
1960 

İtalya 
1957 

İspanya 
1960 

Yugoslavya 
1960 

İnan 
+ 

Irak 
+ 

Suniye 
-1-

Buülg'a.r.iistan 
1959 

(km.) 

33 295 
8 169 

1 470 800 
+ 

200 700 
78 303 
79 128 
38 191 
83 666 

6 760 
25 500 

+ 
6 400 
2 200 

10 868 
+ 

26 796 
+ 

(km.) 

39,7 
9,7 

266,8 
+ 

66,6 
26,0 
15,7 
7,6 

32,7 
2,6 
1,6 
+• 

1,4 
0,5 
5,9 
+ 

24,2 
+:' 

(Kişi) 

213 
867 

30 
+ 
246 
630 
381 
789 
222 

2 760 
771 
+ 

1 030 
2 995 

418 
+ 
294 

+ 
Not: 

1. Karayolu uzunluklarında ilk rakamlar genel olarak şehir içi yolları hariç bütün 
lamıdır. Alt sıradaki rakamlar bunun ıslah edilmiş kısımlarını gösterir. 

2. (-\~-\-) Türkiye yol uzunluklarında ilk rakam Devlet ve il yolları toplamım, al 
kam da bunun her mevsim geçit veren kısımlarını gösterir. 

3. İran, Irak ve Suriye'ye ait bilgiler «The Europa Year Book 6o, Volumo II» d 
ye hariç diğerleri «Annual Bulletin of Transport Statisties for Europa, 1961» den alı 

4. Memleket isimleri altındaki yıl bilgilerin hangi yıla aidolduğunu gösterir. 
5. (-{•) Bilgi temin edilemiyen halleri gösterir. 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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TABLO : T 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe ödenekleri 

İl ve köy yollarına Genel Müdürlüğe 
Aktarmalardan sonraki ayrılan kısım kalan kısım 

Yü 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

toplam ödenek 

71 680 999 (a) 
101 075 355 (a) 
188 599 024 
212 675 680 
196 667 398 
325 368 964 
374 945 257 
516 127 440 
533 055 318 
794 385 413 
810 403 964 
874 492 215 
806 820 672 
914 884 288 

miktar 

7 000 000 
13 000 000 
51 389 281 
61 400 000 
52 840 807 
75 000 000 
83 000 000 
126 600 000 
81 260 000 
152 775 172 
188 844 160 
152 986 155 
85 000 000 
135 000 000 

% 

9.8 
12.9 
27.2 
28.9 
26.9 
23.1 
22.1 
24.5 
15.2 
19.2 
23.3 
17.5 
10.5 
14 7 

miktar 

64 680 999 
88 075 355 
137 209 743 
151 275 680 
143 826 591 
250 368 964 
291 945 257 
389 527 440 
451 795 318 
641 610 241 
621 559 804 
721 506 060 
721 820 672 
779 884 288 

Ondört yıllık ortalama 19.7 
1964 892 863 056 126 133 000 141 766 730 056 

(a) 1950 ve 1951 ve il ve köy yollarına yardım faslı Bayındırlık Bakanlığı bütçesine d 
de yeknesaklık bakımından burada gösterilmiştir. 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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TABLO : 9 

Millî gelir ve millî gelirde ulaştırma ve karayolları payı 

Yıl 

1948 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 

M'illî .gelir 
(1 000 T.L.) 

8 814 700 
10 693 800 
14 785 000 
26 623 200 
44 358 700 
46 546 200 
52 501 000 

Millî geliıxl< l i 

ulaştı mi'a1 payı 
(1 000 T.L.) 

406 300 
559 500 

1 030 900 
1 774 500 
3 028 900 
3 375 600 
3 818 600 

% 

4,6 
5,2 
7,0 
6,7 
6,8 
7,3 
7,2 

Ulaştırma gelirinde 
Karayolu 

(1 000 T.L.) 

227 112 
292 300 
597 152 
782 069 

1 751 111 
2 278 945 
2 675 000 

payı 
% 

55,9 
52,2 
57,9 
44,1 
57,8 
67,5 
70,0 

Millî gelird 
Karayolları p 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı .- 343) 
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TABLO : 10 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 bütçesi tahsisat ve sarfiyat (31 Aralık 1963 d 

1 000 T. L. olarak 
Programı 

B. M. ödeneği Sarfiyat Geri ikalara 

705 
712 
731 
741 
761 
771 
771 
771 
771 
771 
781 
781 
791 
796 

10 
20 
30 
40 
50 
20 
30 

39 858 
135 000 
20 400 
2 640 
7 000 

237 376 
13 000 
33 500 
72 000 
126 752 
43 000 
133 565 
10 000 
2 706 

18 813 
120 977 
14 295 
ı m 
4 960 

215 621 
9 264 
23 296 
'69 882 
112 897 
27 198 
116 994 
2 480 
2 188 

21 045 
14 023 
6 105 
953 

2 040 
21 755 
3 736 
10 204 
2 118 
13 855 
15 802 
16 571 
7 520 
518 

876 797 740 552 133 245 
(A/l) m 087 25 240 12 847 
Bono 92 810 ©7 762 25 048 

1 007 694 833 554 174 140 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 



— 46 — 

TABLO : 11. 

1963 yılında tamamlanan ve tamamlanacak olan işler Devlet yolları (Km.) 

İhaleli yol yapımı 
Emanet yol yapımı 
Geçit yolları 
Bitümlü kaplamalar 
a) Asfalt betonu 
b) Eodmiks 
c) Sathi kaplama 
Yol onarımı 

İhaleli köprü yapımı 
Emanet köprü yapımı 

Alt 
yapı 

252 
420 
142 

Yeni 
Üst 

Temel 
alt temel 

248 
617 
142 

Köprüler 
Devlet yolları 
Sayı 

20 
14 

Boy m. 

1 098 
480 

inşaat 
yapı 

Bitümlü 
kaplama 

200 
37 

:ı 116 

İl ve köy 
Sayı 

10 
9 

Alt 
yapı 

1045 

yolları 
Boy m. 

662 
232 

İyileştirme 
Üst 

Temel 
alt temel 

117 

2 250 

Sayı 

30 
23 

yap 
B 
k 

Topl 

Toplam 34 1 578 19 894 53 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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TABLO : 11 (Davam) 

1963 yılında tamatmlan'an yollar 
A) İhaleli yol yapımı : 

Tamamlanan 
Alt yapı Üst yapı 

Yolun adı Km. Km. 

Arifiye - Hendek 
Malkara - Koşan 
Keşan - ipsala - Meriç 
Kula - Güre I 
Kula - Güre I I 
Çime - Yatağan II 
Aydın - Çine 
Güre - Uşak . Banaz I 
Güre - Uşak - Bamıaz II 
Güre - Uşak - Bamıaz III 
Karadeniz Ereğlisi DÇP 
öarız Ayr. - Gökısun 
Turmaısuyu - 'Bulancak 
Çerikli - Sungurlu 
Çorum - Sungurlu 
Tunceli - Pülümür 
Emmcan - Refahiye I 
Erzincan - Refahiye III 
Erzincan - Refahiye II 
Maden - Kalender 
Çoruh Su Kavuşumu - Berta Köp. 
Çayeli - Pazar 
Ordu - Giresun 
V'alkfıkeibir - Görele 

15 
13 
'5 
S 
8 
5 

15 
14 
23 
17 
a 
4 

•m 
45 
15 

4 
9 

14 
2 
4 
5 
4 
9 

15 
18 
28 
2 
7 
3 

23 

2 

37 
5 
5 

14 

6 

5 
4 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayım : 343) 
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Yolma adı 

Trabzon geçişi 
Artvin - Siırya 
Salihli - Kula 
Polatlı . ıSivriihilsar 
Afyon - Emirdağ 

Tamamlanan 
Alt yapı 

Km. 

1 

Üsit yapı 
Km. 

3 
10 
51 
33 

Trafiğe 
açılan 

Km. 

16 

51 

Toplam 252 248 194 

B) Emanet yol yapımı 

Edime - Havsa - Lilebıır'gaz 
Tekirdağ - İnecik - ŞaTtköy Ayr. 
Edremit - 'Bergama ilt'isaJkı 
Salihli - Kııla 
Afyon - Emirdağ 
Afyon geçişi ve devamı 
Konya - Aksaray 
Ankara çevre yolları ve Ameri-
ikan Sitesi yolları 
Silifke - Anamur 
Adana - Kozan - Karatepe 
Narlı - Haydarlı - Narlı - Gıazi-
•an!tepr Narlı - Mara>ş 
'Toprakkale - Eevzdpaışîa 
Osmaniye 'geçişi 
Yeışiloba - Adana - Misİıs - Ceyhan 

20 
13 
43 
10 
20 
11 
40 

5 
50 

2 X 3,5 
2 

20 
24 
83 
ihaleli 
ihaleli 
11 
20 

10 
20 
75 

76 
25 

20 
24 
83 
41 

11 

10 
20 
75 

76 
25 

2 X 3,5 2 X 3,5 
'2 2 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 



— 49 — 

Tamamlanan Trafiğe 
Alt yapı Üst yapı «açılan 

Yollun. aidi Em. Km. Km. 

Mucur - Hiımımetdede 
Himme'fcded'e - Telk'göz 
Pmaribıaşı - Sarız Ayr. 
Samsun - Havza - Çorum 
Çorum - Suınlgurlu 

, Diyarbakır - Silvan 
Urfia - Birecik 
Akçaabat - VaMıikelbir 
Trabzon - Sürmene 
Trabzon - Keşap 
Şivelân - Bajinge 
Horasan - Karakurlt 
Anltalya - Alanya - Kalkıdran 
Denizli - Plamukikale 

10 
12 

10 
25 
9 

29 
6 
6 
8 

22 
22 
27 
18 

Toplam 420 
C) Geçit yollan 
1. — Trafiğe açılan fakat üzerinde çalışmaya devam zorunluğu bulunan geçit yolla 

Trafiğe 
açılan 

Yolun adı Km. 

Emanet işler : 
Marmaris - Datça 78 
Tavşanlı - Gökçedağ 19 
Türkeli - Çatalzeytin 10 
Cizre - Silopi - Zaho Hd. 10 

65 
12 
12 
10 
25 

29 
'6 

12 
8 

23 
'22 
20 

65 
12 
12 
10 
'25 

29 
6 

12 
8 

46 
20 

617 €39 

Topbm 117 
Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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2. — Tamamlanan fakat trafiğe açılamıyan geçit yolları 

Yolun adı 

Emanet işler : 
Amasra - Kurucaşile - Cide 
Kozan - Feke - Yalakköy 
Develi - Saimbeyli Hd. 
Tunceli - Ovacık 
Cizre - Şırnak - Uludere 
Giresun - Dereli - Şebinkarahisar 
Ardeşen - Hopa 
Hakkâri Ayr. - Çukurca 
Çukurca Ayr. - Beytüşşebap -
Mescitli - Karayazı 
Kumluca - Kaş - Fethiye - Dal 

Uludere 

amançayı 

Trafiğe 
açılan 
Km. 

8 
14 
16 
12 
14 
14 
4 
6 
5 

20 
29 

Toplam 142 

Karayolları G. 11 Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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TABLO : 12 

Karayolları Crenel Müdürlüğü 1964 yıh bütçe tasansa yatırımlar 

Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

23.000 

21000 

22.000 

21.541 
21.542 
21.543 

22.541 
22.542 
22.543 

23.541 
23.543 
23.544 

21.561 
21.562 
21.563 

22.561 
22.562 
22.563 
22.564 

Devlet yollan 

Ödeneğin çeşidi 

Etüt ve proje giderleri 
Malzeme, yönetim ve çeşitli giderler 
Teknik personel ücretleri 
Yatırım hizmetleri geçici görev yollukları 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Malzeme, işçilik ve çeşitli giderler 
Teknik personel ücretleri 
Yatırım hizmetleri geçici görev yollukları 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
Makina ve teçhizatın yedek parça giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Yatırım hizmetleri geçici görev yollukları 
î l yollan: 
Etüt ve proje giderleri 
Malzeme, yönetim ve çeşitli giderler 
Teknik personel ücretleri 
Yatırım hizmetleri geçici görev yollukları. 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Malzeme, işçilik ve çeşitli giderler 
Teknik personel ücretleri 
Yatırım hizmetleri geçici görev yollukları 
î l ve köy yolları yapımı «valilikler eliyle» 

Karayolları ö . M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
23.561 Makina ve -teçhizatın yedek parça ve onarım giderleri 
23.563 Teknik personel ücretleri 
23.664 Yatırım hizmetleri geçici görev yollukları 

Köy yollan 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
21.571 Malzeme, yönetim ve çeşitli giderler 
21.572 Teknik personel ücretleri 
21.573 Yatırım hizmetleri geçici görev yollukları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gilerleri 
22.571 Malzeme, işçilik ve çeşitli giderler 
22.572 Teknik personel ücretleri 
22.573 Yatırım hizmetleri geçici görev yollukları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımıarı ve onarımları 
23.571 Makina ve teçhizatın yedek parça giderleri 
23.573 Teknik personel ücretleri 
23.574 Yatırım hizmetleri geçici görev yollukları 

Yatırımlar toplamı 

Karay olları G. M. Bütçesi 
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TABLO : 13. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe tasarısı (1000 T. L. olarak) 

(tş cinslerine göre) 

Cinsi 

Devlet yollan 
Sermaye teşkili ve transferler (A/3) 
Kamulaştırma ve satmalmalar 
Yatırımlar (A/2) 
Etüt ve proje 
tdare binaları ve tesisleri yapımı ve onarımı : 
Devam eden ihaleli 
Yeni ihaleli 
Devam eden emanet 

Tamirhane, depo, ambar v. s. yapımı ve onarımı : 
Devam eden ihaleli 

-Yeni ihaleli 
Devam eden emanet 
Yeni emanet 
Emanet onarım 

Yol yapımı : 
Devam eden ihaleli 
Yeni ihaleli 
Devam eden emanet 
Yeni emanet 

Geçit yolları : 
Devam eden emanet 
Yeni emanet 

Transfer 
yatırımı 

40 000 

Yatırım Bakım 

2 280 
570 
150 

3 480 
1 490 

380 
1 250 
1 100 

112 700 
3 400 

39 300 
6 600 

10 600 
2 700 

20 000 

3 000 

7 700 

162 000 

13 300 

Karayollan G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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Cinsi 

Geçici görev yolluğu 
Sel ve heyelan gibi hallerde yol ve köprü arızaları
nın giderilmesi 

İdari masraflar 

Devlet yolları toplamı 

İl ve köy yollan : 
Kamulaştırma ve satmalmalar 
Merkez giderlori 
Etüt ve proje 
Yol yapımı 
Köprü yapımı 
Makina onarımı ve yedek parça ikmali 
Geçici görev yolluğu 

Yol bakımı 

î l ve köy yolları toplamı 

Borç ödemeleri : 
İstikraz ödemeleri (konsolide borç) 
Bono borçları karşılığı 
Amerikan teknik yardımları geçici hesabı 

Diğer borçlar 

Transfer 
yatırımı 

40 000 

2 000 

2 000 

Yatırım 

436104 

1 400 
3 400 

34 900 
26 500 
36 800 

133 

103 133 

Bakım 

763 

250 

143 383 

21 400 

21 400 

Genel toplamı 42 000 539 237 164 783 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayım : 343) 
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TABLO : 17 

Muhtelif ulaştırma sistemlerinde eşya nakliyatı ve her sistemin genel ulaştırmadak 
(1 000 olarak) 

Karayolları (a) Demiryolları Denizyolları Havayolları 
Yıl Ton X Em. % Ton X Km. % Ton X Km. % Ton X Km. % 

1950 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 

957 059 
1 167 101 
2 209 256 
2 234 229 
3 678 031 
4 415 114 
5 080 000 

23,3 
25,4 
33,1 
28,3 
43,4 
51,4 
56J 

3 078 266 
3 146 784 
4 165 640 
5 371 065 
4 631 971 
4 048 067 
3 856 176 

71,6 
68,6 
62,4 
68,0 
54,7 
47,1 
42,5 

261 921 
273 459 
303 319 
291 003 
163 811 
131 616 
124 786 

6,1 
6,0 
4,5 
3,7 
1,9 
1,5 
1.4 

712 
1 706 
1 555 
1 268 

0 
0, 
0, 

TABLO : İS 

Ulaştırma sistemlerinde yolcu nakliyatı ve her sistemin genel ulaştırmadaki nis 

Karayolları (a) Demiryolları Denizyolları (b) Havayolları 
Yıl Yolcu X Km. % Yolcu X Km. % Yolcu X Km. % Yolcu X Km. % 

1950 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 

2 597 331 
4 670 084 
5 0'82 458 
8 905 097 
10 879 934 
14 130 995 
16 280 000 

47,2 
60,4 
68,0 
61,7 
69,3 
77,2 
80,1 

2 515 511 
2 668 021 
3 892 846 
9 040 604 
4 395 928 
3 810 012 
3 719 824 

45,7 
34,5 
29,1 
34,9 
20,0 
20,8 
18,3 

380 977 
390 952 
384 136 
377 054 
304 354 
264 980 
228 976 

7,1 
5,1 
2,9 
2,6 
2,0 
1,4 
ı,ı 

117 659 
114 563 
109 895 
107 137 

0 
0 
0 
0 

(a) Karayolları Genel Müdürlüğünce kabul edilen essalara göre hesaplanmıştır. 
(b) Yalnız Denizcilik Bankasının muntazam posta seferlerine aittir. 

Karayolları (4. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/588 
Karar No. : 23 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi hakkında hazırlanan Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 
laştırılıp Başbakanlığın 30 . 11 . 1963 tarihli ve 71-2183/5183 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı, Bayı 
nel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü: 

Genel Müdürlüğün cari harcamalarını gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu 200 393 469 lira, Yatırım giderle 
vel yekûnu 539 237 000 lira, Sermaye teşkili ve transfer harcamalarını gösteren (A/3) işaretli cetvel yekûnu is 
edilmiş olup, geçen yıla nazaran 1 784 944 lira noksan bulunmaktadır. 

Genel Müdürlük bütçesini Komisyonumuz namına tetkik eden raportörlerimizin raporu okunduktan sonra Ge 
gili tenMd ve temennilerde bulunulmuş, sorular sorulmuştur. 

Gerek Bakan gerekse Genel Müdür tarafından gerekli cevaplar verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan son 
çilmiştir. 

(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tetkiki neticesinde: Genel Müdürlükte çalışmakta olan sözleşmeli av 
karrür etmiş ise de bu işin birdenbire mümkün olmadığı bir zamana ihtiyacı olduğu anlaşıldığından lüzumu hâ 
maksadiyle 12.845 nci sözleşmeli personel geçici görev yolluğu maddesine 1 lira konulmuştur. 

Genel Müdürlük hesabına eleman yetiştirmek için burslu öğrenci okutmak üzere bütçeye konulmuş bulunan 
yacın daha fazla olduğu alman izahattan anlaşılmış olduğundan 12.882 nci yurt dışı staj ve öğrenim yolluğund 
nci burs giderleri maddesine eklenmiştir. 

Bâzı küçük onarımları yapmak ve yedek parçaları temin etmek için lüzumu halinde sene içinde aktarma ya 
ciyle 16.851 ve 16.852 nci maddelere birer lira ödenek konulmuştur. 

Bu değişikliğin neticesi olarak (A/l) işaretli cetvel yekûnu 200 393 472) lira olarak diğer cetveller ise ayne 
Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelin 63.240 nci mütaahbMerden alınan gecikme cezalar 

denge sağlanmış ve (B) işaretli cetvel 892 863 059 lira olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 
Cetvellerde yapılan değişiklikler neticesi olarak da tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri değiştirilerek diğer mad 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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Müdürlüğü 1964 yılı kanunu tasansı ekli cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine Karayolları Genel 
lığa sunulur . 

Başkan. 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

Artvin 
12 nci maddeye 

muhalifim 
S. 0: Avcı 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kayseri 
12 nci maddeye 

muhalifim 
H. DiJceçligü 

Niğde 
R. Soyer 

Siirt 
L. Aykut 

Müdürlüğü 1964 yılı l 

Sözcü 
îzmir 

İV7. Mirkelâmoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Ordu 
§. Koksal 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

Kâttip 
Yozgat 

C. Sungur 

Burdur 
ff. Otan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuz 

1. Gürsan 

Konya 
M. Dinekli 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
A. Şener 

Yozgat 
V. Uyar 

Afyon İL 
Söz hakkım mahfuz 

M. Turgut 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
S. Kurutluoğlu 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
N. Kürşat 

Konya 
A. Onar 

Anka 
N. B e 

Diyarb 
H. Güld 

Kar 
K. Ok 

Kony 
R. öz 

Sakarya 
B. Akdağ 

Trabzon 
Kanunun 12 nci mad

desine muhalifim 
A. R. Uzuner 

M. 

Sakar 
N. Ba 

Tunc 
. Ali D 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yık Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. —Karayolları Genel Müdürlüğünün cari harcamalar 
için 200 393 469 lira, yatırım harcamaları için 539 237 000 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de 153 232 587 lira ki top
lam olarak 892 863 056 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 892 863 056 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 1964 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) 
işaretli cetvelde göster Sim iştir. 

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

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluşu hak
kındaki 11 . 2 . 1950 tarih ve 5539 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

KARMA BÜTÇE KOMİSYON 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 

MADDE 1. — Karayolları Genel M 
için 200 393 472 lira, yatırım harcama 
maye teşkili ve transfer harcamaları i 
lam olarak 892 863 059 lira ödenek ver 

MADDE 2. — Karayolları Genel Mü 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 892 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü mad 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü mad 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci madd 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad 
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Hü'kümetüı Teklifi I 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolüp da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar- j 
şıhklan yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı bütçesinin ilgili ( 
hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), i 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıllar borçlan | 
maddesine, j 

Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümü arasında ak- ı 
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 9. — Karayollan Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli I 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 5889 sayılı Kanunla yürürlükten kaldınlan 5539 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin birinci fıkrasına göre 1525 sayılı 
Kanunun esaslan dairesinle tahsil edilmiş olan paralar Karayollan ] 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (Yatınm harcamaları) cetvelinin 
ilgili maddelerine ödenek kaydolunur. 

MADDE 11. — Devlet daire ve müesseseleriyle kamu tüzel kişileri, 
dernekler ve diğer kurumlar tarafından veya dış yardımlardan yol, i 
Mprü ve benzeri işler yaptmlması maksadiyle Karayollan Genel Mü- j 

Karma OBütoe Kom 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Tasarının 10 nc 

MADDE 11. — Tasarının 11 nc 
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Hükümetin Teklifi 

dürlüğüne yatırılacak paralar, (B) işaretli cetvelde açılacak özel mad
deye gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli (Yatırım harcamaları) cetve
linde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 
Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısım, ertesi yıla birinci fıkra 
esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 12. — Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt 
işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 
307 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmü 1964 bütçe 
yılında uygulanmaz. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Bayınlırhk bakanları yürütür. 

Başîbakan T. 
E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

AT. Ökten 
İçişleri Bakam 

1. Seçkin 
Millî Eğitim Bakanı 

/ . ÖMem 
Sa. ve So. Y. Bakam 

F. K. Gökay 
Ulaştırma Bakanı 

/. Ş. Dura 
Turizm ve Tanıtma 

N. Ardıçoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Baş'b. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Baışb. Yardımcısı 

H. Dincer 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 
Adalet. Bakanı 

A. K. Yörük 
Dışişleri Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 
Gümrük ve Tekel Bakam 

O. Öztrak 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Bakanı 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakam 
A. Oğuz 

Tarım Bakam 
M. İzm en 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

îmar ve İskân Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Karma Bütçe Komisyo 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci ma 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü m 
MADDE 14. — Tasarının 14 ncü m 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAE 
12.110 Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
•12.271 Devlet yolları bakımı teknik personel üc

reti 
12.272 İl ve köy yolları bakımı teknik personel 

ücreti 
(Teknik personel ücreti toplamı : 
12 988 800) 

Madda 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

105 401 913 

6 313 002 

86 124 160 

16 690 000 
2 000 000 

336 000 

11 115 000 

12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12,350 

İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 

Kesim toplamı 

55 983 160 

9 195 876 

55 000 
7 000 
7 000 

34 000 
2 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

121 19 

6 313 000 
99 168 628 

16 690 000 
2 335 079 

1 

12 628 800 

380 000 

67 154 748 
10 834 422 

45 000 
7 000 
7 000 
45 000 
2 000 
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1963 ödeneği 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 İşçi sigortası kurumları kesenek ve prim 

karşılıkları 
TAZMİNATLAR 

12.520 Kasa tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

12.810 
12.832 
12.841 
12.844 

12.845 
12.846 
12.848 
12.849 

12.872 
12.882 
12.883 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 495 245 

7 595 631 

42 000 

1 500 

4 200 

3 721 175 

7 - Yurt içi yollukları 
Sürekli görev yollukları 
Yönetim geçici görev yolluğu 
Tedavi yolluğu 
Yabancı uzman ve yardımcıları geçici gö
rev yolluğu 
Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
Kurs geçici görev yolluğu 
Yol ve makina bakımı geçici görev yollu
ğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 4 437 971) 

II - Yurt dışı yollukları 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 342 675) 

Karayolları G-. M. Bütçesi 

150 000 
186 000 

5 000 

20 000 
94 500 

2 100 000 
80 000 

698 000 

100 000 
143 675 
144 000 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

1 349 970 

9 378 452 

45 000 

1 

4 200 

4 825 645 

150 000 
236 000 

5 000 

30 000 
0 

173 970 
80 000 

763 000 

100 000 
143 675 
144 000 
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Bölüm Madde 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

Ödeneğin çeşidi 

YÖNETIM GÎDERLERÎ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 
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1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 200 000 

175 000 
150"000 
420 000 

40 000 
360 000 

5 000 
50 000 

3 204 000 

Hükümıetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 200 000 

175 000 
150 000 
420 000 
40 000 

360 000 
5 000 

50 000 

3 2 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

KÎRA GÎDERLERÎ 
13.610 Kira bedeli 

441 000 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 

* 

Kesim toplamı 

37 000 
28 500 

350 000 
25 500 

728 000 

227 000 
501 000 

835 000 

475 500 

50 000 
50 000 

350 000 
25 500 

728 000 

227 000 
501 000 

895 000 
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1933 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin eesidi 

14.000 

16.000 

HİZMET GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenci giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

YOL VE KÖPRÜ BAKIMI VE İDAME 
GİDERLERİ 

16.841 Makina ve teçhizat bakımı ve satmalımı 
16.842 Bakım malzeme giderleri 
16.843 Yönetim giderleri 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 370 875 

539 500 

831 375 

3 

12 000 

83 713 209 

1 195 000 
17 008 209 
2 700 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 379 

539 500 

839 572 

15 001 

12 000 

74 498 000 

0 
46 149 000 

2 790 000 

20 000 
45 750 
730 550 
35 075 

83 725 212 

20 000 
61 000 
730 550 
28 022 

74 525 
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1963 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14000 

16.000 

16.844 Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde mey
dana gelecek yol ve köprü arızalarının 
giderilmesi 

16.845 Çeşitli giderler 
(Bakım ve idame giderleri toplamı : 
50 098 000) 
MAKİNA BAKIM VE İDAME GİDER
LERİ 

16.851 Makina ve teçhizat onarımı ve satmalımı 
16.852 Makina ve teçhizat yedek parça ikmali 
16.853 Bakım malzeme giderleri 
16.854 Yönetim giderleri 
16.855 Çeşitli giderler 

(Makina ve bakım giderleri toplamı : 
3 400 002) 

16.861 Bakım ve idame giderleri (İl yolları) 
(Dağıtım şekli Bayındırlık Bakanlığınca 
tesbit edilir.) 
PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

600 000 

16 005 000 
26 025 000 
2 475 000 

200 000 
100 000 

17 405 000 

105 401 913 

3 204 000 

1 370 875 

83 725 212 

193 702 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 

Lira 

250 000 
909 000 

2 

21 

0 
0 

650 000 
670 000 
80 000 

000 000 

121 

3 

1 

74 

200 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm 

21.000 

22.000 

Madde 

21.541 
21.542 
21.543 

21.561 
21.562 
21.563 

21.571 
21.572 
21.573 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 

KARAYOLLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici grev yollukları 
ÎL YOLLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
KÖY YOLLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 

1963 

Madde 
Lira 

22 480 000 

5 250 000 
14 650 000 

550 000 

39 000 
1 461 000 

22 000 

19 500 
480 500 

8 000 

395 516 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

22 480 000 

395 516 000 

1964 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

24 045 000 

4 118 
15 882 

611 

1 243 
606 

25 

943 
606 

9 

ooo 
000 
000 

500 
500 
000 

500 
500 
000 

377 897 000 

24 045 000 

377 897 000 

KARAYOLLARI 
22.541 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük ona

rım giderleri 
22.542 Teknik personel ücretleri 
22.543 Teknik personel geçici görev yollukları 

296 943 000 
26 560 000 

942 000 

283 374 000 
30 626 000 

1 053 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÎL YOLLARI «Karayolları eliyle» 
22.561 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük ona

rım giderleri 
22.562 Teknik personel ücretleri 
22.563 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.564 İl ve köy yolları yapımı «Valilikler eliyle» 

(Nakit makina ve yedek parça olarak da
ğıtım şekli Bayındırlık Bakanlığınca tesbit 
edilir.) 
KÖY YOLLARI 

22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük ona
rım giderleri 

22.572 Teknik personel ücretleri 
22.573 Teknik personel geçici görev yollukları 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 

KARAYOLLARI 
23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.543 Teknik personel ücretleri 
23.544 Teknik personel geçici görev yollukları 

ÎL YOLLARI 
23.561 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

Karay< 
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1963 ödeneği 
Hükümetçe ist 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

49 695 0O0 

3 300 000 
334 000 
10 000 

16 610 000 17 455 000 
1092 000 1 0 5 0 000 

30 000 33 000 

34 900 000 

9 045 
350 
11 

000 
000 
000 

129 504 000 137 
129 504 000 137 295 000 

97 600 000 94 280 000 
6 900 000 5 720 000 
390 000 440 000 

18 129 000 26 875 000 
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1983 ödeneği 1964 
HükümJetçe istemeaı 

Bölüm Madde ödeneğin, çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

23.563 Teknik personel ücretleri 
23.564 Teknik personel geçici görev yollukları 

KÖY YOLLAEI 
23.571 Makin a, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.573 Teknik personel ücretleri 
23.574 Teknik personel geçici görev yollukları 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

Madde 
Lira 

560 000 
40 000 

5 875 000 
0 

10 000 

..... .-

Bölüm toplamı 
Lira 

22 480 000 

395 516 000 

129 504 000 

547 500 000 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

800 000 
44 000 

8 925 000 
200 000 
11 900 

24 045 000 

377 897 000 

137 295 000 

539 237 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
32.100 Kamulaştırma bedeli 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

35.710-

% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 
DERNEK, BÎRLİK, KURUM KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERÎ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 
Mahdut mesuliyetli (Karayolları Kredi ve 
İstihlâk Kooperatifi) memur ve hizmetli
lerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere 

40 000 000 

6 500 

607 500 

230 000 
307 500 
40 000 
30 000 

40 000 000 42 0 
42 000 000 

6 500 

667 500 
6 500 

650 030 

7 

230 030 
350 000 
40 000 
30 000 

60 000 60 000 
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Bölüm 

36.000 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

Madde 

36.300 
36.400 
36.500 
36.600 
36.700 
36.900 

• 

Ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 
Geçen yıllar borçları 
ilâma bağlı borçları 
İstikraz ödemeleri (Konsolide borç) 
Geliverilecek paralar 
Mütaahhit bono borçları 
Amerikan teknik yardımları karşılığı ge
çici hesabı 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP-. 
LAMI 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

305 000 
700 000 

10 000 000 
10 000 

101 757 000 

0 

Bölüm toplamı 
Lira 

112 772 000 

40 000 000 

6 500 

667 500 

112 772 000 

153 446 000 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

110 516 05 
305 000 
700 000 

6 000 000 
10 000 

102 000 000 

1 501 057 

42 000 0 

6 5 

710 0 

110 516 0 

. 153 232 5 
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Bölüm. Madde 

62.000 

63.000 

64.000 

62.000 

63.000 

64.000 

62.110 
62.140 
62.330 

63.240 

63.390 
63.400 
63.500 

64.100 
64.200 

64.300 

Gelirin çeşidi 

B/IT - Vergi dışı gelirler 
GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ 
TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARDAN 
ALINAN GELİRLER 
Taşınmaz mallar satış bedeli 
Kiralar ve taşınır değerler gelirleri 
Taşınır mallar satış bedeli 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
CEZALAR 
Mütaahhitlerden alınacak gecikme ceza
ları 
Diğer çeşitli gelirler 
Bağışlar 
G^lir kaydolunacak teminat akçeleri 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ge
reğince Hazineden alınacak paralar 
Gecen yıldan devreden nakit 
GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE-
LÎRÎ BÖLÜMÜ TOPLAMI 
ÇESİTLt GELÎRLER VE CEZALAR 
BÖLÜMÜ TOPLAMI 
ÖZEL GELİRLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 

B — CETVELİ 

1963 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm 

Lira 

GENEL TOPLAM 

1 
750 000 

2 000 000 

749 997 
2 500 000 

1 
1 

633 648 000 

250 000 000 
5 000 000 

2 750 001 

3 249 999 

888 648 000 

2 750 001 

3 249 999 
888 648 000 

894 648 000 

1 
1 250 000 
4 000 000 

749 997 
5 000 000 

1 
1 

626 863 056 

250 000 000 
5 000 000 

5 2 

5 7 

881 8 

5 ı2 

5 7 
881 8 

892 8 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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(C) CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 11. . 2 . 3950 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâtına dair Kanunun 

G - CETVELÎ 
Kanun No Tarihi 

5539 1 1 . 2 . 1950 Karayolları Genel Müdürlüğü Kanununun geleeek yıllara geçici yüklenm 
da;ki 33 neü maddesi 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 



o o 
ot) <?5 

O O O O Q 
LO o LO o o 
<N ı - i C?5 CO t > 

o 
LO <M LO r^ Tf 

o 
LO 

o o o o ^ 
O O LO O O kO a m Tt* «o w TP 

8 S o o o o o 
w w m o 10 

•HH i f î CN ( M t - i C î 
H H H ri 

<M 
(M r H 

LO l > C O i n i O W f l M O O i O û O 
( M CC ^ H h M Tt* 

P3 

«3 

o 

ffl 

cS cö 

•s -̂  
cS 

DO 
«3 

t .&•! 
^ ^ tS ^ fa ^ 

H l M W r P ı n H t > X O ) O ı 5 < O l ' * X « P t > ' O O Ö ) r H H î ] M 

EH 

o o o o o o o o o o o o o 
O L O O O O O O O L O O L O O O ı , C " * o o ı > o ı > c û ı n i < m r i ( i o L C ! 

o o o o o o o o o o 
«5 O0 t - 50 10 

O r H r H r H r ( r i ( M t > ( Û H n r t H H ^ 0 

^ W 

• r-< 
i » 

r4 

1 
EH 

P 
r i 

İ H 
< H 

9 
P CÖ 

rP 

ti'
tü

p 

13 
S H 
0 £ 

^ S 
•S £ 02 ^ 
«s -te 

•8.£ 
S § 

<p 

ft 

* -T İ 

U0 

o , 

<¥> 

EH 

r 
rM 3 44 

r Ö P 
05 33 _ 

03 

EH § 

O 

3 

EH 

•S4 P 
cS ^ * ; 

O 
O 

: 3 

EH 

g 

Cö ® 

S» 

3 

.W 

.3 

t - X i < O ! û LC Î C 1 > 0 0 t - « N t ' Cfl H i L O ( p I > t O 0 0 

t> 

O Q 
L O O 
<M r H 

r-i r H 

S © O O O O 
o irs o o o 

l > I Q rt< CO 0 0 l > 

o o o o o o o o o o 
„ _ _ _ _ _ „ . O L O O O O O L O O O O 
l > t O l / 5 T t l û 0 ( O P l H C S 0 0 l > < Ç l Ö ^ ^ t » W 

o o o o 
O O LO O 

o o 
O LO 

t i 

© < N ı H ı H r H < N ı H T — | T - < C C T H C < 1 
LO 

LO H a M ( N t > O H t > 
O O C O r - L f î Ç d O l N H 

Tf l 

•s 

3 

es 

A <p 

E-< 

o 

M 
cö 

fi 

r-t 

* 

O ^ g ^2 

^ 
8 * 

C>9 

—' <M t f 



C S Ü l ( Û Û O - I C S < O Q O - 4 W O C Û C O » 1 C R £ û t O <© 00 - 1 0 Î en tf* 

w pi : ^ 
e-t-
pi : 

p - 1 

P v 

fc 

V ¥ 

^ ̂  

« 
P 
h* 
trt-

s eım 

Fi 

I 

V « « 

u Q 
co 
<<i 
f i 

< j 
CT> 

W 
P 

V ) 

ıs; 
CP 

V 

V 

¥ 

b 
Q 
oa 
'< P 

H2 
P 

İŞ 

ki 
H7.> 
CP 

tfc 

>& « ^ 
cp 

CO M M W 
t o 
- 3 CO M - 1 tO M tO O: O tc co üı ~4 o en en 

en tO O CO rfa. O 
(D 

35 - ^ 
O O 
O O 

*i ^ Ol 05 
O 
o 

4^ *> Ol O 
O O l O O 
O O O ' O 

CO ^ rfi ü l C5 
ü t O en o O 
o o o o o 

<X> I—ı 
üı O 
o o 

tf>. ^ Ül 05 - 1 

8 ÜT O Q O 
O O O O 

C31 OO ' l C5 CO -.1 İD v i 00 - 1 Oî i l :4i CO - 1 Ö) O: İO M C» ~4 Q0 —I 

O 
o 

Ü 

f 
H - l 
ft> 

0 
£ 

a 

M 
tu 

FT 

^ 
ço 

H 
p 

•S 
4 
CP 

H 
rç <1 
Ö. 

^ *ss 

b 

s 

es 
»•d 

P 

S 
b" 

P p 

p 
p 

1 
a 

m 
PİS 

P 

g 

4 
-31 
00 

üû W CO M M ü< LO ün O 
t o 

W C î t O t \ 3 M W ^ t 5 a 5 l s 5 ^ t O ^ 

> 
p-

g 
^ e n c f t ^ ü i c î ^ ^ e n c n ^ c o ^ e n c ^ o ı - ' t o ^ e n r f s ' . e n 
c n o o ü n o o o e n o o o o e n o o ü i o e n e n o e n o 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
o 

o 

<l O 00 CO - 1 G3 ü>< - 1 05 ÜT rf* ön 

3̂ 
rs 
P fik 

«o 

ed p 
«o 

^ çL 
s 

to Co fco «5 
tO H-* 
O ü i 

I 
I 1 
p> 

P 

S1 e» 
E Ü h5' 

tel 

P 

§=i 

S H g ̂  g 
B & S E 3 
5 ^ pi T3 5 

tel 

>-3 H ^ 
t» m 

6-' 

tel 

<! 

P CD 

3 ı-d 

•9 

O M ^ CO M -<! ^ en 

CP 
a 
H 
Pi 

3. 

cn *». vp». ^ cn ro ^ 
o en ün o o o 
O O O O O O 

cn 05 - i 

S o o 
o o 

O l 
o 

en -5 

8 S 
$ 

en 
O 

O O 

c» 
»5 



— 79 

Bölüm Madde 

12.0 

D. 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

8 

6 
• 7 

8 
7 
8 
9 
9 

10 
12 
13 

00 12.230 Oeçiei hizmetliler ücret 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ T E Ş K İ L İ 
Y. Müh. Müh. Fen Mamuru 
vteya iktisatçı (Iht. Mev.) 

Atfed 

n 
8 

Y. Müh. Müh. veya Fen Memuru 21 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Y. Müh. veya Fen Me. 
tistikçi ve İktisatçı 
Ressam (îht. Mev.) 

» » 
» » 

Servüs Muamelât Şefi 
» » > 

Memur 
» (6387 iSa. Ka.) 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

îsta-

25 
15 
15 
S 
S 

2 
3 
5 
7 
5 
2 

10 
3 

12 
4 
4 

157 

E - CETVELİ 
Öde 

L 

neğin 

(L) CETVE] 

Aylık 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

800 
950 
800 
700 
800 
700 
600 
600 
500 
400 
350 

D. 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

9 
8 
S 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

çeşidî 

il 

Memuriyetin nev'i A 

İLLER TEŞKİLÂTI 
Bölıge Md. (Y. Müh. veya 
Müh.) (Iht. Mev.) 
Y. Müh. Müh. veya Fen Me
muru (Iht. Mev.) 

Lded 

Y. Müh. Müh. veya Fen Memuru 4 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 

Mün enıdiis veya Fen Memuru 
» » » » 

Ressalm 
ıSeırvis Muamelât ŞetBi 
Tahakkuk Şefi 
Memur 

» 
» 
» . 
» 
» 

5 
7 
7 
4 
3 
2 

,40 
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Markası 

G.M.C. 
» 

Mercedes 
De-soto 
Jkanus 

R 

Modeli 

FSH—355 
1952 
0321—H 
FC1HA6—171 
30 

CETVELİ 

Adedi 

1 
1 
2 
2 
2 

Satm 
ta r 

195 
196 
195 
195 
195 

Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr bütçe kanununa 
bağlı (R) cetveli formülü bu bütçe için de uygulanır. 

Bölüm Madde 

12.000 
12.520 

] 2.846 

Personel giderleri. 
Kasa tazminatı 

7399 sayılı Kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü 
teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar yardımcısı v 
kıymet muhafızı vazifelerini gören muhasebe müdür 
ve muavinleriyle mesul muhasiplerin kasa tazminatları 
bu tertipten ödenir. 

Yolluk karşılığı verilen tazminat 
6245 sayılı! Kanunun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminat 

Arazi üzerinde seyyaı* olarak vazife gören işçilere 6245 
sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek 
tazminat da bu tertipten ödenir. 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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YATIRIMLAR 

Ayrıca r 
1 — Bayındırlık Başkanlığının tâbi bulunduğu hükümler, 
2 — Yol ve yol ile ilgili her türlü yapım ve onarımı (giderleri, 
3 — İl özel idarelerine bağlı yolların, yapım, hakim, onarım vo 

ıslâh işleri için m'akina, yedek parça alımı ve 'bununla ilgili giderleri;1 

bu yolların kontrolünü yapacak Karayolları personelinin gündelik 
ve yollukları, etüd proje, giderleriyle teknik ve proje zaruretleri dola
yı siyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve 
yapılacak olan (köprülerin yapımının gerektirdiği giderler Bayındır
lık Bakanının tasvibiyle ilgili yatıran bölümlerinden ödenir. 

TRANSFERLER 
Bölüm Madde 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar. 
32.100 Kamulaştırma 

Yol, köprü ve tesis inşaatlarında, teknik proje zaru
retleri dolayısiyle taşınmaz mallara irsa edilecek ve 
mevzuata göre tesbit ve tevsik edilecek zararlara ait 
tazminat. 
Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle yapılması Ba
yındırlık Bakanlığınca onaman illere ait yol, köprü 
yapımı ve bakım dolayısiyle idarece yapılan istimlâk 
bedelleri. 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 343) 
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E — CETVELÎ 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 malî yılı (E) cetveli kadroları 

(Merkez geçici hizmetliler ücreti) 
Kadro Aylık Yıllık 
ücreti Müddet tutarı tutarı 

Görevin adı Aded Lira Ay Lira Lira 

Başteknisyen 
Makina Operatörü 
Alet Operatörü 

» » 
Organizatör 
Tercüman 
Mutemet 
Maliyet Teknisyeni 

Barem içi 

Avukat 

Doktor 

Mütercim 

4 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 

1 250 
1 250 
1 100 
950 

1 250 
950 
800 
800 
600 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 

5 000 
5 000 
2 200 
950 

1 250 
2 850 
800 

1 600 
600 

60 000 
60 000 
26 400 
11 400 
15 000 
34 200 
9 600 
16 000 2.5.19 
7 200 

19 

11 

30 

239 800 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
950 

1 750 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 500 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
950 

7 000 

42 000 
18 000 
15 000 
15 000 
13 200 
11 400 
84 000 

198 600 

438 400 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 

Devlel 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı = 3 

1964 Yılı 

Su İşleri G. M. Bütç 





Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu t 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 /586) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/2182/5182 

30 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1963 tarihin 
tırılan «Devlet Sn İşleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı» gerek 
riyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet 

Baş 
Ekrem 

D. Su î. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344) 
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1964 YILI CARİ HARCAMALAR GEREKÇESİ 

DSİ Genel Müdürlüğünün 1964 yılı (A / l ) işaretli cari harcamalar için 48 545 587 lira ve (A/2) işaretli ya 
lira, (A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 112 201 838 lira olmak üzere ceman 1 087 855 

Mezkûr harcamalar için teklif edilmiş bulunan ödeneklerin mucip sebepleri bölüm ve maddeleri hizalarında 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar 6 054 000 5 647 800 663 kadronun bir yıllığının tu tan 

944 400 (L) cetveline alınan 143 kadronun bir yıllığı 

4 703 400 fiilî kadroların bir yıllığının tu t an 
+ 1 350 600 263 ve 5 sayılı kanunlarla yapılan zam 

12.210 Hizmetliler ücreti 16 229 000 
6 054 000 1964 yılı bütçe teklifi 

15 915 560 1963 yılı (D) cetveli kadrolarının bir yıllığın 
31»3 440 Yevmiye ile istihdam edilen idari personelin 

Beş Yıllık Plânın tatbiki münasebetiyle ar 
yeniden teklif olunan 46 kadronun bir yıllığın 

12.230 Geçici hizmetliler 
ücreti 1 

12.250 Yabancı uzmanlarla 
yardımcıları ücreti 

12.260 Sözleşmeli personel 
ücretleri 

16 229 000 1964 yılı bütçe teklifi. 

075 000 Geçen yılın tahsisatı (Kadrolara göre hesabedilerek) aynen 

922 000 Geçen yılın tahisatı aynen teklif edilmiştir. 

280 000 1963 yılma kadar sözleşmeli avukatlann ücretleri m'ahke 
mekte iken bu yıl bütçe tertip plânına uyularak adı geçenlerin 
da yolluklar tertibinin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. 

D. »Su 1. G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 344) 
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270 Teknik personel üc
retleri 4 500 000 

280 işçi ücretleri 4 500 000 

SOSYAL YARDIMLAR : 

310 Çocuk zammı 51 000 

320 Doğum yardımı 

330 ölüm yardımı 

340 Tedavi giderleri 

7 600 

5 000 

23 000 

350 Yakacak zammı 1 500 
370 Emekli keseneği kar

şılıkları 1 448 395 

380 îşçi sogortası prim 
karşılıkları 1 150 000 

işletme müesseselerinde çalışan teknik personel ile muva 
1968 yılı bütçesinde yatırım harcamaları bütçesinin ilî 
yıl bütçe tertip plânına uyularak mezkûr maddelerde g 

Geçen yıl bu tahsisat merkez ve vilâyetler çocuk zammı o 
Bu yıl bütçe tertip pâmna uyularak iki madde (birleştir 
miştir. 
Geçen yıl bu tahsisat merkez ve vilâyetler doğum yardım 
rilmişti. Bu yıl bütçe tertip plânına uyularak bu iki m 
teklif edilmiştir. 
Geçen yıl bu tahsisat merkez ve vilâyetler ölüm yardımı 
gösterilmişti. Bu yıl 'bütçe tertip plânına uyularak iki 
edilmiştir. 
1963 yılı cari harcamalar bütçesinde merkez ve vilâye 
dâhil o'lmak üzere 30 000 lira tahsisat nrevcudolup bu y 
giderlerini mezkûr maddede ve yolluklarını da ayrıca 
tiyle geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştiı*. 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

(D) cetveline ilâve olunan kadrolar dolayısiyle gecen y 
lif edilmiştir. 

Geçici hizmetliler, sözleşmeli ve işletme müesseselerinde 
müesseselerde çalışan işçiler için işçi Sigortalarına ödene 
miştir-

TAZMİNATLAR 

520 Kasa tazminatı 50 000 7398 sayılı Kanun gereğince kasa tazminatı alanların maaş 
tazminatını ödemek üzere teklif edilmiştir. 

D. iSu 1 G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344) 



Bölüm Madde 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

12.710 Temsil ödeneği 

12.810 Sürekli görev yolluğu 

12.832 Yönetim geçici görev 
yolluğu 

12.841 Tedavi yolluğu 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
1 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

ÖDENEKLER 

4 200 5027 ve 7244 sayılı kanunlarla ödenen Genel Müdürlük makam tah 
rak teklif edilmiştir. 

YÖNETİM YOLLUKLARI 

/ - Yurt içi yollukları : 

70 000 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir, 

50 000 Beş yıllık kalkınma Plânının tatbiki icabı olarak çoğalan işler göz 
lın tahsisatı 10 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

7 000 1963 yılı bütçesinde bu tahsisat 308 nci bölümde, tedavi ve yolluk 
gösterilmişti. Bu kez bütçe tertip plânına göre tedavi giderleri 
delerde gösterilmiş olduğundan 308 nci bölümdeki 30 000 lira tah 
7 000 lirası tefrik edilerek bu maddede gösterilmiştir. 

12.844 Yabancı uzmanlar ve 
yardımcıları geçici görev 
yolluğu 

12.845 Sözleşmeli personel geçici 
görev yolluğu 

20 000 Yabancı uzman ve yardımcı personelin yurt içi seyahatlerine ait 
20 000 lira teklif edilmiştir. 

80 000 Şimdiye kadar sözleşmeli avukatların yollukları 419 ncu bölümden 
tertip plânına uyularak mezkûr bölümden tefrik edilmek sureti 
ödenek teklif (edilmiştir. 

D. Su İ. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 



Bölüm Madde 

12.846 Yolluk karşılığı verilen 

12.848 

12.864 

12.872 

12.882 

tazminat 

Kurs geçici görev 
yolluğu 

2 000 000 Greyder, Buldozer, Treyler makinistleri ile kamyon şoförler 
rına, sondör, sulama, işletme teknisyenleri, jeofizikçiler ve h 
nunun 49 ncu maddesi gereğince yolluk karşılığı olarak v 
teklif edilmiştir. 

350 000 Açılan muhtelif 
lif edilmiştir. 

kurslara çağrılanların yolluk ve yevmiyel 

HESABI 

Öğrenci 
Adedi 

300 X 

Kurs 
Müddeti 

Gün 

90 X 

Kurs 
Yevmiyesi 

10 = 
Yolluk 

Tu 

270 
80 

Yabancı uzmanlar ve 
yardımcıları yurt dışı 
görev yolluğu 

Yurt dışı geçici görev 
yolluğu 

Yurt dışı staj ve öğ
renim yolluğu 

350 

25 000 Bu tahsisat geçen yıl 45 000 lira idi. Bu yıl bütçe tertip 
içi yollukları maddesine konulmuş olduğundan 25 000 lira 

150 000 Batı dünyasında su işleri mevzuundaki ilerleme ve yenilikl 
le müştereken faydalanılmakta olan sularla alâkalı müşter 
yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere bu yıl 150 000 lira 
deki tahsisat kâfi gelmediğinden aktarma suretiyle 145 00 

320 000 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle yabancı memlek 
lecek olan 25 elemanın yolluk ve giderlerini karşılam 

D. .Su- î. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344) 
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Bölüm Madde 

12.883 

13.000 

13.110 

13.120 

13.130 

13.140 

13.150 

13.160 

13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.410 

13.420 

Yurt dışı kongre ve 
konferanslar yolluğu 160 000 

YÖNETİM GİDERLERİ 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 
Kırtasiye alımları ve 
giderleri 90 000 
Basılı kâğıt ve defter
ler 7 500 
Döşeme ve demirbaş 
alımları ve giderleri 256 000 
Yayın alımları ve gi
derleri 17 000 
Yakacak alımları ve 
giderleri 276 000 
Hizmetliler giyim alım
ları ve giderleri 

Diğer alımlar ve gi
derler 
Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim gi
derleri 
Posta, telgraf gider
leri 
Telefon giderleri 

35 000 

2 000 
50 000 
50 000 
249 000 

Batı dünyasında enerji ve su işleri mevzularında akdedilen k 
rak edeceklerin yolluklarını karşılamak üzere 160 000 lira teklif 

Gecen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Döşeme ve demirbaş alım ve giderlerini kaı-şılamak üzere 256 

Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Yakacak alım ve giderlerini karşılamak üzere 276 000 lira teklif 

Merkez (D) cetveli kadrolarında istihdam edilen hizmetlilerin 
iş yeri kabul edilen merkez dairelerinde çalışan müstahdeminin 
mak üzere teklif edilmiştir. 

Çeşitli alım ve giderlerin bedellerini karşılamak üzere 2 000 lir 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

2 000 Çeşitli yönetim giderlerini karşılamak üzere 2 000 lira teklif e 

120 000 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
330 000 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

D. Su 1. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344) 
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Bölüm. Maıdde 

KÎRA GİDERLERİ 
13.610 Taşınmaz malların ki

ra bedeli 2 000 000 Mukaveleye müstenit kiralanan binaların kira bedellerini ka 

13.620 IBM. makinalarının 
kira bedeli 470 000 1963 yılında ÎBM. makinalarının kira bedelleri yatırım büt 

plânına uyularak bu kez mezkûr maddede gösterilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 
14.130 Mahkeme harçları ve 

giderleri 250 000 1963 yılı bütçesinde mukaveleli avukatların ücret ve yolluk 
Bu kere yeni bütçe tertip plânına uyularak yolluk ve gide 
duğundan bu maddeye sadece mahkeme harçları ve giderl 
lif edilmiştir. 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri 325 000 DSİ ve makina eğitim merkezlerinde açılan çeşitli kurs 

karşılamak üzere 325 000 lira teklif edilmiştir. 
14.520 Burs giderleri 228 750 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Hesabı 

Beher talebeye Müddet 
Talebe adedi verilen burs ay T 

75 X 250 X 12 = 
75 X 50 hare ve kaydiye = 

D. Su 1. G. M. Bütçesi ( S. ©ayısı : 344) 
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Bölüm Madde 

14.530 Dış ülkelerde oku
tulan öğrenciler gi
derleri 537 641 Yabancı memleketlerde okuyan 25 öğrenci vardır. Millî Eğittim 

raflar ve verilecek ücretler aşağıda gösterilmiştir. Bu tahsisat 
kûr Bakanlık bütçesine ilâve edilmektedir. 

Amerika Almanya Holânda İtalya 

15 360,00 
960,00 

6 720,00 
4 160,00 

10 465,44 
•670,74 

5 056,00 
5 120,00 

14 950,08 
638,80 

4 330,00 
3 200,00 

11 117,28 Aylı 
638,80 Ek ö 

4 330,00 öğr 
3 200,00 Söm 

27 200,00 

Gidilecek 
Memleketler 

21 312,18 

Öğrenci 
Adedi 

23 118,88 19 286,08 

Amerika 
Almanya 
Holânda 
İtalya 

3 
10 
3 
9 

X 
X 
X 
X 

Beher öğrencinin 
bir yıllık masraf 

27 200,00 
21 312,18 
23 118,88 
19 286.08 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
16.370 İç fuar ve sergi giderleri 80 000 
16.390 Tanıtma ve propaganda 

giderleri 10 000 

Sulama, enerji, taşkından koruıma ve DSİ yi ilgilendiren çe 
halkına tanıtmaik gayesiyle bu yıl ılık defa olarak İzmir Entern 
tir. 1964 yılında Bursa ve Samsun'daki fuarlara da geniş m 
iki maddedeki tahsisat geçen yılıa nazaran 45 000 lira fazlasiyle 

16.710 Temsil giderleri 12 000 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

D. Su t G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 
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Bölüm. Madde 

16.720 Ağırlama giderleri 

16.730 Tören masrafları 

16.840 Bakını ve idame 
giderleri 

30 000 Müşterek: su işleri konulan üzerinde komşu devlet temsile 
dır. Gelen temsilcilerin ağırlama masraflarını karşılama 

85 000 Bu yıl büyük bir önem taşıyan Keban Barajının ve bunun 
(açılış ve temel atma törenleri yapılacaktır. Şimdiye kad 
verdiği imkânlardan faydanılarak yatırım bütçesinden 
plânına ve bütçe prensiplerine uyularak bu kez 16.730 n 
miştir. 

3 500 000 İşletme tesislerinin 'bakım, işletme ve idameleriyle ilgili 
ması için 3 500 000 lira teklif edilmiştir. 

1964 yılı yatırım harcamaları gerekçesi 

21.000 Etüt ve proje giderleri: 
(Tarım Sektörü) 

21.111 Etüt ve proje gider
leri '97 122 0<JO Bu maddeye, 1964 yatınım programında otüt ve proje g 

tarım sektörüne (teknik personel masrafları haricolmak 
ve tefrik olunan 97 122 000 lira teklif edilmiştir. 

21.112 Teknik personel üc
retleri 12 000 0C0 Madde : 21.111 de izah edildiği veçhile etüt ve proje 

eden hizmetlerin ifasında çalışacak teknik personelin ücr 
bikatı da göz önünda bulundurulmak suretiyle 12 000 0 
tir. 

21.113 Teknik personel geçi
ci görev yolluğu 1 000 OCO Madde : 21.112 de zikredilen teknik personelin geçi 

1 000 000 lira hesap, tefrik ve teklif edilmiştir. 

' D. Su I. G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 344) 
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114 

411 

412 

413 

.611 

Tanzim edilmiş taibiî 
ve suni göllerden ba
lık üretilmesi için etüt 
giderleri (İstanbul 
Üniversitesi Fen Fa
kültesi Hidrobiyoloji 
Enstitüsüna ödenmek 
üzere) 

(Enerji sektörü) 
Etüt. ve proje gider
leri 

Teknik 
retl ri 

personel üe-

Teknik personel geçici 
görev yolluğu 

200 000 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Enstitüsüne tab 
mesi için yaptırılacak etüt giderleri karşılığı olarak teklif edil 

6 750 000 1964 yatırım programında enerji sektörü içm derpiş edilen 225 
etüt ve proje hizmetleri için, bu hizmetlerde çalışan teknik perso 
lukları haricolmak üzere, 6 750 000 liralık tahsisat hesap ve t 

4 250 000 Madde : 21.411 de zikredilen hizmetlerde çalışan teknik pers 
geçen yılın tatbikatı göz önünde bulundurulmak suretiyle 4 250 

500 00ü Madde : 21.412 de zikredilen teknik personelin geçici görev y 
yılın tatbikattı göz önünde bulundurulmak suretiyle, 500 000 li 
edilmiştir. 

Hizmetler ve Turizm 
sektörü (köy içme su
yu) 
Etüt ve proje gider
leri 2 458 OOO 1964 yatırım programında hizmetler sektörü iein "derpiş edilen 7 

icabettirdiği etüt ve proje giderleri olarak, etüt ve proje işleri 
ücret ve geçici ıgörev yollukları dışındaki masraflar için 2 458 0Q 

D. Su 1 O. M. <Bütoesi ( & Sayısı : 344) 
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21.612 Teknik personel üc
retleri 2 000 000 Madde : 21.611 de zikredilen etüt ve proje hizmetlerinde ç 

karşılkğı olarak ve geçen yıl tatbikatı göz önünde bulunduru 
edilmiştir. 

21.613 Teknik personel geçi
ci görev yolluğu 375 000 Madde : 21.612 de zikredilen teknik personelin geçici görev 

yıl tatbikatı göz önünde tutulmak suretiyle 375 000 lira he 
22.000 Yaplı, tesis ve büyük 

onarım giderleri 
22.111 Yapı, tesis ve büyük 

onarım giderleri 414 526 000 1964 yatırını programında yapı, tesis ve büyük onanmlar iç 
sektörden yapı ve tesis ve onarım hizmetlerinde çalışacak te 
lan işler için 414 526 000 lira hesap ve tefrik edilerek tekl 

22.112 Teknik personel üc
retleri 15 000 000 Madde : 22.111 de zikredilen yepı, tesis ve onarım hizmetle 

ücretleri karşılığı olarak, geçen yılın tatbikatı da göz 
15 000 000 lira hesap tefrik ve teklif edilmiştir. 

22.113 Teknik personel geçi
ci görev yolluğu 500 000 Madde : 22.112 de zikredilen teknik personelin geçici göre 

bikatı da göz önünda bulundurulmak suretiyle, 500 000 lira h 

22.411 Yapı, tesis ve büyük 
onaran giderleri 202 300 OOO 1964 yatkrum programında enerji sektörü için derpiş edilen 

yapım ve büyük onarım işleri için, bu işlerde çalışacak ola 
görev yollukları dışındaki giderler karşılığı olarak, 202 300 

22.412 Teknik personel üc
retleri 5 000 OöG Madde : 22.411 de zikredilen yapı, tesis ve büyük onarım i 

ücretleri karşılığı olarak ve geçen yılın tatbikatı göz önünde 
teklif edilmişitir. 

D. Su î . O. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 344) 
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23.000 

22.413 Teknik personel geçi
ci görev yolluğu 200 

Hizmetler ve Turizm 
sektörleri (köy içme 
suyu) 

22.611 Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri 58 009 

22.612 Teknik personel üc
retleri 1 650 

22.613 Teknik personel geçi
ci görev yolluğu 175 

Makina, teçhizat ve 
taşıt alımları ve ona
rımları (tarım sek
törü) 

23.111 Makina ve teçhizat 
alımları ve onarım
lara 73 660 

000 Madde : 22.412 de zikredilen teknik personelin geçici görev 
katı da göz önünde tutularak, 200 000 lira hesap ve teklif edil 

000 1964 yatınım, programında hizmetler sektörü için derpiş edilen 
yapı ve büyük onarım işleri için, bu işlerde çalışacak teknik 
yollukları dışında kalan hizmetler karşılığı olarak 58 009 000 
miştir. 

000 Madde : 22.611 de bahsedilen hizmetler sektörünün yapım ve 
teknik personelin ücretleri karşılığı olarak, geçen yılın tatbika 
1 650 000 lira hesap tefrik ve teklif edilmiştir. 

000 Madde : 22.612 de zikredilen teknik personelin geçici görev 
katı da göz önüne alınarak, 175 000 lira hesap, tefrik ve teklif 

000 

$.112 Taşıt alımları 

1964 yatırım programının gerçekleşebilmesi i ç m bu programda 
alımları ve onarımlarından tarım sektörü ile ilgili hizmetlerin b 
sonelin ücretleri dışında kalan giderler k a r ş ü ^ olarak 73 66 
edilmiştir. 

10 800 000 1964 yatırım programının gerçekleşebilmesi için tarım sektörü 
dan taşıt satjmalmak maksadiyle 10 800 000 liralık tahsisat he 

D. ,Su î. O. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344) 
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23.113 Telknik personel üc
retleri 

23.114 Teknik personel geçi
ci görev yolluğu 
(Enerji sektörü) 

23.411 Makina, teçhizat alım
ları ve onarımları 

7 000 000 Madde : 23.111 ve 23.112 de bahsedilen tarım sektöriyle ilg 
onarımları işlerinde çalışacak teknik personelin ücretleri 
da göz önünde tutulmak suretiyle 7 000 000 lira hesap, t 

300 000 Madde : 23.113 de zikredilen teknik personelin geçici göre 

3 000 000 1964 yatırım programında enerji sektörü için derpiş olunan 
ile ilgili makina ve teçhizat satmalmnıası ve onarılması i 
şacak teknik personel ücretleri dışında kalan giderler için 
teklif edilmiştir. 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARINA AÎT GEREKÇ 

23.413 Teknik personel üc
retleri 

Hizmetler ve turizm 
23.61H Makina, teçhizat 

alımları ve ona-
mmları 

23.614 Teknik personel ge
çici görev yolluğu 

3 000 000 Madde : (23.411) de zikredilen 'enerjli sektörü makina v 
işlerinde çalışacak teknik personelin ücretleri karşılığı »ola 
de tutulmak suretiyle, 3 000 000 lira hesap, tefrik ve teklif 

sektörleri (köy içme suyu) 

3f 230 000 1964 yatıranı programında hizmetler sektörü için derpiş e 
bu hizmetler için lüzumlu /makina ve teejhiızat alını ve ona 
metlerde çalışacak teknik personel ücretleri dışında kalan 
lira hesap, tefrik ve teklif edilmiştür. 

3 000 Madde : (23.613) de zikredilen teknik personelin geçici 
3 000 lira teklif edilmiştir. 

D. Su î. G. M. Bütçesi ( S . ıSayısı : 344 ) 
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23.612 Taşıt alımları 

23.613 Teknik personel üc
retleri 

2 000 000 Madde : ('23.611) de ibafeeditten 70 000 000 liralık tahsisattan, 
(gerektirdiği taşıtların satınalınması oaıalksadiyle 2 000 000 lira 

100 000 Madde : (23.611 ve 23.612) de belirtilen hizmetler sektörü ile 
tmalmması ve onarılması işlerinde çalışacak teknik personel üc 
nazarı itibara alınarak 100 000 lira hesap, tef rik ve teklif edilm 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 
31.410 6200 sayılı Kanu

nun 41 nci maddesi 
gereğince ayrılacak 
işletme döner ser
mayesi 1 Halen Çubuk, Girlevik, Menemen, Çumra ve Makina Eğitim M 

olmak üzere beş işletme mevcuttur. Bu işletmelerin sermayelerin 
geçen yılın bütçesinde mevcut tahsisat 1 liraya indirilmiştir. 

32.000 

34.000 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
32.100 istimlâk ve satmal-

malar 

TRANSFERLER 
34.310 İl özel idarelerine 

transfer (köy içme 
suları için nakdi ve 
aynî yardım miktarı 
Bayındırlık Bakan
lığınca tesbit olu
nur.) 

45 000 000 Baraj ve çeşitli su işleri tesisleri ile ilgili sahalann istimlâk ve 
üzere 45 000 000 lira teklif edilmiştir. 

25 000 000 7478 sayılı kanunla köylere içme suyu temini vazifesini DSİ ye 
programındaki bir kısım işlerin vilâyetlere bırakılması ve bu sur 
maksadiyle il özel idarelerine nakdi ve aynî yardım yapılmaktad 
sisatı 12 500 000 lira fazlasiyle 25 000 000 lira teklif edilmiştir 

D. Su 1. G. M. Bütgesi ( S. Sayısı : 344) 
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34.710 Kuram ve dernek
lere katılma payı 8 000 

4 400 
780 
600 
480 
120 
120 

1 500 

Lira, 
»< 
» 
» 
» 
» 
» 

splama ve drenaj 
Hidroellektrik ve araştırma 
İçme «uyu 
zemin mekaniği 
büyük barajlar 
enerji kongresi 
çeşitli hareamaJar için 

S 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Emekli Sandığına ödemeler 

35.210 % 1 ek karşılıikları 222 830 

• 35.220 Emekli ikramiyesi 25 000 
35.230 Sandık yönetim gi

derleri 150 633 

35.240 Diğer giderler 4 000 

rainin) bir yıl 
.Meiitur ve nmsuıhdemlerinhı (Aylık ve ücretle edilmiştir. 
şılıklan olup hesabedilerek 222 830 lira teklif 
Gecen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

T. C. Emekl 
6434 sayılı Kanunun 28 nei maddesi gereğincen 4 .10 .1963 
tim ^giderleri) (karşılığı <oIup Emekli Sandığım 
göre 'hesabediılerek 150 633 lira teklif edilmiştir. 
Gecen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

D. So I. G. M. Bütçıesi ( S. Sayısı : 344) 
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35.710 DSİ memur ve müs
tahdemlerinin Birik
tirme Sandığına 
(Memur ve müs
tahdemlerin öğle ye
meklerinde kullanıl
mak üzere) 

36.300 Geçen yıllar ho rdan 

36,400 İlâma bağlı borçlar 

36.510 6200 sayılı Kanun 
ge reğinee çıkanları 
% 5 faizli 1954. istik
razı, faiz. itfa 'kar
şılıkları ve şenel 
giderleri 

60 000 Geçen yılın -tahsisatı aynen teklif edilmişti s 

Bir Gün 
g-ünlüsü adedi 

129 Memur 
427 Ücretli 

556 X 0.60 = 334 X 75 X 240 = 60 000 

155 000 Gecen, yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir 

250 000 Gecen yılın tahsisatı aynen teklif edi limittir 

2 377 000 Ödeme plân una u'öre teklif edilmiştit.-

D, Su İ. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 
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36.520 1950 - 1960 yıllan 
arasında Amerikan 
yardımlarından te
min olunan malze
me ve gönderilen 
uzmanlar için tah
sis edilen ve (AID) 
kanalı öle ödenen 
204 186,09 doların 
karşılığı olup (T. 
C. Merkez Banka
sındaki AID karşı
lıkları muvakkat 
hesaJbına ödenmek 
üzere) 575 950 Maliye Bakanlığının vâki talebi üzerine teklif •edilmiştir. 

36.530 

36.540 

36.600 

36.710 

36.720 

İstikraz ödemeleri 17 550 000 5977 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince temin 
karşılığı olup ödeme plânına göre hesabedilerek teklif edilm 

Konsolide borçlar S 000 000 T. V. Merkez Bankasının talebi üzerine 8 000 000 lira teklif 

(ireri verilecek pa
ralar 10 000 (İdeme plânına »öre teklif •edilmiştir. 

1964 vadeli dış bo
nolar 8 813 424 1964 vadeli dış bonolann ödenmesi için teklif edilmiştir. 

Mütaabihit b o n o 
'borçlan 4 000 000 297 sayılı Kanuna istinaden raütaahhitlere verilen 'bonolar 

l>. 8tt İ. O. M. Bütçesi t S. Sayısı : 344) 
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61.000 KURUMLAR HASI 
LÂTI VE PAYLAR 

61.170 İşletme müessesele
rinden alınacak ge
lir $00 000 Halen faaliyette bulunan beş işletme vardır. 1 - Çubuk, 2 - G 

5 - Makma Eğitim Merkezidir. Bu müesseselerden; 
1960 senesinde 247 000 lira 
1961 senesinde 242 000 lira 
1962 senesinde 568 000 lira 
1963 senesinde 200 000 lira (Temmuz sonu itibariyle) 
Tahsilat yapılmıştır. Bu rakamların ışığı altında 1964 yılı g 
i'azl asiyle 600 000 liraya yükseleceği tahmin edilmiştir. 

H1.174 1 )evredüen tesisler -
den ve ortaklıklardan 
alınacak bedeller 2 Hf>0 000 

61.175 Hidroelektrik tesis
lerinden elde edilecek 
s-elirler 45 500 000 

leyhan. Hidroelektrik Santrali için Çukurova Elektrik Anon 
:ı bedeli karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

Hidroelektrik tesislerinden elde edilecek gelir, Sanayi Bakan 
sında tarife hususundaki ihtilâf henüz halledilmemiştir. Ge 
takdirde geemis yıllara ait tahsilat da söz önünde tutularak 

D. Su İ. G-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 
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61.176 İşletmelerde uıükel-
Lctf]erden tahsil oluna 
eak amortisman ve 
isletme ücretleri 15 000 000 

«1.213 Devredilen tesisler
den ve ortaklıklardan 
alınacak paylar 6 500 000 

İstihsal olunan 
Kilovat saat 

f Milyon) 215 
» .160 
» 130 

Bin 225 

X 
X 
X 
X 

Beher ki 
vat saat 

4,25 
5,38 
5,48 
7,55 

Barajın adı 

Hirfanlı Barajı 
Demirköprü Barajı 
Kemer Barajı 
Duracasu 

Gecen yıllar tahakkuka tından tahsili umulan 

1962 yılında sulama tarifelerine yapılan değişiklik dolay 
olacağı tahmin edilmiştir. 
1960 yılında 4 015 878 lira 
1961 yılında 5 546 373 lira 
1962 yılında 7 815 775 lira 
1963 yılında 844 484 liradır. (Üç aylık tahsilat) 
Ancak sulama tahsilatı Kasım ayından itibaren başlan 
13 000 000 lira olacağı tahmin edilmektedir. Bununla bera 
ki inkişaf ve sulanan arazinin yıldan yıla artması da gö 
fazlası ile .15 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

ttge Elektrik Anonim Ortaklığı ile yapılan ııukavelen 
mamıştır. Mukavelenin feshi halinde mezkûr ortaklıkta 
ğildir'. -Mukavele fesh edilmeyip tekrar Ege Elektrik An 
rıldığı takdirde teklif olunan 6 500 000 liranın tahsil edi 

D. Su İ. Ö-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 



— 22 — 

Bölüm Madd 

62.000 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI GELİRLERİ 
62.110 Taşınmaz mallar 

satış bedeli 1 Bir lira teklif edilmiştir. 
62.140 Kiralar 3 500 000 DSİ tarafından emaneten yaptırılan işlerin artması dolayısiyle id 

bette artmış bulunmaktadır. Bu sebeple mütaahhitlere daha az ma 
leri de sreçen yıla nazaran 1 000 000 lira noksanı ile 3 500 000 U 

62.330 Taşınır mal lar 
satış bedeli 1 000 000 Bu madde gelirlerini teşkil eden unsurlarda mühim bir değişikli 

geçen yılın geliri aynen 1 000 000 lira olarak tahmin ve teklif ed 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
63.240 Müteahhitlerden 

alınacak gecikme 
cezalan 1 000 000 Mütaahhitlerin irat kaydolunan teminatları, alınacak gecikme cez 

önünde tutularak 1 000 000 lira tahmin ve teklif edilmiştir. 
63.330 Muayene. tahlil 

ve tecrübe ücretleri 750 000 
63.390 Diğer çeşitli, gelirler 2 250 000 Bu iki maddede gelirleri teşkil eden unsurlarda mühim bir değişi 

dan geçen yılın geliri aynen tahmin ve teklif edilmiştir. 
63.400 Bağışlar 1 Bir lira olarak teklif edilmiştir. 

64.000 ÖZEL GELİRLER 
64.100 Hazine yardımı 1 000 905 425 (A/ l ) cari harcamalar için 48 545 587 lira (A/2) yatırım harcam 

sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 112 201 838 lira o 
lifi ceman 1 087 855 425 liraya baliğ olmaktadır. Gelir bütçesini 
toplamı ise 86 950 000 lira olup bu miktar teklif olunan 1 087 8 
Hazine yardımı olarak 1 000 905 425 lira teklif edilmiştir. 

64.300 Geçen yıllardan 
devreden nakit 8 000 000 Sekiz milyon lira tahmin edilmiştir. 

D. Su İ. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 



— 23 — 

Rapor 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 mali yılı bütçe tasarısı hakkında tarafımızdan hazırlanmış b 
tur. 

Arz olunur. 
BİRİNCİ KISIM 

1. — Hizmetin vüsat ve şümulü : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6200 sayılı Kanun uyarınca 1954 yılında «Katma bütçeli bir genel 

olmuş bir teşkilâttır. Merkezde genel müdürlük ve daire başkanlıklarından kurulu bir merkez teşkilâ 
yeli işletme halinle taazzuv ederek kendisine kanunen verilmiş görevleri yapmaktadır. 

Yüklendiği ödevler 6200 sayılı Kanunla verilen «Su kaynaklarının zararlarını önlemek ve bunlardan 
Kanunun 1 nci maddesinde bu tarif ile verilen ödev, 2 nci maddesinde sulama, taşkın önleme, bata 

gili enerji tesislerinin vücuda getirilmesi lüzumlu her türlü etüt, proje inşaat ve işletme işlerinin yapılm 
Nehir nakliyatı, nehirlerin kirlenmesinin önlenmesi gibi henüz geniş ihtiyaç ve tatbikat sahası bulamam 

tedir. Baraj inşaatleri ile birlikte ağaçlandırma ve buraların mesire yeri olarak kullanılması işleri için 
7478 sayılı Kanunla köyler ve nüfusu 3 000 den aşağı kasabalar ve 178 sayılı Kanun ile de askerî ga 

rıca Devlet Su İşlerine verilmiş olup, teknik önemi az, nisbeten küçük basit olan münferit içmesuyu işle 
dürlükleri eli ile inşa edilmekte ve gerekli kanuni murakabesi yapılmaktadır. 

Grup köyler ve teknik balamdan müşkül içmesuyu işleri ve proje işleri, Devlet Su İşleri Genel Müdü 
rütülmektedir. 

Yukarıda özetlenen ve hususi kanunlar ile vazife olarak teşkilâta verilmiş bulunan işler, 5 yıllık plânı t 
naden hazırlanmış ve Devlet Plânlama Dairesince tetkik ve kabul edilmiş bulunan yıllık programlara gör 

5 Yıllık Plânın tarım, elektrik üretimi ve hizmet sektörlerini ilgilendiren Devlet Su İşleri Genel Müdürl 
koruma işleri özel bir karekter taşımaktadır. Taşkınlar sebebiyle meydana çıkan ve evvelden görülmesi 
eden işler, karekterleri gereğince bütçe tasarrufları dâhilimde, ihtiyaç zuhurunda ele alınmaya ve usulü dâ 
lışılmaktadır. 
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2. — Teşkilât kanunlarının kifayet derecesi : 

Esas itibariyle kifayetli bulunan teşkilât kanunu, daha sonra çıkanHmış ve teşkilâta yeni vazifeler yüklemiş ol 
Kanunu ve Devlet Plânlama Dairesinin kurulması ve hususi kanunu ile program usulüne getirdiği yeniliklerin bi 
çındadır. 

Bunlara ilâveten yapılan işlerin daha verimli yapılmasını temin edeci hükümleri getirmek içi A de, teşkilât kanu 
mak lüzumlu görülmüş ve bir tâdil tasarısı hazjrlanmıştır. 

Bunlardan başka, 1933 yılında Merkezî Hükümet teşkilâtı reorganizasyon çalışmaları bitirilip, rapor Hükümete t 
irelerle hizmet tedahüllerine meydan vermemek ve hiçbir daireye verilmemiş işleri sahipsiz bn akmamak için, hazı 
daha gözden geçirilip kanunlaşmak üzere şevki gerekmektedir. 

Diğer taraftan işlerin görülmesine bilhassa ihtiyaç duyulan «Su hakları» mevzuatının, yoklumu sıkıntısı çekiler 
rülen «Su hakları kanun tasarısı» hazırlanmış bulunmaktadır. Bu kanunun da bir an önce kanunlaşmak üzere Y 
tedir. 

5 Yıllık Plânın öngördüğü ve Devlet Su İşleri hizmetlerine giren işler, 1964 yılında 927 milyonve daha sonraki 
1,5 ilâ 2 milyar lira vüs'atinde yatırımları gerektirecektir. Bu sebeple, bu vüs'atle yatırımları gerçekleştirmek üze 
rın ıslâh ve tadiline ve yatırımlardaki değişikliği karşılamak üzere gerekli elastikiyeti temin edecek hüküm ve m 
vardır. Hazırlanan tasarıda bilhassa bu hususa önem verilmelidir. 

Teşkilât Kanunu reorganizasyonlarla ilgili olarak 1960 yılında memleketimize gelmiş, Amerikan Bureau of Recia 
Yardımcısı Alfred R. Golze tarafından hazırlanarak DSÎ Genel Müdürlüğüne verilmiş bir rapor ve 1963 yılında ik 
edilmiş «Merkezi Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu raporu» mevcuttur. 

Birinci raporun, mevcut mevzuat dâhilinde yapılması kabil tavsiyeleri yerine getirilmiş ve diğer kısmı kuruluş k 
zara alınmıştır. 

Bu tasarıların kanunlaşmasiyle Türkiye'de su kaynaklarının inkişafının çok maksatlı p"ojeler halinde ve optimu 
imkânlar ziyan edilmeden ve en ekonomik çözümlerle temin edilmesi yolunda en modern teknik usullerin tatbiki 
yoluna gidilmiş olacaktır. 

İKİNCİ KISIM 

3. — Hizmetlerin inkişaf seyri istatistik bilgiler : 

Memleketimizde, yurt ölçüsünde düzenli bir su işleri faaliyetinin başlaması 1937 senesine Taslamaktadır. 193 
bütçe ile başlanan su işleri, 1963 yılında bütçe olarak 728 077 880, lirayı bulmuştur. Huzurunuza getirilen 1964 
ma Plânmın öngördüğü hedeflerin zamanında tahakkukunu temin edecek şekilde 1 087 855 425 liraya baliğ olmu 
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devre zarfında Devlet Su İşleri Bütçesinin başlangıca nazaran 400 misli olduğunu ifade etmek mümkündü 
sene için yapıldığı takdirde, 1964 bütçesinin, 1S63 e nazaran % 49 nisbetinde artmış olduğu görülmektedir. 

Şimdiye kadar geçen zaman zarfında su işleri için harcanan para 5,5 milyar lira civarındadır. Elde edil 
Sulama 250 000 hektar 
Kurutma 90 000 » 
Taşkın koruma 265 000 » 
Enerji 322 500 Kw. 

olarak ifade edilebilir. 

Devlet Su İşlerinin yakm tarihlerde görev aldığı köy içme suyu konusunda bütün yurda şâmil köy içme 
nisbetinde hazırlanmış bulunan bu envantere göre, yaklaşık olarak 60 000 köy ve mahalleden 2C 000 adedi 
miktar ve evsafta suya mâlik olmadığı ve geri kalan 20 000 köyde de içme ve kullanma suyu konusunun 
tadır. 

Devlet Su İşleri tarafından son 26 yılda vücuda getirilen ve toplam miktarı yukarıda açıklanan tesisler il 
da bir dönüş olduğu hesaplanabilmektedir. 

İleri yıllara ait program ve tasavvurlar : 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hizmetler : 
Başlıca; 

Tarım sektöründe 6 049 000 000 
Enerji sektöründe 4 956 000 000 
Hizmetler sektöründe 565 000 000 

Yekûn 11 570 000 000 
olarak derpiş edilmiştir. 

DSİ bu yatırımları takriben 7,5 milyar liralık kısmını tahakkuk ettirmekle görevlidir. 
Bu maksatla, Devlet Su İşleri plânda öngörülen hedefleri tahakkuk ettirmek amaciyle kâfi derecede det 

(beş yıllık) programlarını hazırlamıştır .Bu uzun vadeli program, her yıl bütçe ile verilen tahsisat ve bu 
yıllık icra programlarında yer alan işler nazarı dikkate alınarak revize edilmekte ve her yıl icra plânı hazırlan 
işbu uzun vadeli programdan alınmaktadır. 

Plân hedeflerine varılabilmesini temin yolunda yapılacak yatırımların tamamiyle maksatlarına matuf olab 
istifade ve ekonomik projelere dayanması lüzumu her türlü izahtan varestedir. Keza yeni finansman kayn 
projelerin beynelmilel standartta olması zorunluluğu da açıkça bellidir. 
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Bu maksatla, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kendi etüt ve proje hazırlama gücü ile plânda öngörülen hedefl 
projelerin arzu edilen miktar ve evsafta hazırlanamıyacağı hesap ve kabul edilerek, teşkilât haricindeki kuvvetl 
bunu gerçekleştirmek yoluna girmiştir. Bu maksatla yerli mühendislik firmalarına, mühendislik plânlaması ve kati 

Ayrıca, yabancı müşavir ve mühendislik firmalarının teknik güçlerinden faydalanmak amaciyle Amerikan yar 
dolar temin edilmiş, buna ait anlaşmalar imza edilmiş ve mühendislik firmalariyle te-masa geçirilerek ihaleleri yapılm 
yaptırılacak bu işlerin sonunda yatırım, büyük meblâğlara varan plânlama etütleri, proje ve finansman için zarur 
edilmiş olacaktı. Bu çalışmaların sonunda, Ceyhan. Bedran, Asi, Çarşamba ve Bafra ovaları, Aşağı Susurluk (Kar 
Sakarya havzalarında vücuda getirilmesi lüzumlu, kabili isifade ve ekonomik mühendislik tesislerinin beynelmilel 
proje ve raporları ile ayrıca İstanbul ve İzmit gibi sanayii süratle gelişmekte olduğu bölgelerin içme ve sanayi suy 
larının belirten rapor elde edilecektir. 

Bahsi geçen bu proje çalışmaları için 2 089 912 dolar, 9 942 047 Türk lirası masraf yapılacaktır. 
Bu projeler ile yaklaşık olarak 8 milyar liralık yatırını mümkün olacak ve tesislerin vücuda ge 

sulama şebekesi meydana getirmek ve 4 milyon Kw. saat enerji üretmek imkân dâhiline girmiştirilmesi sonunda 
bugünkü tahminlere göre, takriben % 10 unun ilk beş yıllık devrede yapılması kabil olabilecek olacaktır. Bu p 

tir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

DSİ Genel Müdürlüğünün 1963 malî yılma ait icra plânına dâhil bulunan : 
a) 1962 malî yılından devreden işler ile, 
b) 1963 malî yılında yeniden ele alman ve önemli kısmı itibariyle gerek icraları ve gerekse istihdaf ettikleri fa 

edilmesi, gelecek yıllara isabet- eden yatırım konularına 1963 malî yılında yapılması öngörülen ödemeler ile bıı i 
icra safhalarında, geçen yıllarda istihsal edilen faydalara ilâveten bu yıl içinde elde edilen kısmî faydalar, ilgili 
bulundukları iş grupları itibariyle, mücmel olarak, aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır. 

/ - Tarım sektörü ile ih/üi yatırımlar ve sağlanan faydalar : 

A) Sulama ve dr anaj grupu : 

1. Büyük su işleri : 
# 

Büyük su işleri programında bulunan sulama tesisleri ihalelerinden yalnızca, Seyhan Ovasına ait bir kısım iha 
kredi anlaşmasının icaplarına uymak mecburiyeti ile ihale edilmemiş olup, geri kalan sulama ihaleleri tamamen 
257 369 000 TL. olup nihaî olarak 89 881 ha. arazinin sulanmasını istihdaf etmektedir. 
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Evvelki senelerden müdevver mukavelelerin yekûn faydalan ise 194 363 Ha. olup, bunun 30 000 Ha. l 
Ha. lık kısmı ise 1963 yılında elde edilmiş olduğuna göre, halen ihaleye konulmuş bulunan işlerin yekûn su 
tadır. Yani 5 yıllık plânın öngördüğü miktarın yaklaşık olarak %50 si inşa halindedir. 

Devam eden veya yeniden 1963 içinde ihale a dilen işler için malî yıl zarfında 152 503 000 lira yatırım 
nin sulanması imkânlarmm sağlanıması öngörülmüş olup, uygulamada 124 676 000 liralık iş yapılarak 19 
hiline girmiştir. Diğer kısımlar inşa halindedir. 

i. Münferit ve müteferrik su işleri : 

Bu bölümdeki konulara, malî yıl içinde 11 830 000 lira harcanarak 10 000 Ha. arazinin sulanması 5,5 
öngörülmesine karşılık 8 621 000 lira ödenmek suretiyle 9 215 Ha. arazinin sulanması ve 4,5 milyon metr 
mıştır. 

Özet olarak : 
Sulama grupuna dâhil işbu iki kotegondaM işler için icra plânında ödenmesi derpiş edilen badeller t 

bil, 133 297 000 lira ödenmiş ve 60 000 Ha. arazi sulanması amacına karşılık, 28 613 hektar sahanın sulan 
lanması gayesine nazaran ise, 4,5 milyon metreküp su iddiharı sağlanmıştır 

H> Talkından koruma ve kurutma grupu : 

1. Büyük s it işleri : 

Bu bölüme ait programa dâhil taşkın koruma tesisleri ihaleleri yapıbnıştır. İhale bedelleri yekûnu 53 
84 307 hektardır. 

Bugün hali inşada bulunan tesislerin ikmali sonunda 115 714 Ha. arazi taşkından korunmuş olacaktır. 
T.L. harcanarak 11 500 Ha. arazi ile 5 meskûn mahallin taşkından korunması derpiş edilmesine mukabil 44 
arasi taşkından korunmuştur. 

>. Münferit ve müteferrik .su işleri : 

Bu kısımda yapılması kararlaştırılan, yatırım konularına malı yıl içinde 29 260 000 lira harcanarak 1 
hallenin. taşkından korunmasının sağlanması derpiş edilmiş olmasına mukabil 22 572 000 lira sarf edilere 
halle taşkından korunmuştur. 
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3. Taşkın ve rüs-ubat kontrolü (Erozyonla, mücadele) işleri : 
Bu bölümdeki işler için icra programında 8 328 000 lira harcanarak 3 222 hektar arazi ile 5 aded meskûn yeri 

mesine mukabil, uygulamada 9 485 000 lira sarf edilerek 1 712 Ha. arazi taşkından korunmuştur 
özet olarak : 
Taşkından koruma ve kurutma grupuna dâhil üç bölümdeki işler için ceman 79 813 000 lira harcanmak sureti 

köy ve mahallede taşkınların önlenmesi derpiş edilmiş olmasına karşılık, 76 535 000 lira sarf edilerek 31 049 Ha, 
taşkınların önlenmesi sağlanmıştır. 

/ / - Enerji sektörü ile ilgili yatırımlar ve sağlanan faydalar : 
Baraj ve santraller bölümünde 234 801 000 TL. yekûn bedelli ihaleler yapılmıştır. Böylece 2S5,5 X 10( m3 su i 

tale takatli santrallerin inşasına geçilmiş olunmaktadır. Mevcut cari ihalelerle birlikte hâli inşadı bulunan baraj ve 
yar m3 baranında su iddiharı ve 152 205 Kw. yakûn takat elde edilmiş olacaktır. 

Bu grupa dâhil enerji barajları ve muhtelif hidroelektrik santraller ve bunlara müteferri bilûmum tesisat, teçh 
1963 malî yılında 110 101 000 lira harcanması ve bunların bu. yıl tahakkuk ettirilecek kısmından 850 Kw. takat 
87 664: 000 lira sarf edilmiştir. 

/ / / - Hizmetler sektörü ile ilgili işler ve sağlanan faydalar : 
A) Köyler ve nüfusu 3 000 den az belediyeler içmesuyu inşaatı: 
Bu grupa dâhil işlerden 1963 yılma devredenlerin yekûnu 592 dir. 1963 içinde yeniden 927 aded iş ele alınmıştır 

aded köy ve mahalleye - DSİ tarafından - içme myv. temini üzerinde çalışılmıştır 
Geçen yıldan devredenlerle bu yıl ele alman ve bir kısmının tamamlanması gelecek yıllara isıbet eden bu grup 

işlere malî yıl zarfında 61 000 000 lira sarf edilerek, 763 aded köy ve kasabaya içme suyu getirilmesi işinin ik 
63 220 000 lira sarf edilerek 621 köy ve mahalleye içme suyu getirilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili bu faaliyetine paralel olarak adı geçen Genel Müdürlüğü 
fer edilen ödeneklerle, vgilâyetler tarafından yürütülen işler ise şöyledir : 

Programa göre, 1963 malî yılında vilâyetlere 12 500 000 lira transfer edilecek ve vilâyetlerce 947 aded köy 
edilecek idi. 

Uygulamada, 12 500 000 lira transfer edilmiş ve vilâystlerce 397 köy ve kasabaya içme suyu temin edilmiştir. 

B) Askerî garnizonlar içme suyu inşaatı : 
Cari malî yıl zarfında bu grupa dâhil işlere 9 000 000 lira harcanmak suretiyle 78 aded garnizon içme suyu g 

sına mukabil 6 780 000 lira harcanarak 45 aded garnizona içme suyu getirilmiştir. 
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1V - Program ve uygulama arasındaki farklar ve sebepleri : 

A) Yukarda verilen izahattan anlaşılacağı veçhile, 25 Ocak 1963 gün ve 6/1328 sayılı Kararnamede mahi 
olan 1963 BSİ yatırım konularına, yılı içinde sarfı derpiş edilen bedellere ve elde edilmesi öngörülen kısmi 
noksanlıklar mevcuttur. 

Tahakkuk eden ödeme ve istihsal edilen faydalardaki bu noksanlıkların başlıca âmilleri aşağıda kısaca kay 
1. Malî yılın başından Haziran ortalarına kadar havaların sürekli olarak yağışlı geçmesi, 
2. Çimento, demir ve boru gibi ana inşaat malzemesinin tedarikinde karşılaşılan müşkülât, 
İşlerin icra programına uygun olarak yürütülmesine engel olmuştur. 
Diğer taraftan; 
3. a) 1962 - 1963 kışının olağanüstü yağışlı ve taşkın tahribattı geçmesinden dolayı, 1963 icra plânına 

önleme tesislerinin ihalesine lüzum ve zaruret hâsıl olduğu gibi, 
b) Aynı suretle kararnameye dâhil işlerin istihdaf ettikleri faylalarm tam olarak elde edilebilmesi için 

edilmesine mecburiyet hasıl olmuştur. (Proje tadilâtı, keşif artışı, v.s. gibi sebepler). Bu sebep ve zaruretler 
ilâveten yeni işlerin de yapılması gerekmiş ve 62CÖ sayılı Kanunun mahsus maddesi gereğince, bakanlık mak 
pılması uygun görülen işbu yeni işler de ihale ve emanet suretiyle ele alınarak inşaatına başlanmış ve bü 
yapılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ KİSİM 

Geçen yıl bütçe tatbikatı: 

Devlet Su İşleri 1963 bütçesi cari harcamalar kısmı 34 527 880 lira ve yatırımlar kısmı &?3 550 000 li 
liradır. 

Hükümet karan gereğince yapılması lâzımgelen tasarruf miktarı % 7•üzerinden 50 £85 4*2 liradır Aş 
hesinde bu miktara varan bir tasarrufa imkan görülememiş, tahsisatın ancak 26 160 GO-0 l i ran bu maksatla 

1963 bütçesinin hazırlanması sırasında tesbit olunan icra plânına dâhil hizmetlerin, ilâveten geçirilen 
ieabeitirdiği tedbirlerin, buna ilâveten de teknik icapların zaruri kıldığı keşif artışlarının karcılar masını m 
çesinin titizlikle ve bir türlü tasarrufa riayet edilmek, suretiyle tatbike konulmuştur. 

Gecen yıl 1963 bütçesinin yatırımlar kısmmır 52 . İki . 1983 tarihi itibariyle sarfiyatının 532 003 872 old 
ödenmek üaere muamelesi derdest olan 20 000 CCO civarında edeme evrakı bulunduğu tesbit olunmuştur. 

Devlet 3u İşleri malûm olduğu üsere büyük rıikyeeta isçi ve yevmiyeli teknik personel kullanan bir müe 
le mühendis kısmının yetersiz olduğu bir vakıadır. Bu eksikliğin vıerıleketimizdeki teknik personel sayısının 
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Ancak bu eksikliğin hizmeti aksatacak mahiyette olmaması için icabeden tedbirlere tevessül edilmiştir. (İş üz 
nı artırmak, mühendis yardımcısı personeli hususi kurslarla yetiştirmek, ecnebi müesseselere mühendislik h 

1963 malî yılı için ek ödenek istenmesi, bütçenin yapılması zaruri olan işleri karşılıyamaması bakımından 
gelmiş, hattâ bu hususta çalışmalarda da bulunulmuştur. Ancak, buna imkân bulunamıyacağı, ilgililerle y 
bir talepte bulunulmamıştır. 

Ek ödenek ihtiyacı, başlıca yapım (771/10) ve köy içmesulan (772) bölümlerinde hâsıl olmuştur. Karşılık 
dürlüğü bütçesinin diğer bölümlerinden gösterilmek üzere; hâsıl olan ihtiyacın imkân dâhilinde karşılanması 
milyon lira olan bir aktarma kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Geçen yıl (1963) bütçesindeki ödenek kifayetsizl 
aktarma kanununun biran evvel çıkarılması lâzımdır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Yeni bütçe teklifleriyle alâkalı tetkik''er 

Bütçe Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümleri ve yıllık programlara göre yeni bütçe tertip plân 
Yatırım hizmetlerinin gerektirdiği bir kısım masraflar, (R) formülüne uygun şekilde harcanmak kaydı 
Keza işletme ve bakım masrafları için adi bütçeye ayrıca bir tahsisat konamamış olduğundan bunun da yin 

yıtla yatırım masraflarından yapılacak tasarruflar karşılığı olarak oradan karşılanması düşünülmüş ve öylece 
Proje mevzuuna gelince, Devlet Su İşleri, inşaata geçmeden önce behemehal işlerin kati projelerini hazırlamakta 

dır. Bu işler programa girerken çeşitli kademelerde etüdedilerek plânlanmış ve avan projelen yapılmış işle 
Fiilen mevcut kadroya kifayet edecek tahsisat bütçeye konulmuştur. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık maaşı alan veya kadrosuz istihdam edilen personel mevcut değild 
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine ve 242 sayılı Kanuna göre 40 kişi bir üst, 68 kişi 2 üst ve 13 kişi üç 
5 yıllık plân tatbikatı sebebiyle büyük yatırımlar yapmak sorunluğunda bulunan DSİ bütçesi bu sene i 

Plânın öngördüğü hedeflere ulaşabilmesi için gelecek üç yıl içinde DSİ bütçeleri bir buçuk milyarı aşacaktır. 
Mevcut kadro 1964 tatbikatı için ancak yeter haldedir. Bu itibarla gelecek yıllarda DSİ kadrolarının art 

fayda mütalâa olunmaktadır. 
Kadro plân ve bütçe ile derpiş edilen hizmetleri ancak karşılayabilir mahiyette olduğundan bu bahiste hiz 

yoktur. 
Personelin bilgi ve görgülerini artırmak ve devamlı staj yapmalarını sağlamak için gönderilen personel iç 

bu husustaki kanunun maksadına tamamen uygııı bulunmaktadır. 
DSİ'de yeraltı suyu araştırma mevzuunda İki tane yabancı uzman çalıştırılmaktadır. 
Bu evsafta yetişmiş personelimiz mevcut olmadığından bu uzmanların hizmetine lüzum ve hatiâ zaruret mev 
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Bunların mukaveleleri birer senelik olup her sene malî yıl başlarında mukaveleleri yenilenmektedir. Hale 

te bitecek olup tekrar yenilenmesi icabetmekte dir, 
Bunların ücretleri (7 500) ve (6 000) liradır. 
DSÎ'de işler halde 1186 aded taşıt mevcuttur. 
Devlet Su işlerinin etüt plânlama, proje ve inşaat, sondaj ve araştırma faaliyetleri ile bunların kontrol 

dan kanuna uygun şekilde faydalanılmaktadır. 
Geçici hizmetler 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine tamamen uygun olup daimî hizmet kadrolarının t 
Halen bu mevzuda (812) ilâve kadroya ihtiyaç varsa da 1964 yılı için, tasarruf zarureti dolayısiyle, büt 

miştir. 
Devlet Su İşleri mefruşat, demirbaşlarla ilgili masraflarını âzami tasarrufla yürütmektedir. 
Yayın, abonman, kitap mubayaası giM tertip'arde istenilen tahsisat cari yıl tatbikatına göre ayarlanmış 

ALTINCI KISIM 
Temenniler ve umumi mütalâalar : 

Devlet Su İşleri Genel Müürlüğü 1964 yılı bütçe tasarısı, umumi olarak plân hedeflerine uygun ve imkânlar 
dir. 

Ancak, bâzı bölümlerin uygulanmasında as da olsa ödenek kifayetsizliği ile karşılaşılacağı, yapılan tetki 
Bu sebeple aşağıdaki hususatın kaydedilmesi faydalı görülmüştür. . 
1. 22 000 yapı tesis ve büyük onarını giderleri bölümünün 22,111 maddesi taşkından koruma projelerinin 

na müsait değildir. İçinde bulunulan kış aylarında vâki olan taşkınlar, bu konu ile ilgili projelerin daha gen 
ni ortaya koymuştur. Ödenek kifayetsizliği yakl aşık olarak 20 milyon liradır. 

2. Aynı bölümün hizmetler sektörü ile ilgili 22.611 maddesine teklif edilen ödenek, 1963 ve daha evvelk 
mukavelelerin icabı olan ödemeleri ancak karşılıyabilecek miktardadır. Bu sebeple Devlet Su İşleri Genel M 
konusunda yeni işlere girişemiyecektir. Halbuki kanunun ehemmiyet ve âciliyeti ve elde mevcut projeler bulu 
kılmaktadır. Tesbit edilen ödenek kifayetsizliği 50 milyon civarındadır. 

3. Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları ile ilgili 23.000 bölümündeki ödenekte yaklaşık olara 
dir. Bu eksiklik, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, inşaat işlerinde modern inşaat tekniğinin uygulanması 
ekipmanın alınmaması ve elde mevcut olan ekip nanm da gereği gibi yenileme ve onarılmaya tabi tutulmıyaca 

4. Yeni Teşkilât Kanunu ile Su Haklan Ka ununun bir an önce gerçekleştirilmesi temenni/e şayan gör 
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Teklifler : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün faaliyetin ile 1964 malî yılı bütçesinin ana hatları hakkında, raporum 

daki mâruzâtımıza ilâve olarak aşağıda 12 ma İde halinde ifade edilen ve bütçenin uygulanmalı hakkındaki 
susların nazara alınmasını arz ve teklif ederiz. 

A) Cari harcamalar ile ilgili; 

1. îşçi ücretleri ile ilgili tediyelerde, kimin işçi olduğu hususunu vuzuha kavuşturmak üzere, (R) cetveli 
îşçi tâbiri yerine «Çalışma Bakanlığınca işçi oldukları kabul edilmiş olan kimseler» tâbirini :ı konulması. 
2. Bu seneki bütçenin tertiplenmesi hususiyetleri dolayısiyle DSİ tarafından işletilmekte olan işletmelerde ç 

camalar kısmının 12.280 maddesinden ödenecekt r. 
Yatırım kısmı (R) cetveli hükümlerine paralel olarak cari harcamalar kısmı (R) cetveline de, İş, Toplu İş Sözl 

ve bunlara ilişkin diğer mevzuat hükümleri gereğince yapılacak ödemeleri mümkün kılmak üzere cari harcamal 
mün ilâvesi, 

3. Bakım ve küçük onarım giderleri kesiminde, bakım ve idame giderleri ile ilgili hükümler içerisinde, işletm 
ve alet ve edevatına ait giderler gösterilmemiştir. 

Bu itibarla metin mevcut «onarımları ve bakımları ile ilgili» tâbirine, ^işletilmesi» tâbirinin de ilâvesi ve metn 
alât .ve edevat satınalınmasını mümkün kılacak hükmün konulması, 

S ı ı bölümle ilgili olarak şu hususu da kaydetmek icabeder ; (R) cetveii ile ilgili yatırım bu kısmı «16841 - 16 
ye son bulmaktadır. Halbuki, Devlet Su İşlerinin bütçesinde ilgili madde 1Q 840 dır. Bu itibarla hükmün 16.840 nc 
düzeltmenin yapılması, 

B) Yatırım harcamala-ı ile ilgili : 

4. İşçi tarifi, konusunun vuzuha kavuşturulması lüzumu bu kısımda da aynen varittir, Bu itibarla işçi tâbir 
çi oldukları kabul edilmiş kimseler» tâbirinin konulması, 

5. 21.000 nci etüt ve proje giderleri bölümünde; 
1963 bütçesi (R) cetvelinde bulunan ve bu seneki (R) cetvelinde de bulunmasını zaruret hissedi 
a) Geçici teşkilât kurulması ile ilgili giderler, 
b) Demirbaş giderleri, 
Bu yılki (R) cetvelin3 konulmsmıştır, ilâvesi.. 
6. 22.0D0 nci yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünde; yeni yapı ve esaslı onarım çalışmalarının ya 
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a) Ulaştırma giderleri (Posta, telgraf, telefon), 
b) Basılı eser, telif ve tercüme hakları satmalma giderleri, 
Yer •.ılmamıştır. Bu itibarla konu ile ilgili 5 nci maddeye bu ilâvelerin yapılması, 
7. Devlet Su İşleri Genel Müiürlüğü tarafından vücuda getirilmiş tesislerin, büyük onarım tarifi dışınd 

için ayrıca t i r ödenek tahsis olunmamıştır. Cari harcamalar ödeneğe kati ihtiyaç vardır. Bunun, programda y 
delleri arasındaki farktan 55 milyon lira ile limitli. olarak karşılanması hususunda, Devlet Plânlama Dairesi d 
muhatap DPT nin 4 . l i . 1963 günlü yazıcı). Bu itibarla Devlet Su İşleri Gen*] Müdürlüğüne mahsus (li) 
maları mümkün kılacak, yukardak1' açıklamanın ilâvesi, 

8. 7478 sayılı Kanunun 10 ucu maddesi gereğince, köy ihtiyar heyetlerine, belediyelere veya birlikle;e de 
kım ve onarım işleri:::'.,; çalıştırılacak elemanların,eğitime tabi tutularak yetiştirilmeleri zarureti vardır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, (R) formüllerinin bu kabil bir sarfiyata cevr.* vermemesi sebebiyle bu k 
Bu itibarla, bahse kona eğitiım mümkün kılmak üzere - 22.000 nci bö<amü ile ilgili (R) cetveline - yukard 
9. 23.000 nci makin.; teçhize-1 ve taşıt alımları ve onarmaları bölümünde; 
Onarım tâbiri «Büyük onarım» şeklinde işaret edilmiştir. Devlet Su İşleri gibi elinde büyük ekipman par 

küçük onarımlarının da ehemmiyetli meblâğlara varacağı ve bunun cari harcamalar kısmındaki ödenekler ile 
muştur. 

Bu sebeple «Büyük onarım» tacirinin yerine, «onarım* tâbirinin konulması, 
10. Trafik Kanunu ile ilgili tazminat giderleri, mevcut açıklamaların kifayetli olmaması sebebiyle ödenem 

se konu ödemeleri mümkün kılacak trafik kazaları ile ilgili tazminat fıkrasının ilâvesi, (1963 DSİ Bütçesi (E.) 
11. Makina, teçhizat T e taşıt satmalma ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak; bu hizmetlerin yapıldığı yerler 

basılı eser, telif ve tercüme haklarının satınalınması giderleri 21.000 nci ve 22.000 nci bölümleri için kaydedilmiş 
yazılmamıştır. Bu itibarla 21.000 nci ve 22.000 nci bölümlerindeki ilgili hükümlerim 23.000 nci bölümüne de ay 

12. Diğer bölümlerde olduğu Lalde 23.000 nci bölümü için teknik personel ücretleri de kaydedilmemiştir. 
21.000 nci ve 22.000 nci bölümlerinde mevcut teknik personel ücretleri ile ilgili hükmün aynen 23.000 bölüm 
Raporcunuzu, Yüksek Komisyonun tetkik ve tasviplerine saygı ile sunarız 
Bütey raportörleri ; 

Kemal Sarıi 
Adana M 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Kurma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/581 
Karar No. : 25 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Devlet Su İşleri 1964 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 
bakanlığın 30 . 11 . 1963 tarihli ve 71 - 2187/5187 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı Bayındırlık Baka 
Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü : 

Genel Müdürlük bütçesini Komisyonumuz namına tetkik eden raportörlerimizin raporu okunduktan sonra söz 
de bulundular, çeşitli konularda sorular sordular. 

Gerek Bakan gerekse Genel Müdür tarafından gerekli cevaplar verildikten sonra maddelerin müzakeresine g 
Genel Müdürlüğün cari harcamalarını gösteren (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 48 545 587 lira, yatırım harcam 

cetvel yekûnu 927 108 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamalarını gösteren (A/3) işaretli cetvel yekûnu 
cem'an 1 087 855 425 lira olarak teklif edilmiş olup geçen yıla nazaran 359 777 545 lira fazla bulunmaktadır. 

( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tetkiki neticesinde: İşletme yerlerinin harcamaları için 16.840 ncı 
konulmuştur. 

İşletme yerlerindeki harcamaların kolayca yapılmasını mümkün kılma ve tatbikatta her hangi bir aksaklığa 
maddeden 1 000 000 lira düşülerek yeniden açılan 15. 000 nci kurum giderleri bölümünün 15.910 ncu işletme g 
aktarılmıştır. 

Trafik kazalariyle ilgili tazminatların da 23.111 nci maddeden ödenmesini temin maksadiyle (R) cetveline g 
şikliklerle tasarı ve cetveller kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanun tasarısı ve ekli cetvelleri Genel Kurulun tasvibine 
kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon İzmir Yozgat Afyon Karahisar Ankar 

A. Ş. Ağanoğlu N. llirkelâmoğlu C Sungur Söz hakkım mahfuz N. Berk 
M. Turgut 
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Artvin 
8. 0. Avcı 

Gümüşaııe 
S. Savacı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Rize 
C. Yatçın 

Trabzon 
A. Şener 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Konya 
B. Ozal 

Sakarya 
B. AMağ 

A. 

Söz 

Burdur 
H. Otan 

İzmir 
hakkım uıa 

/. (rürmn 

Konya 
M. Din ekli 

Sakarya 
N. Bay ar 

Trabzon 
R. Vzuner 

İl LU/, 

-¥. 

Cumkurba.şka-ıım^a S. Ü. 
S. Kurutluoğlu 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
X. Kür sat 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Gür er 

Tunceli 
Ali Demir 

V 
Söz hakkım 

F. 

Diyar 
H. Gü 

Ka 
K. O 

Niğ 
B. S 

Si 
L. A 

an 
. mahfuzdur 
M. 
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JİLlvDlETLV TEKLİFİ 

/>;•. r'^r/: .v./ [s6:/-J /,-'.• H <7- }[v f[v Hİ'ğÜ J f;6 1 j/li > Bİ\İV< ktin'iHU tfl.-". ıs: 

MADDE 1. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları için 43 545 537 Ura, yatırını harcamaları için 927 108 000 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de İ12 201 838 lira ki toplam 
olarak 1 087 855 425 lira ödenek verilmiştir, 

MADS 2. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği iiz-ere 1 087 855 425 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Müiürlüğiince 1964 bütçe yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm''er, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 30 . 6 . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunim 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Kuruluşu hak
kındaki İS . 12 . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanunun bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçlan) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde: 

I>. Su İ. G. M.- Bütcesd 

KARMA BÜTÇE K< )MÎsy< 

D( i'l't Sn Islıri G<-nel Mürlürlilğiı 

MADDE 1, — Tasarının 1 nci mad 

MADDE 2. — Tasarım TI 2 nci mad 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü mad 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü mad 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci mad 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci mad 
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Hjü'kiaıiıötin Teklifi 

a) 1983 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet maddelerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1964 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , 
(Â/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıllar borçlan 
maddesine, 

Maliye Bakanhgmca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve iâüyük onarını giderleri) bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümü arasında 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleriyle kamu tüzel kişileri, 
dernekler ve diğer kurumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yar
dımlardan 6200 sayılı Kanunun şümulüne gider yeraltı ve yerüstü 
sulan, etüt, proje ve inşaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğüne yatınlacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde 
açılacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (A/2) (Yatırım harca-
malan) cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca öde- * 

nek kaydolunur. 
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar, ertesi yıla 

birinci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

D. Su t ö . M. Bütçesi 

Karma Bütçe. Konı 

MADDE 7. — Tasannın 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu m 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 11. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce girişilecek 
sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fıkra hükümleri 1964 bütçe 
yılında uygulanmaz. 

MADDE 12. — Bu^kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

Başbakan Y. 
E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakam 

Y. Ökten 
İçişleri Bakanı 

1. Seçkin 
Millî Eğitim Bakanı 

î. öktem 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

F. K. Gökay 
Ulaştırma Bakanı 

1. Ş. Dura 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

N. Ardıçoğlu 

Devlet Bakanı ve 
P>aşb. Yardı/meısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

77. Dincer 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 
Adalet Bakam 

A. K. Yörük 
Dışişleri Bakanı Y. 

T. Feyzioğlu 
Bayındırlık Bakam 

A. II. Onat 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

0. Öztrak 
(Çalışına Bakanı 

B. Ecevit 

Devlet Bakam 
R. Aybar 

Millî Savunma Bakanı 
î. Sancar 

Maliye Bakanı 
F. 31'elen 

Ticaret Bakanı 
JL Oğuz 

Tarım Bakanı 
yi. îzmen 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

İmar ve İskân Bakanı 
H. yiumcuoğlu 

D. Sm î. a. M. Bütçesi 

Karma Bütçe Konıisyoıı 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci mad 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci mad 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü mad 
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12.000 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin cesidi 
Madde 

Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.110 Ayhklaı 

Ücretler Kesim toplamı 

12,210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12,250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.270 Teknik personel ücretleri 
12.280 İşçi ücretleri 

6 054 002 
18 192 560 

15 915 560 
1 075 000 

922 000 
280 000 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.520 

Sosyal yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılık] 
İşçi sigortası kurumları 
karşılıkları 
TAZMİNATLAR 
Kasa tazminatı 

Kesim toplamı 

.arı 
kesenek ve prim 

1 448 131 

51 000 
7 600 
5 000 

23 000 
1 500 

1 360 031 

45 225 

Bölüm toplamı 
Lira 

28 856 119 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

•6 054 000 
27 506 000 

1Q 229 000 
1 075 000 
922 000 
280 000 

4 500 000 
4 500 000 
2 686 495 

51 000 
7 600 
5 000 
23 000 
1 500 

1 448 395 
1 150 000 

39 

50 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

12.810 Sürekli görev yolluğu 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.844 Yabancı uzman ve yardımcıları geçici gö

rev yolluğu 
12.845 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 2 577 000) 

II - Yurt dışı yollukları 

YURT DTŞT SÜREKLİ GÖREV YOL
LUKLARI 

12.864 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt 
dışı sürekli görev yolluğu 
YURT DIŞI GEÇÎCÎ GÖREV YOLLUK
LARI 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

— 40 -

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 

4 200 

3 112 000 

70 000 
40 000 
7 000 

20 000 
80 000 

2 000 000 
350 000 

25 000 

50 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

25 000 

150 000 

4 200 
3 232 000 

70 000 
50 000 
7 000 

20 000 
80 000 

2 000 000 
350 000 

D. Su İ. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 
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Bölüm Madde 

12.882 
12.883 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.410 
13.420 

Ödeneğin çeşidi 

Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 655 000J 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alım ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

Posta - Telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

1963 

Madde 
Lira 

340 000 
130 000 

750 500 

90 000 
7 500 

306 000 
17 000 

280 000 
50 000 

349 000 

50 000 
50 000 

249 000 

450 000 

120 000 
330 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

3 549 500 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

320 000 
160 000 

683 500 

90 000 
7 500 

256 000 
17 000 

276 000 
35 000 
2 000 

351 000 

50 000 
50 000 

249 000 
2 000 

450 000 

120 000 
330 000 

3 9 

D. Su î. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 



Bölüm Madde 

13.610 
13.620 

14.000 

ödeneğin çeşidi 

Kira giderleri Kesim toplamı 

Taşınmaz malları kira bedeli 
İBM. makinalarmm kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

— 42 — 
1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 000 000 

2 000 000 

1 288 691 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

İŞLETMELER GİDERLERİ 
15.910 İşletmeler giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Propaganda ve tanıtma giderleri 

Kesim toplamı 

16.370 îç fuar ve sergiler giderleri 
16.390 DSİ faaliyetleriyle ilgili propaganda ve 

tanıtma giderleri 

397 300 

1 091 391 

325 000 
228 750 
537 641 

45 000 

45 000 

57 000 

D. Su t G. M. Bütçesi ( S. Sayısı 

196 
HüMimJeıtçe istemem 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

2 470 000 

2 000 000 
470 000 

1 341 39 

250 00€ • 

1 091 391 

325 000 
228 750 
537 641 

3 717 00 

90 000 

80 000 
10 000 

$44) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 

Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

Lira 

12000 

12 000 

Lira 

Hükumıe*çie ist 
Madde Bölüm 

Lira 

127 000 

28 856 119 

3 549 500' 

1 288 69.1 

57 000 

12 000 
30 000 
85 000 

3 500 000 

39 5 

3 9 

1 3 

3 7 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 33 751 310 48 5 

D. Su İ. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21,000 

-Yi-î-KİU':' 

21.111 
21.112 
21.113 
21.114 

Ödemeğin ot-şidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde ba-

1963 

Madde 
Lira 

61 442 000 

43 242 000 
12 000 000 

1 000 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

76 875 000 

198 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

123 

110 322 000 

97 122 000 
12 000 000 

1 000 000 

655 0 

lık üretilmesi için etüt giderleri 
fİstanbul Üniversitssi Fen Fa. Hidrobiyo
loji Enstitüsüne ödenmek üzere) 

200 000 

Enerji sektörü Kesim tonlamı 10 600 000 

21.411 Etüt ve proje giderleri 
21.412 Teknik personel ücretleri 
21.413 Teknik personel geçici görev yolluğu 

Hizmetler sektörü (Köy içme suyu) 

Kesim toplamı 

21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.612 Teknik personel ücretleri 
21.613 Teknik personel geçici görev yolluğu 

5 850 000 
4 250 000 

500 000 

4 833 000 

2 458 000 
2 000 000 

375 000 

200 000 

11 500 000 

6 750 000 
4 250 000 

500 000 

4 833 000 

2 458 000 
2 000 000 

375 000 

D. Su İ. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 



Bölürrı 

22.000 

23.000 

Madde 

22.111 
22.112 
22.113 

22.411 
22.412 
22.413 

22.611 
22.612 
22.613 

23.111 

Ödeneğin çeşidi 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

Enerji sektörü Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım gideri eri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
Hizmetler sektörü (Köy içme suyu) 

Kesim tcplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

— 4i 

1963 

Madde 
Lira 

262 609 434 

247 109 434 
15 000 000 

500 000 

89 921 000 

84 721 000 
5 000 000 

200 000 

59 384 000 

57 559 000 
1 650 000 

175 000 

81 917 000 

70 437 000 

D — 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

411 914 434 

94 250 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

430 026 000 

414 526 000 
15 000 000 

500 000 

207 500 000 

202 300 
5 000 

200 

59 834 

000 
000 
000 

000 

58 009 000 
1 650 000 

175 000 

91 760 000 

73 660 000 

G97 3 

103 09 

D. Su 1. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

23.312 Taşıt alımları 
23.113 Teknik personel ücretleri 
23.111 Teknik personel geeici g'örer yollu^T 

Enerji sektörü Kesim toplamı 

23.411 Malana - Teçhizat alımları ve büyül ona
rımları 

23.412 Teknik personel ücretleri 
23.414 Teknik personel geçici görev yollvyu 

Hizmetler sektörü (Köy suyu) 

Kesim t >plamı 

23.011 Makin a - Teçhizat alımları ve biiy'"."k ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 
23.613 Teknik personel ücretleri 
23.614 Teknik personel geçici görev yolluğa 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1). Su î 
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1963 ödeneği 

Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

4 180 000 
7 000 000 
300 000 

3 000 000 

2 850 000 
3 000 000 
150 000 

6 333 000 

3 230 000 
3 000 000 
100 000 
3 000 

76 875 000 

411 914 434 

94 250 000 

583 039 434 

19 
Hükümetçe istemem 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

10 800 000 
7 000 000 

300 000 

6 000 000 

2 850 000 
3 000 000 

150 000 

5 333 000 

3 230 000 
2 000 000 

100 000 
3 000 

126 655 0 

697 360 0 

103 093 0 

927 108 0 

. M. Bütçesi ( S. Sayısı .- 344 ) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin cesidi 

I - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNEE SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 6200 saydı Kanunun 41 nci madde?! gere

ğince ayrılacak işletme döner sermayesi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedelle1! 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bolüm toplamı 
Lira 

500 €00 

50 000 000 

500 000 

50 000 000 

Hükümıeitçıe istem 
Madde Bölüm 

Ldra L 

45 00 

45 000 000 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

34.310 İl özel idarelerine transfer (Köy içme su
ları için nakdî ve ayni yardım miktarı Ba
yındırlık Bakanlığınca tesbit olunur.) 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Kurum ve derneklere katılma pay> 

12 500 000 

24 000 

12 524 000 25 00 

25 000 000 

000 

D. Sin î. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344) 



Bölüm Madde 

35.000 

36.000 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

35.710 

Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 

Kesim toplamı 

% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer giderler 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ. 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 
DSİ Genel Müdürlüğünün Meiı ur ve 
Müsthademlerinin Biriktirme Sandığına 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemek
lerinde kullanılmak üzere) 

— 48 — 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

337 570 

277 570 

226 060 
25 000 
22 510 

4 000 

60 000 

1 
Hükümıeıtçe istemem 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

462 

402 463 

60 000 

222 830 
25 000 

1,50 000 
4 000 

36.510 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gere
ğince çıkarılan % 5 faizli 1954 is-* ikrazı, 
faiz. itfa karşılıkları ve genel giderleri 2 373 500 2 377 000 

36.300 
36.400 

BORÇ ÖDEMELERİ 

Geçen yıllar borçlan 
İlâma bağlı borçlar 

İstikraz ödemeleri Kesim toplamı 

155 000 
250 000 

38 540 772 

47 925 566 41 731 

155 000 
250 000 

28 502 950 

I). Su î. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

31.000 

32.000 

34.000 

36.520 1950 ilâ 1960 yılları arasında Anur-ikan 
yardımından temin olunan malzeme ve 
gönderilen uzmanlar için AID karalı ile 
ödenen 204.186.09 doların karşılığı olup 
(T. C. Merkez Bankasındaki AID karşılık
ları muvakkat hesabına ödenmek i*zere) 

36.530 5977 sayılı Kanunla tatbik olunar anlaş
ma gereğince temin olunan 25.200.000 do
larlık kredinin faiz. itfa ve genel giderleri 

36.540 Konsolide borçlar 
(îstikrn? ödemeleri tonlann 28 n(M 950ı 

36.600 Geriverilecek paralar 

Bono borçlan Kesim toplamı 

36.710 1964 vadeli dış bonolar 
36.720 MütaahLit bono borçları 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

17 517 272 
18 650 000 

10 000 
8 969 794 

8 969 794 

500 000 

50 000 000 

12 524 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

575 !>5U 

17 550 000 

s ooo ooo 

10 000 

12 813 424 

8 813 424 
4 000 000 

45 0 

25 0 

D. Su I G. M. Bü.tçpRİ (S . Sayısı : 344) 
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1963 ödeneği 196 

Hüküıoetçe istemen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 

Bölüm Madde ödemeğin çeşidi l i r» Lira l i ra Lira 

35.000 

36.000 

SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

337 570 

47 925 566 

111 287 136 

462 4 

41 731 3 

112 201 83 

D. Sn I. G. M Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 



— 51 — 
B — CETVELİ 

Bölüm Madde G-etlirin çeşidi 

1963 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin ed 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Lira Lira Lira Lir 

5 / 2 — Vergi dı§ı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 

61.170 İşletme müesseselerinden alınacak gelir 300 000 
TESİS VE ORTAKLIK GELİRLERİ 

61.174 Devredilen tesislerden ve ortaklıklardan 
alınacak bedeller 2 850 000 

61.175 Hidro - Elektrik tesislerinden elde edile
cek gelirler 30 000 000 
(Tesis ve ortaklık gelirleri toplam 
48 350 000) 

61.176 İşletmelerde mükelleflerden tahsil oluna
cak amortisman ve işletme ücretleri 13 000 000 
PAYLAR 

61/213 Devredilen tesislerden ve ortaklıklardan 
alınacak paylar , 2 850 000 

62.000 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MATLARI 
GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALİNAN 
GELİRLER 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.140 Kiralar 4 500 000 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 
62.330 Taşınır mallar satış bedeli 1 000 000 

49 000 000 70 450 

600 000 

2 850 000 

45 500 000 

15 000 000 

6 600 000 

5 500 000 4 500 

3 500 000 

1 000 000 

D. Su 1. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344) 
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1963 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe tahmin ed 
Madde Bölüm to 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

63.000 

64.000 

61.000 

62.000 

63.000 

64.000 

63.240 

63.330 
63.390 
63.400 

64.100 
64.300 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

CEZALAR 
Mütaahhitlerdeıı alınacak gecikme- ceza
ları 
Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
Diğer çeşitli gelirler 
Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 
Geçen yıllardan devreden nakit 
KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 
BÖLÜMÜ TOPLAMI 
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI 
GELİRLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMİ 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE GE'/ALAR 
BÖLÜMÜ. TOPLAMI 
ÖZEL GELİRLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 ÛOO 000 
750 000 

2 250 000 

662 029 880 
7 548 000 

4 000 000 

689 577 880 

49 000 000 

5 500 000 

4 000 000 
669 577 880 

* 
728 077 880 

t 000 
750 

2 25n 

1 000 905 
Q 000 

4 000 

000 
000 
000 

1 

1 008 905 

^ 425 
000 

70 450 

4 500 

4 000 
1 008 905 

1 087 855 

1). Su 1. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 
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(C) CETVELİ. 

\roî-o-iicriiL, i'ı•isimleri]ı ve* başka gelirlerin 
dayanakları 

îjeşidi Tarihi Numarası 

Kaıruu 25 .12 . [95:> 6200 Devlet Su İşleri Uenel Müdürlümü TeşkiJât ve vazifelerine d'air 

G - CETVELİ 
Kanun No. 

fi200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun gelecek yıllara g 
lemneler© girişilmesi hakkındaki 37 nci madde 

7478) 
5977) 

297) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere •girişilmesi hakkındaki kanunlar 
178) 

1). Su İ. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 
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T — CETVELİ 

237 sayılı Kanun gereğince 1964 Malî yılı bütçesinden satın alınacak olan 

C I N S I Miktarı 

Arazi binek 4 x 4 
Pikap ve arazi pikap 4x2, 4 x 4 
Kaptıkaçtı ve arazi kaptıkaçtı 4x2, 4 x 4 
Otobüs 
Kamyon, düz şase, 5-10 ton 
Arazi binek ve pikap 4 x 4 

180 Adet 
180 » 
20 » 
15 » 
40 » 
80 » 

(R) CETVELİ 

CARÎ HARCAMALAR 

1964 yıllı Biatçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama 
formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

12.000 Personel giderleri : 

Kasa tazminatı: 
7398 sayılı Kanunla DSİ Teşkilâtında çalışan veznedar. 
veznedar yardımcısı ve kıymet muhafızı vazifelerini 
gören muhasebe müdür ve muavinleri ile mesul mu
hasiplerin kasa tazminatı (12.520) nci maddeden 
ödenir. 

12.000 

YATIRIM HA 

Etüd ve proje 
Tanzim edilmiş 
mesi için etüd g 

(İstanbul Ünive 
Enstitüsüne öde 

Tanzim edilmiş ta 
için İstanbul Üni 
loji Enstitüsüne y 
etüd masrafları v 
giderler (21.114) 

D. Su I. G-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 
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1963 yılı merkez (E)cetveli 

Bölüm 203 - Madde 11 

Kadro Aylık 
ücreti tutarı Müddet 

Görevin adı Aded Lira Lira Ay 

Teknisyen (Maliyet) 
Teknisyen (Hesap) 
Teknisyen Yar. (Maliyet) 
Teknisyen Yar. (Hesap) 
Kalkülâtör 
Kalkülâtör Yar. 
Müvezzi 
Öğretmen 
Doktor (Barem içi) 

1 
2 
5 
4 
5 
9 
1 
2 
3 

1 250 
950 
800 
700 
600 
500 
400 
600 
700 

1 250 
1 900 
4 000 
2 800 
3 000 
4 500 

400 
1 200 
2 100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

32 21 150 
(*) (263) sayılı Kanunla yapılan zam 

(*) 263 ve 5 sayılı kanunlara göre yapılacak c/c 35 zam E cetvelinde çalışanların intib 
göre hesahedilmiştir. 

D. Sn İ. G-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 
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1963 yılı taşra (E) cetveli 

Bölüm 203 - Madde 12 

Görevin adı 

Teknisyen (Maliyet) 
Teknisyen (Maliyet) 
Teknisyen (Hesapçı) 
Teknisyen Yar. 
Teknisyen Yar. 
Kalkülâtör 
Teslim Alma ve Gönderme Memuru 
Doktor (Barem içi) 

1 

Aded 

1 
1 
7 
7 

11 
16 
17 
12 

72 
(*) (263) 

Kadro 
ücreti 
Lira 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
600 

Aylık 
tutarı Müdd 

Lira 

1 250 
1 100 
6 650 
5 600 
7 700 
9 600 
8 500 
7 200 

47 600 
sayılı Kanunla yapılan 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

zam 

1963 yılı merkez (E) cetveli 
Bölüm 204 - Madde 

Ecnebi Uzmanlar, bunlara yardımcı personel 
Ecnebi Uzman 1 

1 
1 
1 

11 000 
10 000 
. 7 500 

6 000 

11 000 
10 000 

7 500 
6 000 

12 
12 
12 
12 

34 500 

(*) 263 ve 5 sayılı kanunlara göre yapılacak % 35 zam E cetvelinde çalışanların 
göre hesabedilmiştir. 

D. Su 1. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 
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Görevin adı 

Ecnebi Uzman Yardımcı Personel 
Teknisyen (Maliyet) 
iktisatçı 
Teknisyen Yardımcısı 
Organizatör 
Teknisyen (Hesapçı) 
Teknisyen Yar. (Hesapçı) 
Teslim Alma ve Gönderme Me. 
Kalkülâtör 
Mutemet 
Kartoteks Memuru 

Aded 

9 
1 
3 
2 
3 
4 
4 
8 
1 
1 

Kadro 
ücreti 
Lira 

1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
800 
700 
600 
450 
400 

Aylık 
tutarı 
Lira 

11 250 
1 250 
3 300 
2 200 
2 850 
3 200 
2 800 
4 800 
450 
400 

Müddet 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

36 32 500 
(*) (263) sayılı Kanunla yapılan zam 

(*) 263 ve 5 sayılı kanunlara göre yapılacak % 35 zam E cetvelinde çalışanların intib 
göre Jıesab edilmiştir. 

• ->s»£«S* ' 

D. Su I. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 344 ) 


