C. Senatosu
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Soru : 20 milyon malî portesi olan Rize - Kaptanpaşa - Başköy yolu için 1975 yılında ayrılan öde
nek miktarı kaç liradır?...
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafında
cevaplandırılmasını arz ederim.
Kars
Yusuf Ziya Ayrım
Kars - İğdır arasını 50 kilometre kadar kısaltacak
Kars - Digor - İğdır yoluna ne zaman başlanacak
tır ve ne zaman bitirilecektir?...
BAŞKAN — Sayın üyeler, söz isteyip de konuş
mamış arkadaşlarımızın sayısı ikidir. Sayın ismail
Kutluk kendi adlarına söz istediler, Sayın İmadettin
Elmas da mensup oldukları parti Grupu adına söz
istediler.
Şimdi ben yeterlik önergesini, önerge ile soru tev
cih etmiş arkadaşlar ve Sayın Bakanın yapacağı açık
lamalar üzerine; soruları olabilecek arkadaşların, so
ruları cevaplandırılmak kayıt ve şartiyle oylarınıza su
nacağım. Önerge ile soru sormuş bulunan arkadaşları-
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mın sorularına cevap verme konusuna ilâveten, Sayın
Bakanın yapacakları açıklamanın bitiminde, soruları
olabilecek arkadaşların soruları da cevaplandırılmak
kaydiyle Sayın Kırlı'nın önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Yeterlik ka
bul edilmiştir.
Sayın İsmail Kutluk sırada son söz sizin olacak
tır.
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; Sayın Niyazi
Ünsal'ın sözlü olarak söylediği husus hakkında bir
de önergesi var. Sözlü olarak ileri sürdüğü ve öner
ge ile teyit ettiği husus hakkında Başkanlıkça yapıl
ması gerekli muameleyi, Başkanlığın açıklama hakkı
mahfuz kalmak şartiyle; saat 13'e 5 dakika var ve
Sayın Bakanın konuşmalarının, açıklamalarının 5 da
kikaya sığmayacağı, 5 dakika içinde ikiye bölmenin doğ
ru olmayacağı mülâhazasiyle, saat 14,30'da toplanmak
üzere 30 ncu Birleşimin ikinci oturumuna son veri
yorum.
Kapanma saati : 12,15

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 14.30
BAŞKAN : Başkanvekili Zehni Betil.
KÂTİPLER : Arif

Hikmet Yurtsever (Bingöl),

B AŞK A N — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri;
Ben bir konu üzerinde tutanakları inceleyecektim.
Kısmen inceledim kısmen bekliyorum, o konuya da
ha sonra temas edeceğiz.
Sayın Bayındırlık Bakanı buyurunuz efendm.
BAYINDIRLIK BAKANI VEFA TANIR (Kon
ya milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri;
Bakanlığım Bütçesi üzerinde konuşan arkadaş
lara evvelâ teşekkürlerimi sunarak sözlerime başla-
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Ekrem Kabay (Burdur),

mak istiyorum. Gerek grupları adına, gerekse şahıs
ları adına konuşan arkadaşlarımız istisnasız konuş
malarında, tenkitten ziyade Bakanlığımızın iieriki
yıllarında muvaffak olması için bizim düşünemedi
ğimiz önerileri sunmuş oldular. Bunları yerine getir
meye azamî dikkati sarf edeceğiz.
Muhterem arkadaşlarım;
12 Milyarı geçen Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi,
genel bütçe içerisindeki yerinin, bu miktardan do
layı ağırlığı yanında vazifelerinin de; her ne kadar
geçmiş yıllardan biraz daha küçülmüş olmasına rağ
men, kalkınma içinde bulunduğumuz ve üç devrelik

