
TOPLANTI : 1 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Ellidördüncü Birleşim 

23 . 2 . 1962 Cuma 

içindekiler 
Sayfa 

" 1. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe 'kanunu tasarısı ive Karma Bütçe 
Komisyonu raporuma 'dair Cumhuriyet Se
natosu re Karma Bütçe "Komisyonu (Bâş-
•kanlıkkurı teskereleri (M. Meclisi l/ö, C. 
Senatosu 1/10) (S. «Sayısı : 7, 24) 243:247,260, 

272,274,277,322:325 
2. — Ege Üniversitesi 1962 yılı 'Bütçe 

'kanunu 'tasarısı ve Karma 'Bütçe Komıiis-
yonu raporuna dair 'Cumlhuriyet Senato
su ve Karma 'Bütçe Komisyon Başkan-
hlkları tezkereleri (İM; M êl'tei" l/l'l, C. Se
natosu l /m) (S. Sayısı 8,925,) 248:251,260, 

'272,274,280,326:329 
3. — îstaribul Üniversitesi 1962 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/13, 
C. Senatosu 1/12) (S. Sayısı 5,26) 251:255, 

260,272,274,280,330:333 
4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1962 

yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karana Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
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Sayfa 
1. — Geçen tutanak özeti 242 

2. — Yoklama 243,391 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları . 243 

1. — Devlet Bakanı Turhan Feyziöğ-
lu'nu.n, 22 §ub.at, 19612 gecesi Cereyan eden 
olaylar dolayısliyfle ertesi sabah yayınla
nan Hükümet tebliği istikametinde Mil
let Meclisine-açıklaması 243 

2. — 22 Şubat. 1902 gecesi olayları .. 
nıünasebet'iyle, Cumhurbaşkanına, Hükü
met Başkanı -Ve iyelerine ve Kahraman 
Türk 'Silâhlı Kuvvetleriyle zabıta kuvvet
lerine Millet Merdlişnıin t'ak'dlir, şükran ve 
güven 'duygularının bildirilmesi hakkın
daki önerge 290:291 

3. — 1962 yılı Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesinin kabulü münasebetiyle İrfan Or
dusunun fedakâr mensuplarına Millet 
^Meclisinin sevgi ve 'giüven duygularının 
ifadesine dair önerge 260 

4. — Görüşülen işler 243 



Styfa 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/14, 
C. Senatosu 1/13) (S. Sayısı : 6, 27) 256059,' 

260,272,274,283,334:337 
5. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı teskeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5, C. Se-
nasosu 1/9) (S. Sayısı : 2, 23) 260.-345 

a) Bayındırlık Bakanlığı bütçesi 206:272, 
272:274,274:277,277:280,280 '.283^83:290 

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1962 yılı Büt^e kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe'Komis-

Sayffc 
yon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/9, O. Senatosu 1/14) (S. Sayısı: 10, 28) 260: 

272,272:274,274:277i277:280,280:283,283: 
287,291395,307,316,318,338 J341 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon . 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
C. Senatosu 1/15) (S. Sayısı: 9, 29) 260:272, 

272:274,274:277,277:280,280:283,283:287> 
295:298,307,316,321,342:345 

b) Ticaret Bakanlığı bütçesi 299:307, 
307:316,316:318 

c) Sağlık i)e Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesi 318 321 

1961 malî yılı.Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun Labul olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1962 yılı bütçesinin 
tümü üzerinde görüşüldü. 

Oturuma ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Bolu 
Mefcki Keskin « £eki Baitacıoğlu 

Kâtip 
îzmir 

Kadri Özek 

1. — TÜÎANAK ÖZETİ 

Ankara Üniversitesi, 

Ege Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi ve, 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
tümü üzerinde görüşüldü. 

îkinei oturum ,; 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi kabul olun

du. 

bütçelerinin 

23.2,19Ş2 Cuma günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verilip 

Başkan 
Başkanvekili 

•{)•,. Zekâi Dorman 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

.: •., Kâtip,,..i.,.i-.. 
İstanbul , 

Ferruh Bozbeyli 



KATİPUSB 

BÎEÎNOt OTUEUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN - Başkanveldli Mekki Keskin 
Zeki Baltaoıoğlu (Bolu), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

I BAŞKAN —' Ekseriyet var, Birleşimi açı
yoruz. 

3.-BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Devlet Bakam Turhan Feyzioğln'nun, 
22 Şubat 1962 gecesi cereyan eden olaylar do-
layısiyle ertesi sabah yayınlanan Hükümet teb
liği istikametinde Millet Meclisine açıklaması 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak Hükümet 
adına söz istiyen Devlet Bakanı Turhan Fey-
zioğlu'na söz veriyorum. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 
(Kayseri) — (Alkışlar arasında kürsüye gele
rek) Aziz arkadaşlarım, dün gece cereyan eden 
bâzı olaylardan sonra, Hükümet âdına Yüksek 
Meclise, bu sabah yayınlanan Hükümet tebli
ği istikametinde, kısaca mâruzâtta bulunmayı 
vazife sayıyoruz. Hükümet son 24 saatte Sayın 
inönü'nün başkanlığında devamlı toplantı ha
linde ve vazife başında bulunmuştur. 

27 Mayısta demokratik rejimi ve Anayasa 
nizamını savunmak için harekete geçmiş olan 
Türk Silâhlı Kuvvetleri, dün geceki olaylar 
sırasında da, Ordumuzun şanlı tarihine lâyık, 

örnek bir vazife şuuru içinde muhataralı dav
ranışları zararsız hale getirmeye çalışmışlar ve 
Tanrıya şükürler olsun ki, muvaffak olmuşlar
dır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bütün yurt sathında, Silâhlı Kuvvetlerimiz, 
vatan «evgisi ve meşru nizama bağlılık yönün
den parlak bir imtihan geçirmişler ve milleti
mizin engin şükranına bir defa daha hak ka
zanmışlardır. (Şiddetli alkışlar). 

Şunu da belirtmeyi borç sayıyoruz: Dün bü
tün siyasi partilerimizin mesul idarecileri Hü
kümetle yanyana vazife başında bulunmuşlar
dır. (Şiddetli alkışlar). 

Büyük Meclise arz etmek isteriz ki; millet
ten ve Anayasadan kuvvet alan Hükümetimiz_• 
bu milletin ayrılmaz parçası ve Anayasanın yıl
maz koruyucusu t"ürlk Ordusu ile elele, her 
zamankinden daha kuvvetli olarak vazife ba
şındadır. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/6 C. Senatosu 1/10) JS. Sayı
sı : 7, 24) (1) 

(1) 7 sıra sayılı C. Senatosu 
Senatonun 32 nci Birleşim tutanağının 
dudır. 

sonun-

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
bütçe kanun tasarısı üzerindeki konuşmalar bitti. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1962 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan giderler için 

— 243 — 



M. Meclisi B : 54 23 . 2 . 1962 O : 1 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
58 869 806 lira ve yatırımlar giderleri için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde (gösterildiği üzere 
6 130 001 lira Ödenek verilmiştir! 

BAŞKAN *— Bölümleri okutuyorum. 

A/l CETVELİ 
B. Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

. I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar . , • 18 161 775 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et- ' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 8 911 440 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 229 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi Profesör ve uzmanlar 
ücreti 1 833 3B8* 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II -Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak zam ve yardımlar 160 000 
. BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
207 Ecnebi idil ibilenlere 3656 sayılı 

Kanunun 5 ııci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- • 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 2 745 060 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 32 867 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 7458 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek kasa tazminatı 2 400 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 4936 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu ka- ; 

B. 

223 

225 

301 

303 

304 

307 

308 

309 

Lira 

nünâ fbâızî maddeler eklenmesi 
hakkındaki 115 ve 119 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek üni
versite tazminatı 6 934 800 
BAŞKAN — Kabul edenler..7Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yurdun içinden ve dışından kon
ferans için getirileceklerin ücret 
ve yolluklariyle başka giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. •• •• 
Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik 
Yüksek Okulu her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul, edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

117 000 

650 000 

Üçüncü kısım - Yönetim ' 
giderleri 

Büro giderleri 3 046 352 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- -
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 32 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 166 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli (Eczacılık Fakül
tesi) 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 219 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Katral edilmigtir. 
Yolluklar 1 043 793 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et, 
miyenler... Kabul edilmiştir. ." 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... .Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-' 
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

24 000 

134 500 

244 
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Lira 

403 

407 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

432 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlei'... Kabul edilmiştir. 
Temsil gdierleri , 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geriverilecek paralar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenleı*... Kabul edilmiştir. 
öğretimi ilgilendiren malzeme 
ile ilgili her çeşit giderleri 3 174 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe is
tasyonlarında ve işletmelerinde 
yapılacak araştırma ve inceleme 
her çeşit gider 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji, Doğu ve Orta ve 
Batı Anadolu Araştırma istas
yonlarının her çeşit giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Devrim Tarihi - Enstitüsü 
her çeşit giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesinin hastanelere iliş
kin giderleri 5 505 626 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 
Hastanesi ile çocuk sağlığı ve 
köy sağlığı genel giderleri 1 954 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Nebraska ve New - York üniver
siteleriyle yapılan anlaşmaların 
gerektirdiği her çeşit giderler 210 002 
BAŞKAN,— IÇabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 3 . 2 . İ962 0 : 1 
B. Lira 

433 Kriminoloji Enstitüsü her çeşit 
giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

434 Maliye Enstitüsü her çeşit gi
derleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

435 İdari İlimler Enstitüsü her çeşit 
giderleri 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

436 Dış Münasebetler Enstitüsü her 
çeşit giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. .— 

437 İskân ve Şehircilik Enstitüsü her 
Çeşit giderleri 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

438 Türk İslâm Sanatları Enstitüsü 
her çeşit giderleri , 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

439 İslâm İlimleri Enstitüsü her çeşit 
giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

440 Tiyatro Enstitüsü her çeşit gi
derleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenleı*... Kabul edilmiştir. 

441 Hitit Araştırmalar Enstitüsü her 
çeşit giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

442 Arkeoloji Enstitüsü her çeşit gi
derleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- ; 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

443 Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 
çocuk sağlığı ve köy sağlık ensti
tüleri her çeşit giderleri 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- -
miyenler... Kabul edilmiştir. 

245 — 
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444 işletme İktisadi ve Muhasebe Ens
titüsü he rçeşit giderleri 23 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 1 964 750 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanun gereğince staj 
için ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin yolluklariyle her çeşit 
giderleri 124 566 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlei'... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 134 341 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

477 115 sayılı Kanun gereğince ilmî 
inceleme ve araştırma giderleri 
için tesis edilecek fon karşılığı 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 10 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 5 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Muhtaç talebeye yapılacak yar

dımlar ve verilecek burslar 122 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Ankara Üniversitesi Talebe Bir
liğine yardım 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

£03 Talebe kantinine yardım 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

604 Vehbi Koç Talebe Yurduna yar
dım 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Memur ve Müstahdemler Yar
dımlaşma Sandığına yardım (öğ
le yemeği için) 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 OBTVELÎ ^ r 

* Yatırımlar flV 

I - Küçük onarımlar 
701 Bina onarımı 700 000 

BAŞKAN — Kabtd edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - istimlâk ve sâtmalmalar 
711 Arazi ve bina istimlâkleri ve 

satmalması 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

724 Döner sermayeler 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarmalar 

751 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 4 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satınalma ve 
onarımı (Rektörlük) 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1962 büt
çe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 64 999 807 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

— 2 4 6 -



M. Meclisi 
B . CETVELİ 

B:54 

Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 61 169 806 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hare, kayıt, imtihan ve diplo
ma harçları 1 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

3 Çeşitli varidat 330 000 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devreden (Nakit 
gelir) 1 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —• ikinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1962 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 yılında da de
vam olunur. (1) 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ajıkara Üniversitesinin 30 . 
6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince muvak
kat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu karan ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 

(i) Üçüncü maddenin merbutu cetvel tuta
nağının ionundadır. 

23.2.1962 0 : 1 
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunlann eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyonım. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Ankara Üniversitesinin kurulu
şu hakkındaki 6 . 7 . 1948 tarihli ve 5239 sayı
lı Kanun ile bu kanuna ek 156 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1962 
bütçe yılında kullanılamaz. 

* 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Geçen yıl borçlan bölümündeki' 

ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1928 - 1960 bütçe yıllanna aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık-
lan yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatınm bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçlan bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

ı^ider bölümlerinden yapılacak 
formül, bağlı (R) işaretli cet-

Madde 7. — 
harcamalara ait 
velde gösterilmışiir 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul etmiyenler... Madde ka-

BAŞKAN -
Kabul edenler... 
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

•BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasan açık oyunuza sunulmuştur. Kutular 
sıralar arasında dolaştınlacaktır. 
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. ,2,, r— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanu? 
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
,1/11, C. Senatosu 1/11) (S. Sayısı : 8. 25) (1) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
yatırımlar dışında kalan giderleri için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
24 345 479 lira ve yatırım giderleri için de, bağ
lı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 595 000 lira ödenek vermiştir. 

BAŞKAN — Maddenin merbutu cetvelleri 
okutuydrum. 

A/l 
B. Lira 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar • 6 537 481 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 4 991 928 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
«üyenle*... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi profesörler ve uzmanlar 
ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bitenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

67 401 

818 201 

51 500 

4 500 

(1) 8 S. Sayılı C. Senatosu basmayazısı Se
natonun 32 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 
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B. Lira 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 898 531 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlei'... Kabul edilmiştir. 

217 4644 sayılı Kanun gereğince veri
lecek ek görev tazminatı 100 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 Kasa tazminatı 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 4936 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 115 ve 119 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek üni
versite tazminatı 1 821 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlei'... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

223 Konferans için yurt içinden ve 
yurt dışından getirileceklerin üc
ret ve yollukları ile başka gider
leri . 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 313 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 147 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 31 750 
BAŞKAN •—Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenleı*... Kabul edilmiştir. 

308 

309 

403 

407 

416 

417 

420 

421 

422 

423 

308 559 
Et-

4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et* 
miyenleı... Kabul edilmiştir.. 
Taşıt giderleri 56 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mulhasöbei Umumiye Kanunu
nun 48 nci. maddesini ilgilendi
ren giderler 10 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
(Sağlık merkezinin her çeşit gi
derleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
üniyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversitenin Bina ve Arazi ver
gileri, tapu tescil harcı ve diğer 
müteferrik giderleriyle, bina, le
vazım, eşya ve sair menkullerin 
sigorta bedelleri 196 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, inceleme ve öğretimi 
ilgilendiren malzemelerle sair 
ıber çeşit giderler 3 771 400 
BAŞKAN ^- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir: 

Yüksek Hemşire Okulunun her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Laborant Okulunun her çeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi tecrübe istas
yonlarında ve işletmelerinde ya-

30 000 

15 000 

Lira 

pılacak araştırma ve inceleme
lerin gerektirdiği her türlü gi
derleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Tıp Fakültesi hastanelerle ilgili 
her çeşit giderleri 3 078 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Üniversite matbaasının her çe
şit tesis, malzeme, ısıtma ve ba
kım giderleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Üniversite merkez etelyelerinin 
her çe§it giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mdyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Yabancı memleketler üniversi
teleriyle yapılacak anlaşmaların 
gerektirdiği her çeşit giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 383 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 ve 4936, 115 sayılı kanun
lar gereğince ecnebi memleketle
re gönderileceklerin yollukları 
ve sair her çeşit giderleri 144 400» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 44 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs genel giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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505 

601 

602 

Ö. 

502 Eski yıllar borçları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve verilecek burslar 54 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe teşekküllerine yardım 6 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et
niiyenler... Kabul edilmiştir. 

603 Talebe kantinlerine yardım 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Memur ve müstahdemlerin öğle 
yemekleri için yardım 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
niiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - İstimlâk ve 
satmalmalar 

711 Bina ve arazi satmalma 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Transfer edilen 
yatırımlar fonları 

VI - Yeni yapılar ve 
esaslı onarımlar 

751 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 1 200-000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımlar 
791 Taşıtlar satmalımı ve onarımı 245 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
niiyenler... Kabul edilmiştir. 
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792 Ziraat Fakültesi makina ve teç
hizat satmalımı ve onarımı 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarmiza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etniiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesi 1962 "bütçe 
yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 29 940 479 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

B . CETVELİ 
B. Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek öde
nek 20 780 478 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
niiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve dip
loma harçları) 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
niiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli gelir 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
niiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devredilen nakit 8 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
niiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi tekrar okutuyo
rum. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etniiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1962 bütçe 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında da devam 
olunur. 
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iBAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte yük

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

iMadde 4. — Ege Üniversitesinin 30. 6 .1939 
tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
Ihakkındaki 26 .4.1957 tarih ve 6953 sayılı Ka
nun ile bu kanuna ek 354 sayılı Kanuna bağlı 
(I) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1962 bütçe yı
lında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1958 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
-göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1962 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde Ka
bul edilmiştir. 

20 . 2 .1962 0 : 1 
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar

kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulmuştur. 
BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1962 yılı 

Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair CumJıuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/13, C. Senatosu 1/12) (S. Sayısı 5, 26) (1) 

İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu 
tasansı 

Madde 1. — istanbul Üniversitesi 1962 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
54 846 590 lira, yatırım giderleri için de, bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
14 690 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

A/l CETVELİ 
B. 

201 

202 

203 

Lira 

İkinci kısım - Personel 
Maaşlar 16 697 620 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 9 967 440 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

587 580 

(1) 5 S. Sayılı C. Senatosu basmayazısı ise 
Senatonun 32 nci Birleşim tutanağının sonunda-
dır. 
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ve uzman-204 Ecnebi profesör 
lar ücreti 1 695 840 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 116 740 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 2 409 993 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı 28 132 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 7458 sayılı Kanun gereğine öde-
denecek kasa tazminatı gider
leri 1 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2.19 4936 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklen
mesi hakkındaki 115 ve 119 sa
yılı kanunlar gereğince verile
cek üniversite tazminatı 5 500 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim aylık
ları 44 506 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

223 Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirileceklerin ücret 
ve yollukları ile başka gider
leri • 107 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

417 

419 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 2 921 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite binalarının bina ve 
arazi vergileri, tapu tescil harcı 
ve diğer giderleri ile bina, le
vazım, eşya ve sair menkullerin 
sigorta bedelleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Et-

51 000 

276 700 

138 025 

340 000 

25 000 

64 500 

20 000 

1 000 

70 000 

40 000 
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420 A raştırma ve inceleme ve öğ
retimi ilgilendiren malzemelerle 
her çeşit giderleri 2 754 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenleı*... Kabul edilmiştir. 

421 Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsü her çeşit giderleri 20 000 

, BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Kiriminoloji Enstitüsü her çe
şit giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 İdare Hukuku Enstitüsü her 
çeşit giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... I t -
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 
her çeşit giderleri * ^ 0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü 
her çeşit giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 istatistik Enstitüsü her çeşit 
giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Gazetecilik Enstitüsü her çeşit 
giderleri - 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nüyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Maliye Enstitüsü her çeşit 
giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..; Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

429 Kanser Enstitüsü her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN.— Kabul edenler... Et-" 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

25 000 

her Kan Aktarma Merkezinin 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

431 İslâm Tetkikleri Enstitüsü her 

30 000 

çeşit giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

432 Hidromiyoloji Enstitüsü her çe
şit giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

433 iktisat Tarihi Enstitüsü her 
çeşit giderleri 32 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

434 İşletme İktisadi Enstitüsü her 
çeşit giderleri •' 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

435 »Tıp Fakültesinin hastanelere iliş
kin giderleri 5 784 411 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

436 Coğrafya Enstitüsü her çeşit 
giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

437 Türkiyat Enstitüsü her çeşit 
giderleri , 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

438 Fizik Tatbikatı Merkezinin gi
derleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. . 

439 Antalya Bölgesi Arkeolojik Araş
tırma İstasyonu giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

440 Çocuk Psikiyatri Enstitüsü her 
çeşit giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

441 Üniversite Medikososyal 'Merke
zinin her çeşit giderleri 100 000 
""k SKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

442 Sanat Tarihi Enstitüsü her çe
şit giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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445 

446 

447 

451 

452 

453 

459 

477 

501 

İktisadi Gelişme Enstitüsü her 
çeşit giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tecrübi Psikoloji Enstitüsü her 
çeşit giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Pedegoji Enstitüsü her çeşit 
giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyoloji Enstitüsü her çeşit 
giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şarkiyat Enstitüsü her çeşit 
giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 2 024 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 ve 4936 sayılı Kanunlar 
gereğince staj için ecnebi mem
leketlere gideceklerin yollukları 
ile başka her çeşit giderleri 880 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği her çeşit giderler 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

115 sayılı Kanun gereğince ilmî 
inceleme ve araştırma giderleri 
için tesis * edilecek fon kar
şılığı 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 10 000 
BAŞKAN' — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

23 . 2 .1962 
B. 
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502 

505 

601 

602 

603 

604 

Eski yıllar borçları 20 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 340 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 128 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe teşekküllerine yardım 11 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe kantinlerine yardım 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur Kantinine yardım 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 OETVELÎ 

Yatırımlar 

1 - Küçük onarımlar 
Bina onarımı 670 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - istimlâk ve satmalma 
711 istimlâk ve satmalma 4 566 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Etüt ve proje 
741 Etüt ve proje 200 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar ö 254 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyoı'um. 
(Madde 1 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile beraber 
oyunuza sunuyorum. 

701 

254 — 



M. Meclisi B:ö4 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul I 

edilmiştir. 
ıMadde 2. — İstanbul Üniversitesi 1962 bütçe 

yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 69 536 590 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 64 520 590 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 900 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler;.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devreden na
kit 1 115 998 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 2 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1962 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — îstanbul Üniversitesinin 
30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunim 19 
ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro almalbilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 

23.2.1962 O :1 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle beraber 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 5. — îstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren ka
nunlar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle beraber 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde "6. — istanbul Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 7.7.1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna ve buna ek 7161 sayılı Kanuna bağ
lı (I) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1962 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden, 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten, 

1928 - 1960 Bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasöbei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1962 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısmı bölümleri ile yatırım bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçlan bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Taşarının tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 
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4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkerele
ri (M. Meclisi 1/14, C. Senatosu 1/13) (S. Sa
yısı : 6, 27) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi, 
1962 yılı Bütçe tasarısının maddelerine ge'çil-
mesini oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kalbul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1962 (bütçe yılı yatırımlar dışında 'kalan güder
leri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 30 973 433 lira ve yatırım gider
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere !6 780 750 l'ira ödenek verİlimiş-
tir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

B. 

201 

202 

203 

204 

A / l CETVELİ 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

— Kabul edenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Lira 

9 757 550 
BAŞKAN 
miy enler... 
Ücretler 
BAŞKAN 
miy enler... 

Et-

7 998 500 
Et-

358 100 
Et-

206 

— Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 'hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Yabancı profesör ve uzmanlarla 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 1 442 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka İnaklar 
4598 ısayılı Kanun gereğince ya
pılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kakıl edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

m ooo 

(1) 6 S. Sayılı C. Senatosu basmayazısı Se
natonun 32 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 
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207 

209 

217 

219 

219 

221 

223 

224 

301 

30» 

304 

Lira 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci 'maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfattı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kamil edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek 'görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kamil edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek 'kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4936, 115 ve 119 sayılı kanun
lar gereğince verilecek üniver
site tazminatı 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim (maaşları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Yurt içinden ve dışından konfe
rans için getirileceklerin 'ücret 
ve yolluklariyle başka giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunum '56 nci maddesi gereğince 
verilecek 'ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Posta', telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 500 

498 710 

41 121 

1 800 

236 800 

24 000 

110 000 

271 000 
Et-

Et-

Et-

984 375 

38 350 

110 500 

256 
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309 

406 

407 

417 

420 

421 

422 

423 

424 

Giyecekler Ö3 675 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 884 260 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 19 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 8 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâboratuvar ve atelyeler işletme 
giderleri 1 030 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul.edilmiştir. 
İnşaat Fakültesi Zemin Mekani
ği Araştırma Kurumu her çeşit 
giderleri 6 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit giderleri 40 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İnşaat Fakültesi Su İşleri Araş
tırma Kurumu her çeşit giderleri 5 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Isı Tekniği ve Ekonomisi Araş
tırma Kurumu her çeşit giderleri 20 700 
BAŞKAN — Kabul edenler..*pt-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 

425 Uneseo teknik yardımı ile açılan 
ve idaresi 1. T. Ü. ye verilen Sis
moloji Enstitüsünün her çeşit gi
derleri 63 ooo 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 t. T. Ü. Sivil Havacılık Enstitü
sünün her çeşit giderleri 36 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 1. T. Ü. Teknik Haberleşme Mer
kezi her çeşit giderleri 36 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

428 1. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü 
lıer çeşit giderleri 72 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Motorlar Enstitüsü her çeşit gi-
. derleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

430 Malzeme ve İmâl Usulleri Ensti
tüsü her çeşit giderleri 49 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

431 Türk Gemi Endüstrisini İlerlet
me Enstitüsü her çeşit giderleri 49 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- • 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

432 IBeynelmilel ıStajyer öğrenci ,fyTü-
badelesi Türkiye Merkezi her çe
şit giderleri İOO 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

433 Cigre Türkiye Merkezi her çeşit 
giderleri 2.000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

434 Elektroteknik Kurumu her çe
şit giderleri ' 6 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

435 Telekominikasyon Enstitüsü her 
çeşit giderleri 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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436 Ziraat MaMnaları Muayene ve 
Araştırma Merkezi her çeşit gi
derleri 1-90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

437 Türk Otomatik Kontrol Kurumu 
her çeşit giderleri 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

438 Yabancı Diller Okulu her çeşit 
giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

439 Nükleer Enerji Enstitüsü her çe
şit giderleri 100 C00 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

440 Topografya ve Jeoloji kampları 
her çeşit giderleri 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-, 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanun gereğince staj 
için ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin yolluklariyle başka her 
çeşit giderleri 178 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4)53 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderleri 118 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- -
miyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor giderleri 25 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurslar genel giderleri 15 000 
BALKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

477 115 sayılı Kanun gereğine* ilmî 
inceleme ve araştırma giderleri 
için tesis edilecek fon karşılığı 250 000 
BAŞKAN — KJabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Muhtaç öğrencilere yapılacak 

yardımlar ve verilecek burslar 108 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Teknik Üniversite ve Teknik Oku
lu talebe birliklerine yardım 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 Talebe kantinlerine yardım 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyetler... Kabul edilmiştir. 

653 Memur kantinine yardım (memur 
ve müstahdemlere öğle yemek
lerinde kullanılmak üzere) 164 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 CETVELÎ 
Yatırımlar 

I - Küçük onarmalar 
701 Bina onarımı 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

705 Makina ve teçhizat onarımı 189 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - İstimlâk ve satmalmalar 
711 Arsa satmalımı 1 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Yapı ve onanm (Bina yapımı) 2 828 OOO 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - Makina ve tecjhizat 
791 Makina teçfhisat satmalımı ve 

onarımı - 2 463 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler^P Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 1 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
37 754 183 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 34 809 182 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar, (Kayıt, imtihan ve dip
loma harçları) 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 1 1% 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devredilen nakit 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddevi tekrar okutuyorum. 
(Madde 2 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuvorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce 1962 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN— Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler,.^ Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) iça-
retli cetvelde gösterilmiştir. | 

23 . 2 .1962 O : 1 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu tnaddesi gereğin

ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kdrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7.7.1948 tarihli ve 5246 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, baî?lı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddevi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1928 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenfrr... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenlfir... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yehler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oylarınıza sunuyo
rum. 
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3. — 1962 yılı Millî Eğitim Bakanlığı büt

çesinin kabulü "münasebetiyle İrfan Ordusunun 
fedakâr mensuplarına Millet Meclisinin sevgi ve 
güven duygularının ifadesine dair önerge 

BAŞKAN — Üniversite bütçelerinin görü
şülmesi bitmiştir. Yalnız bir önerge var. Oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
196'2 Millî Eğitim 'bütçesinin kaJbul edildiği 

şu anda, sayıları 90 bine varan irfan ordumu
zun fedakâr mensuplarına Yüce Meclisimizin 
sevgi ve güven duygularının ifade buyurulma-
smm arzını teklif ederiz. 

Aydın Manisa 
M. Şükrü Koç Muammer Erten 

içel 
Dr. Yahya Dermancı 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmiycnler... KaJbul edil
miştir. (Alkışlar) Riyasetçe gereği yapılacaktır. 

5. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet , Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/15) C. Senatosu 1/9) (S. Sayısı: 2, 23) 

A — BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

6'. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.962 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/9, C. Senatosu 1/ 14) (S. 
Sayısı: 10, 28) (1) 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/15, C. Senatosu 1/15) (S. 
Sayısı: 9, 29) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki görüşmelerimize başlıyoruz. 

(1) 28 ve 29 S. Sayılı basmayazılar bu tu
tanağın, 9 ve 10 S. Sayılı C. Senatosu hasma-
yazılar ise Senatonun 32 nci Birleşim tutanağı
nın, sonundadır. 
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Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdür-
ükleri bütçeleri de birlikte görüşülecektir. 

Komisyon yerini alsın. 
Üniversite bütçe tasarılarına oy kullanmı-

yan arkadaş varsa kullansın. Kutuların üzerin
de hangi üniversiteye aidolduğu yazılıdır. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin tümü üze
rinde söz istiyen arkadaşlarımıza sıra ile söz 
vereceğim. Evvelâ parti grupları adına konu
şacak arkadaşlara söz veriyorum. 

C. K. M. Partisi Meclis Grupu adına Sayın 
Oğuzdemir Tüzün. 

O. K. M. PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA OĞUZDEMİR TÜZÜN (Niğde) — Muh
terem arkadaşlarım, 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri yurdumu
zun imarı ve kalkınması istikametind'e bayın
dırlık camiasının ifa ettiği hizmetlerin çeşit 
ve genişliği cümlenizin malûmudur. Bugüne 
kadar meydana getirilen eserler; iktisadi, zirai 
ticari ve kültürel kalkınmamızda büyük rol oy
namıştır. 

1962 Bayındırlık Bakanlığı ve camiası büt
çe tasarısı; başlanmış işlerin tamamlanmasını 
hedef tutmuş, yeni saihalcra kâfi miktarda ya
tırım yapmak imkânını 'bulamamıştır. Genel 
bütçe açığı ile; geçen yıllardan müdevver b<orç-
ler büyük çapta yeni yatırımlara yer vermemiş
tir. 

1,5 milyar lira kadar açıklık ıgöisteren bir 
bütçenin; yeni yatınım sahaları üzerinde fikir 
ve mütalâalar dermeyanına imkân olmadığı ci
hetle görüş ve temennilerimizde bizzarure bu 
zaviyeden ileri gİdemiyecektir. 

Demiryolları ve umanlar : 
Cumhuriyetin ilânını mütaakıp 'başlıyan de

miryolları inşaatı; yurdumuzun zirai, iktisadi, 
sınai, ticari ve içtimai sahalardaki kalkınmamı
zın başlangıç merhalelerini teşkil eder. 

Demiryolu ağları; uzun yıllar içerisinde 
bütçe imkânlarına göre ele alınmış ve inşaatı 
ikmal edilmiştir bu ağlar dışındaki ehemmiyet
li kısımların plân ve programa alınarak ağla
rımıza ilâvesini arzu etmekteyiz. 

Limanlar : 
Dünya denizciliğinin bugünkü gelişmeleri 

karşısında, bizim denizcilik alanında büyük, 
küçük liman ve iskele inşaatı ve diğer teferru
atının inşa ve ikmali ye hizmete açılmaları için 

260 



M. Meclisi B : 5 
bütçede yer verilmiş olması memnuniyet bahş 
ise de; ithalât, ihracat kapasitemizi bugünün 
teknik icaplarına göre karşılayacağını iddia et
mek biraz safdillik olur kanaatindeyiz. 

Yapı ve imar işleri : 
Genel bütçeye dâhil bütün daire ve müesse

selerin, özel idarelerin kstma bütçeli idareler
le belediyelerin yaptıracakları keşif bedelleri 
250 000 lirayı geçen vatan sathındaki büyük 
tesislerin proje, keşif, tetkik ve tasdikinde va
zifeli olan bu reislik; işlerin önceden derpiş et
mesinde ve hazırlanmaya zaman ayrılmamasında; 
araştırma, etüt ve projelerin yapılmasına za
man verilmediği yer yer görülmektedir. Ba
yındırlık inşaatının 'tam bir şe'kilde etüt edil
meden proje ve inşa safhasına intikal ettiril
mesi ekseriyetle işlerin talimin edilen bedel
lerle ikmal edilmesi mümkün olmamaktadır. 
Birçok iş'lerde etüt ve araştırmaların noksan 
yapılması dolayısiyle muhammen bedelleriyle 
ikmal edilememekte, sonradan bu işler (ikmal 
inşaat) veyahut (ikinci kısım inşaat) adları al
tında yeniden eksiltmeye girişilmesini icabettir-
mektedir. 

Bâzı ahvalde kâfi miktarda tahsisat olma
ması yüzünden bu gibi parçalamalara gidilmesi 
zarurefivle karşılaşılmakta ise de biraz evvel 
arz ettiğim "durum sık sık tekerrür ettiği gö
rülmektedir. isabetli ve verimli olmıyan bu 
usule Sayın Vekilin meydan verdirmemesi ve 
reisliğin çalışmalarının da bu usulsüzlükten 
kurtarılması lâzımdır. Bu dairenin elinde 674 
mevzu bulunduğu, 418 adedinin küçük, büyük 
yapı işi olduğu; ajanca 222 aded dkul yapımı
nın kısa zamanda tamamlanmasına gayret sarf 
edilmesi temenniye şayandır. 

Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri : 
Halihazır medeni dünyamızda umumi nak

liyatın seyri; kara, deniz, demiryolları karşı
sında dalha ziyade havayolları nakliyatına gö
re ayarlanmakta ve hava nakliyatı gün geç
tikçe daha çok ehemmiyet kes'betmektedir. Bu 
itibarla büyük çapta ehemmiyet kazanan sivil 
hava mevdaniariyle, NATO müşterek progra
mına dâhil as'kerî hava meydanları ve akar 
vaikıt tesislerine ait hizmetler Ulaştırma Ba
kanlığı uhdesinden alınarak: 53.67 sayılı Ka
nunla Bavmdırlık Bakanlığına devredilmiş bu
lanmaktadır. Bu kanun icaplarına göre beynel
milel standartlara uygun hava meydan ve te-
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sisleri inşasına başlanmış olduğu görülmekte
dir. Şose ve Köprüler Reisliğine tahmil edi
len bu mühim vazife halen Bayındırlık Ba
kanlığı onayı ile (Hava Meydanları ve Akar 
Yakıt Tesisleri Reisliği tarafından) ifa olundu
ğu müşahede olunmaktadır. 

Bu işlerin yeni bir teşkilât kanunu ile dü
zenlenmesi; gerek iç, gerek dış uçak seferle
ri mevzuunda lâyı'k okluğumuz seviyeye ulaş
tırılmamız bakımından en samimi arzu ve te
mennilerimiz arasındadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 
Bu gene'l müdürlüğün; Devlet yolları ya

pım ve bakımı ile, il ve köy yolları yapım ve 
bakımına yardım gibi 2 ana unsurdan İbaret
tir. Bütçenin Karnva Komisyonda görüşülme
si sırasında verilen izahat ve raporlardan an
laşıldığına göre : 

Amerikan Uzmanlar Heyetince verilen bir 
raporla ilk plânda 35 000 km. lik bir Devlet 
volu yapılması zarureti belirtilmiş, bir bu ka
dar da il yollarına ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. 

Medeni ihtiyaçlarımıza göre 150 000 km. 
lik de köj7 yolu yapım zarureti hesabe'dilmiştir. 

Karayolları Teşkilât Kanununun yürürlüğe 
«•irmesinden bugüne kadar bu yollardan 23 000 
km. lik bir kısım her mevsimde geçit verir bir 
şekilde yapılmış ve bir kısmı ise henüz yapım 
halinde ve bir kısmı da ele alınamamış olduğu 
izahlardan anlaşılmaktadır. 

Bütçe Komisyonunda Bayındırlık Bakanının 
verdiği izahata göre : 

Arızalı arazide 1 km. lik yolun yapımı 
500 000 lira, 

Orta arızalı arazide 1 km .lik yolun yapımı 
300 000 lira, 

Müsait arazide 1 km. lik yolun yapımı 
150 000 lira, 

Köy yolları ise 25 - 100 000 liraya mal ol
duğu belirtilmektedir. 

Vücudun kan damarlarına benzetilen yol
lar mevzuunun ehemmiyeti karşısında yurdu
muzun yol yapımı işinin ne büyük yatırımlara 
muhtacolduğu görülmektedir. 

Bütçe raporunda belirtildiği veçhile her 
yıl Karayolları bütçesinin % 24 kadarı il ve 
köy yollarına tefrik edilirken; bu yıl, bu 
miktarın % 18,2 ye düşürüldüğü görülmekte
dir. 
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8 - 10 senelik yatırımlara göre 200 milyon I 

liradan aşağı dûşmiyen bu kısma 145 milyon 
liralık tahsisat konulmuştur. 

Bütün bunlar-, bütçe imkânsızlıklarının do
ğurduğu hakikatler olup bütçe raporu ve gö
rüşmelerinde açıklanmış bulunmaktadır. 

Memleketin bu mühim dâvasının kısa zaman
da verimli olarak halledilebilmesi için : 

A) Karayolları Teşkilât Kanununun; gü
nün icap ve ihtiyaçlarına göre yeniden ele alın
ması. 

B) Teknik personelin barem ve ücret işi
nin halli. 

C) Saltanat devrinden kalma Idarei-Hu-
susiyei vilâyat Kanununun değiştirilerek ma
hallî hizmetleri üzerine alan özel idarelere ye
ni bir vecibe verecek 'bir kanunla 'bugünkü ye
tersiz durumdan kurtulmasını •temin etmek. 

D) Vilâyetler nafıa teşkilâtı tamamen Ba
yındırlık Bakanlığının yardımlariyle yaşadığı 
görülmektedir. Her 'türlü etüt, proje, tetMk, 
tashih, ilâve ve elemanlar tâvini, teftiş ve kont
rol işleri, Bayındırlık Bakanlığı ve binnetice 
Karayol'larınca yapılmaktadır. 

Vilâyetlerin; işlerini yürütecek şekilde Ka-
rayollarîyle koordine 'bir çalışıma sistemi tesis 
ederek bu teşekküllerin Karayollarınea devir 
alınarak daJha verimli hale getirilmesi (Sayın 
Bayındırlık Bakanı Bütçe Komisyonlarındaki 
görüşmeler sırasında 13 000 mühendise muh-
t'aoolduğumuzu beyan etmişlerdir. Yukarda arz 
edilen ücret ve barem işi halledildikten ve ca
zip bir hale geldikten sonra teknik eleman bul
mak mümkün olacaktır.) 

E) özel Mare gelirlerinin yüzde kırk ka
darını merkeze gönderilen kanuni paylar teş
kil etmektedir. Geriye kalan % 60 ı ancak % 
40 ı talhsil olunabilir. Arazi ve Bina vergilerin
de öyle küçük ve gayrikabili taksim rakamlar 
vardır ki kâğıt ve mürekkep parasını bile kar
şılamaktan uzaktır. Bayındırlık Bakanlığı vi
lâyet nafıalarının teknik personel kadrolarının " 
maaşlarını, malkina, garaj ve sair inşa masraf
larını da üzerine aldığı halde -belki Türkiye'
de birkaç vilâyet müstesna - bütün iller üzerine 
aldığı asli vazifelerden 'ancak memurların maa
şını karşılamakta ve kendisine tahmil edilen 
mühim işler yollar ilkokullar ve zirai mev
zularda bütçesine sembolik rakamlar koymak
tan ileriye gidamemektedirler. 
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Bu bakımdan Bayındırlık, içişleri, imar ve 

iskân, Millî Eğitim ve Tarım Bakanlıkları 
müşterek bir kanun hazırlıyaralk su, yol, eği
tim, iskân, idare, tarım ve bütün medenî hiz
metleri lâyıkı veçhile yapabilmek için küçük 
köylerin bir merkezde toplanmasını sağlıyacak 
şekilde 'bu mühim konuyu ele almaları; bizi he
defimize çok daha evvel ulaştıracak hakikat
lerdendir. 

Muhterem Bakanlığın bu konu üzerinde has
sasiyetle durması ve kanun ihzarında önderlik 
yapması en samimî temennimizdir. 

F) 5539 sayılı Karayolları Teşkilât Kanu
nunun 17 nci maddesi; köy yollarının yapım 
işlerinin köylüye aidolduğunu yalnız sınai ima
lât ve icabında malzeme yardımının il veya ka
rayollarında yapılacağı mânasını taşımaktadır. 
Bu maddenin de Köy Kamununa atfen köylüye 
bu şekilde tahmilde bulunduğu anlaşılmakta
dır. 

Amele gücü ile bu dâvaların 'hallolunabile-
ceğini düşünmek yersizdir. Dev makinalar as
rında bu memleketin yol dâvasının halli 'bir be
deni g\xq seferberliği yapılmasını ieabettiriyor-
sa; bu seferberliğin tek taraflı olmaması icab-
edr. Şelhir, kasaba ve köy olarak yol işlerin
de gere'k fiilî gerek maddi yardım işlerinin de
mokratik nizama ve sosyal adalete'uygun şe
kilde düzenlenmesi ve Köy Kanunu ile buna is
tinaden yapıldığını zannetiğimiz 5539 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesinin adil şekle ifrağına 
yüksek Bakanlığın tevessülü en halisane arzu 
ve .temennimizdir. 

G) Bütçe raporundaki izahattan anlaşıldı
ğına göre : 

801 000 000 lira olan talhsfisat ile bu sene 
Devlet yolu ve köprü ihaleleri yapılamıyacak, 
geçen yıllar ihalesi yapılan ve bu yıla devreden 
işlerin bitirilmesi ve emaneten yapılan diğer 
müteferrik işlerin inşa ve ikmaline devam olu
nacaktır. 

il yolları da bu minval üzere olmak ikti
za eder. Yine raporlardan ve izahlardan anla
şıldığına göre : 

67 milyon dolar değerinde karayollarının 
elinde bir makina parkı mevcuttur. Bundan 
ayrı 125 milyon lira değerinde de mütaaJhhitler 
elinde makinalar mevcuttur her iki sektördeki 
makinalar bu sene tamamen faal olamıyacak ve 
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bu adeanifaaliyet gerek iş ve gerekse makina-
larda çalışanlar bakımından da iyi olmıyan 
âkibetler doğurabilecektir. 

İşte bunlar; bütçe kifayetsizliğinden müte
vellit hakikatler ve acılardır. 

Karayollarını kullananların yatırımlara işti
raki : 

Bu mevzuda bütçe raporunda Batı - Al
manya'nın tatbik ettiği usul misal gösterilmiş
tir. Memleketimizin bünyesine uygun bir şe
kil bulmak gerekmektedir. Karşılıksız yatırım 
olan; bizim yol dâvamızın kısa zamanda ik
mali bir zaruret bulunduğuna göre medeni 
memleketlerin tatbik ettiği ölçülerden mümkün 
olduğu kadar faydalanmamız icabeder. kanaa
tindeyiz. 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü : 
Yurdumuzda mevcut akan sular ile yeraltı 

suları, taşkınlardan koruma, bataklıkların ku
rutulması, baraj ve göletler yapılması, sula
ma şebekelerinin tesisi v. s. gibi toprak veri
mini artıracak sulama işleriyle sanayi ve me
deni hayatı geliştirmeye matuf hizmetlerle 
nüfusu 3 000 den »aşağı olan köylerin içme su
larına, yerüstü ve yeraltı olarak temin için 
çalışan bu teşkilâtta yukarda arz ettiğimiz şe
kilde bütçe imkânsızlıklariyle karşıkarşıyadır. 
Geçen yıla ve Hükümet bütçe tasarısına nis
petle bütçe komisyonlarınca 'bir miktar artır
ma ile 670 milyon lira olan bu genel müdürlük 
tahsisatı; Türkiye'mizin topraklarının sulan
ması veriminin artırılması hidro - elektrik ve 
içme sulan ve sair mevzulan inşa hususunda 
kâfi bir yatınm sayılamaz. 

Yurdumuzda akar sular üzerinde kurulacak 
zirai ve enerji barajlariyle memleketin çehre
si ve kaderi değişecektir. Bizi de ancak bu 
müessesenin çalışma imkân ve dereceleri kur
taracaktır. Kuraklık, ormansızlık, susuzluk, 
erozyon büyük ş tehlikeler'olarak bizi tehdidet-
mektedir. 

Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde açık
landığına göre vaktiyle milyonlarca nüfusu 
sinesinde müreffeh olarak banndıran, bugün 
ise pek az bir nüfusun sakin bulunduğu Gü
ney - Doğu Anadolu ovalarındaki milyonlarca 
dönüm arazi sulandığı takdirde bilûmum 
Türkiye'mizi besliyebileceği iddia edilmektedir. 

Yalnız Güney - Anadolu' ovaları değil; va
tanımızın kuraklık dolayısiyle verimsiz ve 
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gittikçe çoraklaşan topraklarında bugünün tek
niğinin kabettirdıği şekilde plânlı ve programlı 
tarımlarla bu mevzuun tahakkuk ettirilmesi ge
rekmektedir. 

Çalışan kütle; kendisini besleyememekte ve 
ecdat dıyan köylerini terk edip bir iç muhace
retine başlamış bulunmaktadır. Bu anormal mu
haceret idari, içtimai, iktisadi bir facia ve mem
leketimizi topyekûn sarsacak bir felâket olmak 
istidadını göstermektedir. 

Bu hakikatler karşısında : Bütçe komisyon
larında ve Yüksek Senatoda müzakere ve müna
kaşası yapılan yeraltı ve yerüstü suları; ziraatçı 
ve hayvancı olan bu memleketin açlık tehlikesin
den kurtarılması yolunda D Si ye mühim va
zifeler düşmektedir. Büyük enerji barajlarını 
da içine alan bu esaslı mevzuun Hükümetimizce 
bir hayati mesele olarak ön plâna alınması mem
leket kaderini değiştirecek bir hakikat olduğu
na inanıyoruz» 

Köy içme suları : 
(Su gibi aziz olasınız) diye; dua makamın

da kullanılan bir söz vardır. Türkiye'mizde ; 
Altmış bin kadar meskûn köy ve mahalle mevcud-
olup bunun 30O00 kadarının suya kavuştuğu 
izahlardan anlaşılmaktadır. 

Geriye kalan 30 000 e yakınının ise içme su
yundan mahrum bulunduğu görülmektedir. Ken
di sınırları içinde içmeye salih membaları bulu
nan köylerin sularının getirildiği; -fakat sınır
lan içinde su bulunmıyan köylerin ise gruplara 
ayrılarak plânlı ve programlı bir şekilde uzak 
yerlerden büyük masraflara katlanılarak suları
nın teminine çalışıldığını görüyoruz. Bir kısmı 
köylerde memba olmadığı için yeraltı denemele
ri yapılması zarureti ile karşı karşıya bulunuyo
ruz. 

Bütçe komisyonlarındaki müzakereler ve büt-
ve tasarısından anlaşıldığına göre : 

Bu işlerin yapılabilmesi için 4 milyar liraya 
ihtiyacolduğû anlaşılmaktadır. Askerî garnizon
lara su isalesi bu rakamın dışındadır. 

Köy içme sulan için iller özel idarelerin yar
dım olarak 12 milyon lira ve geçen yıllardan sâri 
işler ve ıslah için 35 milyon liraya yakın bir tah
sisat teemmül edilmiş ve bütçeye 67 milyon lira 
ödenek konduğu görülmüştür. Bu ödenekler muh-
tacolduğumuz dev rakamlar karşısında pek kü
çük kalmaktadır. İçmeye elverişli olmıyan ufak 
göller, sarnıçlar, kaynaklar ve yüzlerce metre 
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derinliğindeki kuyulardan omuzları ile veya I 
hayvanla su çekmek zaruretinden kurtulamıyan 
ve esasen her türlü yaşama imkânlarından mah
rum bulunan"bedbaht köylülerimizin; teneffüs 
ettiğimiz hava kadar muhtacolduğu içme suyu 
işleri işte böyle bir fecaat arz etmektedir. Yük
sek Meclisin ve Hükümetin bu mühim derde çare 
arayıp bulması en halisane temennimizdir. 

Küçük su işleri : 
Devlet Plânlama teşkilâtının da tavsiyeleri 

veçhile; taşkınlardan koruma, bataklık kurut
ma ve köy sulama işlerinin süratle ve ehemmi
yetle ele alınması; kuraklık baskısı altında yıl
lardır perişan olan Orta - Anadolu'da bu mesa
inin teksif edilmesi ve çiftçilerimizin büyük bir 
ihtiyacına el uzatılmasını Devlet Su işlerinden 
temenni ederken Tarım Bakanlığı ve bu Bakan- ı 
lığın ilgili teşekkülleriyle yaptıkları koordine fa
aliyetten dolayı da memnuniyetimizi tebarüz et
tirmek isteriz. 

Dilek ve temennilerimiz : 
Memleketimizin en mühim meselelerini üzeri

ne alan; yatırımları tamamen millet menfaatine 
olup karşılık isteyemiyen Bayındırlık camiasının 
hizmet alanındaki görüşlerimizi kısaca arz etme
ye çalıştık. Şimdi de yüksek bakanlık ve camia
sından beklediğimiz bâzı temennilerimiz olacak
tır. 

1. Bayındırlık Bakanlığı ve şubelerinin iğ
lerinin mühim hir kısmı mütaahhitler tarafından 
yapılmaktadır. Bakanlığa bir nevi yardımcı olan 
"bu müessesenin yaşatılması ve bugüne kadar ken
dilerinde aranılan evsafın yanı başında ayrıca 
bir, mesuliyet payı ile karşı karşıya getirilerek 
muntazam bir mütaahhit sicil dosyası tutulması 
ve bu müessesenin hakiki hüviyeti ile kanun so
rumlusu haline ifrağı. , 

2. 2490 sayılı Artırma - Eksiltme Kanunu
nun bugünün şartlarına göre yeniden ele alınıp 
değiştirilmesi için kanun tasarısı ihzarı ve Par
lâmentoya sevkı. 

3. Sular Hukuku Kanununun bugünkü şek
liyle meseleleri çözemediği fert ve toplum, Hü
kümet müesseseleri olarak mahkeme ve Şûrayı 
Devlet dairelerindeki dâvalardan anlaşılmakta
dır. Bugünün realitelerine ve Anayasaya uygun 
şekilde Sular Hukuku Kanununun düzenlenme
si için Bakanlığın Adliye Bakanlığı ile müşte
rek faaliyet sarf etmesi. I 

23 . 2 . 1962 0 : 1 
4. Bayındırlık camiası teknik personelinin 

barem işlerinin yeniden bir kanunla emniyetli 
ve cazip bir hale ifrağını tahakkuk ettirmek 
Temennilerimiz arasındadır. 

Hulâsa : 
Yurdumuzun karayolları, demiryolları, ağla

rını örüp sahillerimizi bezemeye çalışan, yeral
tı, yerüstü sularının, seylâptan koruma, baraj 
ve içme suları gibi en mühim hayati ihtiyaçla
rımızı tesis ve inşa ederlerken binbir mahrumi
yet içerisinde dağ ve çöllerde feragatle hizmet 
eden Türk mimar ve mühendislerine, teknisyen
lerine teşekkür etmek yerinde olur. 

Onların bu feragat ve fedakârlıkları karşı
sında emeklerini değerlendirmek suretiyle Hü
kümetin ve Yüksek Meclisin takdir hislerini ta
hakkuk ettirmesi icabettiği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Açık bir bütçeden mütevellit imkânsızlıklar 

içerisinde dairelerine tahsis edilen mütevazı ra
kamların mânevi değerini takdir edecek olan 
Bayındırlık camiasından çok şeyler beklemek
teyiz. 

Bütçemiain milletimize, memleketimize ha-
yırlık olmasını Cenabı Haktan niyaz eder cüm
lenizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

©AŞKA/N — Y.T.P. Meclis Grupu adına Sa
yın Adnan Aral. 

Y.T.P. MECLİS GRUPU ADINA ADNAN 
ARAL (Diyarbakır) — Muhterem Başkan, aziz 
arkadaşlarım, Yeni Türkiye Partisi Meclis Gru
pu adına 1962 yılı Bayındırlık bütçesi hakkın
da düşüncelerimizi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Karma Hükümetin teşkili bütçe
nin Meclise sevkı icabeden bir zamana raslamış 
olduğundan Hükümet bu bütçe üzerinde muh
tacolduğu zamanı bulamamıştır. Bu sebeple be
yanımız bir tenkitten ziyade milletimizin ıstı
raplarını Hükümete duyurmak derde deva bul
mak dileğinden ibaret olacaktır. 

Bugün çok İleri gitmiş memleketlerle geri 
kalmış ülkelerin bir arada yaşadıkları bir dün
yada yaşıyoruz ileri memleketlerin yaratıcı güç
lerini artırmak ve daha ileri bir hayat seviyesi
ne-kavuşmak için yarıştıkları böyle bir dünyada 
az gelişmiş ülkelerin önünde aşılması gereken 
uzun bir mesafe vardır. Milletlerin ve insanlı-. 
ğın huzura kavuşması geniş ölçüde ileri gitmiş 
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memleketlerle geri kalmış. ülkeler arasındaki 
farkın kaldırılmasına hiç değilse bunun azaltıl
masına bağlı olduğu bir hakikattir, ileri gitmiş 
bir memleketin geri kalmış bir ülkenin yetişme
si için onu yerinde durup beklemesi veya istiye-
rek gerilemesi mümkün olamıyacağına göre ik-
tisaden geri kalmış bulunan memleketimizin hal
letmek mecburiyetinde olduğu mesellerin çoklu
ğu ve zorluğunu kabul etmek bir zarurettir. Re
alitenin insanı ürküten manzarası karşısında bed
binliğe kapılmakla kurtuluş olmaz. Fertlerimi
zin insan haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesi
ne kavuşmasında, kalkınma dâvamızın başarı ile 
yürümesinde öncülük vazifesi Bayındırlık Ba
kanlığına düşmektedir. Yurdun kültür seferber
liğinin, sağlık meselelerinin elhasıl âmme hiz
metlerinin hedefine ulaşması Bayındırlık işleri
nin bir an evvel bitirilmesi ile mümkün ola
caktır. Gelir kaynakları mahdudolan bütçemiz
de ayrılan ödeneklerin sarfında israfa ve gösteri
şe gidilmez, partizanca duygularla hareket edil
mez ise vatandaşların yokluk içinde acı feryat
ları yükselmiyecek, müspet neticeler elde edil
mesi mümkün olacaktır. 

Bayındırlık işlerinin kalkınma dâvamızın bir 
ön meselesi olmasından diğer bakanlık bütçeleri 
karşısında bir imtiyazı olmak icabeder. Bu se
beplerle bir tasarruf bütçesi olarak takdim edil
miş olan 1962 yılı bütçesi içinde bayındırlık hiz
metleri için tasarruf düşüncesiyle ödeneklerin 
azaltılmasına Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu 
olarak taraftar değiliz. Hizmetin aksamasına se
bebiyet verecek bu tasarruflar yurdun ekonomik 
ve sosyal meselelerinin hallini geleceğe atmanın 
nihayet bir gün birikmiş olan bu meselelerin 
içinden çıkılmaz bir şekle sokacağına kaani bu
lunmaktayız. Zaman israfının telâfisi gayrimüm-
kün bir zarar olduğu düşünülecek olursa göste
rilecek hassasiyetin haklı olduğu anlaşılacaktır. 

Yol dâvamızın vücuttaki kan damarları giibi 
hayatımızla ilgili bir mesele olduğunu söyle-
ımeye hacet yoktur. Hayatları tabiatın insafına 
terk edilmiş vatandaşlarımızı tabiatın zulmü ile 
karşı karşıya bırakamayız. Bütçede karayolları ya
tırım giderleri için ayrılan ödenek 773 712 050 
liradan ibarettir. Karayollarının elindeki prog
rama göre her yıl, bütçeye .asgari 950 milyon 
lira tahsisat konulmak şartiyle yapılması icaıb-
eden 13 802 Km. yolun 15 senede ikmali müm
kün görülmektedir. Bu yıl 200 milyon eksik 
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ödeneğin konulması, bakım faaliyetinin #aksa-
ıması yüzünden onarımların da ileride ortaya 
çıkacağı bir gerçek bulunmasından 15 yıllık 
programın tahakkuk edemiyeceği anlaşılmak
tadır ki, bunun memnuniyet verici olmadığı 
aşikârdır. 

Makina mubayaası için 55 milyon lira ödenek 
ayrılmıştır. Bunun 42 milyonu eski yıl borç
ları bonıo karşılığıdır. 6 ımilyon lira ise 1961 
yılı zarfında sipariş edilen makinaların navlun 
gümrük ve konıüsyon bedelleridir. Mevcut ma-
kinalar eskimiştir. Makina parkı da ihtiyaca 
yeter şekilde iş temposuna uygun olarak yeni
lenmeyince hizmetler aksıyacaktır. Bu yıl umu
lan miktarda yol inşası bu sebeple meşkûktür. 

İhaleli yol için de ödenek ayrılmamıştır. Bu
gün mütaahhitlerin elinde geniş miktarda ma
kina parkı vardır. Mütaahhitler her ne kadar 
kâr peşinde koşan kimseler olarak gözükür ise 
de yaptıkları iş millete hizmettir. Bunların 
doğması yılların neticesidir. Eğer bu özel te
şebbüslere iş temin edilmez ise mütaahhitlerin 
piyasadan çekilmeleri ile karayollarına yardımcı 
bir teşkilât silinecek, birikmiş olan sermaye 
de dağılmak suretiyle zarar millete intikal ede
cektir. Geçen yıllarda mütaahhitlere ihale edil
miş olan işlerin istihkakının bonolarla öden
mesi, bonoların tediyesinin güçlükle karşılan
masında bu zümrenin şikâyetleri an ey anında dır, 
Bayındırlık Bakanlığının bonoların ödenmesinde 
gerekli kolaylığı göstermesini temenni etmek
teyiz. 

İl yollarına gelince; bunun tulü 34 000 km. 
dir. Karayolları bünyesine alman miktarı 
10 000. km., vilâyetlerin bakımına terk edilen 
ise 10 000 km. dir. Vilâyet bayındırlık mü
dürlükleri kifayetsiz kadroları sebebiyle ba
kımı, ile mükellef 'Oldukları bu yollara baka-
mamaktadırlar. Bu sebeple il yollarının tama
men karayolları (bünyesine alınması kanaatin
deyiz. 

Köy yollarının tulü 150 000 km. dir. Bu
nun ancak 12 000 km. si stabilizedir. Geri ka
lan kısım ise ancak yazın kullanılması müm
kün yollardır. İnsaf ile söylemek icabederse 
bugüne kadar yapılmış olan yollar içinde ih
male uğramış yollar köy yollarıdır. Kış mev
siminde köylü, şehire ıgitmek bir tarafa, komşu 
köye dahi gidip gelememektedir. Geçit vermi-
yen derelerden geçerken suya kapılıp boğu-
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lanlar^ bil yüzden yetim kalan yavrular, yol 
olmadığı için doktora götürülemiyen hastalar 
ölüme terk edilmektedir, il ve Devlet yolların
dan bir nakliyeciye nazaran en az istifade 
eden köylümüzdür. Hiçbir surette vergisini ku
sursuz ödeyen yine köylülerimizdir. Eğer Hü
kümet bu istifadedeki fazlalığı nazara alarak 
demiryollarında olduğu gibi karayollarında da 
nakliyecilerden yatırımlara iştirak payı ala
cak mevzuatı üzerinde düşünecek olursa ge
lir artışı mümkün olacaktır. Gelirdeki artış 
köy yollarının yapılmasına imkân vermiş ola
cağı kanaatindeyiz. Köy yollarının yapılması 
iköy kalkınmasının başlangıcı olacaktır. Köye 
medeniyet ancak köy yolları ile ulaşacaktır. 
Bir istihsal merkezli olan köyden malın piyasa
ya akması şehirlerde hayatın ucuzlamasını, 
köylünün cebinin para görmesine, binnetice 
köy ekonomisinin canlanmasına sebebiyet ve
recektir. 23 milyon köylünün ıstıraptan kur
tulması onları temaşa etmekle olmıyacağma 
inanıyoruz. 

Yapılacak işleri pek çok, iktisadi bünyesi 
ihtiyacını karşılamaktan âciz milletin parası
nın israf edilmemesi lâzımdır. İnşa, bakım el
hâsıl bir yolun meydana gelmesi tamamen bir 
fen ve ihtisas işidir. Ancak yol civarlarını il
tisak ve kavşaklarını güzelleştirmek, kurak 
arazilerden geçen yolları monoton bir görünüş
ten kurtarmak maksadiyle yolları ağaçlandır
mak işinde bir fayda ve zaruret görmemekte
yiz. Yol güzergâhlarının tesbitinde de ilerde 
değişikliklere sebebiyet vermemek için feda
kâr fen adamlarımızın takatlerini aşan bir öl
çüde gayret sarf edeceklerine de eminiz. 

Geçen yıllara nazaran bu yıl bütçede su iş
leri için fazla ödenek konulmuş bulunması 
memnuniyet vericidir. Ayrılmış bulunan öde
neğin 66 milyon lirası köy içme sularına ait 
gözükmektedir. Bu paranın 34 milyonu geçen 
yıllarda girişilen taahhütler ile yarım kalmış 
işlere sarf edilince bakiye miktarın göreceği 
iş, dâvayı bir adım ileriye götüremiyecektir. 
Zira 28 bin köy ve mahallenin içme suyu yok
tur. Bunun ikmali ise 4 milyar liradır. Eğer 
her sene 200 milyon sarf edilirse bu iş 20 yılda 
mümkün gözükmektedir. Bu yıl ayrılan öde
nek ise 32 milyon liradan ibarettir. Susuzluk
tan göç eden köylülerin saatlerce uzak mesa
feden sırtta tulumbalarla su taşınması düşü-
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nülürse köylünün bir avuç sn için katlandığı 
meşakkati anlaşılacaktır. Acaba kaç yıl bekli-
yeceklerdir 1 Yurdumuz bir ziraat memleketi
dir. Zirai gelirin artmasına âmil olan faktör
lerin başında sulama işleri gelmekt«dir. Mev
cut barajlara yenilerinin eklenmesi, yapılmış 
olanların sulama kanallarının ikmaline çalışıl
ması temennilerimizdendir. Bataklıkların ku
rutulması dolayısiyle meydana çıkacak ziraate 
salih arazinin zirai gelirde artış sağlıyacağına 
inanıyoruz. 

Bayındırlık işlerinin görülmesinde tahsisat 
kadar personelin de önemi büyüktür. Türk 
Milletini mesut bir istikbale götürmek için 
tabiatın çetin şartları altında hayatlarını is
tihkar ederek çalışan işçisinden mühendisine 
kadar bütün vazifelileri buradan selâmlamak 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu için bir 
bahtiyarlıktır. (Alkışlar) 

Sayın Bayındırlık Bakanından yetişmiş per
sonelin şevkini artıracak camiayı terkine mâni 
olacak tedbirleri almasını rica ediyoruz. Vilâ
yetlerde Bayındırlık Bakanlığını temsil eden 
bayındırlık müdürlükleri bir binadan mahrum 
oldukları gibi fen memurları ile tedvir olun
maktadır. Yıllardır devam eden bu mevzuda-
ki şikâyetleri önliyecek bayındırlık müdürlükle
rinin rantalbl çalışmalarının sağlıyacak bir dü
zene sokulmalarını beklemekteyiz. 

Her yıl nüfusumuzun 700 000 miktarında 
arttığı, artan bu nüfusla beraber işsizlik de yük
selmektedir. Bayındırlık Bakanlığı vatandaşa 
en çok iş veren bir teşekküldür. Son iki yıl için
de bâzı iftiralar sebebiyle işlerinden çıkarılmış 
işçiler mevcuttur. Vâki şikâyet sebebiyle açıl
mış olan tahkikat sonunda masum oldukları an
laşılan işçilerin işlerine kabul edilmelerine mâni 
olmasa gerektir. Bu suretle yalnız bu insanla
rın kendileri değil geçindirmekle mükellef ol
dukları efradı aileleri de sefaletten kurtulmuş 
olacaklardır. 

Aziz arkadaşlarım: 
Karma Hükümetin programında yurdun ge

ri kalmış bölgelerinin kalkınması için bütün im
kanların kullanılacağı vaadedilmiş idi. Bu se
beple yurdun en geri kalmış bir bölgesi olan 
Doğu bölgesinden de bahsetmek istiyoruz. 

Yurdun her bölgesinin kendisine göre ıstı
rapları olduğu muhakkaktır. Asırlık ihmaller 
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sebebiyle bu yıl Doğu'dan yükselen açlık fer
yatları karşısında bütçede Doğu kalkınmasına 
dair bir bölümün bulunması kaçınılması zor bir 
zaruret iken böyle bir tedbire tevessül edilme
miştir. Doğu'ya bu yıl yapılmış olan yardımla
rın kış sebebiyle muhtaç yerlere nasıl ulaşmış 
olduğu zihinlerimi kurcalıyan sualler arasında
dır. Memleketin yarısına yakın bir . bölgesinde 
insanlar mağarada yaşadıkları, açlıktan ölenler 
olduğu müddetçe huzur mahdut çevrelerde ola
caktır. Doğu'da hayat tabiatın merhametine 
bağlıdır. Yıllardır sefalete mukavemet eden bu 
bölge insanlarının artık dayanma güçleri azal
mıştır. Taşıma su ile nasıl değirmen çalışmazsa 
bu şekilde muvakkat tedbirlerle de Doğu sefa
letten kurtulamaz, özel bir program, radikal 
köklü tedbirler almak şarttır, istihsali artıra
cak iş sahaları açacak büyük su işlerine baş
lanmalıdır. 1936 yılında ele alman bu yıl 
5 000 000 lira ödenek ayrılan Keban Barajının 
hâlâ ortada görünmemesi karşısında plân ve 
programın müdafaasını yapan arkadaşlarımıza 
insaf demekle yetiniyoruz. Fırat'ın eşi olan 
Dicle Nehri de aynı şekildedir. Eğer burada da 
sulama tesisleri yapılır, bir baraj inşasına gi
rişilecek olursa eski medeniyetlerin beşiği olan 
Mezopotamya'nın yurdun bir zahire anbarı ola
cağı muhakkaktır. Doğuda'ki açlık ve sefaletin 
de ancak bu şekilde yenileceğine inanıyoruz. Bir 
fazilet yurdu olan Doğu illeri kalkındığı tak
dirde yurdun kudret ve kuvveti iktisadi sahada 
olsun, maddi sahada olsun, mânevi sahada ol
sun çok artacaktır. 

Bir zamanlar Doğu'da girişilmiş olan me
mur evleri inşaatının tekrar üzerinde durulma
sı icabeder bir mevzudur. Bu suretle Doğu'da 
vazife almış doktor ve diğer memurların o böl
gelerde vazifelerine devam etmeleri imkân dâhi
line girmiş olacaktır. 

Realite ne kadar korkunç olursa olsun mese
leler ne kadar güç ve cesaret kırıcı bulunursa 
bulunsun Doğu kalkınmasında Bayındırlık Ba
kanlığı öncülük yapmak mecburiyetindedir. Li
seden mahrum vilâyetlerimiz, hastanesi olmıyan 
şehirlerimiz mevcuttur. Doğu'ya medeniyet, re
fah ve huzur, bayındırlık hizmetleriyle girecek
tir. 

Doğulular, Devleti, Jandarma Devlet olarak 
değil âmme hizmeti gören sosyal bir varlık ola
rak beklemektedir. 
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Sözlerime son verirken bütçenin milletimizi 

mesut etmesini bakanlığın başarıya ulaşması için 
Cenabı Hakkın yardımcısı olmasını temenni 
eder, Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun 
hürmetlerini arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Mehmet Yavaş. 

A. P. MECLÎS GRUPU ADINA MEHMET 
YAVAŞ (Aydın) — Muhterem arkadaşlar; 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına Bayındır
lık bütçesi hakkında konuşmak üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Memleketin tabiî servetlerinden başlıcalannı 
teşkil eden su ve toprak kaynakları ile ulaştırma 
imkânlarının büyük bir kısmının mfeîşaf ettiril
mesi ile görevlendirilen Bayındırlık Bakanlığı, 
10 milyar liralık umumi bütçe içinde 1,84 milyar 
lira ile bütçenin % 18,4 ünün sarfına memurdur. 
Bu geniş imkâna rağmen memleket ihtiyaçlarının 
arz ettiği çokluk ve çeşitlilik karşısında gereği gi
bi teçhiz edilmiş sayılamaz. 

Millet hizmetinde hükümetlerin uzun vadeli 
bir kaygısı, memleketin beşerî, iktisadi ve tabiî 
kaynaklarını süratle geliştirmek suretiyle millî 
hayatı, halde ve istikbalde teminat altına almak 
olmalıdır. Hızla artan nüfus, yükselen yaşama 
standardı, medeni ihtiyaçların asgari ölçül^le 
karşılanmasında bile ciddî meseleler çıkarmakta
dır. 

İhtiyaçların mevcut imkânlarla muvazeneli 
olarak karşılanması gayretlerini plânlı kalkınma 
olarak vasıflandırıyoruz. 

Medeni yaşamanın ilk şartı olan yolların ya
pılması ve bakılması; beslenme, giyinme ve barın
ma ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını içine alan 
su ve toprak kaynaklarımızın imarı ve kısmen iş
letilmesi bu bakanlığın vazifesidir. 

Halihazırda Karayolları, Devlet Su İşleri, De-
miryollar ve limanlar inşaatı, yapı ve imar işleri, 
hava meydanları ve akar yakıt depolan inşaatı 
ünitelerini ihtiva etmekte olan Bakanlık, teşkilât
lanmanın ileri bir safhasına varmıştır. Bununla 
beraber hızla büyüyen ve çeşitlenen ihtiyaçlar 
karşısında ve değişen teknik metotların tesiri al
tında bütün cüzülerini günü icaplarına en uygun 
şekilde cihazlandırmış sayılamaz.x 

İkinci Cihan Harbinden sonra hissedilen re-
organizasyon ihtiyacı bilhassa 1948 ve sonraki 
yıllarda Bakanlığın yollar ve sular kısmında ta-
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hakkuk ettirilmiş ve dairelerin temel teşkilâtı orta- I 
ya çıkmıştır. Buna muvazi olarak demiryollar, li
manlar, yapılar dairelerinin mevzuatı üstüne de 
eğilmek; bunların da ötekiler gibi mütakabil im
kân ve salâhiyetlerle teçhiz edilmesi gerektiğine 
kaaniiz ve, Bakanlığın <bu yolda çalışmakta oldu
ğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.. Bu 
kumanda kademelerinin iç yapısı bu şekilde 
reorganize edilirken kısmen kurmay kademesi sa
yılabilecek yüksek fen (heyeti, teftiş ve murakabe 
heyetlerinin mevzuatının da gözden geçirilmesi 
zaruretine inanıyoruz. 

Bakanlık ve teşkilâtının fonksiyonları hakkın
da doğru bir hükme varmak için meselelerimizin 
iyi bilinmesinde ve tekrarında fayda vardır. 

Tarih boyunca pek çok beşerî hareketlere sah
ne olan Türkiye toprakları kısırlaşmıştır; orman- I 
lan büyük nisbette tahribedilmiştir; eski medeni
yetlerin sadece harabeleri kalmıştır. Ve şimdi bu 
ülkede 27 milyon insan medeni yaşamak ve millî 
hayatını devam ettirmek dâvasındadır. Bu büyük 
meselemize karşı geniş imkânlarımız da vardır. 

Üç yanı denizle çevrili yurdumuz 96. ve 42. 
arz dereceleri arasında olup ileri medeniyet
lerin geliştiği ve bundan sonra da gelişebileceği I 
bir iklim kuşağmdadır. Büyük ırmakların meyda
na getirdiği verimli ovalar, geniş 'havzalar her I 
tüsjü mahsulün yetişmesine müsaittir. Yeraltı 
ve daha pek çok yerüstü servetlerimiz vardır. I 

Bunların işletilmesi ve yeniden iktisadi de
ğerler yaratılması suretiyle 27 milyon insanın 
ihtiyaçları karşılanmalı ve millet olarak yarınla
rımız teminat altına alınmalıdır. Modern Devle
tin vazifesi ve mânası budur. Nüfusumuz hızla I 
artarken, Allahm bir lûtfu olarak kabul ettiğimiz I 
bu vatanın smırları aynı kalacaktır. Mevcutlara 
ilâveten yeniden ıgıda ve giyim ihtiyaçları doğu
yor. Cumhuriyet kurulduğunda bugünkünün ya- I 
rısı olan nüfusumuz millet hayatı için çok da 
uzak olmıyan bir gelecekte şimdikinin iki katı 
olacaktır. Şu halde iktisaden yeni bir Türkiye 
inşasına daha başlamalıyız. Bu, bugünkünden 
farklı, büyük ve güzel bir Türkiye olacaktır. He
piniz hayal ettiğimiz bu güzel ve ileri Türkiye'- I 
yi yapma aşkı içindesiniz! Çocuklarımıza göste- I 
receğimiz millî hedef budur. I 

Şu anda tartıştığımız bütçe, hayal ettiğimiz 
güzel vatanın inşasında önemli görev sahibi bir 
Bakanlığın bütçesidir, ihtiyaçların yığılısı, hiz
metlerin vüsat ve tenevvüü muvacehesinde yu- I 
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karıki nisbetin % 25 e yakın olmasını gönül arzu 
ederdi. Gerçekten 1962 yılı 'başında Bayındırlık 
Bakanlığı gerek personel gücü, gerekse hazır etüt 
ve projeleri bakımından bu miktar tahsisatı iş ve 
hizmet olarak Türk milletine arz edebilecek bir 
seviyededir. Ne var ki, Hükümetimiz, halledile
cek binbir mesele karşısına ancak bu kadar im
kânla ve açık bir bütçe ile 'çıkabilmektedir. İçer
den ve dışardan borç alarak icrayı Hükümet ey
lemek kolay iş değildir! Bizim halisane temenni
miz hem Hükümetimizin, hem *de Sayın Bakanı
mızın muvaffak olmasıdır ve bunun için kendile
rini destekliyeceğiz. Bu davranışımız yanında sa
mimî olarak şunu belirtmek isteriz. İktisadi va
sıfları bakımından üstün olan projelerin finans
manında yeniden dış kaynaklara müracaat etme
nin, bugünün şartları muvacehesinde başvurul
ması gereken bir çare olduğuna inanıyoruz. 

Bakanlık içinde büyük yatırımlar yapan TCK 
ve DSİ nin esasen uzun vadeli plânları mevcut
tur. Gerek Hükümetin tasarladığı 5 yıllık kal
kınma plânı içinde gerekse DPT nin tanzim ede
ceği genel plânlama içerisinde mezkûr genel 
müdürlüklerin planlanmasında hemen hemen 
hiçbir şey değişmiyecektir. 

Bakanlık bütçesinin eleştirilmesinde faydalı 
telâkki ettiğimiz bâzı bütçe rakamlarını tekrar 
etmek istiyoruz. Millî gelirimiz içinde zirai ge
lirimizin durumu şöyledir : 

1956 24 milyar 9 milyar % 43 
1957 45 
1958 • 48 
1959 44 
1960 - 43 

Faal nüfusumuzun % 70 i ziraatle uğraşmak
ta ve safi millî hâsıladan % 43 hisse almakta
dır. Bu nisbeti çeşitli yönlerden tahlil etmek 
mümkündür. (Bir kere millî gelir içinde zirai 
hâsılanın bu derece önemli bir yer işgal edişi, 
millî gelir hacmini geniş ölçüde, yıltn hava şart
larına, zirai istihsal bakımından müsait veya 
gayrimüsait oluşuna tâbi kılmıştır.) Buna ilâve
ten (Tarım Bakanlığının incelemelerinden anla
şıldığına göre millî hâsılaya muvazi olarak zi
rai hâsıladaki artış daha ziyade ekim sahaları
nın genişletilmesinden ileri gelmekte olup hek
tar başına verim artışı pek cüzi bulunmaktadır. 
Bu sebeple millî geliri yükseltme yolundaki 
gayretlerde en mühim safha hektar başına zirai 

- 2 6 8 — 



M, Meclisi B : 54 
verimin artırılmasıdır. Bu da iyi tohum, topra
ğın en uygun şekilde kullanılması, sulama, güb
re istimali, ve mücadele ile mümkün olacaktır.) 
Bütçede kaydedilen bu hususlar birçok sınai fa
aliyetlerimizde ve özellikle Bayındırlık çalışma
larımızda hedef tâyininde bize ışık tutmaktadır. 
Burada, Tarım ve Bayındırlık bakanlıklarının 
sıkı bir iş birliği esastır. Zemin cinslerinin tes-
biti, zemin su durumunun tesbiti, sulama suyu
nun temini, drenaj tesislerinin inşası, su, toprak 
ve insan münasebetlerinin tanzimi ve daha bir
çok teknik hususların ifası; zirai gelirimizin 
yükseltilmesi, için yapmaya mecbur olduğumuz 
pekçok teknik, ekonomik ve içtimai faaliyetler 
ve meseleler ortaya çıkarmaktadır. 

Safi millî hâsıla içinde zirai hâsılayı gösteren 
yukarıki nisbetin ifade ettiği ikinci mâna şu
dur. Büyük bir vatandaş topluluğu millî istih
sale tam randımanla katılmamakta ve bir kı
sım zamanını boş geçirmektedir. 

1948 fiyatları esas alınarak nüfus (başına 
düşen gayrisâfi 'hâsıla 1960 yılında 696 liradır.. 
1961 hâsılasının daha düşük olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu rakam bir fakirlik endeksidir. 
Türk insanı yılda 700 liraya razı oluyor; AllaJh 
ne verdiyse deyip onunla kifaı nefs ediyor; 
sonra da biz buna (kader) diyoruz. Eğer ka
der bu işe buna razı değiliz! Bu ne vatandaş
lık, ne de sosyal adalet prensipleriyle bağda
şır. Türk insanının kaderine hâkim 'olmak du
rumundayız. Bize böylesine bir yurt miras bı
rakanların kuşaklarına üstünde yaşanmaya de
ğer bir vatan bırakmak mecburiyetindeyiz. Her 
türlü siyasi görüş ayrılıklarının ötesinde elbir
liği ile mâmur 'bir vatan yapmak ıbiziim (belli ve 
münakaşa götürmU ortak hedefimizdir! Bu 
yolda vâki olacak gecikmenin vebali Türk mü
nevverinin ve bizim olacaktır. Son 5 yılda ıge-
nel bütçeden bayındırlık, ulaştırma, su ve ener
ji işlerine ayrılan ödeneklerin nisbetleri tetkik 
edildiğinde kolayca görülür ki, yatırımlardaki 
artış nisbeti bütçenin genel artış nisbetine ayak 
uyduramamıştır. Bu ise kalkınma tempomuzun 
millî gelir artışın daha yavaş geliştiğini göste
rir. Bütçede cari giderlerin artışı yatırım gider
lerinden dalha yüksektir. Son 4 yılda cari gi
derlerin artış nisbeti % 38 olduğu halde yatı
rım giderlerinin artışı % 13 tür. Borç yiyen bir 
millet olarak bunun üstüne eğilmemiz «gerek. 
Cari masraflarda kemerleri sıkmamız ama is-
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tihsale matuf yatırımlarda gevşetmemiz gerek. 
Filhakika gerekçede 1962 bütçeısinin özellik ta
şıdığı yazılıdır; cari giderlerde geçen yıla na
zaran % 14 artış olmasına mukabil yatırım gi
derlerindeki artış % 19 olduğunu memnuniyet
le öğreniyoruz. 

Bu açıklamalarla geneı 'bütçede yatırımların 
durumu ve bu arada bayındırlık hizmetlerinin 
yerini teslbite çalıştık. 

Yine 'bütçenin tetkikinden anlıyoruz ki dış 
borçlarımızın ödenmesinde bir yıl geri kalmış 
bulunuyoruz. Bu da üstünde durulacak bir hu
sustur. 

Muhterem arkadaşlar : 
Devlet yolları ve bir kısım il yollarının in

şa ve bakımını yapmakta olan TCK mütekâmil 
bir organizasyon seviyesine ulaşmış olup hiz
metlerini tatminkâr bir şekilde görmektedir. 
Kuruluşunu takibeden ilk 10 yılda karayolcu-
luğumuza hamle getiren bu müessesesinin ikin
ci 10 senelik devrede il vo köy yollarını da bün
yesine alarak Türkiye'de insan (barınan veya 
ekonomik değer taşıyan her noktanın yol ağı
na bağlanması politikasına sahip çıkmasını ve 
buna göre cihazlanmasını temenni ediyoruz. 
Esasen mevzuatı 'buna müsait olup 'birkaç yıl
lık tatbikatı da (bu istikamete yönelmiştir. Köy 
yollarında iktisadi karakterin daha az olduğu 
bellidir. Devlet yollarından ve iktisadi yollar
dan sağlanacak gelirin daha fazla bir kısmının 
köy ve il yollarına aktarılması suretiyle sos
yal adalet esaslarına daha uygun hareket edil
miş olacağına kaaniiz. 

Mahallî idarelerin kuruluşları, alışkanlıklar, 
vilâyetlerle merkezi idarenin iş Ibirliği konu
sunda 'bâzı güçlükler .doğurmaktadır. Fakat 
meseleler üstüne eğilmek suretiyle güçlüklerin 
yenilebileceği kanaatindeyiz. Valilerle bölge 
müdürleri arasında hedefe aşkla yönelmiş bir 
iş birliği kurulmalıdır. Bölgelerdeki il ve köy 
yolları şube şeflikleri özel bir formasyonu haiz 
olmalıdır. Nafıa müdürlükleri ya kaldırılmalı 
veya TOK ve DSÎ nin mütekabil şubeleriyle 
kucakiaştırılmalıdır. Mahallî idare ile merkezî 
idarenin iş (birliğinde halk ile Hükümetin iş 
birliğini sağlıyarak binlerce köy ve kasabada 
yapılacak ufak ufak yo- ve su işleri yurdun 
imarında büyük yekûnlara Ibaliğ olacaktır. Ba
kanlıkça bu yolda girişilen teşebbüslerin kısa 
zamanda nihai safhasına getirilerek im Ibüyük 
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hizmetin önümüzdeki 10 yılda başarılması im- I 
kânları aranmalıdır. 

Bizim meselelerimiz büyük, imkânlarımız 
mahdut ve zamanımız kıymetlidir. Şu halde da- I 
ha kısa zamanda, daha ucuza, daha çok iş yap- I 
mak zorundayız. I 

Katma bütçeli idarelerin bütçeleri içinde % I 
88 i TCK ve DSÎ ye aittir. Bu itibarla Devlet 
teşkilâtımızda bu teşekküllere ne derece ehem
miyet verdiğimiz meydandadır. TCK ve DSÎ 
nin kurulduğu tarihten bugüne kadar yaptık- I 
l an işleri anlatmaya lüzum görmüyorum. I 

Bir iki Avrupa memleketinde 1959 da ka- I 
rayolu inşaatına harcanan para şöyledir : I 

İngiltere 708 Milyon T.L. 
Batı Almanya 595 » I 
isviçre 494 » I 
Türkiye 452 » I 

Bizim bir vilâyetimiz büyüklüğünde olan I 
leviçre'de 1959 yılında yeniden yol yapımına I 
bizden daiha fazla para yatırılmıştır. 

Millî gelirin TCK ya ayrılan kısmı 1960 ta 
% 1,8 dir. İleri memleketlerde % 2 - 3 tür. I 

Bu vesile ile geçmiş yılların rakam ve ne- I 
ticelerini kıymetlendirerek gelecek yılların plân
lamasına ışık tutan Karma Komisyonun çalış
malarım takdirle karşıladığımızı beyan etmek 
isteriz. I 

' Muhterem arkadaşlar; 
Su ekonomimizin temel düşüncesi, gökten 

düşen her damla suyun takibedilerek eko^om'k I 
bir şekilde vatandaşın hiz^etire vazV1:lmesi 
prensibidir. Türkive bütünü ile az yağışlıdır. 
Nüfusumuzun % 80 i^600 mim. den az yağ'ş 
alan kurak bölgelerde osurmaktadır. Sn kay
naklarımızın bu vasfı su iktisadivatımızm r°ki- I 

< safında takibedeeeğimiz imar politikasını vaz1- I 
eder. Akar suların düzenlenmesi ve suvun bi- I 
riktirilerek yashşlı mevsimlerden kurak mev- I 
simlere aktarılması ve ihtiyaç olan yere g'ifrü- I 
riilmesi lâzımdır. Bu isler geniş teknik faalivet-
ler ve büyük yatırımlar ister. Su k a y r a l a r ı 
Türkiye'nin en verimli kaynaklarından biridir 
ve ehemmiyetle üstünde durmamız gerekir. 

önümüzdeki 10 yılda -milletimizin beslenme, 
giyinme standardını bugünkü seviyesinde olsun 
tutabilmek için DSÎ nin program gayesi şöy
ledir: I 
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10 milyon dönüm arazinin sulanması; 
4,5 milyon dönüm arazinin taşkından ko

runması ; 
2,5 milyon dönüm bataklığın kurutulması; 
5 milyar kwh. H - E enerji üretimi; 
30 bin köye içme suyu getirilmesi. 
Bu programın tahakkuku 900 milyonluk büt

çelerle kabildir. Memnuniyetle müşahede bir 
husus DSİ nin de iş gücü ve hazır projeleri ba
kımından her yıl Türk milletine bu derece azîm 
hizmetler ifa edebilecek bir kapasiteye sahibol-
duğudur. 

Bugün ekilmekte olan 220 milyon dö"üm 
arazinin ancak 1,5 milyonunu sulayabilmekte-
yiz. 10 milyon dönümü suladığımız zaman an
cak % 4,5 unu sulamış olacağız. 5 milyar liranın 
sarfını gerektiren böyle bir programın tahak
kuku halinde ekonomimizdeki direkt senelik 
faydası 2,5 milyar liradır İhracatımızın % 70 
ini zirai mahsullerin teşkil ettiği düşünülürse 
dış tediye muvazenesine yapacağı tesir ehemmi
yeti kolayca anlaşılır. 

Su işleri faaliyetleri arasında sosyal adalet 
yönünden çok mühim husus köy içme suyu da
vasıdır. 

Meselelerimiz o kadar büyük ki, çalışmala
rımız daima biri iki, ikiyi dört yapmaya yönel
mek zorundadır. 

Yukarıki kısa izahatımızla su. ekonomimizkı 
esaslarını; su işlerimizin mucip sebeplerine te
mas ettik. Başaracağımız büyük işlerden birisi, 
plânlamanın da başlangıcı olan Türkiye su kay
nakları envanterini çıkarmaktır. 30 kadar hav
zaya ayrılmış olarak devam etmekte olan etüt
lerin süratle bitirilmesini temenni etmekteyiz. 

Enerji meselelerimize de*birkaç cümle ile 
temas etmek isteriz. Hayat seviyesini ifade et
tiği söylenen nüfus başına yıllık enerji istihlâ
kinde ileri Avrapa memleketlerinden 8 defa, 
Yunanistan'dan 2 defa gerideyiz. Kabili isti
fade hidro - elektrik kaynaklarımızın ancak 50 
do birinden istifade ediyoruz. Enerji istihsali 
tipik bir devlet yatmmıdır; pazannı kendisi 
yaratır, 3 - 5 yıl önden gitmek zorundadır, fa
kat 10 - 15 yıl sonra iki misline çıkarmak ica-
bedeı*. Hiçbir zaman zarar etmez. 

Yatırımların asıl gayesi istihasl olduğuna 
göre en mühim safha işletme safhasıdır. Bir
çok ahlvade işletme safhası özel teşebbüs için 
daha müsait görünmektedir. Gerek Bulama s> 
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bekelerinin ortaklık veya kooperatiflere, ge
rekse enerji istihsal ve tevzi tesislerinin ortak
lık veya kurumlara devri yoluna gidilirse 
hem özel sektörün veya halk topluluklarının 
iş gücünden istifade etmiş özel sermayeyi de 
yurt kalkınmasına iştirak ettirmiş ve hem 
de başka yatırımlar ve yeni hamleler için Devlet 
gücünü serbest bırakmış olacağımız düşüncesi: 

nin üstünde durulması gerektiğine kaaniiz. 
Bakanlığın üniteleri hakkındaki mütalâa

mızı bitirirken, başlangıçta da arz ettiğimiz 
gibi çalışmaları bugünkü ölçülerle tatminkâr 
bir şekilde devam etmekte olan demiryolları, 
limanlar ve yapı işleri mevzuatının TCK ve 
DSİ nin kine muvazi: olarak ıslah edilmesini 
ve iş yapma güçlerinin 'artırılmasını temenni 
ediyoruz. 

Konuşmamızı bitirirken bir iki özel temen
nide bulunmak istiyoruz. 

1. Doğu kalkınması : 
Bakanlığın Doğu kalkınmasına özel bir yer 

vermesi uygun olur. Büyük nehir havzala
rında girişilecek işlerle hem iktisadi imkânlar 
sağlanacak hem bura halkının hayat seviyesi 
yükselecektir. Fırat ve Dicle vadilerinde geniş 
zirai ve sınai imkânlarımız vardır. Yalnız Fı-
art ve Dicle vadilerinde ikinci bir Türkiye 
potansiyeli mevcuttur. Son günlerde müna
kaşa konusu olan Keban projesi için ayrılan 
5 milyon liralık mütemmim etüt tahsisatını ka
bul ettiğinden dolayı Bütçe Komisyonuna 
teşekkür ederiz. Keban projesi ancak 10 - 12 
yılda ortaya çıkabilecektir. Bu itibarla hemen 
etütleri bitirip kredi kaynaklarının tetkikine 
sunmak lâzımdır. Bugün bu projeyi Suriye ve 
Irak'takiler tercihan finanse etmek istiyecek 
dış kaynaklar olacaktır. Çünkü bu sayede Su
riye ye Irak projelerinin daha ekonomik ol
ması muhtemeldir. 

Bâzı din kitaplarında Âdem ile Havva'nın 
yaşadığı Cennet diye ;anılan Mezopotamya'nın 
bugünkü sakinleri bu sulann kıymetini çok 
iyi bilirler. 

Büyük bir kısmı dış kredi olarak sağlana
bilecek 4 - 5 milyar liralık yatırım için 5 - 10 
milyon liralık hazırlık masrafını süratle ve 
severek vermekte yurdumuzun geleceği için 
büyük faydalar vardır. 4 000 yıl önce Asuri 
Kraliçesi Semiramis, Dicle'yi kasdederek : (Bu 
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muazzam nehrin benim arzuma göre akma
sını, daha evvel üzerinde hiç kimenin yaşama
dığı çıplak araziyi mümbit hale getirmesi için 
suların toprağa şevkini güc ve kuvvetimle zorla-
dıın.) demektedir. Son günlerin tartışmaları 
göstermiştir ki, Fırat ' ın da Türk Ulusunun ar
zusuna göre akması zamanı yaklaşmıştır. Yalnız 
Fırat vadisinde, bugün Türkiye'de sulanmakta 
olan arazinin 2 mislinden fazla sulanabilecek 
mümbit arazi mvcuttur. 

2. Erezyon : 
Gerek topraklarımızın muhafazası gerekse 

yapılan tesislerin kısa zamanda dolmaması ba
kımından, Tarım Bakanlığı ile de iş birliği 
edilerek, vatanımızı tahribeden erezyon âfeti 
üzerinde durulmalıdır. Bunun aynı zamanda 
bir millî eğitim meselesi olduğuna kaaniiz. 
Çocuklarımıza vatan sevgisi öğretilirken erezyon 
tehlikesi de beraber mütalâa edilmelidir. 

3. Teknik eğitim : 
Bakanlığın teknik öğretimi yakından taki-

betmesi; üstün vasıflı teknisyen ve idareciler 
yetişmesi hususunda maarife ve üniversiteye 
yardımcı olması gerektiğine kaaniiz. tş başın
da eğitim ise Bakanlığın başlıca meselesidir. 
Bu husustaki faaliyetleri takdirle karşılyor ve 
daha çok olmasını temenni ediyoruz. Bakanlı
ğın teknik servislerinden doçentler, profesör
ler, muharrirler, müellifler yetişmelidir. Muay-
ven mevzularda ömür boyunca hizmet edreh, 
geniş bilgi ve tecrübe sahibi olan Türk 
mühendisleri ve idarecileri eser yazmaya 
teşvik edilmeli, bu eserler satmalmmalıdır. 
Belli konularda 10 - 15 yıl ömrünün en verimli 
cağını ilmî çalışmaya hasreden, 2 - 3 lisan bi
len elemanların hiç ilgisi olmıyan işlere tâyin 
pdiîdi£i .pteden beri alışık olduğumuz haller
dir. Tabiî ve iktisadi kaynaklarımızı inkişaf 
ettirirken en aziz varlığımız olan insan hazine
mizden büyük adamlar yetiştirmek zorunda
yız. 

TOK ve DSÎ bünyesindeki yayın faaliyetini 
takdirle karşılıyoruz. Bu faaliyetin bütün 
teşkilâta teşmilini temenni ediyoruz. 

Teknik yapıların halk ruhivatma tesir eden 
kendine has bir eğitim özelliği vardır. Büyük 
eserler insanları büyük düşünmeve; ileri ve bü
yük davranmaya sevk eder. Kendine güveni 
artar, tyi yollar, hızlı vasıtalar insanları da 
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hızlandırır, tezcanlı yapar. Büyük eserler vata
nın taşma ve toprağına mâna ve ruh verir. 
Vatanı vatan yapar. Mülkiyet hakkını tahkim 
edeı*. 

4. Müşavirlik müessesesi : 
Bakanlığın bir kısım etüt ve plânlama iş

lerinde yabancı müşavirler yanında yerli mü
şavir mühendisler istihdam etmek suretiyle 
serbest teşebbüsün imkânlarından faydalanma
sını kendi işgücünü artırması, ve bu müessese
nin gelişmesi bakımından temenni ediyoruz. 

5. MütaaMhitlik müessesesi : 
Mütaahhitlik müessesesinin ıslah ve geliş

mesinde Bakanlığın özel bir sorumluluk taşıdı
ğına kaaniiz. Ta'kiJbedeceği usuller, .tatbik 
edeceği mevzuat ile bu müesseseyi talim ve tak
viye etmelidir. Ekonomik, fakat standardı yük
sek işçilik esas olmalıdır. 

6. Enformasyon : 
Halk ve basın, yapılmış ve yakın gelecekte 

yapılacak işler hakkında zamanında ve doğru 
olarak haberdar edilmelidir. Bayındırlık hizmet
leri demokratik ve sosyal adalet esaslarına uy
gun olarak tekemmül ettirilmelidir. Halk, fik
riyle olduğu kadar hissiyle de nafıaya müzahir 
olmalıdır. 

7. Personel meselesi : 
Personel istihram politikamız henüz bir 

vahdet arz etmiyor. Vergi ödeyen her vatan
daştı, hususiyle çalışan her vatandaşın kendi
sinin ve arkada kalanlarının hal ve istikbali 
teminat altına alınmalıdır. Bu esastan hareket 
edilerek bütün personelin emeklilikleri yekna-
sak ve açık esaslara 'bağlanmalıdır. Salâhiyet 
tevkiline geniş çapta önem vererek çok sayı
da idareci ve Devlet adamı yetiştirmek lâzım
dır. 

Kırtasiyeciliği azaltma ' gayretlerine devam 
edilmelidir. Türk Hükümetinin kullandığı form
ların sayısının 100 000 den fazla olduğu; nor
mal ebadiyle bunların dünyayı kuşatabileceği 
hesaib edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Bayındırlık işlerinin 
devamı, ekonomik duraklamalara 'mâni olur. 
Mesken, inşaatı, yol inşaatı, su yapıları, as
kerî inşaat gibi bayındırlık işleri ekonomiye 
canlılık verir. 

Çalışmalarını yakından takibettiğim bayın
dırlık camiasının mensuplarını Adallet Partisi 
Grüpu adına hürmetle selamlamayı zevkli bir 
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vazife bilirim. Milletimizin bahşettiği geniş 
imkânları dirayetle kullanan mühendislerimizi 
şükranla hatırlamamıza müsaadelerinizi rica 
ediyorum. 

Büyük paralar harcamak durumunda olan 
ve dolayi'siyle büyük mesuliyet yüklenen Ba
yındırlık Bakanımıza ve güzide arkadaşlarına 
teşekkür ediyor, güzel bir Türkiye inşa etme 
uğrundaki çalışmalarının verimli ve başarılı 
olmasını Allah'tan dileyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Üniversiteler taşanlarına oy 
vermiyen arkadaşımız var mı? Oy yermiyen ar
kadaşlar varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Sayın Rüştü 
özal. 

O. H. P. MECLİS GRUPU ADINA RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlar; esas vasfı yapıcılık olan Bayındır
lık Bakanlığı mevzuları üzerinde, bu ana kadar 
ileri sürülmüş olan bütün mütalâaların ana hat-
lariyle benzerlik ve beraberlik arz etmesi, bu mü
talâaların müspet ve yapıcı karakterini ifade et
miş olması itibariyle duyduğumuz memnuniyet
le C. H. P. Grupu adına Bayındırlık Bakanlığı 
1962 malî yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizin 
ve bu münasebetle genel olarak Bayındırlık 'hiz
metleri hakkındaki düşüncelerimizin tesbitine 
çalışacağız. 

Ancak, sahibolduğu teşkilât ile Devlet Kara
yollarını, Demiryollarını', liman ve iskelelerini, 
taşkın suların ve sellerin koruyucu tesislerini, 
sulama tesislerini, bataklık kurutmalarını yap
mak, enerji istihsal, köy içme sularını temin et
mek ve ayrıca bunların gerektirdiği diğer mü
teferrik hizmetlerle kanunların yüklediği inşaat 
ve tesisat işlerini yapmak, yaptırmak veya mu
rakabe etmek gibi çeşitli ve çok şümullü âmme 
hizmetlerini ifa ile mükellef olan Bakanlığın 
transfer edilecek inşaat tahsisleri ile beraber büt
çe yekûnunu (takriben 2.2 milyar) lirayı bul
maktadır. Bakanlığın mevzularını lâyikı veçhi
le tetkik ve murakabesi üzerinde ciddî esasları 
verebilecek şekilde teklifler getirmenin kolay 
hattâ mümkün olmadığını itiraf etmek zarureti 
vardır. 

Bunun böyle olduğunu, şahısların mütalâala
rı bir yana fakat, partilerin Meclis Grupları adı
na beyan ve tescil edilmiş olan mukaddem görüş
lerinden de anlıyabiliyoruz : 
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Filhakika; bir muhalif parti grupu adına ile

ri sürülen çok ciddî tetkik ve temennilerin bi
le, bilâhara 'bu temenniler sahibinin Bakanlık 
yaptığı iktidar devresinde ele alınmamış olduğu, 
hattâ evvelce ileri sürülen hususatın tamamiyle 
aksi istikamete gidilerek tenkid konularının mü
dafaa olunduğu zabıtlarda mevcuttur. Ve yine 
meselâ ihale ve maliyet bedelleri arasındaki far
kın % 20 den daha fazla artmaması, binnetice 
işlerin tahsisatı ve belli süreleri içinde ikmal edi
lebilmeleri için; inşaatın mahallî şartlarının tes-
biti; etüt ve projelerinin ve hesaplarının tafsi
lâtlı olarak yapılması, temel tecrübelerinin ev
velden icrası ve meslek haricindeki müdahalele
rin bertaraf edilmesi temennisi, iktidarın el de
ğiştirmelerinden sonra ve aradan geçen senele
re rağmen, samimiyet, sıcaklık ve canlılık mu
hafaza ederek hâlâ ortada bulunmaktadır. Aynı 
veçhile mevcut imkânların en iyi şekillerde kul
lanılamadığı, fuzuli masrafların maliyetleri 
yükselttiği yolundaki tenkidlere her devirde 
hayatiyetini muhafaza etmiş bulunuyor. 

Denilebilir ki, kusur ve temenniler ekseriya 
iktidardan iktidara devredilen dokunulmaz ema
netler olarak kalmaktadırlar. 

Bunu nazarı itibara alarak biz evvelden beri 
yapıcı olmak gayreti içinde, ileri sürülmüş olan fi
kir ve kanaatlerin belki bir hulâsasını yenilemiş ol
maktan ileri gitmiyeceğiz; fakat nereden gelirse 
gelsin haklı ve yerli tenkid ve temennilerin icra
ya aksettirilmesi halinde bunların dikkate alına
cağı ümidini muhafaza edecek ve yapıcı tenkid-
lerle Hükümete yardımcı olunacağına inanacağız. 

Biliyoruz ki, tasarruf tedbirleri ve gerekli 
fedakârlıklar ile plânlı (bir cadısına devresine gi
rilmiş olmasına nazaran, kalkınmaya kâfi hız 
temini için mevcut imkânların bir bakıma en 
verimli yatırımlara ayrılması şarttır. Ve yine 
biliyoruz 'ki, prodüktif, verimli bir ekonomik ge
lişmeden evvel süratli 'bir imar kabil değildir. 

- Keza, kabul edilmelidir İri, alelumum yapı işleri 
direkt olarak çok rantlı yatırımlar sayılamaz. Mem
leket ihtiyaçlarının topyekûn derecelendirilmesi 
ve çok yönlü bir plânlamanın yapılması ile na
fıa hizmetleri hakiki yerlerini 'bulmuş olacaklar
dır. Hiç şüphesiz sulama ve-bataMıklardan kur
tarma gibi işler 'kalkınmaya hız vermek için, fa
kat içme suları gibi işler de hayati önemi itiba
riyle daha büyükçe yatırım payına ve öncelik 
derecesine sahibolaeaklardır. 
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Bu açıdan bakfldığında, demiryolları ile 

karayolları, limanlar, hava meydanları ve bun
ların münakalât bakımından toplu münasebetle
rinin Hükümet programındaki müstakar kal
kınma anlayışına göre ele alınmış olduğunu ve 
bu sebeple 'bunlara daha fazla tahsisler yapıla
mamış bulunduğunu 'kaydetmek isteriz. . 

Tenkit ve temennilerimize mesnet olmak üze
re bayındırlık işlerini ve ihtiyaçlarını uzaktan 
bir görüşle ve kalın çizgilerle ta^bit etmek isti
yoruz. 

Demiryolları, limanlar ve hava meydanları : 
iyi bir münakale sistemi; deniz, kara, demir-, 

yolu ve havayolları üzerinde emin, seri ve ikti
sadi ulaştırmayı ahenkli bir şekilde sağlamak 
üzere tertiplenmiş olmak gerektir. 

Filvaki, Türkiye'de 1948 senesinde bir taraf
tan 'büyük limanların başlıyan etütleri 1950 yı
lından itibaren beynelmilel bankalardan kredi 
teminini mümkün (kılarken bir taraftan da 1948 
senesinde (yol dâvamız, dozük yılda 23 000 km. 
yol) isimli broşürde' memleketin ana yol şebe
kesi programlanmış ve bilâhara Karayolları Teş
kilât Kanunu ile ihtiyaçların cevapları temin 
edilmiş bulunuyordu. 

Bugün Devlet Demiryollarının, limanların 
ve hava meydanlarının mübrem ve müstacel sa
yılabilecek işlerinin, bakım, onarım, ıslâh ve it
mam olduğunu söyleme kolaylığı vardır.'Bu du
rumun yanında, uzun vadeli programlar gere
ğince, demiryolları ve limanlarla, hava meydan
larının yapımları derpiş olunabilecektir. 

Karayolları : 
1948 yılında çok iyi bir şekilde tetkik edile

rek bu önemli konuya el' konulduğu ilân ve 1949 
yılında bütçeye intikal ettirilmiş ve mütaakıp 
senelerde bu esas prensipler etrafında progra
mın tahakkukuna ehemmiyetli gayretler sarf 
olunmuştur. Bununla beraber halen mevcut du
rum hakkında fikir verebilmek bakımından şu 
mukayese yapılabilir: 

'Milletlerin, refah 've medeniyet müş 'Merin
den birisi olan karayollarının, Balkan memle
ketlerine olan kıyaslamasında dahi gerilerde ol
duğumuzu görüyoruz. 

31 Aralık 1959 yılına göre, bizde, her mev
sim geçit veren Devlet ve il yolları toplamı 38 
bin kilometredir. Bunun başka ifadesi" şudur: 
100 km8 ye düşen yol 4.9 tm.; 1 |snv yola isabet 
eden nüfus 704 ve 100 000 nüfusi isabet eden 
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ya daha müessir hale kalbedilmesini ve bunu 
düzenliyen kararnamenin ıslahını, 

Yardımcı teknik personelin sayılarının artıi 
rılmasmı ve mevcutlardan rasyonel şekilde fay* 
dalanmanın çare ve imkanları üzerinde durulma
sını, 

Her türlü etüt, plân ve projeleri yapılmadan 
işlerin inşaatına geçilmemesini, 

Arpa ve saman mubayaalarını da içine alan 
bugünkü 2490 sayılı Kanunun Nafıa hizmetleri* 
ne cevap verecek hale getirilmesini, gerek tek» 
nik personelin rasyonel çalışmalarını temin, ge* 
rekse Devletin şişkin kadrolan yerine, serbest 
teşebbüsü teşvik dolayısiyle, hizmetlerin daha 
iyi görülür hale getirilmesi için serbest mimar ve 
mühendislik bürolarının ve mütaahhitliklerin 
ele alınıp teknik, hukuki ve malî yönleri ile bu 
müesseseleri tahkim etmek hususunda Bayın* 
dirlik Bakanlığının yakın alâkasına ihtiyaç bu
lunduğunu, 

özel idarelerin durumlarını nazara alarak il 
ve köy yollarının Devlet yolları meyanmda mü
talâa olunması çarelerinin araştırılmasını, Nafıa 
Müdürlüklerinin daha faydalı hale getirilmesini 
köy içme sularının realize edilebilmesi için ucuz 
boru imali sistemine gidilmesini, 

Karayollarının şehir ve kasaba girişleri ile 
birlikte nazara aluıması lüzumuna kaani bulun
duğumuzu, 

Bayındırlık hizmetlerinde, âtıl güçten fayda
lanmanın makul tedbirlerinin araştırılmasını, 

Zikrederek ve tenkit ve temennilerimizin, 
Hükümetimizce müspet cevaplarını bütçe tatbi
katında bulacağımız inancını tekrarlıyarak büt
çenin yurdumuz Bayındırlığına güzel ve hayır
lı eserler katmasını diliyoruz. 

Demiryollarından sonra mimarlık ve mühen
disliğin bütün kollarındaki basanları ile aziaü 
meslektaşlarımı ve bütün Bayındırlık mensup
larını, Bayındırlık hizmetlerinin yapılmasında 
yardımcı olan Türk mütaahhitlerini iftihar duyi 
gularımla selâmlıyorum. 

Teşekkürlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ankara, Ege, İstanbul ve istan
bul Teknik Üniversitesi bütçelerine oy kullan» 
mıyati arkadaşlarımız varsa lütfen oylanın kul
lansınlar. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşlanmıza 
söz veriyorum. 

23.2.1962 0 : 1 
Sayın Ataöv, buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

Başkan, sayın milletvekilleri ve Türk imannın 
büyük emektarı olan Bayındırlık Bakanlığının 
muhterem zevatı. Gruplan adına bu Bakanlığın 
bütçesi üzerinde konuşan arkadaşlanmızm çok 
vukuflu ve etraflı mütalâalarına ekliyecek bir 
şeyimiz kalmadı. Ancak.... 

BAŞKAN — Bir dakika ihsan Bey, efendim, 
Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, istanbul 
Teknik Üniversitesi, istanbul Teknik Üniversi
tesi bütçelerine oy verme işi bitmiştir. 

Devam buyurun, ihsan Bey. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ancak, şunu 

arz etmek isterim ki, bugün Türkiye köylerinde 
senelerden beri ele alınmış olan köy içme sulan 
mevzuu, maalesef büyük kısmı ile inşaatında 
kullanılan sarnıç usulü iyi netice vermemiştir. 
Bu usulün iyi bir sistem olmadığı kanaatinde
yim. 

Bilirsiniz ki, bu sistemde sular toplanır. Za
manla bu sular sıhhi vasfını kaybediyor. Bu
nun üzerinde durmak lâzımdır. 

Onun için köy içme suları mevzuunda, müm
kün mertebe kaynak sulan veyahut yeraltı %u-
lantıa gitmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Köy yollan çalışmalanmız, daha ziyade köy
lülerin gerek dernek ve gerekse imece olarak or
taya koyduklan sermayelerin Bakanlığın katıl-
masiyle yapılmakta olduğu bir vakıadır. Bakanlı
ğın vermiş olduğu kazma kürekle bugün bu dâva
nın halledileceği katiyen tahmin edilmemelidir. 
Köylülerimizin, dar bütçelerinden ayırdıklan 
miktarlan Bakanlığın takviye ederek, önce bu 
köyleri ele almak suretiyle köy yollan dâvası
nın halledilmesine süratle ve bunu Karayolları 
çalışmalan içerisine intikâl ettirerek neticeye 
gitmesinde şahsan fayda mülâhaza ederim. Köy 
yollarımızın inşasının, köye medeniyet götüren, 
köye sağlık götüren, köye içtimai kalkınma gö
türen en mühim unsur olduğu için de, bunun ge
ciktirilmemesi ve üzerinde çok durulmasının 
faydalı olacağını mütalâa etmekteyim. 

Bilhassa son zamanlarda ovalanmızda akan 
sulann terbiye edilmemesi ve bunlar etrafında 
bulunan geniş arazinin randımanını yüzde yüz 
artıracak yerde memleketin kıymetli toprakla
rını denize taşıyan ve haşince akmak suretiyle 
etrafına zarar veren birer vasıta olmaktan kur-, 
tanlması lâzımdır. 
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yol 14.2 km. olduğu, halde* bu rakamlar meselâ 
Batı Almanya'da: yol uzunluğu 252 bin km. 
100 km2 ye düşen yol 102.6 km., 1 km. yola dü
şen nüfus 206 kişi, 100 000 kişiye düşen yol 
48.6 km. 

Yunanistan'da : (31 Aralık 1956) - yol uzun
luğu 34 bin km., 100 km8 ye düşen yol 25.7 km., 
1 km. yola düşen nüfus 258 kişi, 100 000 nüfu
sa düşen yol 38.8 km.. İl ve köy yolları olarak 
durum bundan daha iyi değildir. Devlet yolları
mızın, turistik yolları da içine almak suretiyle 
35 bin kilometreye çıkarılması gerekmektedir. 

Şunu da işaretlemekte fayda umuyoruz. Büt
çelerin son 12 senelik, ortalama % 8.6 sini al
mış olan ve bütçe rakamlariyle beraber artarak 
1960 da 798 milyonu 1961 de 803 milyonu bul
muş olan karayolları tahsisatı, artan konjonk
tür, azalan randıman ve arızalı arazideki mali
yet ve yerine göre tesbit edilmiyen standartlar 
dolayısiyle her sene yapılmakta olan yeni yol 
kilometresi azalmıştır. Ve bu sebeple 9 senelik 
program tahakkuk edememiştir. Bu sene de ran
dımanın artacağına veya standartların ihtiyaç
lara tevafuk ettirileceğine dair bir kayda ras-
lanmamaktadır. 

Diğer bir mesele, bu yıl 'konulmuş olan 806 
milyon liralık karayolu ödeneğinin yeni hiçbir 
yol yapımına imkân vermediği hususunun bilinme
sidir. Bu meblâğın; başlanmış işlerin devamı ile, 
mevcut yolların ve teşkilâtın idame ettirilmesi 
gayretlerine masruf olacağı gerçeğini tesbit et
miş, elde bulunan 67 milyon dolan Karayolları
na ve 18 milyon dolan illere aidolmak üzere 85 
milyon dolarlık makina parkı ve teşkilâtın ran
dımanlı kılınabilmesi, bu meyanda yol yapım 
makinaları ve teknik personeli itibariyle özel te
şebbüsün nazarı itibara alınmış olabilmesi için 
milyan gççen yıllık tahsisata lüzum olduğunu 
ifade etmiş olmak mecburiyetindeyiz. 

Aynca, mevcut Karayollan Kanununa göre, 
Devletten yalnız teknik eleman ve malzeme yar
dımı sağlanması kaalbil olduğu halde, bütçeler
de faaliyetlerinin hemen tamamının karşılan
makta olduğu il ve köy yollarının da kanaati
mizce bilhassa Bina ve Arazi -Vergisinin kaldı
rılmasından sonra tıpkı ilkokullar ve tıpkı sağ
lık işleri gibi Devlet hizmetleri arasında umumi 
bütçede mütalâa edilmesi ve fakat âtıl iş gücü 
ve mahallî yardımdan faydalanılması çarelerinin 
aranması gerektiği kanaatindeyiz. 

83.2.1962 0 : 1 
[ însan gücü ve mahallî yardımdan faydala

nılması, esasen, kalkınmanın hedef ve strateji
sinde derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle 
özel idarelere aidolup lâyikı gibi istifade edile-
miyen makina ve personelden de daha iyi neti
celer almak suretiyle köy yollarımızın halli im-
kânlan belirmiş olacaktır kanaatindeyiz. Biz bu
rada, karayollarının her şeye rağmen, teşekkü
lünden bu yana muvaffak mesaisini şükranla 
kaydetmek ve bu vesile ile teşkilât mensuplarını 
selâmlamak saadetini idrak etmiş bulunuyoruz. 
Henüz ihtiyaçlann miktar ve nisbetîerini bil
mekle beraber, yol dâvamızın hal imkânlarının 
renkli ışıklanna sahibolmakla bahtiyanz. Zira 
verimli, disiplinli, rasyonel çalışmalann, hususi 
teşebbüse daha geniş yer vermek, âtıl gücü hare
kete geçirmek suretiyle yol dâvasının köylere 
kadar halledileceğine inanmış bulunuyoruz. 

Devlet Su İşleri : 
Coğrafyası itibariyle, yurdumuzun en çok 

muhtacı bulunduğu işlerin basında, yeraltı ve 
yerüstü su kaynaklannm inkişaf ettirilerek 
bunlardan âzami derecede fayda sağlanması yer 
alır. Yurdumuz, su yokluğu ile su çokluğunun 
iki taraflı tazvikı altında bulunmaktadır. DSt 
nin ana vazifesi, bu suretle vücut bulmakta, fa
kat bu hizmetlerden tefriki kabil olmıvaenftı ci
hetle, hidro - elektrik santrallerivle, 3 000 den 
az nüfuslu köy ve kasabalann sulanm temin ve 
inşa etmek vazifesi de bu genel müdürlüğe ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Genel Müdürlük bu hizmetlerini, etüt ve 
plânlamadan sonra projelendirip inşa etmek ve 
işletmek suretiyle ifa etmekle mükelleftir. Fil
hakika en çok ve uzun yıllar etüdü yapılmıyan, 
araştırmalara tâbi kılmımvan su işlerinin muvaf
fak veya tesislerin iktisadi olması mümkün dep 
ğildir. Toprak ve su gibi çoğaltılması mümkün 
olmıyan millî varlıklanmızm en ivi şekilde de-
ğerlendirilememesi, fazla olarak büvük meblâğ-
lann isabetsiz yatmlmış olmaması için sû işle
rinin cok ciddî ve uzun etütlere ihtiyacı var
dır. Memleketimizin beklemeye ne derece taham
mülü olursa olsun bir akar suvun havza olarak 
amenaiman plânlannm ve bilâhara toprak su 
tahlillerinin, jeoloiik durumunun, yapılacak te
sislerin temel tetkiklerinin, velhasıl mukayeseli 
rantabilite hesaplarının bilinmesi şarttır. Aksi 
hal. hüsranlan ve harcamaların heder olmasını 
bâdı olur. 
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. DS t nin, ancak, ilim,'teknik ve memleket 
realiteleri tesiri altında faaliyette bulunması 
mecburidir. 

Biz, sebep ve âmillere bakmaksızın, Geiel 
Müdürlüğün, gerektiği nisbet ve ehemmiyette 
etüt ve plânlama işini yapmış olduğuna kaaiıi 
bulunmuyor ve bunu ifade etmeyi faydalı sayı
yoruz. 

Bu mülâhaza iledir ki, memleketimizin bir
çok yönlerden pek mühim bir mevzuunu teşkil 
eden Keban Barajının; ilgili dairelerle en kusa 
zamanda iş ve fikir birliğine varmak suretimle 
inşasına imkân verilmekle bera'ber Fırat Havza 
amenajman plânı için DSİ tarafından ihdlas 
olunan etüt amirliğinin, - bugüne kadarki pa
taların tekerrürüne mâni olunmak üzere - etüt
lerini süratlendirmesini ve geliştirmesini ehem
miyetle İstiyoruz. Hükümetin, inşa edilmiş olan 
tesislerin bakımları ve ikmal edilmeleri ile bun
ların evvelemirde yararlı hale getirilmeleri ka
rarının tatbikatını temenni ediyoruz. 

DSt çalışmalarının gayesi; su ve toprak kay
naklarının bir program dâhilinde toptan etüt 
edilmesi suretiyle, potansiyeli ve ayrıca fazjla 
suların zararlarım tesbit etmek ve böyleoe, 
finansman imkânlariyle, ciddî bir program ha
zırlamak suretiyle işleri realize etmek olmalıdır. 
Bugünkü nüfusumuzu dahi besliyemez hale ge
len ve 5,5 milyon hektarının sulanması kabil 
görünen topraklarınızın yanında,, taşkınların 
mevcudu, canlı varlıklarla beraber silip 
götürmesi hakikati, çok ciddî bir çalışmaya ye 
gerekli yatırımın yapılmasına bağlıdır. 

* i 
Halbuki, 852 milyon dış, 72 milyon iç borç

larla beraber D S I ne şimdiye kadar 4 mil
yarın üstünde yatırım yapılmış ise de, aslında 
uzun vâdede netice istihsali mümkün olan su il
lerimizden sarfiyat nisbetinde fayda sağlandığı 
maalesef söylenemez. 

1937 yılında 2,5 milyon lira civarında bütçe
ye konulmuş olan su işleri ödenekleri, 1961 yı
lında 542.8 milyon vo bu yıl Bütçe Komisyonu 
artırmasiyle beraber 670.7 milyon olarak kabul 
edilmiş bulunmasına rağmen maksadın teminine 
yeterli görülmemekte, zirai, iktisadi kalkınma 
anlayışı içinde su iğlerinin Devlet Plânlamasın
da yatırımlar yönünden daha ön yerini alması 
beklenmektedir. 

23 .2 . 1962 O : 1 
içme sularına gelince : • 

, Köy içme suları için, Devlet bütçesinden 
200 milyon, özel idareler ve mahallî yardımlarla 
muhtemelen bir bu kadar daha para sarf edilmiş 
ve ayrıca büyük zaman kaybedilmiş olmasından 
sonra 3 000 den az nüfuslu köy ve 'kasabaların 
içme sularının temini işi, 9 . 5 . 1'960 tarihinde 
DSİ ye verilmekle isabet olunmuştur. 

Bu tarihe kadar, kâfi tetkika ve bir esasa 
bağlı kalmadan harcama ve çalışmaların maksa
dı temin edemediği bir gerçektir. Ayrıca, mesai
nin daha çok, suları mevcut veya halli kolay köy
lere inhisar ettirildiği de vakıadır. Bakiye işle
rin, suların temini, izalesi yönlerinden olduğu 
gibi nüfus dağılışı, varlık gibi yönlerden de müş
külât arz etmekte olduğu bedihidir. 

Tam bir envantere sahip olunmamakla bera
ber 60 bin köy ve mahalle ve 500 kadar kasaba
dan yüzde 50 sinde sıhhi şartları haiz, kâfi içme 
suyu bulunmadığı söylenebilir. Bu duruma göre 
kanunun Devlete tahmil ettiği malî mükellefiyet 
15 senede 4 milyara ve her sene için 2 000 köye 
su getirme karşılığı olarak, 270 milyona tekabül 
etmektedir. Bu seneki tahsisat, Bütçe Komisyo
nunun artırması ile beraber 66.7 milyon ile, vi
lâyetlere transfer edilecek 12 milyondan ibarettir. 
Bu miktar tahsis, 15 senede içme suyu konusu
nu halletmiyecektir ki, bu hesaplara, her sene 
artan 830 bin nüfustan 580 bininin içme suyuna 
doğacak ihtiyaç hesabı bu rakama dâhil edilme
miştir. 

Temennilerimiz : 
Bakanlık hakkındaki temennilerimiz, umumi

yetle görüşlerimizin arzı ile ifade edilmiş bulu
nuyor. Bununla beraber, her halde; tasarrufa 
riayetkar, verimi en yüksek yatırımlardan baş
lanmak üzere, yapılacak bir Devlet pjânlaması 
içerisinde, kadroların artırılmasiyle iş yapma 
gücüne değil, fakat, tahsisatın miktarına, göre 
iş yaptırma gücü,büyük olan, serbest teşebbüsle
re yer vererek Genel Müdürlükler elindeki imkân
larının Bakanlık, içindıe daha seyyal hale getiril
mesini kabil kılan bir bünyeye sahibolmak üze
re, teşkilât kanunlarının yeterli hale getirilme
sini, D Si tarafından. âmmeye aidolan suların 
tümüne şâmil olarak; aranması, kontrolü, işletil
mesi konularını hukuki ve teknik yönleriyle kap-
sıyan bir su kanunu getirilmesini, yevmiye şek
lindeki ücret sisteminin daha emin ve iş yapma-
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Bunun" için de sulama- dâvasına geniş çapta 

değer verilmesi yerinde olur, kanaatindeyim. 
Akdeniz kıyısında, uzunluğu 80 kilometreyi bu
lan Serik1 ve Manavgat ovaları vardır. Bu ova
lar bir senede üç defa mahsul vermektedir. Bu
raya yapılacak yatırımlar bir sene içinde amor
ti edilebilir. 

Bu verimli yatırım sahası ortada dururken 
ve içerisinden bol miktarda sü akarken, bura
nın arazisinin sulanması, buranın sulama dâvasır 

na el atılmamış bulunması, bu sulama işi, ran
dımanı' % 100 artıracağı bir sisteme bağlanma-
mışsa bu, bu mıntakada sulama çalışmalarının 
kifayetsiz olduğuna bir delil teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar, Nâfa hizmetlerimiz 
konusunda Nafıa müdürlüklerinin bugün kifa
yetsiz eleman bakımından ve tahsisat bakımın
dan kendilerine tevdi edilen işleri, hizmetleri 
yapamıyacak durumda olduklarını Bakanlığın 
dikkatine arz ederim, iki üç teknikerle bu hiz
metlerin, bu işlerin halledilmesi mümkün değil
dir. Bu bakımdan, Nafıayı teknik eleman olarak 
ve yıl sonunda piyasadaki dükkânlara borçlu 
olmaktan kurtarmak için vaktinde oraya Hükü
metin geniş çapta el atmasını istirham eder, he
pinizi muhabbetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe kanun tasarısı oylamasına (276) iştirak, 
(250) kalbul, (21) ret, (4) çekinser, oy verilmiş
tir. Tasarı böylece Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Sayın ihsan Kabadayı (Yok sesleri) 
Sayın Şükrü Koç (Yoxk sesleri) 
(Başbakan ismet inönü, salona girdi, bravo 

sesleri ile ayakta alkışlandı.) 
Sayın Kâzım Arar (Yok sesleri) 

Sayın Fahir Griritlioğlu. f 
FAHİR GlRlTLÎOĞLU (Edirne) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri, kıymetli Hükü
met mensupları, Türkiye'nin medeniyet haritası
nın çizilmesinde de, Bayındırlık Bakanlığının 
hissesi, en başta gelmektedir. 

'1939 tarihinde 3611 sayılı Kanunla kurulan 
Bayındırlık Bakanlığı, o tarihteki hüviyetinden 
tamamiyle sıyrılmış, gerek teknik gelişmeler. ve 
'gerek artan ve değişen hizmetler; Teşkilât Kanu
nunu kifayetsiz bir ihale sokmuştur. 

•Bugün için kifayetsiz olan Teşkilât Kanunu 
ıslah edilmedikçe Bakanlıktan istenilen hizmeti 
beklemek güç olacaktır. 

2 3 . 2 . 1962 O ; 1 
• Bâ/kanl'ık kadrosunda istihdam''e'dileh perso

nelin ıhukuki statüsü : Ücretli işçi durumunda
dır. 

Bu şeklin malhzuru iki türlü mütalâa edilebi
lir. 

Bayındırlık Bakanlığında çalışan personel is
tikbal endişesi içindedirler, istikbal garantisinden 
mahrum oldukları için, şevkle çalışmaları kabil 
olmamaktadır. 

Diğer mahzuru ise • Devlete ait yüz binler ve 
milyonlar gayrimesul eller tarafından sarf edil
mektedir. 

Bakanlığın teknik personelinin tek bir idari 
hukuki ve malî statü altında toplamak suretiyle 
müstakar bir teknik personel politikasını tatbik 
etmesi lâzımdır! • 

Sayın milletvekilleri; 
Hükümetimizin başta gelen derdi, köy içme 

suları davasıdır. 
Halen, vasati olarak 30 OO0 köy ve mahallenin 

içme suyu ihtiyacı vardır. Bunu karşılamak üze
re 76 milyon ayrılmıştır. Bir biri üzerine 100 000 
liralık bir masrafla bir mahalle veya köye su geti
rilmesi kabil olabileceğine göre : 1962 yılında 760 
mahallin su derdi hallolunacak demektir. Biz 
ihtiyacın dörtte birinin 1962 yılında karşılanaJbil-
mesini şükranla anıyoruz. 

İhtiyaçlar dâvamızın diğer bir tanesi de köy 
yolları davamızdır. Halen ancak 20 bin köyümü
zün yolları mevcut sayılır. Köylerimizi yola ka
vuşturmak için 150 bin kilometrelik bir yol şebe
kesine ihtiyacımız var. 

İ! Köy yolu dâvası köyün kalkınması davasıdır. 
udideki imkânların kıtlığı sebebiyle köy yolları
nın ikmali için ister istemez köylünün nakdî ve 
ayni iştirakine ihtiyacımız olacaktır. 

Esasen : Köylüler, kendi köylerinin yolunun 
yapılması için akar yakıt masrafını deruhde et
mektedirler. 

Bayındırlık müdürlükleri emrinde ihtiyaca 
kâfi yol makinalarınm 'bulunmasını dileriz. Ba
yındırlık Bakanlığı yedek parça sıkıntısına da 
çare bulmalıdır. 

Devlet adına en 'büyük ihalelerin yapıldığı ve 
o nisbette Ibüyük yatırım masraflarının ihtiyar 
edildiği bakanlık, Bayındırlık Bakanlığıdır, iha
lelerde tatbik edilen 2490 sayılı Arttırma ve Ek
siltme Kanununun Devlet kasasından haksız ye
re 'büyük paraların sarf edilmesine âmil olmak-
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tadır. Bu kanun halihazır şekli ile hırsızlığı mes
lek haline getiren kimselere bu kötü maksatlarını 
tahakkuk ettirmek için imkân sağlamaktadır. Ka
nunun acilen değiştirilmesini dileriz, buna zaru
ret görmekteyiz. 

'Bütçede dikkatimizi çeken iki husus üzerinde 
durmak isterim. Muhtelif Bakanlıkların inşajat 
masrafı yekûnu 128 milyon lirayı bulmaktadır. 
Halbuki bu 128 milyon tahsisat bakanlık hizmet
leri ile ilgili bir para değildir. Binaenaleyh b$,ş-
ka bakanlıklara ait bu tahsisatın her bakanlığtm 
ayrı ayrı olmak üzere kendi bütçelerine konması 
pratik bakımdan teşriî kontrolü dalha ziyade ar
tırmış olacaktır. 

Sığınak inşa masrafı olarak bütçeye kon t̂n 
200 000 lirayı gülünç bir rakam olarak görüyo
ruz. 

Bugünün nükleer silâhlarından 'korunmak için 
gereken sığmak 140 metre derinlikte yapılması 
-gereken sığınaktır. 

Şayet bir memleketin kalbi mevkiinde olan 
Hükümet mensuplarını ve yüksek sevku idare ma
murlarını barındıracak bir sığınak tasavvur edil
miyorsa NATO tavsiyelerine göre böyle bir sığı
nağı değil, 200 bin liraya yapmak, ancak projeli
nin bu para ile yapılması kabil olamaz bile. j 

Bayındırlık hizmetlerinin iyi işlemesi ile mem
leketin kaderi ve çehresi değişecektir. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık sahasında 
Devletin muvaffak olmasını diler, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 1 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arljjk 

daşlârım, bendeniz, «Dost acı söyler» fetvas^n^ 
ca sadece hatalara ve bâzı hastalıklara temas 
edeceğim. Tamamen objektif konuşacağım; mâ
ruzâtım gayrişahsîdir, Sayın Bakan ve Bakan
lık mensupları alınmasınlar, işi gören mânevi 
şahsiyete hitaıbetmek suretiyle »özlerime bağlı
yorum*-, 

Bu Bakanlığın yalnız iki dairesinde iki mil
yara yakın iş görülür. Ama, barajlar çamlar-
dolmaktadır. Bunlar ya eski plânların hesabın
daki sakatlığı ya da politikanın, fen hesapları
na müdahalesini gösterir. 

Kanalsız barajlar 'hâlâ vardır., Bu yüzden 
barajlarda biriken sudan sadece biraz enerji 
alınır. Fakat ibu enerji de etraf illere verilemlez 
çünkü havai nakil şebekesi noksandır veya hiç 
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yapılmamıştır. Bu yüzden, meselâ hidro - elek
trik santralinin verdiği enerjinin bir kumu 
toprağa verilir, gider. Baraj sulan da tarlalara 
akıtılmaz, çünkü «akıtma kanalları henüz yok
tur veya pek noksandır. İşte bu Bakanlık, ba
raj dâvasını böyle anlamıştır ve millet parası
nı, bu verimsiz barajlarda israf etmekle, hesap
sızca israf eder durur. Bâzı yerlerde toprak 
yığını gibi yıkılan beton yapılan ve çok geç
meden bozulan Devlet yollannı yapan da bu 
Bakanlıktır. 

Bu Bakanlık, senede 50 milyon liralık bir 
itibarî faizi ziyan eden Bakanlıktır. Zira 70 
milyon dolarlık bir malzeme ve makina kampı
nı âtıl tutan bu Bakanlıktır. 

Bu Bakanlık, etüt ve keşif bedeli ile, kesin 
kabul hesapları arasında daima en az (bir misli, 
bazan iki, üç ve hattâ dert misli bir fazlalık 
farkı bulunan ve sonradan sonraya her mali
yet bedelini Hazine aleyhine artıran ve mütaah* 
hitlere fazla para kazandıran ve mütaahhidi 
koruyan bu Bakanlıktır. 

Bu Bakanlık her nevi yatırımlarda maliye* 
ti son derece pahalıya çıkaran bir Bakanlıktır. 
Bir santimetrekare kara yolunu bir buçuk ilâ 
beş liraya çıkardığını ifade eden bir Bakanlık
tır. Yani bir tırnak yüzü kadarlık bir yola 5 
lira masraf eder. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi plân ve tatbi
kat hastalıklanna geliyorum: Bu Bakanlık plân 
ve program dertleri bir türlü tedavi ve halle-
dilmiyen bir Bakanlıktır. 

Devlet Plânlaması buraya girmiş midir, bun
da da şüpheliyim. Zira bu Bakanlık, Hükümet 
programı olarak bize getirilen işlerin icraatı
nın bütçede hiçbir teferruatını izah etmiyen 
bir Bakanlıktır. Hükümet bu kabul ettiği plân 
ve programda hangi tercih ölçüsü ile 1962 yılı 
ve daha sonraki yıllann yatınmlannı hangi 
illerin nasibine tevcih edecektir, bunu da Mec
lis olarak bilmiyoruz. Bildirmiyorlar; acaba 
Türkiye'nin; Bayındırlık Bakanlığıyla ilgili her 
nevi fennî yatının ihtiyaçlannm envanterini 
bu Bakanlık toplamış mı, Türkiye realitesine 
uygun mu, bunlan tamamen biliyor mu, şüp
heliyim arkadaşlar; 

Bence; bu (bütçe ve gelecek bâzı yıllann 
bütçeler, memleketimizin bu bayındırlık kal
kınma gidenlerine, nasıl olsa, yetmiyorlar ve 
yetmiyecekler. O halde, eşit olarak bu bayın* 
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dirlik bütçe giderini bütüu illerimize dağıtmak, 
onu birkaç ile hasretmekten daha iyi olur. Zi
ra, böylece her ilin bir teknik esere kavuşma
sı ve her il halkının o ildeki yatırım vesilesiy
le (işçilik ve alışveriş) gibi türlü gelirine yol 
açılması faydalan vardır. 

Bilhassa her ildeki fakir halkın bir müddet 
ekmek parasını çıkarmasına bu yatınmlar yar
dım edecektir. Hulâsa, yatınmlarm her ile eşit 
olarak dağıtılıp yapılması şimdilik lâzımdır, 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu Bakanlıkta mese
lâ Karayollan Genel Müdürlüğünde, her malî 
senenin son ayında Yüksek Meclisten daima 
yüklü bir ek ödenek isteyip alan bir Bakanlık
tır. Nitekim geçen hafta burada (bizden aynı 
Genel Müdürlük 70 küsur milyonluk bir ek 
ödenek daha aldı. Bunun mânası şudur : 

Ya bu Bakanlık, fennî hesaplarında yanlış
lar yaparak bütçeye az para koyuyor ve yıl 
sonuna doğru parası bitiyor, ama işleri bitmi
yor. Ya da, evvelâ az gidur gösterip, yıl sonum
da yine yüklü ödenek almayı daha kolay bir 
bütçe takdiği sayıyor; ikisi de Bakanlık için 
iyi yol değildir. 

Bu bakanlık, bir zamanlar bastırdığı ciltli 
broşürlerle T. B. M. M. üyelerine yatırım plân 
ve programlarını bildirdi. Bu yayınlarla bize, 
meselâ (Devlet Su İşlerinde şu şu işleri yapa
cağım.) der; fakat harcadığı kalem, kâğıt, 
mürekkep ve matbaa masraflarını bile çıkara-
tnıyan, yani hâlâ bu işlerin hiçbirini yapmıyan, 
hattâ şimdi, (Bunlara artık lüzum yok; o ya-
yınlann hükmü yok.) diyen bir Bakanlıktır. 
Acaba, dairelerinin bugün hangi plân, program 
ve iş sıra listelerine inanmak bu geçmiş örnek
ler karşısında, mümkündür, bilemem. 

Muhterem arkadaşlar, bu Bakanlık, her 
halde kendi mühendis ve fen adamlanna yoru
cu işler ve/rmemek için olmalı ki, bütün Devlet 
yatınmlannı, hep mütaahhitlere yaptırıp; 
kendisi (emanet) yoliyle, yani Hükümet eliyle 
yapmıyan, işleri (mütaahhit kân) eklenerek 
daha pahalıya çıkaran, Bakanlıktır. Şu bü
yük adamın (înönüyü gösterip) Erzurum de
miryolunu ve Osmanlı Devletinin Hicaz De
miryolunu (emanet) usulü ile yaptığını hiç ha
tırlamaz; halbuki Hükümet kendi personeliyle 
ve kendi teknik araçlarMe yatınmlannı da
ha ucuza malecjŞbilir. A$cak, ben burada ideal 

mütaahhitleri değil, çok kâr beMiyerek onâ. 
göre işini idare etmiye alışmış olanlarını ölçü 
tutarak, emanet usulünü tercih ettim. O ka
naatteyim ki, bu kalkınma yatınmlannı bu 
Bakanlık mütaahhitlere ihale yolu ile değil de, 
emanet yolu ile yapsaydı, aynı ödenekle belki 
iki misli teknik iş görmesi mümkün olurdu. 
Bu Bakanlık bu yüzden yüz milyonlan israf 
eden bir Bakanlıktır. 

Muhterem arkadaşlanm, şimdi argonizas-
yon ve personel hastalıklannı ele alıyorum. 
Evvelâ, bu Bakanlık Meclise saygı göstermek 
hususunda da noksan davranan bir Bakanlık
tır. Nitekim verdiğim bir yazılı soruma ikibu-
çuk ay sonra bile hâlâ cevap vermemiş bir Ba
kanlıktır. Niğde vilâyetinin su işleri hakkında 
sorduğum sualin cevabını benden ikibuçuk ay
dır esirgemişlerdir. Meclisten gelen seslere kar
şı ekzakt olmak, hassas ve saygılı olmak, ilk 
vecibedir. Zira, milletvekili ve Senato üyesi, 
milletimizin vekili olarak sorar, araştmr. Ona 
cevap vermemek, Türk Milletine ve Anayasa
ya saygı noksanıdır. 

Muhterem arkadaşlanm, Türk vatandaşla-
rı mühendisler ve fen adamlan boş dururken 
bu Bakanlık bürolannda yabancılan çalıştıran 
bir Bakanlıktır. Hem bu yabancılara dünyanın 
parasını verir, hem de proje ve plânlan yine 
ilâve keşifler ile ancak gerçekleşir. 

Muhterem arkadaşlanm, bu Bakanlık bir 
zamanlar işe aldığı vattandaşlan, politikada * 
taraf tutan âmirlerin emirleri ile iş yok diye 
dışarı atan Ibir Bakanlıktır. Bu mağdurlara 
acaba şimdi haksızlığı tamir yoluna gidiyor 
mu, şüpheli görmekteyim. Çünkü aynı âmirler, 
işlerin yine başlanndadırlar. 

Muhterem arkadaşlanm, bu Bakanlık ele 
aldığı işlerin etüt, keşif, plân, proje ve tatbi
kat safhalannda daima gecikmeleri görülen-, 
ihmalleri normal sayan bir Bakanlıktır. Bir
çok sözlü *ve yazılı soruların konulan buna 
delildir. 

Nihayet muhterem arkadaşlar, bu Bakanlık 
personelinin daimîlik, kalite ve eğitimini dü-
şünmiyen, gelişigüzel insan kullanan bir Ba
kanlıktır. En değerli görünen, en verimli un
surlarını işinden atan bir Bakanlıktır. 35 ya
şında bir genel müdürün kaprisi ile, bir böl
ge âmirinin keyfî ve hissî karan ile iş gördü
ren ve şefkatle ciddiyeti idarede mezcetmesini 

— 279 — 



M. Meclisi B : 64 
bilmiyen bir Bakanlıktır. Evvelce o malûm za
manlarda partizanca mağdur ettiği fen adam
larını şimdi 'tatyip ve mânevi tarziye ile işleri
ne geri alırsa ve artık keyfî personel işlemle
rine son verirse, elbette bu Bakanlık da, iyi 

.sözlerle anılıp, övülecektir. 
Netice itibariyle tekrar ediyorum, dost 

acı söyler; Muhterem Ba'kan, bizim Bakanlığa 
ait sorularımıza verdikleri uzun cevap ve be
yanlarla ancak kendi 'kendini amlbale ediyor, 
fakat bizi tatmin etmiyor. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, tekrar ediyorum, bu 
mâruzâtımı bu Bakanlığın iş gören mânevi 
idari şahsiyetine tevcih ediyorum; hiejbir za
man kıymetli fen adamlarımızla, Sayın Baka
nımızın kıymetli şahsiyetlerine, bilhassa çalış
ma sahasında örnek olan değerli şahsiyetine 
asla tarizde bulunmadan tamamen memleketçi 
ve gayrişahsi konuşuyorum. Eğer bu Bakanlık 
benim şimdi burada s'aydığım hastalıklardan 
silkinip, onun zıddı olan doğru tutuma dönerse, 
Türk Milletinin ve onun biz vekillerinin tariz 
ve siteminden de kurtulmuş olacaktır. Ken
dilerine bu yolda 'başarılar dilerim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Efendim, Eıge Üniversitesi 1962 
yılı Bütee kanun tasarısına (208) arkadaş oy ver
miştir. (247) kabul, (18) ret, (3) çekinser oy kul
lanılmıştır. Böylece tasarı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

istanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanun 
tasarısına ('254) arkadaş oy 'vermiştir. (230) ka
bul, (ı!8) ret, (6) çekinser oy kullanılmıştır. Böy
lece tasarı kabul edilmiştir. 

Sayın Kadri Eros-an, buyurun. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Türkiye denilen mukaddes toprak
ları bir baştan bir başa imar ve ihya etmek için 
yıllar yılı en küçük elemanından bakanlarına 
kadar bizzat çalışmalarını müşahede etmekle bah
tiyar . olduğum Nafıa Vekâleti hizmetlerini arz 
etmek isterim. Nafıa Vekâletinin hizmetleri hak
kında benden evvel konuşan çok kıymtli ve muh
terem bir arkadaşım sanki bu vekâlet hiç takdire 
lâyık bir iş yapmamış gibi bir ifade kullanmaları 
ve yerden yere vurmaları şahsan bendenizi üz
müş buulunuyor. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, çok yakın bir maziye ka
dar Türk köylüsü, tarihimiz boyunca ancak cenk 
meydanlarında davullar çaldığı zaman aklımıza 
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gelir, o zaman sen şöyle kahraman böyle babayi
ğitsin diye övülür, vakta ki harb, darp biter bir 
daha akla gelmez. Gelince de köylüdür, cahildir, 
sohbeti dinlenmez, fakirdir sofrasında oturulmaz, 
kirlidir eli sıkılmaz, diye hor görülür. Derdine 
deva olmak şöyle dursun hatırı bile sorulmazdı. 
Şükürler olsun ki, yakın bir devir geldi, Ata
türk'üm «(Köylü bu milletin efendisidir» sözü, 
bir emir, bir prensip olarak ele alındı. Köylüye 
bu gözle bakıldı. Ve böyle muamele edilir oldu 
ve onu hakiki efendi yapmak için büyük gayret
ler sarf edildi. 

işte bu devredir k i ; köye giden yol, köylü
ye içirilmek istenilen bir bardak temiz su, be
line kadar sıvanıp geçtiği dereler, çaylara ve 
nihayet nehirlere kurulan köprüler bu Vekâlet 
yolu ile ve bu Vekâlet eliyle yapıldığı için bu 
Vekâletin hizmetini takdirle karşılarım. 

Bu milletin asırlar boyunca beklediği iktisa
di kalkınma dâvasının lüzumu münakaşa götür
mez bir hakikat ve zaruret olan, limanlar, ba
rajlar, elektrik santralleri, vatanın aşılmaz dağ
larını, geçilmez nehirlerini dünyanın en güzel 
asfalt yollariyle ve köprüleriyle bağlıyan ve 
süsliyen bu Vekâlet olduğu için ve nihayet sa
yılmakla bitmez bin bir bayındırlık hizmetleri
nin ifası için Bakandan mütehassıslarına en 
küçük teknisyenlerine kadar geceli gündüzlü 
gayret sarf ettiklerini yıllar yılı müşahede et
mekle zevk ve bahtiyarlık duyduğum içindir ki 
bu Vekâletin hizmetlerini takdirle yâd ederim. 

Arkadaşlar, bundan sonra yapılacak daha 
çok işler vardır. Bu hizmetleri de Muhterem Ba
yındırlık Bakanlığı elemanları vasıtasiyle gö
türeceğiz. Muhterem Asım Beyefendi belki ge
niş ölçüde bu hizmetleri müşahede etmek im
kânını bulamamış olacaklardır ki, böyle konuş
tular. Yıllarca valilik yapmış bir arkadaşınız 
olarak Söylüyorum; hakikaten dağ başlarında 
çadırlarda geceli gündüzlü, 'bir seferberlik var
mış gibi çalıştıkları cümle vatandaşların malû
mudur. Beyefendinin buyurdukları gibi eksik 
sakat işler de vardır. Fakat bunlar da hüsnü
niyetlerine atfedilmesi lâzımgelen hususlardır. 
Bilgilerinden, imanlarından, vatanperverliklerin
den emin olduğumuzu, insan üstü çalışmakta ol
duklarını huzurunuzda tekrar etmekten zevk 
duyarım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, beş dakika gi
bi kısa bir müddet içimle Türk Bayındırlık teş-
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Mlâtınm bütçesi üzerinde konuşmak, çok affe
dersiniz, abesle iştigal etmek gibi acayip bir 
şeydir. Fakat ne yapalım Yüksek Heyetiniz bu 
hususta karar vermiştir. Bu bakımdan koynu
muz kıldan incedir. Bu itibarla bu kısa zaman 
zarfında iç acılarımızı dökmek imkânını bula
mıyoruz. 

Konuşmalar da bir acayip oluyor. Nitekim; 
buradan derhal Mezopotamya'ya atlarsam el
bette şasacksinız. Ne çare ki mecburum. Evet 
aziz ve muhterem arkadaşlarım, şimdi Şimali -
Mezopotamya'ya, Yukarı - Mezopotamya'ya ge
çiyorum; yani sizlere Urfa'mı tanıtmak istiyo
rum. O mukaddes diyarı. O mukaddes zahire 
ambarları, bu benim derdim ve dâvamdır. Bu 
sizlerin de, Hükümetin de, milletimin de dâvası 
olmalıdır, ve olacaktır. Biraz sabrederseniz ne 
kadar haklı olduğumu öğrenecek ve beni tasdik 
edeceksiniz. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, ne acıdır 
k i ; Teksas'taki doni, Kaliforniya'daki profe
sörler Fırat ile Dicle arasını, Urfa ile Mardin 
ovalarını yani Şimali - Mezopotamya'yı çok iyi 
biliyorlar da muhterem arkadaşlarımdan % 
10 u bu mmtkaları Urfa'mı tanımıyorlar. Bun
dan sonra tanısalar yine de çok bahtiyar ola
cağım. 

Çok muhterem arkadaşlarım Şimali - Mezo
potamya deyip geçmiyelim; Kita'b; Mukaddesi
miz Kuranı Kerimdeki âyeti kerimeden. 

işte arkadaşlarım, dünyanın nimet ve bereket 
ambarlarına sahibolmamıza rağmen açlıktan kı
rılıp geçiyoruz. Çiftçi memleketiyiz. Buğdayımızı 
Amerika'dan alıyoruz. Şu sırada buğday yüklü 
vapurlar fırtınaya tutulursa memlekette kıtlık 
başgösterecek diye tiril tiril titriyoruz. Bu ne acı 
ve elem verici bir şey. 

Muhterem arkadaşlarım çok kısa da olsa, ko
nuyu biraz da/ha açıklamak istiyorum. ' 

Urfa'da şimalî Mezopotamya topraklarından 
on beş milyon dönüm sulanmaya müsait arazi 
vardır. îyi yağmurlu yıllarda şimdi dahi bir 65 -
80 arasında mahsul alındığı iddia edilir. Munta
zam sulandığı takdirde bire yüz alınacağı ve alın
dığı söylenir. Bu topraklar tamamen sulanırsa 
Türk zirai istihsalinin tümüne muadil bir istihsal 
elde edileceği, tesbit edilmiştir. 

Yalnız 5 milyon dönümü sulandığı zaman yıl
da 835 mityon liralık istihsal imkânına sahibola-
cağı anlaşılmıştır. 
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Bütün bu iddialar eski bir vali olarak şahsi 

görüş ve kanaatimiz değildir. Bunlar yerli ve va-
bancı mütehassısların yaptıkları etüt ve verdik
leri raporların ifadesidir. 

O (halde ne beklenir ve niye durulur bunu bir 
türlü anlıyamıyorum. 

Hakikat bu olduğuna ıgöre Devlet olarak, par
lâmento olarak, Hükümet 'hattâ millet olarak üze
rinde titriyerek duracağımız millî bir dâvadır bu. 
Karnımızı ebediyen doyuracak bir kazanç. Hal
buki şimdi Urfa'da 400 000 nüfus var, bunun 50 
bini toksa, 350 bini aç ve perişandır. Halbuki .bu
ralarda vaktiyle üç buçuk dört milyon insan yaşa
mıştır. Bu 'ovalar yanı başından ıgeçen Fırattan 
sulanacaktır. Fırat üzerine yapılacak bir barajın 
sağlıyacağı fayda asgari bir rakamla bugünkü 
miktarı 2 milyara çıkaracağı söylenir. Yukardaki 
ifadeye ıgore yapılacak masrafı birkaç yılda amor
ti edecektir. 

Geç kalmakta yalnız zararımız değil, ilerde ih-
tilâtlar yapacak, »beynelmilel dâvalara konu ola
cak vaziyetler de doğabilir. 

Suriyeliler aşağıda, Fırat üzerine baraj yap
mak üzere /harekete geçmişler ve Almanya'dan 
mütehassıslar, mühendisler ıgetirmişlerdir. 
• Yarın değirmenimizin suyu kesildi misillû 

dâvalar çıkacaktır. -Eyvah diyeceğiz ama iş işten 
geçmiş olacaktır. 

Şimdi muhterem Hükümetten ve muhterem 
Bayındırlık Bakanından çok açık ve çok ciddî 
istirhamım, Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve 
Sanayi Bütçesine konulmuş bulunan Keban Ba
rajı ve bu barajdan elde edilecek elektrik enerjisi 
ile sulanacak Güneydoğu - Anadolu yani Har
ran ovaları için verilen beş milyon liralık tahsi
satla yapılacak etüt ve projelerin bir an evvel 
Sanayi, Bayındırlık ve Ziraat Vekâleti uzman
ları tarafından müştereken ele alınarak müstace-
len ikmali, bu para yetişmediği takdirde ayrıca 
tahsisat talebi edilmesidir. Elemanların Ankara'
dan değil, mahallerinde çadırlar kurarak en kısa 
zamanda katî projelerini yapmış olmalarıdır. 

Bugünkü 'bütçeler bu projenin tatbikine im
kân vermiyebilir. O zaman mevcut projenin dış 
yardımlarla ve yatırımlarla tahakkuku cihetine 
gidilmesini Hükümetten istiyeceğiz. 

Bir cümle ile mulhterem arkadaşlarım, hepi
miz parlâmento olarak hattâ milletçe Haran ova
larının sulanmasını gaye edinmeliyiz. Gündüz ka
famızda gece rüyalarımızda Urfa Haran, Urfa 
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Haran diye sayıklamalıyız ki, 'bu dâvada muvaf- I 
fak olalım. 

(Bunda bugünkü 30, yarınki 40 milyon Türk'
ün nüfusu vardır. Ecnebi lisanlarda yazılmış yüz
lerce tarih ve ziraat kitaplarında bu topraklar 
dünyanın nimet ve beraket ambarı olarak vasıf
landırılmıştır. 

[Muhterem arkadaşlarım, ibu konuşmam sıra
sında Hükümet Eeisinin burada bulunmasından 
(bahtiyarlık duyuyorum. Bütçenin tümü üzerin
deki konuşmalarda yoklardı. Devlet ve Hükümet 
olarak Urfa Harran ovalarının sulanması, diğer 
taraftan Türk ormanları elden çıkmaktadır. Onu 
kurtarmak da bu ovaların sulanmasına bağlıdır. 
iSulandığı ve oraya yerleştirilen insanlar refah 
ve saadete kavuştuğu takdirde ormanlardan alı
nacak 3 - 4 milyon insan buralara yerleştirile
cek, buralar yine tarihî şan ve şerefini kazanacak 
Türk ormanları da ihya edilmiş olacaktır. Bu ka
dar büyük millî menfaatlerin bir arada toplan
dığı hiçbir dâva yoktur. 

Bu iddialarımız, arzularımız yalnız Urfalınm 
derdi ve dâvası değildir. Türk milletinin başta 
gelen en büyük millî davasıdır. J 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başkandan istir
ham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca sizlere tanıt
maya çalıştığım Harran ovalarının bugünkü sa
kinlerinin çok acıklı durumuna geçiyorum. 
Muhterem Hükümetin ye Sayın Bayındırlık Ba
kanımızın dikkatle dinlemelerini ve müstacelen 
icabını yerine getirmelerini rica ve isttirham edi
yorum. 

\ I 
Aziz arkadaşlarım, Harran ovaları yazın te

reddütsüz bir çöl manzarası arz eder. Çatır, ça
tır yanar kavrulur. Başınızı sokacak bir ağaç, 
yüzünüzü yıkayacak bir akar suya asla rastlı-
yamazsınız. Bir kumsuz sahra ve seraplar diya
rıdır. Güneşte 90 - 92 bölgede 40 - 48 dür, ha
raret. 

60 - 100 metre arasında kuyu sularına rast
lanır. Zavallı köy kadınları Volga mahkûmları gibi 
koşularak çekerler suyu kuyudan. Her defasın
da yüz metre öteye gittikleri zaman çıkardıkları 
su bir kovayı bile doldurmaz. Bu emeklerle 
çıkarılan su içilecek, yıkanacak ve hayvanları j 
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I sulanacak. Daha acısı var, öyle köyler bilirim.to 

arkadaşlar; yazın kuyusunda, mahzeninde su 
bulamadığı için yüzlerce, binlerce köylü Kara-
cadağ'a hicret eder. 

Hattâ söylemesi dahi insanın yüzünü kızar
tıyor. Ama ne yazık ki, hakikattir. Ve muhte
rem vatandaş bunun her gün ıstırabını çektiği 
için söyliyeceğim. 

Harran köylerinde bulaşık suyundan tasar
ruf etmek için bulaşık kapların köpeklerin önü
ne sürüldüğü ve gece çocuklarına haydi yatın 
artık denildiği zaman nasıl yatalım ki siz su 
içeceksiniz değil mi dedikleri herkes tarafından 
bilinir ve söylenir. 

Bunlar ölümden daha az acı değildir, in
sanlara 20 nci asırda hicabıâver bir. harekettir 
bu. Hükümet buna artık bir son vermelidir. 
(Alkışlar) 

Gerçi vali bulunduğumuz zaman bütün bu 
ıstırapları mesul Hükümete intikal ettirdim. Ve 
çok az sayıda olmasına rağmen sondajlar yapıldı ve 
yapılmaktadır. îçme sularının kısmen de olsa bu 
şekilde temin edildiğini görmekle memnun ve 
bahtiyarım ama bunlar kâfi değildir. 

Muhterem Meclisinizden, Hükümetten ve 
Bakandan istirham ediyorum. Fırat dâvası halle
dilinceye kadar 15 - 20 milyon lira verelim. 
Getirelim 50 - 100 sondaj makinası açalım ku
yuları hem '0 vatandaşlar doya doya içsinler, 
yıkasınlar hem de küçük çapta da olsa arazile
rini sulasmlar ve o çölleri cennet misali birer 

. vaha haline getirsinler. 

Derdim, ıstırabım, istirhamım budur muhte
rem arkadaşlarım. Hepinizi hürmetlerimle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeler vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde grup
ların sözcüleri geniş bilgi vermişler ve altıdan 
fazla arkadaşımız da görüşlerini belirterek kâfi 
miktarda bizleri tenvir etmişlerdir. 

Bütçe müzakerelerinin daha süratle yürütüle
bilmesini sağlamak amaciyle kifayeti müzakere 
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teklifinin oya konulmasına müsaadelerinizi saygı
larımla arz ve rica ederim. 

Eskişehir 
Celâlettin Üzer 

Yüksek Başkanlık Makamına 

Bayındırlık bütçesi üzerindeki konuşmalar 
kâfidir. Esasen bu konulara Bütçe Karma Ko
misyonunda uzun uzun dokunulmuştur. 

Müzakerelerin kifayetinin oylanmasını arz ve 
teklif ederiz 

Balıkesir Manisa 
Cihat Bilgehan Hilmi Okçu 

Balıkesir 
Ahmet Kırımlı 

Kars 
Kemal Güven 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. !..ö!jflS*!u 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 Bütçe ka
nunu tasarısına (234) arkadaş iştirak etmiş, 
(217) kabul, (16) ret, (1) çekinser böylece ta
sarı Meclisimizce kabul edilmiştir. , 

Söz Bayındırlık Bakanınındır. 

BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Çok değerli arkadaşlarım Yüksek 
Meclis huzurunda sayın milletvekili arkadaşla
rımın çok haklı, çok yerinde bir memleket me
selesini mevzuubahsetmeleri dolayısiyle sanki 
verilmiş bir soru önergesine arzıeevap etmek üzere 
kürsüye çıkmış gibiyim. Hakikaten dertlerinde' 
haklıdırlar, isteklerinde haklıdırlar. Bütün bun
ların hepsinin muhatabı ve temsil etmekle iftihar 
ettiğim Bayındırlık camiası adına konuşacağım. 
Bana demin bu kürsüden çok derin bir muhab
bet beslediğim bir arkadaşımın yaptığı tarizleri, 
bendenizi katiyen ambale etmedi ve etmiyeeek-
tir. Bu vazifemi yapmaya kararlı bulunuyo
rum (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; Büyük Meclisin 
Karma Komisyonunda çok ince tetkikler sonun
da olgunlaşan bütçe, üzerimde Senatonun da 
teklifleri ve ilâveleri de bahis mevzuu olduktaa 
sonra huzurunuza nihai şeklini almak üzere gel
miş bulunuyor. Grupları adına konuşan, ten-
kid eden hatip arkadaşlarla, şahısları adına ko
nuşan arkadaşlar aslında bakanlık olarak yük-
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lendiğimiz dâvanın geniş ölçüde müdafaasını 
yaptılar. Çünkü bayındırlık camiasında ele alın
mış olan her konu bir memleket dâvasının daha 
ciddî bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı ola
cağına göre, yapıcı bir karakter taşımaktadır. 
Arkadaşlarımın santimetre kareli yol ölçüleri 
dışında kendilerini bedbin bulduğum ve haklı 
gördüğüm mevzularımız mevcut. Nikbin olan 
arkadaşlarımız da bu nikbinliğin ifadesini cerh 
ederken, burada haklı olarak, yine geniş bir 
bölgenin, bir memleket dâvasının heyecanını 
kendileri yaşamışlardır. Demek ki, meseleleri
miz çok taraflı ve vaktimiz ise o nispette çok de
ğildir. Bu itibarla Bayındırlık Bakanı olarak 
bu konularda mütalâa serd etmiş olan kıymetli 
arkadaşlarıma minnettarım. Tenkidlerini, te
mennilerini Hükümetin icraatında değerli bir 
ışık olarak kabul ediyorum. Ferdî mütalâalar
da bulunan arkadaşlarıma da yürekten teşekkür 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hakikat şudur ki, 
memleketin ihtiyaçları çok, siyaset sahnesinde, 
bu ihtiyaçlar karşısında, bu ıstıraplar karşı
sında yapılan vâitler de çok. Buna mukabil Hü
kümetimizin icraatının neticesi de hepsimden 
çok. Biz fazla iş yapan Hükümet olarak çalış
mak istiyor ve yardımlarınızla çalışmalarımızda 
muvaffak olacağımızı da zannediyoruz. 

C. K. M. P. adına konuşan sayın Demir Tu
zun arkadaşımızın sözlerinde, bendenizin bir 
beyanının yanlış anlaşıldığını öğrenmiş Ibulu 
nuyorum. 

Zabıtlara geçmesi sebebiyle tashih etmek is
terim. Bendeniz Karma Bütçe Komisyonunda 
13 bin mühendis rakamını bu memleketin tek
nik personele olan ihtiyacı karşısında az oldu
ğunu ifade ederek Mimar Mühendisler odasın
dan almış olduğum 13 bin teknik personel raka
mını arz etmiştim. Bu yanlış anlamayı böylece 
tavzih ederim. 

Arkadaşımın, mütaahhitlerin sicil dosyalan 
üzerindeki temennileri tamamen yerindedir. Bu 
hususta bilgiler Bakanlığımızda mevcuttur. Fa
kat asıl olan taahhüt erbabının Devletle olan 
münasebetlerinin aydınlığa çıkarılmasıdır. Yani 
Devletin normal şartlar altında, hakiki ölçülere 
uygun iş yapabilecek ehliyetli olan mütaahhit-
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lerle iş yapabilmesidir. Bu sınıfın içinde yolu 
yolsuzluk anlıyan bir zümre varsa ekarte edil
sin. Bu bakımdan muntazam mütaahhit sicil Ve 
dosyaları meselesi yerinde bir temennidir. Ar
tırma ve eksiltme Kanununun yolsuzluklara yol 
açan bir muvazaa kanunu olduğu iddia edilemez. 
Artırma ve Eksiltme Kanununda da yolsuzluk
lar cereyan edebilir. Artıma ve Eksiltme Kanu
nunun yürürlükte bulunması bizleri birtakım 
şüphelere sevk etmiştir. Ancak, bir de Artırma 
ve Eksiltme Kanununa tâbi olarak, bir sistem 
dâhilinde Devlet adına yapılan ihaleler vardır. 
Bunların yapılmasında zaruret vardır. Kanun
lardaki eksiklikleri başbaşa vermek suretiyle 
halletmemiz lâzımdır. Artırma ve Eksiltme Ka
nunu hakkında mesul bir arkadaşınız olarak anz 
ediyorum, hukuki görüş ve kanaatlere mesned-
olabilecek bilgiler toplanmaktadır, toplanmıştır. 
Bunu, belldbaşlı vazifelerimizden biri olarak 
telâkki etmekteyiz. 

Teknik personel meselesinde arkadaşlar çok 
ısrarlı olarak durmuşlardır. Burada bu konuyu 
dile getirmiş olan arkadaşlara teşekkür ederim. 
Bugün Bayındırlık Bakanlığı camiasında çalış
makta olan çok güzide bir personel kadrosu, 
Devlet hizmetlerinde geçen uzun yıllarına rağ
men, emeklilik hakkından mahrumdurlar. Bun
lar Devlet memuru oldukları halde işçi sayıl
maktadır. Yüksek tahsil yapmışlardır, fakat mev
zun oldukları mektebin ismini tâyin evrakına 
yazmamak gibi bir muvazaaya zorlanmışlardır-. 
Çünkü işçi olarak çalışmaktadırlar. Binaenaleyh 
Yüksek Meclisin senelerden beri takdir edilege-
leıı, aslında Devlet için bir tasarruf olmıyan, as
lında kimsenin meçhulü bulunmıyan bu duru
ma kanuni bir veçhe vermesini ve bu. güzide in» 
sanların, Bayındırlık Bakanlığı içinde omurga 
teşkil eden bu kadronun gerçek hüviyetiyle 
Devlete mal olmasını temenni ediyor ve gördü
ğüm bu. teşvik karşısında ısüratle bu vazifenin 
ifası hususunda kendimde bir mecburiyet his
sediyorum. 

Muhterem arkadaşlar çok konuşulan bir 
mevzuun teferruatına girmeden bir noktayı be» 
lirtmek isterim. • Elbette bütçe umumi imkânlar 
içinde mütalâa edilmiştir. Karma Bütçe Ko
misyonunun sayın üyelerinin Bayındırlık 
Bakanlığına vermiş oldukları tahsisatın çok ye
rinde bir tahsisat olduğu hususunda görüş birliği-
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ne varılmış bulunmaktadır. Dolayısiyle kendileri 
çok semih davrandılar. Eğer biz Bakanlık olarak 
bir talepte bulunsaydık. Devlet Su İşleri ve 
Devlet Karayolları için 100 milyon liralık bir 
tahsisatın alınması çok mümkündü. Fakat 
Hükümet olarak ek ödeneklerle karşılıksız pa
ra alma mucizesini kabul etmiyoruz. Karşı-: 
lıksız paranın aslında Bayındırlık Bakanlı

ğına yardım olmadığını açıkça ifade ederek 
karşılıksız olan bu tahissatm verilmemesini 
bilhassa istirham ettim. Şimdi arkadaşlarım, 
açıkça bilmemizde fayda vardır. Devlet Kara 
Yollarına Yüksek Meclisin, yüksek oylariyle 
verilmekte olan şu tahsisatlar içerisinde 108 
milyon bono karşılığıdır. 108 milyon liralık 
iş yapılmıştır. Bunların karşılığı verilmiş olan 
bonoları vâdelerinde ödemek mükellefiyetini 
edâ ediyorum. Ve 47 500 lirayı yol yap
maktan dolayı istimlâk etmiş olduğumuz, ya
ni vatandaşın mülkiyet haklarını âmme men-
fatleri mülâhazası ile ortadan kaldırdığımız
dan dolayı, âmme hizmetlerine tahsis ettiği
miz gayrimenkuller mukabilinde kanunlarımı
za ve Anayasamıza göre bunların değerleri
nin verilmesini sağlamaklığım icabediyor. Ve 
bu hususu dikkate alıyorum. Kısacası Hükümet 
kanuni yoldadır ve bizleri destekliyen bir Mec
lisi karşısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok arkadaşı
mın mevzuubahsettiği Sayın Mehmet Yavaş 
arkadaşımın bahsettikleri Doğu kalkınması 
ve erozyon durumundan başka bir de bizim 
personel durumundan bahsedildi. Bunlar mü
nakaşa kabul etmiyecek kadar hakikat ola
rak kabul ettiğim fikirlerdir. Yalnız enfor
masyondan bahsettikleri zaman Sayın Mehmet 
Yavaş, halkın yapılacak 'işlerden vaktinde 
haberdar olması için böyle bir büroya ihtiyaç 
vardır buyurdular. İdari mânada doğrudur, 
geniş mânada Devit Plânlama faaliyeti içinde 
zaten bu husus halledilmiş bulunmaktadır. 
Bu bakımdan arkadaşımın ehemmiyetle mevzuu-
bahis ettiği bu meselede ve diğer meselelerde 
kendisiyle mutabıkım. Yatırım rakamlariyle 
millî gelir rakamları arasındaki irtibata ge
lince; Hükümet Başkanının bir vesile ile umu
mi efkâra arz etmiş olduğu gibi, aslolan 
dâva, derlenme, toparlanma davasıdır. Nâtamafln 

i olan eserlerin, yani hiçbirisi verim vermiyen 
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eserlerin toparlanması davasıdır. Yüksek 
Meclisin yüksek direktifleriyle Hükümetiniz 
bu toparlanma dâvasında muvaffak olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, DSÎ Teşkilâtını, ciddî 
çalışmaları sebebiyle, öven arkadaşlarımın 
yanı sıra C. H. P. sözcüsü arkadaşım plânla
ma çalışmalarının yetersizliği noktasını ten-
kid etti. Plânlama çalışmalarının yeterli olma
dığı bir gerçektir. Mâruf tâbirle, marifet ilti
fata tâbidir, plânlama fikrine milletçe hiç 
farkımjz olmaksızın geldikten sonra elbette 
etüt ve plânlama işleri yatırım işlerinin başta 
gelen merhalesini teşkil edecektir. Ama, tam 
şu konu .gelmişken şu noktayı hiiirtmek iste
rim,, Plân fikrine taraftar olan, etüt ve proje
lerin yapılmasının zaruretine inanan arkadaş
lar, bir lokal ihtiyaç mevzuubahsolduğu zaman 
bu plân ve projeleri ellerinin tersiyle itmek su
retiyle 'h.areket etmektedirler. Bu, küçük işler
de böyle olduğu gibi hüyük yatırım işlerinde 
de böyle olmaktadır. 

Şimdi son günlerin tartışma konusu olarak 
ele aimrmş 'olan ve üzerinde (hayli münakaşa
lar cereyan eden, gazetelerin konusu olan bir 
Keban meselesi vardır. Acaba bu (bir mesele 
teşkil edebilir mi? Hemen şunu ifade etmek is
terim ki, bir Doğu kalkınmasını istemiyen şu 
Meclis çatısı altında bir senatörün, tur millet
vekilinin 'bulunacağını kabul etmiyorum. (Al
kışlar) 

Hükümet programında yer almış 'olan, «Ge
ri kalmış (bölgelerin kalkınmasına özel fbir öneım 
verildiği» va'di ile sizlerden güven oyu alan bir 
Hükümetin üyesi ve Bayındırlık Bakanı ola
rak mütalâalara arzı cevap ederken bilhassa 
şu noktayı hatırlatmak islerim. Bilhassa Doğu
dan gelmiş olan arkadaşlarımın sorularına arzı 
cevap ederken geri kalmış memleketin çok da
ha geri kalmış (bölgesi diye açıkça ifade etmi
şimdir.' Bir arkadaşım bana, Siirt'te Halenze'de-
ki susuzluktan, öte yandan (bir arkadaşım da 
Bitlis - Du'lıan yolundan bahsetmelerinden do
layı haklıdırlar. Şimdi ben :bunlarm içinden 
çıkmanın çarelerini Bayındırlık Bakanı olan 
•bir arkadaşınız sıfatı ile bu haklı talepler üze
rine derhal mahalline 'birtakım mütahassıslar. 
ekipler göndermek veya hatırmı kıramıyacagım 
bir arkadaşınım isteğini yerine getirmek için 
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valiye telefon edip bir grayder temin etmesi 
hususunda talimat vermek tarzında görmüyo
rum. Açıkça söylemem lâzım gelir ki, imkânla
rımız mahdudolduğuna göre hesaplı bir şekilde 
hareket etme'k mecburiyetindeyiz. Bayındırlık 
Bakanı ve fbir Ankara Milletvekili olarak vazi
fe gördüğümde, Ankara için imtiyazlı bir mu
ameleyi hatırıma getirmem. Benim için esas 
vazife icalbı 67 vilâyeti de hakkaniyete daya
nan, eşit fbir şekilde mütalâa etmem lâzımgelir. 
Ve bunun başka türlü 'olmasına da kanaatim
ce imkân yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, asıl önemli 
noktayı bizzat (büyük yatırımlar (bakımından 
bir kere daha özetliyerek arz edeceğim. Büyük 
bir sulama yatırımı mevzuubalhsoluyor. Cazip 
bir proje teklifi ortaya atılıyor. İhtiyaçlar be
lirgindir. Hemen faaliyete (geçilmesi teklifi or
taya atılıyor. Bir gayret sarf ediliyor. Yalnız 
benim teiknik arkadaşlarımın, hakikaten plân 
fikri ile yetişmiş olan arkadaşlarımın ve Dev
let Plânlama dairesinin -görüşü ve bu görüşe 
uygun Hükümet görüşü o ki, mesele, mahdud-
olan imkânlarımızı en verimli şekilde kullanma 
davasıdır. Bir su projesi, hir enerji istihsali 
bakımından ımütalâa edilebileceği gilbi', 'meselâ, 
arkadaşımın demin bu kürsüden haklı olarak 
ifade ettiği gilbi, Ceylânpmar, Viranşehir'in bü
tün sahasının sulanması meselesiyle hirlikte ele 
alınması lâzımıgeldbilir. Bir su projesinde taşkın
dan 'koruma, sulama ve enerji istihsali bahis 
mevzuu olduğu gilbi, istisnai yerlerde seyrüse
fer, hattâ içme suyu bu arada mütalâa edile
bilir. Bütün mesele mevcut potansiyel ile bir
likte mevcut imkânlardan istifade ederek ihtiya
cı muvazenelendirımektir. Mâruf tâbiri ile op
timum fayda sağlamak meselesidir. 4,5 milyar 
liralık yatırım projeleri elinizde, iki milyarı 
sarf edilmiş, daha 2,5 milyar lirayı (bu projeleri 
rantalbl hale getirmek için sarf etmek lâzım-
<?eliyor. Hissî bâzı mülâhazalarla 4,5 - 5 mil-
var liralık hir projeyi gerçekleştirmeye âni bir 
kararla gidilemez. Dâvanın samimiyetle savu
nucusu olan arkadaşlarımız da höyle acele bir 
karar mütalâasında değillerdir. Nedir mesele? 

Muhterem arkadaşlarım, şu elimdeki, kitap 
Elektrik Etüt İdaremizin Fırat Nehri, Keban 
Barajı Hidro - Elektrik Santral önproje Ge-
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rekçe Raporu, adlı raporudur. Bu raporun içim
de Fırat Nehri havzası ve tarihçesi hakkında İ6 
ııcı sayfadan 86 ncı sayfaya kadar izah vardir. 
Buna dikkat buyuracak olursanız, bir önpro-
jedir. Bununla ilgili olarak Keban Barajı, Aşa
ğı Fırat havzası kalkınması, 

Arkadaşlarım; Bütçe Karma Komisyonun
da mevzuubahsolmuştu; bu raporu belki arka
daşlar görmüş, okumuşlardır. Bu raporla bü
tün meselelerin halledileceği iddia edilmişti. 
Raporun ilk iki cümlesin? okuyorum: Keban 
barajı ve ona ait önprojenin, bugüne kadar 
yapılan çalışmaları bir araya toplamak, istik
balde yapılacak daha ileri çalışmaları kolaylaş
tırmak ve memleket elektrifikasyon meselesi
nin hallinde mühim enerji kaynaklarının naza
rı itibara alınmasını temin gayesiyle .tanzim 
edilmiştir. Mevzu, Keban (barajının ele alınma
sı olup kısaca* Fırat nehri ve enerji kademe
leri üzerinde bir ön çalışmadır. Bu, ileri çalış
malar için değerli bir hazırlık olabilir. Bunun
la beraber daha ziyade elektrifikasyon cephesi 
ele alınmıştır. Şimdi bu konuda çok septik mü
talâalara raslanmıştır. Bâzı teknisyenlerimiz 
bâzı teknisyenlerimiz burada 18 milyar Kws 
lik bir enerjinin istihsali takdirinde, kifayetsiz 
olan Kuzey - Batı şebekesinin ihtiyacını karşılı-
yacağım ve bu enerjinin istihsal sahalarınin 
bulunulabileceğini ifade ederler. Doğrudur. 
Doğrudur ama bakınız şimdi elimdeki diğer ki
tabın ikinci sayfasından ilk cümleyi okuyayım : 

«Şurasını ehemmiyetle işaret ederiz, bu ba
rajdan beklenilen faydanın elde edilebilmesi 
madencilik, sulama, enerji tesisleriyle beraber
ce plânlaştırılarak ele alınmasına bağlıdır. Mün
ferit olarak baraj ve hidro - elektrik santrali
nin yapılıp da diğer tesislerin yapılmaması di
ğer sahalardan beklenilen faydanın tahakkuku
na imkân vermez.» 

Bu açıklamadan sonra birleşeceğimiz nokta 
şudur; bu büyük bir imkândır. Doğu kalkınma
sı için memleketin tarım sahasındaki inkişafı 
için, medeni memleket olmamız için bu mevzu 
bir tarafa itilemez, üzerine derhal ve süratle 
eğilmemiz lâzımdır. Ama bunu derhal, sadece 
enerji istihsaline matuf hidro - elektrik santrali 
kesin ihalesine esas olacak plânı mânasında an
lamamak şartiyle. Bu itibarla Hükümetinizin 
huzurunuza getirmiş olduğu programında ifade 
ettiği gibi, sulama dâvasını, tarım sahasına ya-
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tırım dâvasını tamamiyle benimsiyor fe YUk* 
sek Meclisin müzaheretine mazhar olduğumuz 
müddetçe, vaktin müsaitliği nisbetinde bu sa
haya kendini hasretme hususunda Bayındırlık 
Bakanınız sıfatiyle kendimi borçlu sayıyorum, 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza muhte
lif vesilelerle çıkma fırsatını bulacağımı umu
yorum. Şimdiye kadar temas edilmesi lâzımge-
len konulara zannedersem temas ettim. Yalnız 
bir noktaya daha işaret etmek isterim. Bayın
dırlık Bakanlığının bu seneki bütçesi aslında 
lâyık olduğu ölçüde değil, aslında ihtiyacı öl
çüsünde değil; ama yine de geçen yıla nazaran 
gerek içme suyu konusunda, gerek köy yollan 
konusunda tahsisat bakımından bir artırma yo
luna gidilebilmiştir. Bütçe Karma Komisyonu 
bu konudaki Hükümet görüşlerini desteklemiş
tir. Geçen sene mevzuubahsolan köy içme sulan 
tahsisatı, bu sene daha fazlalaşmıştır. Geçen 
sene bu konuda sadece 25 milyon lira mevzuu-
bahis iken; bu sene Bütçe Karma Komisyonu
nun yardımiyle bu rakam 76 milyon liralık tah
sisata yükselmiştir. Keza köy ve il yollan ba
kımından tasarladığımız yardımlar konusun
da da geçen seneki 15 milyon aktarma, ve ek 
ödenekle 31 milyon olan tahsisat, 1962 bütçesin
de 81 milyon liraya yükselmiştir. Bütçemizin 
umumi yekûnunda bir artış teşkil etmediği hal
de köy dâvasına, köy yolu ve su dâvasında, Hü
kümetin, istihsal güçlerini artırma, gerek sos
yal adalet ve gerekse kalkınma politikasında 
temel olan inançlan bakımından bunlan huzu
runuzda belirtmek ve şükranlarımı arz etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlanm; kısır polemikleri 
bir kenara bırakıp olgun bir hava içinde mem
leket dâvalarına beraberce eğilir, karanlık kal
mış olan noktalan aydınlatırsak hiç şüphesiz 
meselelerimiz daha kolay hal yoluna girer. 

Sabnnızı suiistimal ettiğim için özür diler, 
gerek grupları adına, gerek şahıslan adına ko
nuşan arkadaşlara teşekkür ederim. Devamlı ola
rak Bakanlığı yeren değerli arkadaşıma da özel 
olarak teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin olması 
dolayısiyle şimdi bir milletvekili arkadaşa söz 
vereceğim. 
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Buyuran Nurettin Ardıçoğlu. 
NURETTİN ARDICOĞLU (Elâzığ) — Muh

terem arkadaşlarım, maalesef Sayın Bakanla 
aynı şartlar altında konuşmuyoruz. İnşallah, ya
kında bir sözlü sorum münasebetiyle müsavi 
şartlar altında konuşacağım. Keban Barajı mev
zuunda, affmızı rica ederim, çok sevdiğim ar
kadaşım, çok sathi gitti ve bunu da maalesef 
kesif meşguliyetine bağışlamak istediğimi be
lirtmek isterim. 

Evvelâ Keban Barajı Doğu meselesi değil
dir. Ben Elâzığ Milletvekiliyim. Bu benim ya
ralı olduğum bir konudur. Çünkü bölgecilik 
yaptı, Doğu milletvekilidir, dendi. Şayet Keban 
Barajı Antalya'da olsaydı aynı şiddetle, aynı 
inançla müdafaa ederdim. Bu, Türkiye'nin ha
yati meselelerinden birisidir. 

İkincisi; plân fikrinden bahsettiler. DSİ nin 
plânlamasından, Plânlama Dairesi plânlamasın
dan bahsettiler. Fırat havzası için Devlet Plân
lama Dairesinin bu seneki programının 38 nci 
sayfasında ve icra plânlarının 2 nci sayfasında 
kesin projelerin yapılmasına lüzum gösterildiği
ne işaret etmek isterim. Biz bu plân gereğince 
5 milyon lira teklif ettik. 

DSİ plânına gelince, bu konuda işinin ehli 
ve hakikaten oturduğu makama lâyık olan Sa
yın Devlet Su İşleri Genel Müdürü ile mütaaddit 
musahabelerimiz olmuştur. Zannediyorum ki 
DSİ ile EİE arasında son defa imza edilen bir 
protokolla görüş ayrılığı meselesi halledilmiş
tir. 

Arkadaşlar, biz bu meseleyi bir bütçe me
selesi olarak getirmedik. Bir dış yardım mese
lesi olarak getirdik. Dış yardım alma imkânları 
bakımından durumu bize nazaran daha mahdut 
olan Suriye Almanlarla 4-5 seneden beri temas 
halindedir. 500 milyon marklık bir kredi almak 
üzere yakında bir Suriye heyetinin Bonn'a gi
deceği, geçen gün Suriye Başbakanı tarafından 
açıklanmıştır. Pakistan ise İndüs Barajı için 
bir milyar dolar kredi almıştır. ' 

Keban Barajı bir senede tahakkuk edecek bir 
iş değildir. İnşaatı ancak altı senede tamamla
nacaktır. Sayın Bakan bizim Karma Bütçe Ko
misyonunda ancak bir önetütten bahsettiğimi
zi söylediler. Bahsedilen şey bir önetüt delil
dir. Bu baraj hakkında 25 yıldan beri tetkikler 
yapılmaktadır. Bu rubu asır demektir. Etütler 
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tamamlanmış bulunmaktadır. Yapılan sondaj
lar bir kilometreyi geçmiştir. Buna göre her 
çeşit etüt bitmiş, son safhaya gelmiştir. 
biz, beş milyon lirayı da tamamiyle kesin saf
haya gelmiş olan inşaat projelerinin hazırlan
ması maksadiyle istedik. Nitekim Sayın Baş
bakan Plânlama Dairesine yaptığı telkinler
de ne kadar kesin proje getirirseniz, ben siz
lerden o kadar memnun olacağım, demiştir. 
Daha geçen gün Bütçe Encümeninde hatırla
tıldığı üzere, Amerika Cumhurbaşkanı Kennedy, 
biz artık 'bütçe açıklarını, dış ticaret açıkları
nı kapatmak için yardım yapamıyacağız. An
cak katî projelere bağlanmış olan yatırımlar 
için yardımda bulunacağız, dediler. 

Bu projenin hazırlanmasınla zaruret vardır. 
Bahsettikleri ıgibi bir önetüt değildir. .Sayın 
Bakan bir de, baraj yalnız elektrik için, dedi
ler, Mesele yalnız enerji meselesi değildir. 
Çok maksatlı bir projedir. Elinde tuttukları 
kitap, sulama, ırmağın ıslahı sanayi ve enerji 
bakımından fevkalâde cazip bir teklif üzerin
de durmaktadır. Orada işler her veçhesi ile 
izah edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ardıçoğlu bir dakikanız 
var. • 

NURETTİN ARDICOĞLU (Elâzığ - Devam
la) — Hattâ o kadar ki, daha geçen gün, Prof. 
Baade tarafından yazılan bir kitapta, Keban 
Barajının, Türkiye tediye muvazenesinde ve 
dış ticaretindeki açığının kapatılmasında bü
yük ölçüde ferahlık sağlıyacağı ifade edilmek
tedir. Ben Hariciyenin de 'bu görüşe iştirak 
ettiği kanaatini taşıyorum. 

BAŞKAN — Konuşmanızı bitirin, vaktiniz 
tamam olmuştur. 

NURETTİN ARDICOĞLU (Elâzığ - Devam
la) — Arz edeyim ki, daha birçok cepheleri 
vardır. Bir sual takririm vardır; gerek Sa
nayi Bakaniyle ve gerkse Bayındırlık Baka-
niyle bu hususlarda daha geniş görüşmek im
kânını bulacağım arkadaşlar. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçe
sinin tümü üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir, 
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201 

202 

203 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği * 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 6 148 702 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 7 475 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 867 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personel üc
retleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

208 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yardım
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

20*9 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

• miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 7458 sayılı Kanuna göre verile
cek kasa tazminatı 

* BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

180 000 

110 800 

885 560 

4 200 

6 000 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

425 

450 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 166 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 19 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nuyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 179 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmişti!1. 
Kiralar 153 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 33 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 405 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 13 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil .giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderile
cek öğrencilerin her çeşit gider
leri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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501 

502 

653 

701 

Yayın giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası iç ve dış münase
betlerin gerektirdiği giderler 10 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
T. M. M. O. B. tarafından yapı
lacak inşaat mühendisliği kong
resi her çeşit giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım. - Borçlar 
Geçen yıl borçları 50 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçjları 60 000 
BAŞKAN —KaJbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Bayındırlık Bakanlığı mensup
ları istihlâk kooperatifine (Me
mur ve müstahdemlerin öğle ye
meklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 60 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 

I - Küçük onarmalar 
Bina onarımı 1 
BAŞKAN —Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - istimlâk ve satmalmalar 
711 İstimlâk bedeli 13 775 000 

BAŞKAN —Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
741 Etüt ve proje giderleri 8 560 558 

BAŞKAN —Ka'bul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Bayındırlık Bakanlığı binasının 

Lira 

752 

tadil, tevsi ve tamir işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Başjba'kanlık 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

200 000 
Et-

14 300 001 
Et-

7'53 Ankara Üniversitesi (7026 sa
yılı Kanun gereğince) 8 500 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

754 6373 sayılı Kanun gereğince Er
zurum Atatürk Üniversitesi her 
türlü inşaat işleri genel gider
leri 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

755 Ege Üniversitesi (6595 sayılı Ka
nun gereğince) 8 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

756 Karadeniz Üniversitesi sitesi 
inşaatı her türlü genel giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

757 Adalelt Bakanlığı (6147 ve 7020 
sayılı kanunlar) 11 220 000 
BAŞKAN — K'a'bul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

758 içişleri Bakanlığı (7020 sayılı 
Kanun) 12 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

759 Maliye Bakanlığı (7020 sayılı, 
Kanun gereğince yapılacak Hü
kümet konakları ile sair mali
ye binaları) 
BAŞKAN — Kaimi edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

760 Millî Eğitim Bakanlığı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

763 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı sağlık tesisleri inşa tadil ve 
tevsileri 19 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

14 000 000 
Et-

24 
Et-

100 001 

289 



M. Meclisi 
B. 

764 

765 

768 

B :54 
Lira 

762 Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
ait yapıların inşa ve tadilleri 1 100 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

763 Tarım Bakanlığı 35 075 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığına ait yapıla
rın inşa, tadil ve tevsileri 146 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakan
lığı 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

870 000 
Hava meydanları binaları yapımı 
onarımı ve sair giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

769 ICA Teknik yardımdan fayda
lanmak suretiyle kurulacak te
sisler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

770 Avrupa iktisadi iş birliği yardı
mından faydalanmak suretiyle 
kurulacak tesisler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII r Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımlar 
781 Demiryolları yapım giderleri 58 845 000; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

782 Limanlar yapım^iderleri 117 310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

785 5367 ve 7415 sayılı kanunlar ge
reğince hava meydanları yapım 
ve sair giderleri 22 490 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

23 . 2 . 1962 
B. 

O :1 

793 

794 

795 

796 

802 

803 

804 

805 

TX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımları 
Demiryolları 
BAŞKAN 
miyenler... 
Limanlar 
BAŞKAN 
miyenler... 

— Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-— Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

Yapı ve imar işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hava meydanları ve akar yakıt 
tesisleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

X - Yatırım hizmetleri 
geçici görev yollukları 

Demiryolları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Limanlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı ve imar işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hava meydanları ve akar yakıt 
tesisleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

250 000 

1 600 000 

100 000 

500 000 

150 000 

250 000 

500 000 

100 000 

2. — 22 Şubat 1962 gününün olayları münase
betiyle, Cumhurbaşkanına, Hükümet Başkanı ve 
üyelerine ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetle
riyle zabıta kuvvetlerine Millet Meclisinin tak
dir, şükran ve güven duygularının bildirilmesi 
hakkındaki önerge. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
özeti : Kahraman Ordu
ya Millet Meclisinin şük
ran ve güveninin bildiril
mesi teklifi. 

22 Şubat 1962 gününün olaylarında, Cumhu
riyet ve vatana ettikleri sadakat yeminlerini ye-
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rine getirerek, Türk milletinin tarihî bir facia
dan bir kere daha ve Tanrı'nm izniyle, kuırtulup, 
kendine çizdiği demokratik, hürriyet içinde hızla 
kalkınma programı yolunda ilerlemesini sağlıyan, 
başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın- Hükümet 
Başkan ve üyelerine ve Kahraman Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin bütün vatansever tutumlu komutan 
subay, assubay ve erlerine ve Türk Zabıta Kuv
vetlerine ve bu yolda emeği geçmiş bulunan bü
tün vatansever vatandaşlarımıza, Millet. Meclisi
nin derin takdir, şükran ve güven duygularının 
iletilmesine Yüksek Başkanlık Divanımızın me
mur edilmesini arz ve teklif ederiz. 

23 . 2 . 1962 O 
C. H. P. 
Bursa 

İbrahim öktem 
C. K. M. P. 

Afyon Karahisar 
Hasan Dinçer 

A. P. 
Balıkesir 

Cihat Bilgehan 
Y. T. P. 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla kabul edil
miştir. (Şiddetli alkışlar) Gereği Başkanlıkça ya
pılacaktır. 

Bugün saat 15 te toplanılmak üzere Oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14,00 

Î K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — BaşkanveMli Ömer Zekâi Dorman 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (istanbul) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. Üzerinde konuşma
ları tamamlanmış olan Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün 1962 malî yılı bütçesinin birinci 
maddesini okutup bölümlere geçilmesini oyları
nıza arz edeceğim : Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet 6u İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Su ^ e r i Genel Müdür
lüğü 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 28 071 226 lira ve yatırım giderle
ri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 642 659 910 lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz efendim. 

B. Lira 

201 

202 

203 

204 

206 

A/l - OETVELÎ 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 5 643 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 14 237 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 955 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 922 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge- — 
reğince yapılacak zam ve yar-
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dımlar 65 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 1 539 283 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kasa tazminatı 36 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim ' 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 1 854 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 ve 7351 sayılı Kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi gider
leri ve yolluklariyle teçhiz ve 
tekfin giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

76 500 
72 0000 

7 500 

247 500 

50 000 

153 750 

17 500 

Lira 

403 

407 

419 

425 

450 

451 

452 

453 

458 

476 

501 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahkeme giderleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderile
cek öğrencilerin her çeşit gi
derleri 324 941 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 167 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ve tanıtma giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Teknik yardımdan faydalanmak 
suretiyle ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve gi
derleri 340 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 91 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Fuar, sergi ve teşhir giderleri 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... KUml edilmiştir. 
Kurs giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 50 00Q 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler,,. Kabul edilmiştir. 
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3 200 502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 DSİ Genel Müdürlüğü Memur 

ve Müstahdemlerinin Biriktirme 
Sandığına yardım (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeklerin
de kullanılmak üzere) 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - Cetveli 
Yatırımlar 

II - İstimlâk ve satmalmalar 
711 istimlâk ve satmalmalar 60 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

722 il özel idarelerine 12 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

724 6200 sayılı Kanunun 41 nci mad
desi gereğince ayrılacak işletme 
döner sermayesi 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
741 Etüt ve proje . 57 740 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve onarımlar 

785 Sosyal sermaye yatırımları 339 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

787 Köy su işleri 66 671 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

789 Ankara kanalizasyon onarımı ve 
yapımı 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Lira 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve onarımları 

791 Taşıtlar satmalımı ve onanmı 21 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 60 410 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

X - Yatırım hizmetleri 
geçici görev yolluğu 

801 Yatırım hizmetleri geçici görev 
yolluğu 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

XI - Borçlar 
811 6200 sayılı Kanunun 2 nci mad

desi gereğince çıkarılan % 5 faiz
li 1954 istikrazı 2 376 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

812 5977 sayılı Kanunla tasdik olu
nan Anlaşma gereğince temin 
olunan 25 200 000 dolarlık kredi 17 512 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okuyo
ruz. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

Madde 2. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün 1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 670 731 136 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz : 

B - Cetveli 
B. Lira 

1 İşletme müesseselerinden alına
cak varidat 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Tesis ve ortaklık gelirleri 25 000 000 
BAŞKAN.— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 İşletmelerde mükelleflerden tah
sil olunacak amortisman ve işlet
me ücretleri 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul satış gayrimenkul satış 
ve kira bedelleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlerden alınacak gecik
me cezası ve sair tazminat ve mü-
taahhitlerin irat kaydolunan te
minat paraları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlere verilecek makina, 
alet ve edevat depo ve arazi be
delleri . 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Teberrular, lâboratuvar tahlil 
ücretleri, çeşitli varidat 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Devlet mitçesinden yapılacak yar
dım 623 981 136 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

9 Eski yıllardan devreden nakit 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okuyo
ruz. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler..; Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce 1962 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler. Kabul edilmiştir. 

23.2.1962 0 : 2 
Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
ile T. B. M. M. ne sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 18.12.1953 
tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1962 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

'BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
1928 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
seb'ei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri ba
kiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak, ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka^ 
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 

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

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi açık oyunuza arz 
edilecektir. 

Kutular gezdirilecektir efendim. 
BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1962 yılı bütçe kanunu tasarısının maddelerine 
geçilmesini yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde J. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 32 573 456 lira ve yatırım gider
leri için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 773 712 050 lira ödenek veril-
miştiı. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

B. 
(A/ l ) cetveli 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

T. - Maaşlar ve ücretler 

l i ra 

201 

202 

203 

206 

Maaşlar 
BAŞKAN 
miyenler... 
Ücretler 
BAŞKAN 
miyenler... 

— Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

— Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN 
miyenler... 

II 
4178 ve 

— Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

- Başka haklar 

6 
Et-

15 
Et-

1 
Et-

4598 sayılı kanunlar 

145 

055 

778 

002 

000 

000 
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Lira 

207 

209 

210 

218 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 71 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 1 940 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edümiştir. 
7399 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 36 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edümiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri böro gider
leri 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler böro giderleri 473 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edümiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabtıl edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

438 000 

665 000 

5 000 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 2 421 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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310 

403 

40Y 

419 

425 

450 

451 

452 

453 

458 

4598, 7351 sayılı kanunlar gere
ğince ödenecek tedavi giderleri, 
yollukları ve teçhiz, tekfin gi
derleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabuıl edilmiştir. 
6085 sayılı Trafik Kanununun 
'56 ncı maddesi gereğince nakil 
vasıtaları sigorta fonu 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabull edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabull edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderile
cek öğrencilerin her çeşit gi
derleri 731 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 45 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ve tanıtma giderleri 25 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 81 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşhir gider
leri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

100 000 476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 250 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Mahdut Mesuliyetli Karayolları 

Kredi ve İstihlâk Kooperatifi 
(Memur ve hizmetlilerin öğle ye
meklerinde kullanılmak üzere) 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 CETVELİ 
Yatırımlar 

II - İstimlâk ve satınalmalar 
711 İstimlâk ve satınalmalar 47 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Transfer edilen yatırım 
fonları 

722 İl özel idarelerine (nakit, ma-
kina ve yedek parça olarak) 
dağıtım şekli Bayındırlık Ba
kanlığınca tesbit edilir 85 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlor... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
741 Etüt ve proje giderleri 18 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarmalar 

751. İdare binaları ve tesisleri ya
pım ve onarımı 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
VII - Fabrika, imalâthane, ta

mirhane, depolar ve saire 
771 Tamirhane, depo, ambar, atel-

- 2 Ş 6 -



B. 
M. Meclisi B : 54 23 . 2 . 1962 O : 2 

Lira B. 

yapım ve ona-
5 000 000 

Et-

783 

792 

801 

yeler ve tesisler 
rınıı 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı onarımlar 

Karayolları yapımı, onarımı ve 
bakımı 444 912 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımlar 
Makina ve teçhizat satmalımı 
ve onarımı 165 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

X - Geçici görev yollukları 
Yatırım hizmetlileri geçici gö
rev yollukları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

XI - Borçlar 
Konsolide borçlar 3 Ö00 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutup oyları
nıza sunacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
806 285 506 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Merbutu cetveli okutuyorum. 

CETVELİ 

Liıra 

815 

B 

B. Lira 

5539 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi gereğince Hazineden alınacak 
paralar 180 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

617 
Et-

935 506 

1 500 000 
Et-

750 000 

100 000 

2 Hazineden yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular ve çeşitli varidat 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlere verilecek malzeme, 
alât, edevat, depo, arazi ve 
sairenin kira bedelleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminat ve mü-
taahhitlerin irat kaydolunan te
minat akçeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Geçen ve eski yıllardan devre
den nakit 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — îkinci maddeyi tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(îkinci madde tekrar okundu.) 
(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 
1962 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (O) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1962 -bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 30. 6. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde; 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
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Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
T» B. M. M. sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. (1) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

# 
Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

kuruluşu hakkındaki 11.2.1950 tarihli ve 5539 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan ilişik (L) işaretli cetvelde (gösterilenler 
1962 bütçe yılında kullanılamaz. (2) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçlar bölümündeki 
ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1928 - 1960 yıllarına aidolup da Muhasebe! 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları büt
çelerinde bulunan borçlar, 1962 yılı bütçesinin 
ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 noü kısım 
bölümleri ile yatırım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığın
ca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvel 
de gösterilmiştir. (3) 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Maddeyi cetveli ile birlikte kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Karayolları Genel Müdürlüğün
ce ıgelecek yıllara geçici taahhütlere (girişmeye sa

fi ) Merbutu cetvel, tutanağın sonundadır. 
(2) Merbutu cetvel, tutanağın sonundadır. 
(3) Merbutu cetvel, tutanağın sonundadır. 

— 298 

23 . 2 . 1962 0 : 2 
lâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. (1) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul elil-
miştir, 

Madde 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga ed'len 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları daire
sinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayolları Ge 
nel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir, di
ğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde mevcut ter
tiplere ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Devlet daire ve müesseseleri ta
rafından yol, köprü ve benzeri işler yaptırılması 
maksadiyle Karayolları Genel Müdürlüğüne yatı
rılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açıla
cak hususi bir bölüme ıgejir, diğer taraftan (A/2) 
işaretli cetvelde açılacak özel bölümlere Maliye 
Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısım, 
ertesi yıla devir ve 1 nci fıkra esasları dairesinde 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Bayındır
lık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. Ku
tular 'gezdirileeektir. 

(1) Merbutu cetvel, tutanağın sonundadır. 
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Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa 

oyunu vermiyenler varsa, lütfen kullansınlar. 

B — TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Efendim; şimdi Ticaret Bakan
lığı Bütçe kanunu üzerinde görüşmelere başlıyo
ruz. Evvelâ grupları adına konuşacaklara söz 
vereceğim. îlk olarak söz C. K. M. P. adına sa
yın Sadrettin Tosbi'nin. (Şahıslar adına da ko
nuşacak 12 arkadaş var.) 

SADRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Sözümü 
ismail Gence'ye veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Gence. 
C. K. M. P. MEGLİS GRUPU ADINA İSMA

İL GENCE (Ankara) — Muhterem Başkan ve 
muhterem Milletvekilleri; 

Ticaret Bakanlığının 1962 yılı bütçesi hakkın 
da C. K. M. Partisi Meclis Grupu adına tenkid 
ve temennilerimizi arz etmek üzere söz almiş bu
lunmaktayım. 

Ticaret Bakanlığının 1962 yılı bütçesini ten
kid ederken bütçenin madde ve fasılları ile ihti
va ettiği rakamlar üzerinde durmıyacağız. Çün
kü Bakanlık bütçesi, bu sene de eski kalıplara 
oturtulmuş mütevazi bir bütçe olup, nazarı dik
kati celbedecek bir artış arz etmemektedir. Kaldı 
ki C. K. M. Partisi Meclis Grupu olarak biz Ba
kanlığın bütçesi ile teşkilât ve fonksiyonunu kifa
yetsiz olarak mütalâa etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçenin tenkidine başlarken, Bakanlığın 

bünyesi ve haiz bulunması icabeden karakteri 
üzerinde kısaca durmakta fayda mülâhaza edi
yoruz. Ticaret Bakanlığının fonksiyonu memle
ketin iktisadi hayatına veçhe vermek, ve memle
ket iktisadiyatını geliştirecek ve dolayısiyle hal
kın refah seviyesinin yükselmesine hadim olacak 
tedbirleri almaktır. Bakanlığın bu fonksiyonu ifa 
edebilmesi için muayyen ve belirli bir iktisat po
litikası takibetmesi zarureti meydandadır. Filha
kika muayyen bir politika olmaksızın her hangi 
bir gayenin istihsali mümkün olamaz. Diğer ta
raftan reel mânada bir iktisat politikası, nazari 
ve ilmî münakaşa ve münazaralardan ziyade ik
tidar mevkiinde bulunan azimli ve cesur şahsi
yetlerin belirli bir hedefe varmak için cesaretle 
alacakları isabetli kararların mahsulü olmak lâ-
zımgelir. 

23.2.1962 0 : 2 
Bu itibarla, iktisadi bir politika (imkân dâhi

linde bulunanı mümkün kılmak sanatı) dır ki, bu
nu tahakkuk ettirecek olan organ da Ticaret Ba
kanlığıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ticaret Bakanlığının ifa etmesi lâzmıgelen 

bu fonksiyonunu ne dereceye kadar yerine ge
tirmek imkânlarına sahip bulunduğunu, mev
cut şartlar içerisinde tahakkuk ettirebilmek 
için ne dereceye kadar dhazlanımış olduğunu 
gözden geçirmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Sadece ismini ele aldığımız vakit, Ticaret Ba
kanlığına has olması lâzım gelen vazifelerin da
hi lâyıkı ile takdir edilmemiş bulunduğunu Ibu 
isimden istirhacetmek mümkündür. Filhakika 
ticaret, iktisadi faaliyetler sahasına dâhil bu
lunan başlıca faaliyetlerden sadece bir tanesi
dir. Halbuki bir memleketin iktisadiyatı yal
nız ticaretten ibaret değil bir kül teşkil ©den 
istihsal, tevzi, istihlâk ve inkısam sektörlerini 
cem eden bir faaliyetler manzumesidir. Bu iti
barla çeşitli bakanlıklarda ve dağınık olarak 
serpiştirilmiş olan ve yedek diğeri ile akkuple 
.olmıyan münferit ve "başı (boş çabalarda kalan 
bu çeşitli faaliyetleri bir tek bünyede toplamak 
ve memleket iktisadiyatına veçhe verebilecek 
nâzım bir organın mevcudiyetini lüzumlu te
lâkki etmekteyiz. Bugünkü Ticaret Bakanlığı
nın (bir valhdet içerisinde mütecanis bir politi
ka temin edememiş bulunmasından Bakanlığın 
sebebi hikmeti bu bakımdan za'fa uğramış bu
lunmaktadır. 

Aziz arkadaşlar, 
Ticaret Bakanlığının bugün içerisinde bu

lunduğu durumu anlıyabilmek için mezkûr Ba
kanlığın teşkilâtına kısa bir göz atmak kâfi
dir. 

Ticaret Bakanlığı, bir- kısım tâli kadrolar 
bir tarafa bırakılacak olursa (başlıca îç Ticaret 
Umum Müdürlüğü, Teşkilâtlandırma Umum 
Müdürlüğü ve Dış Ticaret Dairesi Reisliği ol
mak üzere 3 organdan teşekkül eder. 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü, iç piyasalar. 
banka kredi, şirketler, akar yakıt, ecnebi ser
maye ve odalar, borsalar müdürlüğü ile diğer 
teşekküllerden kuruludur. Mevzuu genişletmek 
vakit darlığı sebebiyle mümkün elamıyacağın-
dan sadece en ehemmiyetli (görülenleri üzerin-

ı de kısaca durmakla yetineceğiz. îç piyasalar 
Müdürlüğü iç piyasa hareketlerinde müessir 
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olabilecek ıhitçjbir imkân ve teşkilâta sahip bu
lunmamaktadır. 

Keza Banka ve Kredi Şubesi de ancak ismen 
mevcuttur. Ne bankacılık siyaseti ve ne de 
kredi ayarlaması hareket1 erinde asla bir fonk
siyon ifa edebilecek imkânlara sahip değildir. 
Fuzuli 'bir teşkil mercii olmaktan ileri gidemi-
yen Şirketler Şubesi ise 'memlekette sermaye 
terakümüne istikamet verebilecek bir rol oy
namaktan çok uzaktır. Zaten bir müdür iki 
memurdan teşekkül eden bu şubelerden de da
ha fazla bir hizmet beklemek insafsızlık olur 
kanaatindeyiz. 

Teşkilâtlandırma Umum Müdürlüğüne ge
lince ; bu daire başta kooperatifler olmak üzere 
Devletçe vücuda getirilmiş olan birlik ve sair 
kurulların yönetimi ile vazifedar olan pasif bir 
dairedir. 

Yeni Anayasamızda kooperatiflere atfedilen 
ehemmiyetin büyüklüğü ve kooperatiflerin ikti
sadi kalkınmamızda oynıyabilecekleri rolün 
önemi göz önüne getirildiği vakit Ibu sektörün 
organizasyonu ile mükellef olan dairenin şümu
lü kendiliğinden ortaya, çıkar. Halbuki, Bakan
lıktaki bu şube sadece b1':* tescil merciidir. Hü
zünle ifade edelim ki, memleketimizde koope
ratiflerle meşgul olabilpcek, 'başka bir Devlet 
dairesi de mevcut değildir. (Bu mevzu o kadar 
perişanlık içerisinde ki, bugüne kadar müsta
kil bir kooperatifler kanununu dahi tedvin 
etmek imkânı hâsıl olamamış ve kooperatifle
re mütaallik mevzuat Ticaret Kanununun mün
ferit birkaç maddesine münhasır kalmıştır. Sa
dece kooperatifçilik mevzuu, memleket iktisa
diyatına haiz 'bulunduğu ehemmiyet dolayısiy-
le başlı başına bir bakanlık mevzuu olmak ica-
bederken yine belirli bv- iktisat politikasının 
mevcud'olmayışı yüzünden mühmel durumda 
kalmış, ve vatandaşlar arasında kooperatiflere 
karşı itimatsızlığın doğması neticesi ortaya çık
mıştır. Bundan başka memleketimizde koope
ratifçilik gelişmemiş dar bir faaliyet sahasına 
inhisar etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dış Ticaret Teşkilâtına gelince, bu dairede 

yine bir politika yokluğu yüzünden içi boş 
bir kalıp manzarası arz etmektedir. Her Vekil 
değiştikçe alman tedbirlerle gündelik tazyikler 
istikametinde bir seyir takibetmiş ve ekseriya 
yekdiğerine zıt yönlerde gelişmiştir. 
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Dış ticaret mevzuu istihsal, para, kredi, pa

zarlama ve bunlara müteferri diğer tâli mev-
zularla irtibat halinde bulunan son derece önem
li bir iktisadi faaliyet branşını teşkil eder. tşin 
istihsale mütaallik safhası üzerinde Bakanlığın 
her hangi bir tesir icra etmekten çok uzak bu
lunduğu aşikârdır. Para politikasına taallûk 
eden safha üzerinde ise, Ticaret Bakanlığının 
hiçbir suretle âmil olması varit görülemez. Zi
ra bu iş tamamen Maliye Bakanlığının uhdesi
ne bırakılmıştır. Kredi politikası da yine Ba
kanlığın doğrudan doğruya müessir olamıyaca-
ğı bir domendir. 

Pazarlama mevzuu ise, Bakanlığın maalesef 
şimdiye kadar kısmen dahi olsun başaramadığı 
bir mevzudur. Bakanlığın bütçesinin yarısından 
fazlasını bel eden dış memleketlerdeki ataşelik 
teşkilâtı da bu sahada müessir bir faaliyet gös
terememektedir. Bakanlık bütçesinin yarıdan 
fazlasını istihlâk eden bu teşkilâtın faaliyeti 
üzerine Bakanlığın dikkatle eğilmesini temenni 
ederiz. 

Bundan başka, bir de İhracatı Geliştirme 
Merkezi namı ile bir teşekkül mevcuttur. İhra
catın gelişmesi için evvelemirde istihlâkin tan
zimi icabetmek'tedir. Bu heyet istihsalin tanzi
minde bir rol sahibi olmadan masa başında ih
racatı nasıl ve ne gibi şartlarla geliştirmekte
dir ve bugüne kadar ne gibi neticeler almıştır. 
Her toplantı için yüzer lira huzur hakkı alan 
thracatı Geliştirme Merkezi Birliği âzalarının 
bugüne kadar ihracatın gelişmesindeki hizmet
lerinin ve tesirlerinin neticelerini lütfetmelerini 
Sayın Bakandan rica etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yukarda kısaca çizmeye gayret ettiğimiz şu 

tablo da gösteriyor ki Ticaret Bakanlığı bugün
kü durumu ile her devir idarenin halkına ak
tardığı ve ne işe yaradığı ve ne yolda kullanı
lacağı lâyıki ile takdir edilmemiş olan, ve fa
kat aslında memleketin iktisadi hayatında son 
derece mühim bir rol oynamak mevkiinde bu
lunan bir âlete benzemektedir. Yakında Meclise 
sevk edileceğini memnuniyetle karşıladığımız 
Ticaret Bakanlığı yeni Teşkilât Kanununun bu 
Bakanlığın bir Millî Ekonomi Bakanlığı haline 
ifrağını derpiş eden ve bu karakterde bir Ba
kanlığa has olan fonksiyonları ifa edebilecek 
yeni bir cihazlanmıya ve reorganizasyona im-
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kân veren esasları ihtiva etmesini ve koopera
tifler mevzuunun da ehemmiyetine binaen bu 
Bakanlık bünyesinden alınarak münhasıran bu 
işle meşgul olarak bir Devlet Bakanlığına bağ
lanmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

Yukarda belirttiğimiz Bakanlık iç bünyesi
ne mütedair hususlardan başka bu Bakanlığa 
bağlı bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi ile Su 
Mahsulleri Ürünleri Teşkilâtına ait kanaatleri
mizi de kısaca arz edeceğim. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, kuruluş maksadın
dan tamamen uzaklaşmıştır. Fiyat düşüşleri 
karşısında nâzım bir vazife yüklenen Ofis bu
gün tamamen aksi bir istikamette fiyat yükse
lişlerine karşı gelmek için nâzım bir vazife gör
mektedir. Maalesef bu vazifeyi dö memlekette 
istihsal olunan hububatın mubayaası ile değil 
Amerika'dan ithal ettiği hububatla temin edebil
mektedir. Bugün Ofis yanlış fiyat politikası 
takibetmek, yani piyasa rayiçlerinden çok dûn 
bir fiyrtt tesbit etmek suretiyle Ankara, Eski
şehir ve Konya gibi mühim istihsal merkezle
rindeki mubayaa piyasasından hemen hemen çe
kilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla Ofisin de rea
litelere uyarak, piyasa rayiçlerine göre fiyat
larını ayarlamasını zaruri görmekteyiz. Aksi 
halde 60 milyon liranın üstünde bir personel 
masrafı olan bu teşekkülün bugünkü şartlar 
ve tasarruf zihniyetine göre tetkike tâbi tutul
masının zamanı geldiğine kaani bulunmaktadır. 

Sayın Bakandan bu mevzu üzerinde ehemmi
yetle durmasını ve gerekli tedbirleri almasını 
beklemekteyiz. Yine Sayın Bakanın Su Mah
sulleri Kanunu tasarısını Meclise getireceğini 
ifade etmek suretiyle bugüne kadar ihmal edi
len bir mevzuun ele alındığını görmekle mem
nuniyetimizi ifade etmek isteriz. Yalnız, bu iş
leri tedvir edecek dairenin ehemmiyetine gö
re cihazlanmasını ve müstakil bir teşekkül ha
line getirilmesini de ayrıca temenni etmekte
yiz. Bir istihsal ve endüstri branşı olan Balık
çılık ve süngercilik işleri birçok memleketlerde 
umum müdürlük veya bakanlıklarla tedvir 
olunmaktadır. Bizim için mühim bir döviz kay
nağı olan bu şubenin yeni hazırlanan kanunda 
ehemmiyetiyle mütenasip bir mevki alacağını 
timidetmekteyiz. 

Ticaret Bakanlığının 1962 yılı bütçesinin 
memlekete ve milletimize hayırlı ve başarılı ol-. 
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masını temenni ederek sözlerime nihayet verir
ken Muhterem Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Esat Kemal Aybar. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Muh
terem arkadaşlar; Y. T. Partisi Meclis Grpu 
adına iktisadi ve ticari durumumuzun tenkidi
ni yaparken, bu sahada karşımıza dikilen 
önem'li meselelere vuzuh ile eğilmek mecburi
yetindeyiz. 

Her şeyden evvel iktisadi ve ticari hayatı
mız, korkunç bir durgunluk ve hareketsizlik 
içinde bulunduğunu itiraf etmek lâzımdır. 

Vatandaşların büyük bir çoğunluğu, iştira 
gücünü kaybetmiş, piyasada talep azalmış ve 
buna rağmen maliyet fiyatları yükselmiştir. 

Merkez Bankası dışındaki bankaların kre
dileri 1959 yılında 767 milyon liralık bir artış 
göstermiş olduğu halde, bu kredi artışı, 1960 
yılında yalnız 115 milyon liraya inhisar etmiş
tir. Birçok işletmeler, işlerini bırakmak ve 
hiç değilse daraltmak zorunda kalmışlardır. 
Yabancı sermaye iltifat etmez olmuş, Devlet 
yatırımları hızını kaybetmiş ve hattâ 1960 yı
lında yatırım giderlerinden mühim bir kısmı 
mevkuf tutulmuştur. 

•1959 yılında 20 ye yakın bir nisbette yük
selen fiyat endeksi, iştira gücünün zail olma
sına rağmen 1960 yılında cüzi de olsa bir artış 
kaydetmiş, binnetice başgösteren işsizlik bil
hassa son zamanlarda her sahada alabildiğine 
yürümüştür. 

1960 ve 1961 yıllarındaki ithalâtımız, 1959 
yılı ithalât seviyesine muvazi yürümüştür. 
Buna karşılık 1960 yılındaki ihracatımızın tu
tarında 350 milyon liralık bir azalma mevcuttur. 

Faizli dış borçlarımız 1960 yılında 
1 291 234 735 dolar iken bu rakam 1961 yı
lında 1 407 767 558 dolara yükselmiştir. 

Nüfusumuz bariz bir süratle artmakta ol
duğu halde ekseri istihsal 'branşlarında gerile
me müşahede edilmektedir. 

Muasır medeni devletlere nazaran çok dü
şük bir hayat seviyesi içinde bulunan vatan
daşlarımızın geçim sıkıntıları, tedavisi çok 
müşkül çeşitli içtimai yaralar açmaktadır. 

Çok hassas ölçüler içinde düzenlenmesi ha
yati bir önem taşıyan iktisadi ve ticari dâva
larımızın şimdiye kadar asgari bir ciddiyetle 
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yürütülmemiş bulunduğu açık bir hakikattir. 
Bu mevzuun büyük sorumluluğunu, üzerinde 
taşıyan Ticaret Bakanlığının en lüzumlu ticari 
bilgileri toplayabilecek bir teşkilâttan mah
rum olduğuna üzüntü ile işaret etmek isteriz. 
Birçok sektörlerde istihsal, istihlâk ve hattâ 
stok miktarları dahi Ticaret Bakanlığınca bi
linememekte ve masa başında yürütülen na
zari tahminler ile karar alınmaktadır. Dola-
yısiyle bâzı branşlarda zaman zaman kendini 
hissettiren nedret, çok defa karaborsaya avans 
vermekte, bâzan da mahreç bulamıyan millî 
servetler heder olmaktadır. Bir taraftan çeşitli 
sebeplerle çoğalan kadro ve memuriyetler, diğer 
taraftan yükselen fiyatlar Devlet masraflarını 
artırmış ve vergilere geniş çapta zam yapılmak 
suretiyle, vatandaşların âmme hizmetlerine 
iştirak payları ağırlaştırılmıştır. 

Netice olarak iş hayatına alâkasızlık, piya
saya da kararsızlık hâkimdir. Vatandaşların 
geçim sıkıntısı ve grupumuzım sözcüsü tara
fından yapılan bütçenin umumi tenkidi sıra
sında ifade edildiği üzere, günün en önemli 
konusu olmaktan kurtulamamıştır. Bu gerçek
lere temas etmekle Y. T. P. Meclis Grupu ola
rak ç-ok kısa sayılacak bir zamandanberi iş
başında bulunan Karma Hükümetin, başarı
sızlık içinde bulunduğunu ileri sürmek iste
miyoruz. Fakat çok vahim bir seyir takibeden 
iktisadi hayatımızın Karma Hükümeti yorucu 
ve rasyonel bir mesaiye davet ettiğine kaaniiz. 

Hükümet, iktisadi ve ticari hayatımızın bu 
acıklı tablosunu, 1962 malî yılı bütçe tasarısı
na dair gerekçede samimî bir tutumla izah 
etmiş ve böylece muvaffakiyetin ilk adımım 
atmıştır. Mütaakıp adımlan da ümitle bekle
mekteyiz. İktisadi ve ticari alanda muvaffa
kiyete ulaşmak iktisadi tedbirlerin yanibaşında 
kanun hakimiyetinin teessüs etmesine bağlı ol
duğu aşikârdır. 

Hükümetimizin bu konuda gösterdiği ciddî 
hassasiyet ve aldığı tarihî tedbirlerin, huzurun 
müjdecisi 'olduğunu memnuniyetle ifade ediyo
ruz. Ticari hayatımızın gelişmesi bakımından 
birçok iktisadi tedbirlerin alınması lâzımdır. 
Bu meyanda Ticaret Bakanlığı yeni bir teşki
lât kanununa kavuşturulmalıdır. Piyasa hare
ketlerini yakından takibetmek ve ithal kotala
rının tanzimine daha fazla itina göstermelidir. 
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3. ihracatımızın artırılmasına önem verme

li, .serbest rekabet ve ferdî teşebbüsleri destek
leyici tedbirler alınmalıdır 

4. Ticari hayatımızın gelişmesine mâni 
olan hukuki mevzuatta gözden geçirilmelidir. 
Bu arada 105 sayılı îskân Kanunu süratle meri
yetten kaldırılmalıdır. Bu kanunun tatbik sa
hası olan Şark vilâyetlerinde ticari emniyetin 
zorladığı bir vakıadır. Lüzumu halinde bütün 
vatan sathında tatbik kabiliyeti taşıyan bu ka
nunun bilhassa .malî hükümleri ticari hayatın 
inkişafına ciddî bir engel teşkil etmektedir. 

193 sayılı Kanun gözden geçirilmelidir. 
114 ncü maddesiyle getirilen swvet beyan

larının, vergi kontrol bakımından sağlıyacağı 
fayda sermayeyi, iş sahasından uzaklaştırmış 
olması karşısında grupumuzca çok cüzi bir ma
hiyette telâkki edilmektedir. 

Aynı kanunun 31 ncı maddesinde kabul edi
len geçim indirimimiz nisbeti çok düşüktür. 
Hali hazır iktisadi şartlar itibariyle 'asgari 20 
bin lira kazanan bir tüccar aynı parayı şahsi 
geçimine 'harcamaya -mecburdur. Böyle bir tüc
carın ödemeye mecbur olduğu 5 000 liraya ya
kın vergi sermayesini azaltmaktadır. Bugün 20 
bin liranın üstünde senelik gelir temin edemi-
yen tüccarlar ekseriyettedir. 

Gerek amme ve gerekse tüccar alacakları
nın tahsilini mümkün kılacak tedbirler ikmal 
edilmelidir. 

Ticaret Bakanlığına ayrılan tahsisat geçmiş 
senelere nazaran ayrı bir hususiyet taşımamak
la beraber tatbikatının muvaffakiyetli olmasını 
temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. Meclis Grupu adına Sa 
ym Ertunga.. 

C. H. P. MECLÎS GBUPU ADINA ARİF 
ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 

Sayın Millet Meclisi üyeleri, 
1962 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerin

deki görüşlerimizi C. H. P. Meclis Grupu adına 
Yüksek Heyetinize arz etmeye çalışacağım. 

Nüfusu her yıl % 3 nisbetinde artan, hayat 
seviyesi de bir o kadara yakın şekilde yükse
len Türkiye'mizin en mühim birkaç meselesin
den biri, bugünkü gelişen çeşitli iç ve dış veç
heleriyle ekonomik hayatımızı kaplıyan faali
yetlerdir. 

— 302 — 



M. Meclisi B : 54 
Kabul edilmelidir ki, gerek yaşama şartları | 

ve .gerekse nüfus başına isabet eden millî gelir 
' itibariyle, memleket olarak hiç de ferahlatıcı 

bir durum arz etmiyoruz. 
Millî ıgelirde gerçek bir artışı ifade eden 

sabit fiyatlarla, nüfus başına gayrisâfi millî 
hâsıla rakamları, (1948 fiyatları esas alınarak) 
1950 - 1956 arasında yılda % 3,80, 1956 - 1960 
arasında da azalma göstererek % 3,52 olmuş
tur. 

Halbuki bizden gayrı birçok memleketler, 
iktisadi gelişmelerine paralel olarak safi millî 
hâsılada gerek fert başına ve gerekse yekûn 
olarak hep artış göstermişlerdir. Yalnız bu ar
tış daha çok ham ve gayrimamul madde istih
sal ile ihraceden geri kalmış memleketlerde, 
diğer sanayileşmiş olanlara nazaran daha az 
tempoda olmuş, fakat bizdeki gibi eski yıllara 
göre bir azalma hemen hemen kaydolmamıştır. 

öbür yandan, ihracat gelirlerimizin, son se
nelerdeki iyi veya kötü, bütün gayretlere rağ
men pek gelişme gösterememesi üzerinde duru
lacak bir noktadır. Yıllık 320 - 350 milyon do
larlık bir ihracat gelir seviyesi hiç de öğünüle-
cek rakamlar değildir. Hattâ iktisaden geri kal
mış memleketlerde bile benzerine rastlanmıyan, 
son senelerde ihracatı azalan memleketlerden 
biri haline gelmemiz ise, üzülünecek bir mese
ledir. 

1962 yılı tediye muvazenemize göre, 560 mil
yon dolarlık ithalâtımıza karşı, 350 milyon do
larlık ihracatımız olacaktır. Bunun da her yıl 
125 milyon dolar kadarı dış borç ödemelerine gi
decektir. Tediye muvaızenemizdeki açık ise 350 
milyon dolara yaklaşmaktadır, bu açık belki 
bu yıl dış yardım ve 'kredilerle kapanacaktır. 
Fakat, ilânilhaye bunun böyle gitmesine imkân 
yoktur. 

Yıllarca istihsalim artırılmasına ve ihracına-
dair çok sözler söylenmiş, önemli derecede de 
dış yardım yapılmış almasına rağmen kötü ida
re, bilgisizlik ve iyi organizasyon yapılmama- | 
smdan yıllardan beri aldığımız neticeler (hep 
kısır olmuş, hattâ bugünkü gibi vahîm bir hal
le karşı karşıya gelinmiştir. 

1953 ten 1958 ortasına kadar söz dintomi-
yen, başıboş gidiş ve takilbedilen enflâsyonist 
malî politika, ekonomimizin iç ve dış bünyesini 
büyülk ölçüde tahribederek muvazenesiz hale 
sökmüş, gerek bfütçe açıklarının ve gerekse Ik- I 
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tisadi Devlet Teşekkülleri (harcamalarının pek 
çoğunu emisyonla kapatılır duruma getirmiş
tir. 

Bu halin iktisadi ve sosyal hayatımızdaki 
çöküntüsü epeyce derin olmuştur, enkazının 
temizlenmesi için yine, ni'ee yıllar ve bin bir 
emek vermek ieaJbedecektir. 

işte 4 Ağustos - 1958 de dost ve müttefik
lerimizin tavsiyesiyle, bozulan muvazenenin 
düzelmesi ve ekonomik bünyenin selâmete ka
vuşması için manzume halinde birtakım ted
birler alınmıştır. Fakat ne çare ki, bu 'gayret de 
istenilen hedefe ulaşamamış, ne bütçe açıkları 
kapanabilmiş, ekonomide istenen istikrar temin 
edilebilmiş ve ne de İktisadi Devlet Teşekkül
leri kendi kendine yeter hale gelebilmiştir. 

Bu yılki bütçede, anlaşmalar, dış yardım ve 
kredilerden gayrı, tediye muvazenemizin fark 
vermemesi için daha 90 milyon dolarlık mun
zam kredinin alınmasına ihtiyaç, vardır. 

Ümüdediyoruz ki. Karma Hükümetimiz bu 
çok kısa zamanda görüldüğü gibi, iktisadi iş
lerimizin üzerine ciddiyetle eğilerek rrrüst'akar, 
gösterişsiz bir çalışma ile dost ve müttefikleri
mizden bu imkânı elbette ki sağlryacaktır. 

Memleketimiz çok partili hayata girdikten 
sonra, çekişmelere ve çetin siyasi gelişmelere 
sahne olmuştur, bu hal son yıllarda, bırakınız 
iktisadi hayatımızı, millî varlığımızı, tesanüdü-
ıniizü dahi tehlikeye, düşüren, maddi ve mânevi 
çatışmalara doğru girmiştir. 

Şükretmek gerekir ki, Türk milletinim sağ 
duyusu ve Silâhlı Kuvvetlerin müdahalesiyle 
27 Mayıs 1960 da bu kötü durum önlendi Ve 
bir buçuk yıl sonra da serbest seçimlerle Türk 
milletinin temsilcisi, şimdiki, Büyük Meclisi
miz kuruldu. 

Kabul etmek lâzımdır ki, yıllardan beri 
bütün kendi imkân ve dış yardımlara rağmen, 
istihsal hayatımız nasıl ilerlememiş, hat tâ ha
kikatte gerilemişse, bir de bunun üzerine, ge
çirdiğimiz bu bir buçuk yıllık intikal devrinin 
bizatihi bünyesinde 'olan, iktisadi huzursuzluk 
ve iş hayatıımızın 'aksaması da, eklenmiştir. 

Haliyle, piyasada meydana geden bu kaçı
nılmaz durgunluk, bilhassa âmme yatıranları
nın donması, özel sektörün kendi kabuğuna gir
mesi, sermayenin de çekilmesiyle başlıyan iş
sizlik, ekonomik hayatımızı elbette daha da 
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ağırlaştırmıştır. Fakat 15 Ekim seçimleriyle, 
yeni girdiğimiz Meclis rejimi devrinde, piyasa
nın da buna mukalbil gitgide huzur ve istik
rara kavuştuğunu görüyoruz. 

Bütçenin kalbulünden sonra, haşlıyaca'k 'ke
sif e'konoımik faaliyet ve onun yanında pOâınlı 
devrin, 'bir diğer nimeti olan1, âmme ve özel 
sektörlerin faaliyet safhalarının ayrılmasiyle, 
özel teşebbüs ve sermayenin de iiş sahalarına 
emniyetle akışını rahatlıkla göreceğiz. 

, Yalnız, ışunu hatırdan çıkarmamak lâzım
dır ki, iktisadi durgunluğu 'kaldırmak, süratli 
ve ciddî bir gelişmeyi teminle, 'ekonomik mu
vazeneyi ve sosyal adalet 'açısından, vatandaş
lar arasında ahenkli 'bir gelir dağıtımını dü
zenlemek için, Devletçe çok titiz davranıp, 
sağlam bir ımalî politika gütmek lâzımdır. 

Ayrıca, ancak 'huzura "kavuşmuş cemiyet
lerde, •müstalkar ve sağlam 'bir iktisadi, malî 
politikanın gerçek! eşebileceği 'katiyen, unutulma
malıdır. Biz, C. İT. P. Meclis Grupu olarak bu 
geçit devrinin 'bütün ıstırap verici unsurları
nı, Karma Hükümetimizin selâmetle geçiştire
ceğine ve iktisadi 'hayatimizi dalha parlak, ve
rimli neticelere yönelteceğine inanıyoruz. 

Sayın Hükümet Başkanının alâkalı Bakam
ları ile birlikte, istanbul'da her çevreden iş 
adamlariyle yaptığı temaslar, ekonomik haya
tımızın iç açıcı, ilk meyvaları olmuştur. 

Tüccar ve sanayicilerimizin Ihall'ini istediği 
meselelerin mümkün 'olanlarının süratle halle
dilmesi bu arada, G-elir ve Kurumlar Vergisinin 
taksitlere bağlanmasına, vergi borçlarının ele 
alınmasına İcra ve 'iflâs Kanununun â'dil öl
çülere bağlanmasına, kalkınma ve yatırım ban
kalarının ıkurulmasma, Maden Kanunu tadilâ
tına, Doğu'da yapılacak yatırımlar için teşvik 
edici verigi tedbirleri düşünülmesine dair esas
lar ve kanun tasarıları hazırlanması diğerleri
nin de üzerine ciddiyetle eğilinmesi, Ih'iç değilse 
üç ayda 'bir 'iş adamlariyle ilgili :beş Bakandan 
müteşekkil !bir heyeti, iktisadi konularda temas 
etme kararı, karşılıklı anlayış ve çalınma mev
zuunda çiok tesirler yaratmıştır. 

Bilhassa Sayın Başbakanın «İktisadi kanun
ların konmasında ve değiştirilmesinde, Hükümet 
tasavvurlarını bileceksiniz. Kararlar ve Büyük 
Meclis kanunları, nihai §eklini almadan, (bun
ların memleket ihtiyaçlarına mutabık olması 
için, sizin görüşlerinizden faydalamlacalktır, Her 
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halde, sözüne güvenilir, beklenmedik, baskın 
şeklinde karar adedi olmıyan, bir idare sistemi 
kuracağız.» Şeklindeki sarih teminatı piyasa 
üzerinde geniş bir ferahlık yaratmıştır. 

Ayrıca, yani iş sahalarına yatırılacak ka
zançlara aynı şekilde vergi muafiyeti tanınması 
gibi, lortaya konan bütün bu hususlar, C. H P. 
Meclis Grrupumuzca çok: yerinde mütalâa edil
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi, Bakanlık faaliyetleri ve ekonomik ha

yatımızla ilgili bâzı önemli konulara temas et
mek istiyorum. 

Mevcut tediye muvazenesi açığımızın kapa
tılması, artan nüfus ve yükselen hayat stan
dardı karşısında ihtiyaçlarımızın giderilmesi 
için, istihsal ve ihracatımızın süratle ve ciddî 
olarak geliştirilmesi lüzumu şüphesiz inkâr edi-
lemiyecek bir hakikattir. 

Müşterek pazara üye olmak istediğimiz bu 
devrede, ihracatımızın anlaşmalı memleketler
den ziyade, serbest döviz sahasına müteveccih 
bir istikamet almasına çalışırken, muayyen zirai 
ihraç mahsullerimizden başka yabancı pazar
larda istenen daha neler varsa onları tesbi't ve 
etütlerini yaptırmak, program haline getirmek, 
zirai gücümüzü de o sahalara teksif edip geliş
tirmek iktiza, eder. 

Ziraat, balıkçılık, sanayi mamul ve el 
sanatları, 'turizm, maden gibi alanlaıın çeşitli 
kollarında yıllardan beri ihracatı geliştirecek, 
dış pazarlar bulacak, ciddî ve semereli bir mesai 
yapılmamıştır. 

Yegâne ihracat gelirimizi teşkil eden, he
men hemen bütün zirai mahsullerimizin ihra
cında, muayyen kalıpların içinde donup, aktif 
hareket edemeyişimiz bize çok pahalıya mal ol
maktadır. 

Hele, istihsalin biraz fazla olduğu yıllarda, 
derhal ihraç tıkanıklığı meydana gelmekte, bun
dan sonra mahsul fiyatları düşmektedir. Böy
lece, almteri ve emeğini değerlendiremiyen müs
tahsilin yeni istihsal kampanyasındalki imkân ve 
kabiliyeti de tahribedilmektedir. 

istihsalin artmasında, istihsal masraflarının 
mümkün olduğu kadar kısılması ve mahsulün de
ğer fiyatla satılması, ihraç imkânları üzerindeki 
pürüzlü yolların temizlenmesi büyük rol oyna
maktadır. içine girdiğimiz plânlı ekonomi dev
rinde, bu mevzular üzerine önemle eğilinmiş ol-
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masını görmek, tek tesellimiz bulunmaktadır. Te
mennimiz istihsal kaynaklarımızı ciddî ve süratli 
bir şekilde harekete geçirip, verimle birlikte, ih
raç gelirlerimizi bir an evvel artırmaktır. 

Malûmunuz olduğu veçhile 4 Ağustos 1958 ka
rarlarından sonra ithalâtımız, belli devrelerde 
tesbit olunan kotalarla yapılmaktadır. Bu yıl ki, 
8 nci kota hazırlıkları geniş çalışma ve Odalar 
Birliği ile temas neticesinde ikmal edilmiştir. 

Ufak tefek bâzı aksaklıklara rağmen, 8 nci ko
tanın ıbuıgünkü piyasa ihtiyacına cevap veren iyi 
bir kota olduğu intibaını yarattığını görüyoruz. 
Bundan sonraki kotalarda, daha geniş temas ile 
ihem memleket iş ihtiyacına cevap verecek ve hem 
•de döviz sarfiyatını, hesaplı, ciddî bir tutuma 
bağlıyan 'çalışmaların yapılacağına inanıyoruz. 

iktisadi hayatımızda durgunluğun gideril
mesi, iş hacminin kabarması için ticaret erbabı 
tarafından halli istenen konulardan biri de «Ser
vet beyannameleri, 'bunların açılmadan iadesi ve 
'bu usûlden vazgeçilmesi» olmuştur. Bu suretle, 
piyasada hüküm süren durgunluk mühim ölçüde 
kalkacak, sermaye çekilmesi zail olacak, Banka 
mevduatları artacak denmektedir. 

Gerçi, bu beyannamelerin alındığı vasat, ha
tırlanacak olursa psikolojik bakımdan, iyi seçil
memiştir. Arazi, Bina, Kurumlar Vergisine zam 
yapıldığı, tasarruf 'bonolarının ihdas edildiği bir 
zamanda, ıbu usulün konması iyi olmamıştır. Fa
kat, unutmamak lâzımdır ki, Gelir Vergisini ka
bullenmiş çok memlekette, vergi randımanını ar 
tırması ve oto - kontrolü tesis bakımından, takvi
ye edici bir müessese olarak bu usul vardır. Vergi 
reform komisyonu da bu yolu tavsiye etmektedir. 

Kanaatimiz odur ki, normal bir rejime kavuş
tuğumuz bu devirde malî ve ekonomik bünyemiz 
şartlarına uygun bir şekilde 'bu mevzuun kısa 
zamanda ele alınıp halledilmesi lâzımdır. 

Memleketimizde yekûnu 1 milyar 200 bini bu
lan ve 5 - 6 milyon nüfusu ilgilendiren küçük es
naf ve sanatkârların teşkilâtlanması, memleket 
iktisadiyatı ve bu geniş kütlenin halkla münase
betleri bakımından önemli 'bir konu olarak karşı
mızdadır. 

Ticaret ve Sanayi Odalarına muvazi olarak, 
esnaf ve sanatkârların da meslekî yönden birleş
melerini kapsıyan, yeni bir kanun tasarısı evvel
ce Bakanlıkça hazırlanmış ve Millet Meclisi Tica
ret (Komisyonunda görüşülmesine başlanmıştır. 
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5373 sayılı Kanunla kurulan 3 000 e yakın 

muhtelif esnaf, sanatkâr, dernek ve birlikleri, 
muayyen maksatlar dışında mensuplariyle ciddî 
ve esaslı münasebet kuramamışlar, malî imkân-
larca mahdut, meslekî ahlâk ve disiplini temin
de müeyyidesiz kalmışlar, gerek mensupları ve 
gerekse ekonomik münasebette bulundukları 
halk kütleleri için ise başarılı olamamışlardır. 

Esnaf ve sanatkârlar için, gelişen iktisadi ih
tiyaçları her bakımdan sinesinde toplıyan, hak 
ve vecibelerini ve kredi imkânlarını tanzim eden, 
çırak, kalfa ve ustalık müesseselerini ihdas eden 
yeni tasarının, Millet Meclisine geldiğinde, Yük
sek Heyetinizce de kabulüne çalışmak, C. H. P. 
Meclis Grupiı için yerinde ve zevkli bir vazife 
•olacaktır. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkâr ihtiyaçlarını kar
şılamak için Halk Bankası imkânlarının artırıl
masının, beher esnaf ve sanatkâr için 2 500 lira
dan 5 000 liraya çıkarılan limit hadlerinin rea-
lize edilmesinin ve Halk Bankasının geniş bir 
şekilde tevdiat sahasında da çalışmasının temi
nini önemli bir konu olarak saydığımızı ifade 
etmek isteriz. 

Esas karakteri itibariyle bir ziraat memle
keti olan Türkiye'miz nüfusunun % 70 i çiftçi
likle iştigal etmekte, millî gelirimizin % 45 i de 
ziraatten sağlanmaktadır. Ayrıca, sanayi ve ti
caret gibi diğer önemli ekonomik sektörlerin 
faaliyeti de hemen, hemen çoklukla ziraate da
yanmaktadır. 

istihsalin artırılmasında, kredi imkânları 
bakımından hakikaten en büyük hizmeti Zira
at Bankası yapmaktadır. Bugün, Bankaca zirai 
sektöre doğrudan doğruya veya kooperatifler 
eliyle açılan kredilerin yekûnu bir buçuk mil
yar lira civarındadır, buna mukabil memleket 
çiftçisinin ihtiyacı olan kredi miktarı ise 5 -6 
milyar lira kadar hesaplanmaktadır. 

Kaldı ki, bankaca köylüye verilen kredi ye
kûnunun % 80 i kısa vadelidir, bunun da he
men hemen pek çoğu çiftçinin ödeme gücünü 
kaybetmesi dolayısiyle «Senet yenileme» şek
linde olmaktadır, istihsali teşvik için verilen 
krediler geçmiş yıllarda ciddî bir kontrola tâbi 
tutulmadığından, istihlâk kredisi haline çevril
miş ve bugün asıl fonksiyonunu ifa edemez du
ruma düşürülmüştür. 

Tediye muvazenesinin sağlamlaşmasını ve 
ekonomik kalkınmasını, zirai istihsalin artırıl-
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masına dayayan memleketimizde, bilhassa kü
çük çiftçilerin kısa vadeli ve senet değiştirmek 
suretiyle ödemekte olduğu borçlarının, bir de
faya mahsus olmak üzere 3 - 5 yıllık taksitlere 
bölünmesini, ayrıca işlerini yürütmesi bakımın
dan münhasıran istihsalde kullanmak kaydiyle, 
ciddî kontrola tâbi tutarak bir miktar daha 
kredi verilmesi imkânları üzerinde durulmasını, 
meselenin ehemmiyetine binaen çok lüzumlu mü
talâa etmekteyiz. 

Ayrıca, bankaca tatbik edilen ve çok eski
den hazırlanmış olan arazi kıymet baremleri
nin, gayrimenkullerin bugünkü rayiçlerine gö
re süratle düzeltilmesi zaruretini duymaktayız. 
Verilecek kredilerin ciddî bir kontrole tâbi tu
tulması, ziraat teşkilâtiyle banka arasında mut
laka müessir bir iş birliği yapılması, hattâ müm
kün okluğu kadar aynı kredi verilmesi ve ay
rı ayrı her mahsul yerine işletmeyi bir bütün 
olarak kabul edip krediyi bir yekûn olarak mü
talâa etmenin uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Bunun yanında, zirai kredi faiz hadlerinin 
daha mutedil mabetler içerisinde, tesbitini sağ-
lıyaca'k tedbirlerin alınmasını, kısa vadeli kre
dilerin, imkânları genişletilecek olan Tarım 
Kredi Kooperatiflerine kaydırılmasını, Ziraat 
Bankasmm ise orta ve uzun vadeli krediler 
üzerinde çalışması suretiyle, /kontrollü kredi 
tatbikatına geçilmesini grupumuzea uygun gör
mekteyiz. 

Muhterem Arkadaşlarım : 
Türkiye, etrafının döîtte üçü denizle çevri

lidir, bütün sahillerimizde, 'bahusus Karadenizle 
Akdeniz'i birleştiren boğazlarda göç sebebiyle 
balık mevzuunda çok geniş bir istihsal yapmak 
imkânı vardır. 

Hem memleketin beslenme ve döviz kaynağı 
olmaısı, hem de ekonomik alanda, işsiz kalan 
nüfusun, muayyen bir kısmının balıkçılık ko
luna aktarılması bakımından, bu mevzuun işle
mesi üzerinde önemle durmak icabeder. 

Yıllardan beri balıkçılık, konusunun, Ticaret 
Bakanlığının bir masasında idareye kalkışılmış 
olması Türkiye'ye çok kayıplara malolmuştur. 
Süratle artan nüfus ve işsizlik karşısında, di
zimizin dibindeki deniz ve göl hazinelerinden 
istifade edemeyişimiz bizim mesuliyet duygu
muzu rencide etmelidir. 

Ne yazıktır ki, bu meA'zuumuz hâlâ, mevcut 
köstekleyici birtakım mevzuat ye bilhassa 80 
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yıl evvelki, 1882 tarihli Zabıtai - Saydiye Ni
zamnamesi ile idare edilmektedir. Bütün bu sa
hil ve göllerimizde mevcut balık depoları, bun
ların cinsleri, verim kabiliyetleri hakkında hiç 
malûmat edinmemişiz, araştırma yapmamışız 
yuva, göç yerlerini tesbit edememişizdir. 

Oysa ki, birçok denizci memleketler geniş 
teşkilâtlar kurarak ekonomik kalkınmalarına 
ve beselenmelerine sadece bu yönden muazzam 
hizmetlerde bulunmuşlardır. Hemen hemen her 
Garp memleketinde balıkçılık mevzuu, ya Ta
rım Bakanlığı içinde müştereken veya geniş 
müstakil bir teşkilât olarak idare edilmekte
dir. 

Bizde de, bu önemli konunun hiç değilse 
bir Genel Müdürlük halinde ve müessir bir 
tarzda işlemesi şarttır. Bilgi ile geniş imkân
lara sahip, istihsal ve satış kooperatifleri ha
lindeki teşkilâtlanmalar olarak, kendimizi bu 
deniz ve göl hazineleri üzerine eğmeliyiz. Ar
tan nüfus ve yükselen hayat standardı ile, iş
sizlik ve döviz ihtiyacımın karşısında, mevcut 
su mahsulleri hazinelerimizin süratle işletilme
si için, en geniş imkânlarımızla harekete geç
menin önemini, yüksek takdirlerinize bırakı
yoruz. 

Bunlardan başka 4 . S. 1958 den beri güm
rüklere gelen, bedelleri Ödenmiş, fakat birta
kım formaliteler gibi türlü sebeplerle gümrük
lerden çekilememiş olan, bilûmum sınai ve ti
cari malların, hiç değilse kotada bulunanları
nın, bir an evvel, çekilmesi konusu süratle hal
ledilmeli, milyonlarca liralık bu emtia ekono
mik hayatımıza karışmalıdır. 

Ayrıca, hazırlanmış ve mütalâa için Bakan
lar Kuruluna sevk edilmiş olan Tarım Satış, 
Kredi ve Kooperatifçiliğe ait tasarılarla, Ba
kanlık teşkilât kanun tasarısının süratle yük
sek heyetinize gelmesini ve memleket ihtiyaç
larına göre kanunlaşmasını temenni ederiz. 

Böylece, memleketin hızla artan çeşitli ik
tisadi ihtiyaçlarının karşılanması, bu arada is
tihsali kıymetlendirmek, yeni döviz kaynakları 
elde etmek ve sağlam bir piyasa kurulmasını 
teminle, milletlerarası iktisadi münasebetleri
mize, dış pazarlardaki istek ve tahavvülleri tet
kik etmek, ekonomik alanda, içte ve dışta teş
kilâtlı hale gelmek mümkün olacaktır. 
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Bu vesile ile yüksek heyetinizi C. H. P. Mec

lis Grupu adına selâmlar, hürmetlerimi suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, gruplar adına görüş
meler sona erdi. Şimdi, şahısları adına konuşa
cak arkadaşlardan, Sayın İsmail Hakkı Yılanlı-
oğluî Yok. Sayın Tahsin Telli. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlarım, Ticaret Vekâletinin «bütçesini tet
kik ederken, burada bilhassa Et ve Balık Kuru
munun durumuna temas etmeyi lüzumlu görü
yorum. Arkadaşlar her nedense Türkiye'de ihti
sas sahibi elemana kıymet verilmemektedir. 
Bunun neticesi olarak, Et - Balık Kurumu, ku
rulduğu günden bugüne kadar asıl \m branşı 
temsil etmesi gereken elemanlar tarafından 
temsil edilmemektedir. Bir zamanlar yüksek 
mühendislerin elinde kalmış, bilâhara hukukçu
ların eline geçmiş şimdi de başka hranştaki-
ler tarafından idare edilmekte ve bu sebeple
dir .ki, hiç bir zaman kârlı bir netice temin edi
lememiştir. 

İkinci bir husus da şudur: Kadrolara dikkat 
edilirse, burada bir hayli yüksek mühen
dis arkadaş vardır. Bu müessese kuru
lurken, makinalar monte edilirken bir hayli 
yüksek mühendis alınmış, inşaatın bilâhara in
şaat ve monte bittiği halde bunlar kadrolarda" 
çıkarılmamıştır. Onun için bu 'mühendisler, bu 
müesseselerin bütçesine tam bir yük halindedir. 

Diğer bir husus da şudur: Bu müessese hay
van alımında müstahsille bizzat karşı karşıya 
gelmektedir. Büyüik tüccarlar, muhtelif yollarla 
bağlantı yapmakta ve müstahsil ancak bu tüc
carlar vasıtasiyle hayvanlarını kombinaya ver
mektedirler. Bu da ımüstahsılm lehine olma
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığını 
alâkadar eden diğer bir husus da, hayvan piya
sasını tanzim etmek ve hayvan borsasına dik
kat etmektir. Birçok zamanlarda doğu bölge
sindeki hayvanlar, Anadolu'nun muhtelif şehir
lerinden, istanbul veya Ankara gibi istihlâk 
merkezlerine ihracedilmektedir. Hayvanlar bu
ralara geldiği zaman, bu bölgelere yerleşmiş, 
müstehliki devamlı surette istismar eden top
tancı kasaplar fiyatlara müessir olmakta ucuz 
fiyata hayvanları satın alarak müstahsili zarara 
uğratmaktadırlar. Buna rağmen fiyat indiri-
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nünden müstehlik gene istifade edememektedir. 
Benim Ticaret Bakanlığından temennim, fiyat 
politikasına hâkim olup müstahsili, gerek top
tancı tüccarla gerekse Et ve Balık Kurumu ile 
düzensiz karşı karş^yia bırakmasınlar ve müstahsi
lin zarara uğramaması için gerekli tedbirleri 
alsınlar. 

Temenninlerim bunlardan ibarettir. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili sayın Muh
lis Ete. 

MUHLİS ETE (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Hükümet teşkilâtında hiç
bir vekâlet yoktur ki, Ticaret Vekâleti kadar 
tenkide mâruz kalsın. Gene Hükümet teşkilâ
tında az vekâlet vardır ki, bu kadar muazzam 
bir sahaya nüfuz edebilsin. Yani hem iç ticare
tin bütün teferruatiyle, hem de dış ticaretin 
bütün teferruatiyle uğraşabilsin ve bunu bu im
kânlarla yapabilsin. Bunlar hemen hemen 
mümkün değildir. 10 küsur sene evvel bu ve
kâlette çalışmış olan bir arkadaşınız olarak ifa
de edeyim ki ; bu şartlar altında bu vekâletten 
daha büyük hizmet yapması beklenemez Bu ve
kâleti esaslı bir şekilde teçhiz etmek ieabeder. 
Bunu yapabilmek için yeni bir teşkilât kanunu 
çıkarmak kâfi değildir. Teferruata girmeden 
şunu tekrar arz ve temenni ediyorum ki, mün
ferit teşkilât kanunlarına ve hususi kanunlara 
gitmeden evvel Vekâletin tanzim edeceği eas-
lar tesbit edilsin ve bu suretle bir hazırlık ya
pılsın. Tabiîdir ki, bu prensipler de Hükümeti 
teşkil eden partilerin programlarından mülhem 
olunacaktır. 

Benim söyliyeceklerim bu kadar. Arkadaş
larıma bu güç. şartlar altında muvaffakiyetler 
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen oylarını kullansınlar. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

Başkan, çok muhterem milletvekilleri; bu kür
süden yapılan birçok konuşmalar, öteden beri 
arkadaşlarımız arasında seçmene selâm olarak 
vasıflandırüır. Bendenizin, Ticaret Vekâleti \ 
bütçesinin önemine ve diğer bütün bütçelerin 
önemine rağmen muhterem milletvekili arka
daşlarınım sıralarının boş bulunması hasebiyle 
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sözlerime, milletvekili arkadaşlarımı seçmenle
rine şikâyet etmekle başlıyacağım. (Alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, Ticaret Vekâleti büt
çesi konuşulurken biraz evvel konuşan muhte
rem arkadaşlarımın dokundukları noktalara 
pek temas etmeden iki üç konu üzerinde bâzı 
kısımları izah edeceğim. 

önce bu Vekâletin Esnaf Dernekleri Kanu
nunu bir an önce Büyük Millet Meclisine getir
mesini ve esnafın bir disiplin altında mensubol-
dtığu derneğin içinde bulunmasını öğrenmesini 
•temin etmesini rica edeceğim. Çünkü bugünkü 
şartlar altında esnaf dernekleri, bâzı şahısların 
politika oyunlarına alet olmakta ve hattâ bir 
arpalık haline gelmiş bulunmaktadır. Eğer, ka
nun bir an evvel çıkarılırsa, fabrikası bulunan, 
fabrikatör olan ve Ticaret Odasında kayıtlı bu
lunan insanların esnaf adı altında esnaf dernek
lerine girmesini ve oraya nüfuzunu önlemiş olu
ruz. 

Bu Bakanlığa bağlı bulunan müesseselerden 
Et ve Balık Kurumuna bir nebze dokunmak 
isterim. Et ve Balık Kurumu memlekette en 
ham ve işlenmesi en çok imkân dâhilinde olan 
'bir mevzuun sahibidir. Fakat, bugün üç. tarafı 
sularla çevrili olan hu güzel vatanda bir halik 
sanayii ve balık istihsal mevzuu ele alınmamış
tır. Karasularımızdan, Yunan gemileri maalesef 
bizim temin edemediğimiz balık istihsalini te
min etmektedirler. Balıkçılığımızın hu perişan 
hali yanında et mevzuumuz da yer almaktadır. 
O da perişan bir vaziyettedir. Bu kurum büyük 
imkânlara sahiptir. Fakat bugün kombinaları
mız, depolarımız maalesef boştur. Et bulunma
maktadır. Bu niçin böyledir? Bu müessese bu
gün bir mezbahacılık yapmaktadır. Meselâ; bi
zim Antalya'da bir Et ve Balık Kurumu depo
su vardır. Bunun idaresi Ankara'dan yapıl
maktadır. Deponun muhasebecisi, müdürü yok
tur. Depo, bir veteriner tarafından idare edil
mektedir. Eğer şu anda hesap uzmanları bu 
depoya el koyacak olsalar, defteri tutulmamış 
bir ticari müessesenin aylardır ve hattâ yıllardır 
gayrikanııni bir şekilde çalıştığını tesbit eder
ler ve tahmin ederim ki, Amerika'dan gelen ve 
bize ucuza verilen yağlan sabunculara satmak 
suretiyle elde edilen kazancı, Et ve Balık Ku
rumu mensupları vergi cezası olarak ödeseler, 
yine vergiyi bitiremezler, 
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munun bu aczinin yanında biz hiç olmazsa diğer 
küçük yerli balıkçıların himayesi üzerinde du
ralım. Bunları balık motorlariyle, balık ağlar-
riyle ve modern balıkçılık malzemeleriyle teç
hiz etmek mecburiyetindeyiz. Et ve Balık Ku
rumu elindeki modern balıkçılık araçlarını baş
kalarına ucuz fiyatlarla vermekte ve onların da 
istifadesini sağlamak zihniyetiyle çalıştığı ma
lûmunuzdur. 

Kurumun, balıkçılarımızın elinden tutarak 
küçük çapta balıkçılık yapan balıkçılarımızın 
kalkınmasına çalışmalıdır. Lüzumlu olan balık
çılık malzemeleri de kotalara dâhil edilerek 
modern malzemelerin ithali cihetine gidilmedik
çe bu hususta bir ilerleme kaydedilemez. 

ithalâtçı tüccar .meselesine temas etmek is
tiyorum. Kotalar Anadolu'daki tüccara geç, in
tikal ettirilmektedir. Yani kotalar ilân edildik
ten sonra tüccara geç bildiriliyor ve bu tüccar ge
rekli formaliteyi tamamlayıncaya kadar ve bun
lar postada beklerken zaman geçtiği için ithal 
hakkını kaybetmektedir. Bu suretle ithalât 
hakkı yalnız birkaç büyük şehirdeki büyük tüc
carların inhisarı ve imtiyazı altında kalmakta
dır. Bu memlekette, Anadolu'nun her yanında
ki ithalâtçı tüccarın hakkını korumak mecbu
riyetindeyiz. Bunu ehemmiyetle kaydetmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi keserken, 
Ticaret Vekâletinin 1902 bütçesinin dar çerçe
vesi içinde arzulanan gayeye varamıyacağmı 
bildiğim halde gönülden iyi temennilerimi bil
dirir hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan K-albadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, 

arz edeceğim husus gayet kusa olacaktır. Bi
rincisi; hayvancılıkla iştigal eden vatandaşla
ra Et - Balık Kurumu tarafından 10 ilâ 25 (mil
yon lira arasında bir para dağıtılmıştır. Dağı-
tılmalkta -olan bu paralar uygun 'olarak dağıtıl-
m'amıiştır. Hayvancılıkla iştılgal 'etmifyen bu va
tandaşların bâzıları türlü yollara ba'şvurmuşlar, 
kendi üzerlerindeki menkul veya gayrimenku'l-
leri ailelerine veya 'bir üçüinoü şahısa devret
mişlerdir. Ama bu arada, hakiki meslek 'erba
bının bu paralarla alıp geldikleri hayvanlar, 
Et ve Balık Kurumu tarafından yılların kurak 
gitmesinden 'alınabilecek nitelikte olmadığın
dan alınmamış, 
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Bu Vekâletin yapacağı iş, 'her şeyden evvel 

fiyat politikasını, iç ticaret politikasını, kredi 
politikasını, su malhsulleri politikasını ve dış 
ticaret politikasını hangi esaslar dâlhilinde yü
rütüleceğini tesibit 'etmesidir. Bunu Devlet 
Plânlama Teşkilâtiyle görüşüp, diğer Vekâlet
lerle görüşüp koordine •miktar, sonra Teşkilât 
Kanununu vücuda getirmesi lâzımdır. Ancak 
'böyle bir Teşkilât Kanunu ve malî imkânları-
mı'z ayarladıktan aonra idlere başlanabilir. Et 
ve Balık Kurumu tarafından 'gayesi dışında sa
tıldığı ifade edildi. Bunu tetkik ettim. Sureti 
katiyede böyle değildir. Satılanlar, E t ve Balık 
Kurumu tarafından ithal edilen süt tozu, pey
nir ve tereyağlarıdır. Diğerleri ise Kızılay ta
rafından tamamen ıgayei'eriine uygun sarf edil
mektedir. 

Diğer bir husus da; Et - Balık Kurumunun 
Şark'talki hayvan mubayaası ile ilgili tutumu 
(hakkındaki ifadeleridir. 'Bunda da yanlışlık 
vardır. Sa r f t ak i hayvan mubayaasını Tica
ret Bakanlığı yapmaktadır. Et - Balık Kurl-
mu, kendisine verilen müsait randımanlı hay
vanları keser ve satar. Mubayaa yapma'z. Bu 
mubayaadaki aksaklık bu Kuruma ait değil il
gili Bakanlığa aittir. 

Hürmetlerimle. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Ha
lûk Nur Baki. 

HALÛK NUR 'BÂKİ (Afyton Karattıisar) — 
Mu'hterem arkadaşlarım, Ticaret Vekâletinin 
çtok 'büyük bir kapasitesi vardır. Bunun yanın
da teşkilât 'bakımından hakikaten ejok dardır. 
îç ve dış ticarete 'büyük önem vermemiz ge
rekmektedir. 'Bugün benüiz hudutları kesinleş
memiş 'memleketl'er bile iç ve dış ticarete bü
yük önem verme'kteler ve ticaretlerini ilmî 
esaslara göre düzenlemektedirler. (Bizim de ti
caretimizde, arzumuz, Müşterek Pazara ithali
mizi sağlıyacaik ticari bir seviye meydana ge
tirmektir. Ticari durumumuz, bu .mecburiyetle 
karşı karşıyadır. Halbuki Ticaret Vekâleti 
teşkilâtı 'bu bakımdan çok daldır. Konstrüksi-
yonunun çok geniş çapta tutulması gerekir. 

Müşterek Pazara 'giriş hazırlıklarımızın 
ciddî bir çalışma esasına bağlanması ve ciddî 
bir zemin üzerine bina edilmesi 'gerekmektedir. 
îç ticaretimizde en önemli olan bir no'kta; bir
çok ticari mevzuatımızın köyd<en 'büyük şdhire 
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kadar, 'hayvancılıktan ithal ve ihraç mevzula-
rına kadar, standard'izasyona tâbi tutulması
dır. Arızalar ancak palyatif tedbürierle gelip 
geçirtli'lmektedir. Mevzii usullerin bugünün mo
dern ticaret anlayışıyla telife imkân olmadığı
nı belirtmek isterim. 

Bir diğer noktada, sosyal Devlet nizamı 
içine girmek mecburiyetinde bulundüğumuz-
dur. Anayasamızın bize bu mecburiyeti yükle
mesi karşısında büyük tüccarların ve ticari 
hayatımızdaki birtakım çekimser tarafların gi
derilmesi lâzımdır. 

Sosyal Devlet anlaımiyle birtakım liberal 
yatırımların, liberal ticari davranışların, bir
birine mutlaka zıt olması icabetmez. Yani ti
caret alanındaki faydalı gelişmeleri sağlıyacak 
birtakım hareketlerin sosyal Devlet anlamın
dan çekinmemeleri lâzımdır. Ancak bâzı ah
valde, istemiyerek buna biz sebeboluyoruz. 
Meselâ, servet beyanı Gelir Vergisine has bir 
faktör olduğu halde bizdeki alınış ve tatbik 
tarzı haldi olarak ticaret âlemimizde bir çe
kinme ve sıkıntı meydana getirmiş ve cidden 
baltalayıcı bîr tesir icra etmiştir. Bu bakımdan 
memlekette sosyal hareketlerin, ilmî ve ciddi 
bir şekilde sosyal müesseselerin kurulnrasınm, 
ticari alandaki birtakım liberal hudutları teh-
didetmiyeceği hususuna vatandaşı inandırma
mız gerekir. Diğer taraftan hiçbir liberal mem-
^ e ' t t e , sosyalizasyonu en az olan memle
kette dahi rastlanmıyacak fahiş faiz hadleriyle 
karşı karşıyayız. Bu,, hususta da za'fa düşül
müştür. Dünyanın hiçbir liberal memleketin
de faiz hadleri bu kadar değildir. Anadolu 
ticareti diyebileceğimiz büyük bir halk taba
kası, orta ticaret sınıfı bu fahiş faiz hadlerinin 
altında inlemektedir. Kazancının yüzde 70 ini 
faize vermekte, yüzde 30 unu da evine götür
mektedir. Bunun üzerinde ciddiyetle durmak 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
HALÛK NUR BAKÎ (Devamla) — Bir de 

dış ticarete ait -hazırlıkları yaparken muhtelif 
vesileyle anlatıldığı gibi, Müşterek Pazara, Av
rupa Birliğine girecek şekilde kendimizi ayar
lamamız lâzımdır. Dış ticaretteki hüviyetimiz, 
Müşterek Pazara " girmemizi temin edecek, hi
leli veya bozuk kaliteli maddelerin sureti ka
tiyede ihracından sarfınazar edilerek bu hu
susta gerekli tedbirlerin Ticaret Bakanlığm-
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ca alınması lâzımdır ki, ancak bu sayede Müş-
terdk Pazara girme hakkını kazanmış ve müs
takbel bir üyesi olmıyan hak kazanılmış ola
caktır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim Su İşleri ve Kara
yolları Umum Müdürlüğü bütçelerinin oylama 
muamelesi bitmek üzeredir, oylarını kullanmı-
yan sayın üyeler lütfen kullansınlar. 

Kifayeti müzakere takriri var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Bakanlığı - bütçesi üzerinde yapılan 

konuşmalar bundan sonra Sağlık Bakanlığı 
bütçesinin de müzakere edileceği nazara alına
rak Tüzük hükümlerine göre altı milletvekili
nin konuşmuş olması ve tenevvür etmiş bu
lunduğumuzdan müzakerenin kifayetini arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
M. Rıza Bertan Hüsamettin Tiyanşaıı. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (.Erzincan) — Tak
ririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, Ticaret Vekâleti bütçesin
de 9 arkadaşım söz istemişlerdir. 9 arkadaşın 
konuşmaları 5 er dakikadan 45 dakika tutar. 
9 arkadaştan beş, altı tanesi konuşmuşlar, ge
riye iki, üç arkadaş kalmıştır. Zaman mevzuu 
üzerinde bu kadar hassas olmıyalım. Nihayet 
onların da konuşması beş on dakika sürecektir. 
Müsaade edin onlar da görüşlerini açıklasınlar. 

BAŞKAN — Önergeyi reylerinize arz etme
den evvel söz alanların isimlerini okuyorum. 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Muammer Erten, 
Süreyya Koç, Sabri Keskin, Zeynel Gündoğdu, 
Fahir Giritlioğlu. 

Şimdi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, buyurun. 
TİCARET BAKANI YERİNE SANAYİ BA

KANI FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muh
terem arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı bütçesi 
vesilesiyle temenni ve tenkidlerde bulunan ar
kadaşların görüşleri tesbit edilmiştir. Ben, bu 
temenni ve tenkidlerc cevap arz ederken, bil-
hassi Vekâletin vazifeleri ve teşkilâtı mevzuun
da yapıcı tenkidlerde bulunan arkadaşlara ce
vap arz etmekle sözlerime başlamak istiyorum. 
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ğılışı, gerekse ifasında tedahülleri bertaraf et
mek, güçlükleri ikmal ve itmam etmek maksa-
diyle bir müddetten beri Türkiye ve Orta - Do
ğu Âmme İdaresi Enstitüsü, Devlet Plânlama 
Dairesi ve Devlet Personel Dairesi ile müştere
ken bir mesaiye, mütehassısları başlatmış bulun
maktadır. Bu itibarla Bakanlığın üzerine alaca
ğı vazifeler ve bu vazifelerin ifası için lâzımge-
len kadro, diğer Bakanlıklarda olduğu gibi Ti
caret Bakanlığında da bu mesainin sonunda 
rasyonel olarak tesbit edilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan bu mesainin neticesine göre 
gerekli tadillerin yapılması maksadiyle Hükü
mette eskiden beri yapılmış olan tetkikler de 
mevcuttur. Ve bir tasarı hazırlanmaya başlan
mıştır. Vekâletin, vazife, teşkilât ve kadroları 
hakkındaki bu umumi mütalâadan sonra arka
daşlarımızın diğer . tenkidlerine cevabımı arz 
etmek istiyorum. 

İktisadi ve ticari hayatımızı, içinde bulun
duğu durumdan kurtarmak için Hükümetinizin 
yaptığı teşebbüs ve gayretler malûmunuzdur. 
Fakat, takdir buyurursunuz ki, iktisadi hayatı, 
iktisadi faktörler kadar, iktisadın dışındaki 
faktörlerin gelişmesi de fazla durgunluğa gark 
edebilir. Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, 
iktisadi sahada da iç âlemimize ferahlık vermek 
gayesi ile ciddî teşebbüslerde bulunulacaktır. 

İktisadi hayatın darlıktan kurtarılması; sa
dece iç, âlemini inkişafa mazhar etmekle kalmı-
yacak, Devletin gelir imkânlarının artmasında 
ve bir canlılığın meydana gelmesinde gerekli 
rolü oynıyacaktır. Memlekette resmî sektör ya
nında özel sektörün de ferahlık içinde, güven
lik içinde yatırımlarda bulunmasına imkân sağ
lanacaktır. Bu itibarla, Hükümet programımız
da defalarca belirttiğimiz veçhile iktisadi haya
tımızın durgunluktan kurtarılması, geniş ölçü
de siyasi istikrarın ve siyasi şartların iş haya
tına güvenlik vermesi ve ona muvazi olarak 
da iktisadi hayatta Hükümetin alacağı tedbir
leri mütalâa etmekteyiz. Bu umumi izahların 
sonunda arkadaşlarımızın münferit temenni ve 
tenkidlerine cevaplarımı arz edeceğim. 

Sayın İsmail Gence arkadaşımın temas et
tiği mevzulardan bu vatandaşlar da borçlarını 
ödiyememiştir. Gaye, her no olursa olsun bu 
vatandaşlar da icra ve hacizler dolayısiyîe pe
rişan bir hale düşmektedirler. Bu vatandaşla-
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nn daha fazla perişan duruma düşmemesi için 
hacizleri durdurulmuştur. Fakat, yarın tekrar 
faaliyete geçebilir. Bu vatandaşların hepsi dert
lidir. Devletin bu hususta yeni bir çare araması 
arzu edilmektedir. Ziraatin bir kolu olan hay
vancılıkta diğer zirai borçlar gibi muamele gö
rerek on yıl taksitlere bağlanmalıdır. 

İkinci maruzatım Amerikan Yardım Kurulu 
tarafından gönderilen süt tozu, peynir ve tere
yağının bütçenin diğer Mecliste müzakeresi 
sırasında kooperatifler üzerinde durmuş olaca
ğım. Filvaki, kooperatiflerin inkişaf ettirilmesi 
hususu yeni Anayasamızda geniş ölçüde yer 
almış bulunmaktadır. Hükümet, bugüne kadar 
müstakil bir kooperatif kanunu olmamasını na
zara alarak bir kanun tasarısı hazırlamış ve ii-
gili bakanlıklara, mütalâalarını almak üzere 
sevk etmiş bulunmaktadır. Hükümet progra
mında da açıkça belirtildiği ve dış ticaret ka
rarnamesinde teyidedildiği veçhile, açıklık, 
«eşitlik ve umumiyet prensipleri dâhilinde yürü
tülmektedir. İstisnai hiçbir muamele Ticaret Ba
kanlığında yapılmamaktadır. 

Sayın arkadaşım, ihracatın geliştirilmesi 
hakkında bilgi istediler. İhracatın geliştirilmesi 
hususunda bir hazırlık devresi ikmal edilmiş ve 
lalen çeşitli komiteler halinde daha kesif bir 
mesaiye başlanmıştır. Zirai, sınai ve maden sa
halarında ve ayrıca ihracatımızın umumi mese
leleri üzerinde halen on komite kurulmuş bu
lunmaktadır. İhracatın umumi meseleleri; yaş 
meyva ve sebze problemleri, narenciye mevzuu 
(Komitelerin isimlerini arz ediyorum.) Su ürün
leri ve konservecilik, madenler (mermerler dâ
hil), orman mahsulleri, canlı hayvan mahsulleri, 
zirai mahsuller ve el sanatları komiteleri kurul
muştur. 

Muhterem arkadaşımız, hububat fiyatları ile 
ilgili çalışmalardan bahsettiler. Bu konu ba
kanlıkça tetkik olunmaktadır. Vekâletin gö
rüşü, memleketin ihtiyacını kendi iç imkânla
rımızla karşılamaya imkân verecek bir fiya
tın, politika olarak ele alınması merkezindedir. 
Fakat, arz ettiğim gibi hububat fiyatları umu
mi ziraat maddelerinin fiyat manzumesi içinde 
tatbik edilmektedir. Su mahsulleri 'kanunu ta
sarısı hazırlanmaktadır. Bütün kanun tasarıla
rının hazırlanmasında, Bakanlıkta meslek grup
ları ve iktisat mütehassıslarının mütalâaların
dan istifade etmek prensibi hâkimdir. ÎBu îti-
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barla, Su mahsulleri kanun tasarısının hazır
lanmasında da aynı metot takibolunmaktadır. 
Balıkçılık ve süngercilik konusu ve umûmi 
olarak su mahsulleri memleketimiz için mühim 
bir döviz 'kaynağı haline gelebilir. Ama bu 
bir yandan hususi teşebbüsün buna geniş ya
tırımlar yapması, 'beri taraftan kanuni şartla
rın müsaidolmasma bağlıdır. Bugünkü halde 
tadil edilecek tasarının bu istikamette yenilik 
getireceğini ümidetmekteyiz. 

Küçük: esnaf ve sanatkârlar kanun tasarısı 
bir müddetten beri Mecliste Ticaret Komisyo
nunda incelenmektedir. 

Bakanlığın görüşü odur 'ki, tasarı karnı ni
yet kazandıktan sonra esnaf ve sanatkâr va
tandaşlar, bugüne nisbetle daha müessir bir şe
kilde teşkilâtlanacaklar ve maddi imkânlara 
»kavuşma imkânına sahibolacaklardır. 

Sayın Esat Kemal Aybar arkadaşımızın gö
rüşlerine gelince : Arkadaşımız, umumi olarak 
durgunluktan bahsettikten sonra Yabancı ser
maye Kanunundan istenilenin istifadenin yapıl
madığından ve 1950 senesine nisbetle 1960 -
1961 yıllarındaki ticaretin umumi durumuna 
ait bâzı rakamlardan bahisle durgunluğa işa
ret ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; yabancı sermaye
nin gelmesi sadece bir kanun mevzuu olmak
tan çok uzaktır. Yabancı .sermaye, Kanunu ile 
birlikte yatırım yapılacak memleketin umumi 
şartlarına çok yakından bağlı olarak giden bir 
hassas sermayedir. Yabancı sermaye Kanunu
nun tadili, bu yatırımları teşvik maksadiyle el
dedir. Ama bu mevzuda yabancı Sermayenin 
geniş yatırımları yapabilmesi keyfiyeti, tıpkı 
kendi bünyemizde hususi yatırımların inkişa
fında olduğu gibi, umumi şartlara bağlı olarak 
gelişecek bir 'keyfiyettir. 

Geçim sıkıntısı. Muhterem arkadaşlarım, 
nüfusu süratle gelişen, yatırımları nüfusa riis-
bfetle daha az gelişen memleketlerde geçim sı
kıntısı olması tabiîdir. Hükümetin bu 'konuda
ki vazifesi, bu seneki programda da derpiş et
tiği veçhile bir taraftan resmî sektördeki yatı
rımları inkişaf ettirmek, beri taraftan umumi 
şartları vergi politikasına dâhil etmek üzere 
hazırlıyarak özel sektör yatırımlarını teşvik et
me/k ve artırmakla bu sıkıntıyı önliye'bilir. Bu
nun dışında her hangi bir tedbirle geçim sıkın-
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tısınım azaTtı'lma'sı yolu bulunamaz arkadaşlar. I 
Bu itibarla, Hükümet yalnız 'Ticaret Bakanlığı 
mevzuu olarak değil, umumi ıpolitika olara'k, 
geçini sıkıntısını bertaralf etmenin yolunu ya
tırımların süratle özel sektörde, resmî Sektör
de, yabancı sermaye sektöründe artırılmasına 
matuf teşebbüslerde ıgörmektedir. Itthal kota
larını bilhassa belirteceğim. Halen yürürTü'kte 
bulunan sekizinci îkota kadar üzerimde geniş 
çalışılmış, meslekî teşelkküllerin mütalâalariyle 
ciddî olarak hazırlanmış bir kota daha çıkmamış
tır. Bu kota 'hasırlanırken, evvelâ Odalar Bir
liği meslek temsilcileriyle -çalışılmış, buna bağ
lı idari ve meslekî teşdkkül temsilcilerinin işti
rakiyle yapılan uzun ve ciddî bir mesai ile bu 
netice istihsal edilmiştir. 

Bugüne kadar bakanlığa aksetmiş olan mev
zular, esasen usulden olarak not edilmekte ve 
mütaakıp kotanın tanziminde bu cihetler dikka
te alınmaktadır. Bu sebeple ithalâtımız kota sis
temi içinde en rasyonel bir şekilde yürütülmekte
dir, dense yeridir. Serbest rekabetin sağlanması 
ve ıhususi teşebbüsün desteklenmesi noktasında, 
(Sayın İhsan Gürsan arkadaşımın diliyle ifade 
edeyim ki, Hükümetiniz ıhususi teşebbüsün karşı
sında değil, onun teşvikçisidir arkadaşlar. (Alkış
lar ve bravo sesleri) 

193 sayılı Kanunun bâzı hükümlerini gözden 
geçirmek, bir kısmı umumi vergi reformu ile mü 
talâa edilecek mevzularda bulunmaktadır. Asgari 
geçim indirimi meselesi gibi. Fakat muhterem ar
kadaşlarım, servet beyannamesi Hükümetin üze
rinde hassasiyetle durduğu, durmak mecburiye
tini hissettiği bir konudur. I 

Muhterem arkadaşlar, vatandaşların kendi 
yazdıkları beyannamelerle ödiyecekleri vergileri I 
tesbit edip, resmî makamlara verirken, yine kendi I 
yazacakları vesikalarla bunların kontrol edilece
ğini kabul etmeleri kadar mantıki bir şey tasav- I 
vur edilemez. Bu itibarla bütün medeni âlemde, 
Gelir Vergisi beyannamesiyle birlikte, sadece oto- I 
matik bir kontrol cihazı olmak üzere, kendi bün
yesi içinde bu beyanname usulü ihdas edilmiş
tir. Türkiye'de bâzı şartların özelliği itibariyle I 
bunun ihdası zamanında, bir yadırgama ve ürk
me duyulmuştur. Bunu reddetmek mümkün de
ğildir. Fakat arkadaşlar, memleketimizde geniş 
yatırımlar yapmak mümkündür. Hususi teşeb
büsün teşvik edilmesi kararında bulunuyoruz. | 
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hal böyle iken, hususi teşebbüsün ödiyeceği ver
ginin, kendi bütçesine muvazi bir servet beyanna
mesi vermek suretiyle kontrola tâbi olması, hu
susi teşebbüsün bekası bakımından önemli bir yol
dur. Bu mesele ciddî olarak mükellef vatandaşla
rımıza anlatıldığı takdirde pekâlâ kabul etmekte
dirler. Bir yandan, ödiyeceği vergi nedir onu tes
bit ediyorsunuz, beri taraftan ödediği vergi ser
vetinin artışına uygun mudur diye bir de servet 
beyannamesi ver diyorsunuz... Bundan tabiî bir 
şey olamaz. Gerek yakm mazi, gerekse bâzı sebep
ler dolayısiyle bâzı olaylar karşısında, bu konuda 
vatandaşlarımız ürkmüş bulunmaktadır. Bu mev
zu etrafiyle izah edildiği takdirde pekâlâ kabul 
edilmektedir. .Sayın Başbakan ile İstanbul'a git
tiğimizde hususi temaslarımızda mükellef vatan
daşlarımızın birçoğunu iknaya muvaffak olduk 
arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Bu vergi mevzuumuzda mühim bir konumuz 
da içinde bulunduğumuz Batı âleminin, yardım
larına ihtiyaç gördüğümüz ve onların bu ikraz
ları yolu ile geniş yatırımlar yaparak işsizliği ber
taraf etmek durumunda olduğumuz bu zamanda 
Batı âleminin bu konulardaki telâkkilerine ehem
miyet vermek lâzımgelir. 

Arkadaşlar, bu itibarla memleketimizin umu
mi vergi politikasiyle bir taraftan içinde bulun
duğumuz lıür ve medeni âlemin telâkkilerine 
öhemmiyet vermesi, beri taraftan memleketimizin 
realitelerine, şartlarına göz atması suretiyle belli 
bir istikameti benimsemek durumundayız. 

Ve bunu sadece bir Hükümet politikası değil, 
umumi efkâra mal etmek durumunda olduğumuz 
bir politika olarak telâkki etmek mecburiyetinde 
bulunmaktayız. Yatırımla enflâsyon yapılmama
sına karar kıldığımız andan itibaren bunun kay
nağı ya vergi, ya da istikrazdır. Başka bir yol 
bulunmuş değildir arkadaşlar. 

Sayın Arif Ertunga arkadaşımızın mütalâala
rına gelince : İhracatımız, ithalâtımız, umumi is
tihsalimiz ve umumi istihlâkimiz dikkate almacak 
olursa, Türkiye istihsal ve ihracat konusunda bil
hassa ciddî gayretler göstermek durumunda bu
lunmaktadır. Bu itibarla Hükümetimizin prog
ramında dikkat buyurulmuş olduğu veçhile istih
sali artırmak, yatırımları artırmak ve endişele
rimizin bir tanesi de tediye bilançomuzu müm
kün olduğu kadar kapatmak değil, açığı sureti 
katiyede bertaraf etmek değil, açığı devre devre, 
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yıl beyıl azaltmaya matuf bir politika takibet- I 
mektir. Esasen ihracatı geliştirmek gittikçe mü- I 
him bir ehemmiyet kazanmaktadır. Vekâlette ha
len ithalât, ihracat ve dış borçlar mevzuu dikkate I 
"alınacak olursa; umumi normlar içinde, entellek-
tüel ve ilmî normlara göre dış borçları yıllık ih- I 
racatm yüzde 5 ini aşacak olursa, bu memlekette 
ölüm çanı çalmıştır, demektir. Türkiye'nin bu- I 
gün içinde bulunduğu duruma göre ihracatımı- I 
zın yüzde 36 ini dış borçlara tahsis etmek lüzumu I 
ortaya çıkmıştır. Bu sebeple istihsalimizi artır
mak, ihracatımızı da ona muvazi olarak artırmak, I 
hele memleketimizin şartlarının elverdiği saha- I 
larda sureti katiyede kendi ihtiyacımızı memleke- I 
timizde istihsal etmek durumu bir zaruret olarak I 
ortaya çıkmaktadır. I 

Tediye bilançomuzla ilgili olarak 90 milyon- I 
luk bir munzam krediden bahsedilmiştir. Hükü I 
met bu mevzuda 'gayretler sarf etmektedir. I 

Bu vesile ile şunu da arz edeyim ki, Türki- I 
ye'de, istikrar içinde ve bir plânlı kalkınma I 
içinde ciddî olarak umu ni ekonomi politikasına I 
elverişli projeler yapılmasına gayret edildiği I 
takdirde ihtiyaçlarından birçoğuna cevap veril- I 
miş olacaktır ve beş yıllık plânlamanın müm- I 
kün olduğu kadar süratle yetiştirilmesi gayreti I 
de bu maksatladır. Sağlam bir maliye politikası I 
ve iktisadi kanunların hazırlanmasında özel sek- I 
törün iştiraki meseleleri üzerinde ciddî olarak I 
durmaktayız. Sağlam bir malî politika konusu I 
Başbakan tarafından da çeşitli vesilelerle ifade I 
edilmiştir, iktisadi âlemi ilgilendiren yeni tasa- I 
rıların hazırlanmasında nagehzur durumlar üze- I 
rinde beklenmedik sürpriz vaziyetleriyle iş âle- I 
mini karşı karşıva getirmenin itimadı selb edici I 
tesirlerini nazara alarak bu tasarıların hazırlan- I 
masında büyük itina göstermekteyiz. I 

iktisadi gelişme ve milletle elele vermek, I 
derken, hazırlanmakta olan kanun tasarıları I 
için iş âleminin mütalâası alınmak keyfiyeti de I 
mündemiç bulunmaktadır. I 

istanbul'a yaptığımız son vazife ve tetkik I 
gezimiz sırasında meslek teşekkülleri ile ilgili I 
Bakanlar doğrudan doğruya, iş adamlarının is- I 
teğine de uyarak, temaslar yapmışlardır. Mes- I 
lek teşekkülleri temsilcileri ile Bakan arkadaş- I 
larımız programımız çerçevesi içinde, meslek I 
teşekküllerinin problemleri ile meşgul olmak I 
suretiyle, gerekli temaslar yapılmış bulunmak- I 
tadır. I 
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Servet beyannameleri meselesi üzerinde de 

duruldu. 
Servet beyannamesiyle ilgili hususları arz 

ettim. 
Halk Bankasının imkânlarının artırılarak, 

küçük sanat erbabına ve esnaf vatandaşlara 
daha fazla kredi verilebilmesi keyfiyeti; 

Sayın arkadaşlar, rakamları arz edecek olur
sam, bu konuda 10 yıllık gelişme kendiliğinden 
görülmektedir. Filhakika, 1952 de 17 milyon 
olan ikrazat, 1960 ta 175 milyona çıkmış bulun
maktadır. 

Ziraat sektöründeki kredi mevzundan bah
sedildi. Ziraate mahsus olmak üzere 100 küsur 
milyon liralık bir tahsisat Devlet bütçesinden 
Ziraat Bankası sermayesine konmuş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, kredi mevzuunda el
birliği ile halletmek zorunda olduğumuz mühim 
husus, evvelâ kredinin bir istihsal alanında kul
lanılmasını sağlamak için tavsiyelerde bulun
mak ve ancak bu suretle istihsalde olacak ar
tışla, krediyi alanın yük altına girmeden tekrar 
bunu aldığı müesseseye iade etmesinin kabil 
olacağını ne yapıp yapıp vatandaşlara anlat
mamıza bağlıdır. Garp âleminde bundan 130 -150 
sene evvel, bilhassa kredi mevzuunu, iş erbabı 
kendi aralarında halletmişlerdi. Aralarında tea
dül sandıkları, yardım sandıkları, kooperatif
ler kurmuşlardır. Biz de bu fikri, geniş ölçüde* 
iş âlemi ile temas eden kimseler olarak, politi
kacı arkadaşlarımız elbirliği ile, ilgililere tel
kin etmemizin doğru olacağına kaaniim. Bunu 
yapmak vazifesi ile mükellef olduğumuzu mü
saadenizle arz etmek isterim. 

Daha fazla kredi açma imkânına, müessese
lerin kavuşabilmesi için, alınan kredilerin vak
tinde iadesi şarttır. 

Kredileri istihsali artırma yolunda kullanma 
meselesine gelince, hakikaten, istihsalin artırıl
masına matuf yardım, çeşitli sahalarda işletme, 
ağaçta, hayvanda v. s. Ziraat Bankasının geniş 
bir kredi verme imkânı vardır, mevzuat bakı
mından bunlara alıştırdığımız takdirde bu kre
diden vatandaşların müsmir olarak istifadesi 
mümkün olacaktır. 

Gümrüklerden çekilecek mallar, mer'i mev
zuat içinde, yani 8 nci kotanın koyduğu pren
sipler içinde tasfiye edilmek üzere bir karar
name tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Tarım kredi kooperatifleri konusunu arz et

tim. 
Talisin Bey arkadaşımızın Et ve Balık Ku

rumuna ait çalışmalarla ilgili temcTmilerini not 
etmi.ş l>ıılanmaktayım. Bu Kurumun zararları 
üzerinde bayatı tcukid yapılmaktadır. Fakat bu 
zararların bir kısmı da Hükümet politikasından 
tevellüdctmektedir. Maliyetinden dun satış fi
yatı tesbit ettiğiniz takdirde elbette o müesse
senin O nisbette bir zararı olması icabetmekte-
dir. Fakat bugün maliyetinden dun satış yap
mama prensibi müessesede yer almış bulunmak
tadır. " ^ 

M üst alisi 1 bö 1 gel erden hayvan e il ı k bölgel e-
riuden istihlâk bölgelerine yapılan sevkıyatta 
bâzı mutavassıtla rai aracılığı ile müstahsilin 
da müstehlikin de aleyhinde neticeler tevlid-
eden hususlar ve görüş not edilmiştir. Tetkik 
•edilecek, mahzursuz hale getirilmesi için gerek
li tedbirler alınacaktır. 

Muhlis Ete arkadaşımızın Teşkilât Kanunu 
ile ilgili görüşleri için de, daha umumi olarak, 
sözlerimin başında arz etmiştim. Bu mesele ele 
alınmış bulunmaktadır. Hazırlanan tasarıda 
boşluklar kalmaması için, Bakanlıklararası 
koordinasyonu temin edebilmesi için, her Ba
kanlık kendi faaliyetlerinin ışığı altında bu ça
lışmaya katılmaktadır. Esasları tesbit edilmiş
tir, demin de söylediğim gibi, kanun ile ilgili 

"olan Bakanlıklar ve kurumların mütalâası alın
dıktan sonra, son şeklini alacak, Hükümetçe ka
rara bağlanıp Meclise sevk edilecektir. 

İhsan Ataöv arkadaşımızın, Esnaf ..Kanunu 
ile ilgili Sözlerini dinledim. Ticaret Komisyonu
nun çalışmalara hız vermeleri nisbetinde tahak
kuk edecektir. 

Et ve Balık Kurumu ile ilgili hususlara te
mas edilmiş oluyor. 

ithalât kotalarından ithalâtçıların istifadesi 
Merkez Bankasında bir aylık bir zamana bağ
lanmıştır. Fakat, bâzı yerlerde yeni yeni itha
lât ticaretine başlandığı için. bu formalitelerin 
nasıl işliyeceği bu vatandaşlar tarafından ye
teri kadar, bu işi yıllardan beri yapan diğer 
ithalâtçılar seviyesinde bilinmediği için, belki' 
kiraz gecikme olmaktadır. Fakat, umumiyetle 
•bu, bir aylık müddet bu vatandaşlarımız için 
kâfi gelmektedir. Bakanlığın bir vazifesi de it-

n halat politikası ile ilgili olup iç piyasamızda 
mal darlığının meydana geleceğini hissettirme-
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mektir. Dengeli olarak mal getirmek suretiyle 
piyasanın beslenmesi Vekâletin ehemmiyetle 
gözettiği bir prensiptir. 

İhsan Kabadayı arkadaşımızın hayvancılık 
ve saire ile ilgili temennileri not edilmiştir, il
gileneceğiz. Süttozu, peynir, ve tereyağı ile alâ
kalı mevzu da aynı şekildedir. 

Gerçekten bu yıl Şark'taki özellik dolayı-
siyle hayvan mubayaasında arkadaşlarımızın 
arzuladığı bir mubayaa politikası tatbik ve ta-
kibolunamamıştır. Ama muhterem arkadaşlar, 
bütün bunlar ı için evveli bir hazırlığa ihtiyaç 
vardır. Bir müessesenin derhal o konu ile mûtat 
olmadığı bir hacım dışında daha fazla bir ha
cımda mubayaada bulunabilmesi ve onu yürüte
bilmesi, bu teşkilâtın böyle durumlara karşı, 
teşkilât ve imkânlar bakımından da hazırlıklı 
olmasına bağlıdır. Bu durum elbette bir tec
rübe olmuştur. Önümüzdeki yıllarda bu müesse
se bu tecrübeden de faydalanarak, bu gibi hal
lerde ne tarzda bir çalışma yapacağını karar
laştıracaktır. 

Sayın Halûk Nur Baki arkadaşımız, benim 
bilhassa.üzerinde durmak istediğim bir konudan 
bahsetti. Müşterek Pazara girme çalışmalarımız. 

Muhterem arkadaşlarım, Müşterek Pazara 
girme mevzuundaki çalışmalar eksperler ve 
mütehassıslar seviyesinde fevkalâde iyi yürü
tülmüştür. Hükümetin aldığı bir karara göre, 
bâzı ilgili Bakanların da hazır bulunduğu bir 
kurulun mesaisine şahsan da katıldığım için 
yakinen bilmekteyim; bu konuda çeşitli safha
lar geçtikten sonra eksper arkadaşlarımızın 
mesaisinde her hangi bir kifayetsiz nokta tesbit 
etmek kabil olmamaktadır. Fakat, bir camiaya 
katılırken, o camianın üyeliğini talebeden 
memleketin genel durumuna bakarak, kendi 
davranışlarını da tesbit etmesi gerek. Ve bu
nun sonucunda, meselâ, ispanya müracaat et
tiği halde, ispanya'ya, umumi idaresinin bu
raya âza olan memleketlerin idaresiyle uygun 
düşmediği gerekçesiyle talebine menfi cevap 
verilmiştir. Bu sebeple demin bahsettiğim gibi, 
umumi politika tutumumuzla ilgili bir mevzu 
olarak yürütülmektedir. Ama takdir buyurur
sunuz ki; her geçen devrede mümasil madde
leri ihraceden memleketlerle müsavi şartlarla 
muamele görmiyeceğimiz için Türkiye'nin ka
tılması şartları da zorlaştırılmakta ve güçleşti-

314 — 



M. Meclisi B : 64 
rilmektedir. Bu sebeple Hükümetiniz mevzu 
üzerine ciddî surette eğilmiştir. Bâzı eksper ar
kadaşlarımızla Hükümet muhtelit bir heyet ha
linde çalışmaktadır, önümüzdeki günlerde ta-
M'b edeceğimiz politikanın umumi istikameti 
eksperler seviyesindeki tutum, Hükümet sevi
yesindeki tutum olaraJk meydana çılkabilecek-
tfir. 

Faiz hadleri mevzuunda birkaç söz söyTiye-
*yim. Memleketimizin uzun ve enflâstyonist bir 

devir geçirmesi neticesinde, faiz hadleri, ger
çekten baş/ka memleketlerde pek de görülemi-
yecek bir seviyelere yükselmiştir. 

Ayrıca, bunun dışında, kanunun bâzı boş
luklarından da faydalanmak suretiyle, faiz 
hadlerinin yükseltilmesi yoluna gidenler ol
muştur. Hattâ faizin dışında, el altından, bâ
zı paralar bile alanlar olmuştur. 

Halen tatbik edilen faizler sektör itibariyle, 
esnaf, ziraat ve ihracat konusunda % 9 dur. 
Diğer alanlarda % 10,5 a inmiş oluyor. Rees
kont haddi de buna göre tenzil edilmiş bulun
maktadır. 

Benim not alabildiğim hususlar bunlardır. 
Arkadaşların soracakları başka sorular varsa 
emirlerine amadeyim. 

ZEYNEL GÜNDOÖDU (Erzincan) — Efen
dim, biz, özel teşebbüsün karşısında değil, ya
nındayız, diye buyurdunuz; bu görüşün sonucu 
olarak, tekstil sanayiinden çekilmek düşünülü
yor mu Devlet olarak?. Devlet bugün manifa
turacılık yapıyor, toptan satış mağazaları var, 
perakende satış mağazaları var, bir taraftan da 
Migros demişiz, Gima demişiz, açmışız mağaza
lar, bunlar da bakkallık yapıyor. Bunu tasvib-
ediyor musunuz? Takdir buyurursunuz ki, tica
rette sürat esastır. Devletçilikte ise mesuliyet 
korkusu ve formalite mecburiyeti tabiatiyle 
sürati baltalamaktadır. Süratli bir hareketi for
malite ve mesuliyetle beraber yürütmek imkânı 
olduğuna kaani misiniz? Bir müesseseyi kazan
dırmak için evvelâ o müesseseyi kendi hüviyet 
ve hürriyeti içerisinde mütalâa etmek lâzımdır. 
Gene mesuliyet sahibi taahhütlerinin icabını ye
rine getirecek İktisadi Devlet Teşekküllerinin, 
bahsettiğim bu hüviyet ve hürriyetleri var mı
dır? Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu soru değil, konuşma oldu. 
SANAYİ BAKANI VE TİCARET BAKAN 

VEKİLİ FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — 
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Bu suale cevabımı arz edeyim. Tekstil sanayii 
konusunda Sanayi Bakanlığı bütçesinde malû
mat arz edeceğim. 

Gıda maddeleri mevzuunda, demin bir arka
daşımızın dikkate şayan sözleri ve temennileri 
üzerinde dururken, fikirlerimi söylemiştim, is
tihsal bölgesinden gelen kasaplık hayvanlar, is
tihlâk bölgelerindeki vatandaşlara bâzı aracıla
rın elinde hem istihsal bölgesinin aleyhine, hem 
de istihlâk bölgesi aleyhine bir istikamet tesbit 
ettikleri; memleketin istihlâkiyle istihsali ara
sındaki merhalede Batının asla tervicetmiyeceği 
haklar olduğu açıktır. Bu itibarla, biz, hem müs
tahsil ve hem de müstehlik vatandaşların men
faatlerini telif edici bir politika yürütmekte ve 
yalnız, istihsal ve istihlâk bakımından değil, bu 
aracılık vazifesini üzerine alan vatandaşların 
da kılavuzluk etme bakımından faydası vardır. 
Bu itibarla Hükümet bu mevzularda rekabet 
etmekte değil, bunu devamlı bir politikanın 
icabı olarak tatbik etmekte ve o konularda ne 
tarz bir mesainin istihsal ve istihlâki bağdaştı
racak örnekleri vermek suretiyle çalışmaktadır. 
Bilhassa gıda maddelerinde muhterem arkadaş
lar, Garp âleminde bu maddelerin satış tarzla
rını gördüğünüz anda daha ciddî gayretlere ih
tiyaç gösterdiğini reddetmek mümkün değildir. 
Nihayet resmî sektörün formalitesi ve sürati 
bahsi iktisadi Devlet Teşekküllerini alâkadar 
etmektedir, onu da gene Sanayi Bakanlığı büt
çesi görüşülürken arz edeceğim. 

YATIYA DEItMANCI (içel) — 80 sayılı bir 
Hal Kanunu var. Bunun tatbikatında aksaklık
lar var. Tarım Bakanlığına gidiyoruz, meseleye 
sahip çıkmıyor. İçişleri Bakanlığına gidiyoruz, 
bu mesele Belediyeyi ilgilendirir, diyorlardı. Ti
caret Bakanlığı bu meseleye el atmalı, himaye eli
ni uzatmalıdır. 

Memleketimizin büyük bir kısmı müstahsildir. 
Sebze ve meyva müstahsilleri perişan olmaktadır, 
belediyenin yetkisi fazladır. Müstahsil feryat 
ediyor. 80 sayılı Hal Kanunu belediyelere çok 
fazla imtiyaz tanımıştır. Yaptıkları yönetmelikle 
haller idare ediliyor ve müstahsil perişan oluyor. 
Memleketimize acımak lâzım. Sizin şahsınızda. 
alâkalılardan, bu meselenin ele alınmasını rica 
ediyorum. Bu memleketin ıstırabı çoktur. 

SANAYİ BAKANI VE TİCARET BAKANI 
VEKİLİ FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bu
nu not ettik, tetkik edeceğiz; 80 sayılı Kanunun, 
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ilâ 225 kuruşa muamele görmektedir. Böylece 
fabrikatör vasati olarak kilo basında 125 kuruş. 
kazanmaktadır ki, bu istihsal kapasitesine göre 
15 - 16 milyon lira tutmaktadır. 
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mağduriyeti mucip hükümleri, şikâyet konııiu 
(hükümleri ne ise, bunlar gözden geçirilecektir 
efendim. 

YAHYA DEİRMANCI (içel) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya katılmıyan 
arkadaşımız var mı?.. Oylama muamelesi bitmiş
tir, oy kutularını kaldırıyoruz. 

Sayın Muammer Erten, buyurunuz. 

MUAMMER'ERTEN (Manisa) — Pek muh
terem arkadaşlarım; 

Memleketin geniş bir bölgesini ilgilendiren 
mühim bir dâvaya parmak basmak ve sayın Ti
caret Bakanını bu mevzuda uyarmak için huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Memleketimizin 8 - 10 vilâyetinde oturan ve 
2Ö0 bin aileyi ilgilendiren bir palamut mevzuu 
vardır. Bu mevzuda 200 bin aile izmir'deki tek 
bir şirketin istismar mevzuu olup bu istismarın 
kasıtlı veya yanlış siyaseti ile baş mesulü Ticaret 
Bakanlığıdır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Türkiye'de Ticaret Bakanlığında mevcut ka-

. yıtlara göre senede vasati olarak 55 - 60 bin ton 
civarında ham palamut istihsal olunmaktadır. 
Bunun 30 - 35 bin tonu izmir'de mevcut bir ko
lektif şirkete ait fabrikada işlenerek hulâsa pa
lamut haline getirilir. Bunun bir kısmı dâhilde 
istihlâk olunur, bir kısmı da harice sevk olunur. 

Arada 1 - 2 fevkalâde sene hariç uzun yıllar
dır müstahsilin palamudu değerini bulmamakta 
veya hiç satılamamaktadır, halen de Türkiye'de 
bu sene 76 bin ton palamut stoku olduğu Tica
ret Bakanlığında tesbit olunmuştur. Hlihazırda 
palamut fiyatları 15 kuruşa düşmüş, hattâ müs
tahsilin veya mutavassıt tüccarın elinde kalmıştır. 

Bu işteki istismar mekanizması nasıl işlemek
tedir. Bunu Yüksek Meclisin malûmatına arz et
mek isterim. Arkadaşlar, 2 kilo 600 gram hanı 
palamuttan bir kilo hulâsa elde edilmektedir. Ya
pılan hesaplara göre halihazırda hulâsa fabri
kasyon, hammadde, fok ve saire masrafları dâ
hil 70 kuruşa mal edilmektedir. Gene Ticaret 
Bakanlığının rakamlarına göre dış piyasada kis-
losu 170 kuruşa satılmakta iç piyasada ise 200 

Arkadaşlar, bu fahiş, kâri sağlıyan Ticaret 
Vekâletinin kasdı veya ihmali politikasıdır. 

Bu politika nasıl cereyan ediyor. 

Sayın milletvekilleri bu politikanın esası ha
rice ham palamut ihracını önlemek esas prensi* 
bine dayanmaktadır. Çünkü yukarda arz ettim. 
Türkiye'de senede 30 bin ton civarında ham pa
lamut işlenmektedir. Bunun ihracı gerekir. 
Ticaret Vekâleti de serbest ihracata müsaade et
miş, ama çelmeyi nerede atmış? Palamuta 55 ku
ruş FOB. ihraç fiyatı tesbit etmiş. Böylece meselâ 
Macaristan'daki bir fabrikaya ham palamut 65 
kuruşa mal olacaktır. Buna göre 1 kilo hulâsanın 
hammaddesi 169 kuruşa mal olacak demektir. De
min arz ettim, bunun mamulü 170 kuruştur. O 
halde kârı, masrafları nerede, binaenaleyh bu sis
temle ihracı gereken palamutun ihraç imkânı fiyat 
sistemi ile önlenmektedir. Böylece izmir'deki şir
kete fiilî inhisar yaratılmakta ve müstahsilin pa
lamudu çok düşük fiyatla almakta ve böylece 
fakir insanların alın teri 5 - 1 0 insanın cebine 
akmaktadır. Bu kanıyan bir yaradır - müstah
sil bu sistemin büyük paralarla sağlandığını de
dikodu eder. Elinde delil olmadığı için herşeyi 
itham edemem ama şu anlattığım hâdisede du
man tütüyor, ötesini Ticaret Bakanı arasın. 

Sorduğunuz zaman cevaplar hazırdır. Derler 
ki, efendim palamuda talip yokmuş, bunun yeri
ne başka sentetik maddeler maledilmiş, ticaret 
ne başka sentetik maddeler maledilmiş, Ticaret 
Vekâleti düşürürse müstahsilin malı ucuza gi
dermiş hepsi de hakikate aykırı kasıtlı sözler
dir arkadaşlar, iç piyasada 15 kuruşa düşmüş, 
dış piyasada 65 kuruş fiyat tâyin ediliyor. Sayın 
Ticaret Bakanından ricam bu işi önemle incele
sin tavsiyemiz de ihraç fiyatını en kalite pala
mut için 3 8 - 4 2 kuruş civarına düşürmesidir. 
Müstahsil perişan ve hattâ kızgın gözlerle bize 
bakmaktadır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmeler sona ermiştir. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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201 

202 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 10 381 762 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 3 174 560 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 76 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 589 480 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

94 000 

66 500 

30 000 
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304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

403 

408 

418 

420 

421 

Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN 

220 000 

240 000 

31 000 
Et-

685 000 

Kabul edenler. 
miyenler... Kalbul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

. Taşıt giderleri 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın 
büro ve genel giderleri 1 078 040 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
'6224 ve (6973 sayılı kanunların 
8 nci maddeleri gereğince yaban
cı sermayeyi teşvik komitesine ve
rilecek ücretler 50 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâboratuvarlar giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İhracatın murakabesine dair tü
zükler gereğince yapılacak sondaj 
giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Su mahsullerine ait ilmî araştır
malar genel giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 
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453 

458 

501 

502 

653 

701 

705 

792 

Pamuk işleri standardizasyonu 
genel giderleri 575 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 66 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için 
ecnebi memleketi ere gönderilecek
lerin yollukları ile başka her çe
şit giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 334 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyerıler... Kabul edilmiştir. 
İştirak edilecek dış sergiler 575 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Gecen yıl borçları 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iycnler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 12 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Ticaret Bakanlığı Memur ve Hiz
metlileri Yardımlaşma Derneğine 
(Memur ve Müstahdemlerin öğle 
yemeklerine yardımda kullanıl
mak üzere) 42 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

Bina onarımı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
ini yenler... Kabul edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımları 
Makina. ve teçhizat satmalına ve 

Lira 

onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

45 000 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresi bitmiştir. Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe kanun tasarısının oylama sonu
cunu arz ediyorum: (285) arkadaş oya iştirak 
etmiş, (250) kabul, (32) ret, (3) çekinser var
dır, tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının büt
çesinin müzakeresine geçiyoruz. Söz C. K. M. 
Partisi adına Halit Fikret Aka'nmdır, buyurun. 

O. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA HA
Lİ I1 FİKRET AKA (Nevşehir) — Sayın B a ş ' 
kan, muhterem arkadaşlar, kıymetli Bakan ve 
mesai arkadaşları, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hu
dut ve Sahiller Umum Müdürlüğü 1962 bütçe
si haldmıdaki düşüncelerimizi C. K. M. P. Mec
lis Grupu adına arz ediyorum. 

Hayatın ilk amprik devirlerinden îkinei 
Dünya Harbine kadar insana hasta oldukları 
zaman hekimi aramışlar ve hekim ile hastanın 
münasebeti hastalık zamanına inhisar etmiştir. 

Bu görüşün halk sağlığına zararları pek 
büyük olmuş ve hekim insanları bir bütün ola
rak. mütalâa etmeyi unutmuştur. 

Hastalıkların birçoğunun zuhurunda mu
hiti faktörün rolleri birinci derecededir. 

Teşhis ve tedavide bütün faaliyet hastanın 
yatağı içine teksif edilirse netice almak ol-
duJkça güçleşir. Bugün fert, içinde yaşadığı 
cemiyetin bir parçası olarak ele alınmaktadır. 

Ep'ldemiyolojideki ilerleme epidemi tehlike
sini esaslı şekilde kontrol altına almış ise de 
bu defa kütlevi ölümlere sebebolan başka fak
törler zuhur etmiştir. Bunlar arasında beslen
me bozuklukları, romatizma, meslek hasta
lıkları, kardüyovasküler hastalıklar ve niha
yet, trafik kazaları sayılabilir. 

Bugünkü kütlevi faktörlerden de bunların 
ihtilâflarından korunmak için derin epidemi-
yolojik çalışmalara ve doğru istatistiğe, diğer 
taraftan ela hijyene ve sanstasiyon tedbirlerine 
ve âcil bir tedaviye ihtiyaç vardır. 

Şu halde insanları bir küllolarak mütalâa 
etmek, ve onların hasta ve sağlam olmaları dü-
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şünülmeden doğduktan ölümüne kadar koru
yucu ve tedavi edici hekimliğin etkisi altında 
bulundurmak icabeder. 

Bugüjı biliyoruz ki hastalıklar yalnız bün-
yevi sebeplerden değil daha ziyade muhiti 
faktörlerden meydana gelmektedir. Meselâ 
mühim ölümlere sel)cbolan kalb cnfarkosları-
nm zuhurunda meslek hayatı, beslenme bo
zuklukları ve sosyal münasebetler birinci de
recede rol almaktadırlar. Aynı şekilde meslek 
hastalıkları, endüstri kazaları, zehirlenmeler, 
gıda zehirlenmeleri, bâzı akıl ve ruh hastalık
ları ve taşıt kazalarının sebepleri arasında eko
nomik, kültürel, ailevi, meslekî düzensizlikleri 
yani muhiti faktörleri saymak yerinde olacak
tır. Hele enfeksiyoz hastalıkların inkişafı ta
mamen muhiti faktörlere bağlıdır. 

Şu halde Sağlık Bakanlığının çeşitli görev
lerini şu şekilde hulâsa etmek mümkündür : 

Hayatın gayesi refah ve saadet içinde ya
şamak olduğuna göre mesut ve verimli çalış
masını sağlıyacak olan sağlık seviyesini hazır
lamak, aile, cemiyet, iş ve muhit şartlarını dü
zer lemektir. 

Sağlık Bakanlığı bu şümullü vazifeleri ba
şarabilmek için asgari dört mühim şartı birbi
rine paralel olarak tanzim etmek zorundadır. 

Bunlar da : 
a) Personel, 
b) Sıhhi müessese ve malzeme ve sosyal 

hizmetler, 
e) Mevzuatı kanuniye, ' 
d) Para. 
Şimdi bu dört mühim şartın 1962 bütçesi 

bakımından arzu edilen seviyede olup olmadı
ğım tetkik edeceğiz. 

a) Personel : 
Türkiye'de sağlık personeli dâvası hakika

ten yürekler acısıdır. 
Halen 416 ii ve ilçede 132 mütahassıs ve 

532 pratisiyen hekim ve 841 yardımcı sağlık 
personel kadrosu münhal durumda olduğu gibi 
ayrıca 490 kadro da ek vazife ile idare edil
mektedir. Bu duruma göre kadroların % 50 si 
münhaldir. işin daha önemi şudur : Türkiye'
de 12 418 hekim mevcuttur. Bunların 2 000 
küsuru dış memleketlerde, 6 900 ü serbest ve 
Devlet hizmetinde ve 3 518 i de meslek değişti
rerek başka iş sahalarında çalışmaktadırlar. 
Devlet hizmetinde ise ancak 3 000 küsur hekim 
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görevlidir. Bu miktar ise ihtiyacı karşılamak
tan çok uzaktır. 

Bugün yapılan hesaplara göre bir hekim va
tana bir milyon liraya malolmaktadır. Tür
kiye olarak 12 41.8 hekimin yetişmesi için 
12 418 000 000 liralık bir yatırım yapmış du
rumdayız. 

Ne yazık ki, bu kıymetli yatırım ve Hazine
den dış memleketler faydalanmaktadırlar. Mem
leketin yüzde seksenini teşkil eden fakir ve or
ta halli zümre ise hekim ve tedaviden uzak ka
derleriyle başbaşa bırakılmış olarak ölümle pen
çeleşmektedir. Türkiye'deki senelik ölüm mik
tarı 3 kolordu mesabesindedir ki, hiçbir meydan 
muharebesinde bu kadar ölüm görülmemiştir. 
Nüfusumuzun .artmasını sağlık hizmetlerinin iyi 
yürümesinde değil, Anadolu'nun veJût ve vefa
kâr annelerinin bu vatan hizmetini de yüklenme
lerinde aramak yerinde olur kanaatindeyiz. O 
vefakâr Türk kadını ölüme çare bulamıyorsa 
da doğurmak suretiyle açığı kapatmak vazife
sini seve seve yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Nüfusumuzu mevcut hekim adedine böldü-

ğümüz zaman 2 500 kişiye bir doktor düştüğü 
görülür ki, bu fevkalâde nisbet en ileri memle
ketler seviyesinden de üstündür. Fakat maalesef 
Sağlık Bakanlığı ve Hükümet bu muazzam var
lığı fonksiyone etmek imkânlarını hiçbir zaman 
düşünmemiştir. 12 418 000 000 liralık yatırım 
yaptığımız bu en kalifiye elemanlarımızı çalıştı
rabilmek yollarını aramak onların da bir lokma 
ekmeğe muhtaeolduklarmı, onların da geçindi
recek aileleri bulunduğunu hatırlamak şarttır. 
Bugün bir odacıdan daha dûn maaş verdiğimiz 
vefakâr ve feragat sahibi insanları hiyaneti va
taniye ile itham etmek en hafif tâbiri ile bir 
mantalite bozukluğu ifade eder. Asgari geçim 
şartları temin edilen hekim ve yardımcılarının 
her an hayatlarını feda palAsma çalışmıyacak-
ları hizmet ve gitmiyelekleri bir köy dahi tasav
vur edilemez. Şu Meclis kürsüsünden bu feda
kâr ve vatansever zümreye şükranlarımı arz et
meyi kutsi bir vazife telâkki ederim. Yardımcı 
personelin durumu da bugünkü standartlara gö
re çok aşağıdır. 

Türkiye'de halen 11 454 yardımcı sıhhi per
sonel vardır. Az gelişmiş memleketlerde bir 
doktora 8 yardımcı personel isabet etmediği hal
de bizde nisbet aksidir. Hemşire nisbeti de yine. 
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az gelişmiş memleketlere nazaran % 7 mesabe- I 
sindedir. Görülüyor ki, personel durumu perişan
lık arz etmekte ve bu şartlar altında verimli 
hizmete katiyen kâfi gelmemektedir. Bakanlık 
ise 1962 bütçesinde bu perişanlığı önliyecek I 
hiçbir tedbir almamıştır. 

b) Sıhhi müessese, malzeme ve sosyal hiz
metler, I 

Sıhhi müessese ve malzememiz de ihtiyacı I 
karşılamaktan çok uzaktır. Halen Türkiye'deki I 
yatak adedi 60 000 civarındadır. Bunun % 70 i 
Bakanlığa aittir. I 

Az gelişmiş memleketlerde 10 000 kişiye 30, 
ileri memleketlerde 100 - 150, bizde ise 18 yatak 
düşmektedir ki, daha 40 - 50 bin yatağa ihtiyacı- I 
mız vardır. I 

Mevcut yatak adedinin süratle artırılması ya- I 
nmda hususi hastanelerin küşadına da kolaylık I 
gösterilmesi ve meselâ vergi muafiyeti tanınma- I 
sı akla uygun gelen mevzuattandır. ' I 

Bu arada tıbbi alet ve malzememizin de nok- I 
san ve kifayetsiz olduğu hepimizin malûmudur. I 
Bu noksan ve kifayetsiz durum karşısında bdr I 
de hastane çalışmalarındaki düzensizliği ve fa- I 
kir ve kimsesiz hastaların muayene ve tedavile- I 
rinde gösterilen lâkaydiyi zikredersek bu kısmın I 
kabaca portresini tamamlamış oluruz. I 

İlâç durumu : I 
İyi bir inkişaf yolunda bulunan yerli ilâç sa- I 

nayiimiz teşvik edilmeli ve küçük firmaların I 
birleşmeleri temin edilerek kontrol imkânları 
sağlanmalıdır. I 

Tam kapasiteli çalışacak olan yerli ilâç sana- I 
yiimiz, kendi ihtiyaçlarımızı karşıladıktan baş
ka yurda döviz getirme istidadı dahi göstermek- I 
tedir. I 

Yurtta imali mümkün olmayanların dışardan I 
ithali bittabi zarurettir. Ancak ithal şekli ha- I 
kikaten acayip ve zararlıdır. I 

Lüzumlu ilâçların yurtta bulunması ve I 
yurda sokulmasını temin ve lüzumsuzların it- I 
halini menetme salâhiyetinin Sağlık ve Sosyal I 
Yardım Bakanlığına mevdu olması en tabiî I 
vo zaruri bir nizam olduğu halde halen bu sa- I 
lâhiyeti Ticaret Vekâleti istihsal etmekte bu- I 
Umduğundan piyasada bulunması icabeden ilâç- I 
larm Sağlık Bakanlığı tarafından ithaline çok I 
defa imkân olmamaktadır. Daha fenası ise Tür- I 
kiyo'd'o benzerleri en âlâ şekilde imâl edilen • 
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vo yurda sokulmasının ancak döviz zararımız
dan başka bir işe yaramıyan külliyetli miktar
da ilâç ise firmalarının Ticaret Bakanlığı ile 
yaptıkları anlaşma gereğince yurda bol bol 
ithal edilmekte ve bu hususda Sağlık Bakan
lığının da eli kolu bağlı kalmaktadır. Bu du
rumun realitelere uygun şekilde düzenlenmesi, 
ilâç ithalâtı hakkının 'Sağlık Bakanlığına 
bırakılmasını hararetle tavsiye ederiz. 

Sosyal mevzular : 
Şurasını kabul etmek mecburiyetindeyiz ki 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sosyal mev
zulara ya hiç el sürmemiş veya sembolik mahi
yette dokunmuştur. 

Meselâ korunmaya muhtaç çocuk ve vatan
daşlar, güçsüzler ve Güçsüzler Yurdu mevzu
ları, ihtiyarlık evleri gibi problemlere resmî 
mahiyette yer verilmiş olmasına rağmen Sağlık 
Sigortası, halk beslenmesi, nüfus politikası 
gibi memleketin ana dâvalarına fikir bakımın
dan dahi yer verilmemiş bulunmaktadır. Yur
dumuzun ana dâvalarından mahdudolan bu hu
susların artık halli yoluna gidilmesi en tabiî 
hakkımızdır kanaat indeyk. 

c) Mevzuatı kanuniye; 
Başta Teşkilât Kanunu olmak üzere Umumi 

Jlıfzıssıhha Kanunu ve diğer bilûmum mev
zuatı sıhhiye eskimiş, fonksiyonunu kaybetmiş 
vo bugünün ihtiyaçlarını teminden mahrum bir 
durumdadır. Bakanlık yeni görüşlere göre mev
zuatında kökünden bir reform yapmak zo
rundadır. Zuhuru melhuz hâdiseleri hesaplıya-
rak bunlara takaddüm etmek ve tedbirli bu
lunmak mecburiyetindedir. 

Taze biı' misal olarak Bütçe Komisyonunda 
geçen bir hâdiseyi zikretmek istiyorum. Bil
hassa hekimsiz bulunan mahrumiyet bölgelerine 
hekim gönderilmek imkânını sağlamak üzere 
anlaşmalı hekim mevzuunda derinliğine ko
nuşmalar yapılmış ve bu hususun zarureti pren-
sibolarak kabul edilmiş ise de maalesef bunu 
derpiş eden bir kanun mevcut bulunmadığından 
bir fasıl açılıp ödenek konulma imkânından 
mahrum kalınmıştır. Şimdi Allah göstermesin 
her hangi bir salgın vukuunda Türkiye'nin 
3/4 ünü teşkil eden hekimsiz bölgenin karşıla
şacağı bu feci durumu tahayyül bile etmek in
sanın tüylerini ürpertmektedir. 
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d) Para; 
Arkadaşlar; malûmdur ki, parasız hiçbir şey 

yapılamaz. 1962 bütçesinde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına tahsis edilen miktar haki
katen kifayetsizdir. 

İktisadi bakımdan gelişmiş memleketlerde da
hi sağlık bütçesi umumi bütçenin % 10 - 15 ş.ı 
arasında değişmektedir. 

Bizde ise : 
1950 de bütçenin % 4,08 
1935 te bütçenin % 5,18 
11960 da bütçenin % 5,25 
1961 de bütçenin % 4,87 
1902 de bütçenin % 4,58 ini ihtiva etmekte

dir. Görülüyor ki, sağlık bütçesi gittikçe azal
mıştır. Bu durum memleket sağlığı bakımından 
esef verici mahiyettedir. 

Umumi bütçeyi tanzim eden sorumlular şu
rasını çok iyi bilmelidirler ki, bu memleketin 
en verimli yatırımı sağlık sahasına yapılan ya
tırımdır. Bir hastalığı tedavi için ilâç dozunun 
normal olarak verilmesi nasıl şart ise sağlık dâ
vasının tedavisi ve sıhhate kavuşması için de pa
ra dozunun normal olarak düşünülmesi şarttır. 
Halbuki Sosyalizasyon Kanununa göre teklif 
edilen 90 milyon liranın bir kalemde asgariye in
dirilmesi Hükümetin sağlık problemlerinin hal
imdeki nakıs ve sakat zihniyetinin en bariz bir 
delilini vermiş bulunmaktadır. 

Yukardaki maruzatımızdan anlaşılacağı veç
hile sağlık hizmetlerinin yürütülmesi bakımından 
lüzumlu gördüğümüz asgari dört şarttan hiçbi
risi arzu edilen seviyeye erişememiştir. 

Başlıca hedef, vatandaşı sağlam ve mesut ya 
satmak, memleketin iktisadi, içtimai ve bilhas
sa müdafaa gücünün idamesini temin etmek olan 
sağlık hizmetleri hedefine ulaşmaktan çok uzak
tır. Kuru hayale, boş edebiyata kapılmadan ve 
günlük güdük politika zaruretlerini bir tarafa 
atarak memleketin sosyal - ekonomik ve kültürel 
durumlarını düşünmek suretiyle maddi ve mâ
nevi imkânlarımızı göz önünde tutarak mensubi-
ni tıbbiye ve sıhhiyeden başka hukukçular, ik
tisatçılar, maliyeciler, sosyologlar, mühendisler, 
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ve üniversitenin de iştiraki ile millî bir sağlık 
plân ve programı düzenlemek ve hiç şaşmadan 
bu programı harfi harfine tatbik etmekle ancak 
sağlık dâvasının halli yoluna gidileceğine inanı
yoruz. 

Çünkü her maddi ve mânevi ilerleyişin esası
nı sağlık dâvasının teşkil ettiğine kaani bulunu
yoruz. Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğü 
bütçesi ve çalışması hakkındaki fikir ve kanaat
lerimize gelince : Bunlar Sağlık Bakanlığı hak
kındaki görüşlerimizin aynıdır. Yani hastalık 
aynı olduğu gibi tedavisinin de aynı olması ta
biîdir. 

Bu itibarla işin teferruatına girmeye lüzum 
görmeden her iki bütçe hakkında umumi olarak 
görüşümüz şudur. Her iki bütçenin yukarda 
izah ettiğimiz hususlar dolayısiyle hizmete kifa
yetsiz bulunmasına rağmen yine de vatan ve 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını gönülden 
temenni eder, C. K. M. P. Meclis Grupu adına 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkımlar) 

BAŞKAN — Efendim, Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1962 yılı bütçesi kanun tasarısı oy
lama sonucunu arz ediyorum. Oy sayısı : (253) 
kabul edenler (232), reddedenler (19), çekinser-
ler (2) dir. Bilgilerinize sunarım. 

Şimdi 2 arkadaşınızın takrirleri var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mecliste üye adedi azalmıştır. Sağlık Bakan

lığı gibi mühim bir bütçenin daha geniş vakitte 
konuşulabilmesi için grup sözcülerinin ve konuş
maların yarına tehirini saygı ile arz ve teklif 
ederiz. 

Sakarya Niğde 
Yusuf Ulusoy Dr. Ruhi Soyer 

BAŞKAN — Yarına tehirini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. . 

24 Şubat Cumartesi günü saat 10,00 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 
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Ankara Üniversitesi 1902 yılı Biitç.3 Kanununa verilen oyların sonuçlu 

(Kanu/n kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü YüzbaşıoğlU 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Bcrkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Haıtip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
276 
250 

22 
4 

173 
1 

[Kabul 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşaıt özarda 
İsmet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

edenler] 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Ahmet Tiir'kel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Mehmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai O rai 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinç cioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolait 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin Özdemir 
Sabahattin Savacı 
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HAKKARİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Ahmet Sim HocaoğÜu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Fuat Ama 
Suphi Barkam 
Ömer Zekâi Dormân 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
trfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Bedrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
manoğlu 
Yakup Kadri Karaoa-
manoğlu 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu I 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp | 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulu&oy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu I 

Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengın 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgiıı 
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[Reddedenler] 

ANKARA 
Raif Aybar 
Zühtü Pehlivanlı 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Fuat Ümit . 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

EDİRNE 
Talât Asal 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
NeoHieddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

KARS 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUŞ 
Sait Mutlu •• 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

[Çehinserîer] 
ERZURUM 

Şerafettin Konuray 
İSTANBUL 

F'ahrettin Kerim Gökay 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 

[Oya hahlmıyarilar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral (B.) 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay * 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Muhlis Ete 
Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksıoy 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan (B.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 

Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çdbanoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusmf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Giyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizamettin Erfcmen 
ibrahim Ebem Kılıç/oğlu 

Ali Köymen 
Naim Tirali 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
Reşit ÜlkOT 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
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IZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Nihat Kiirışat 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sırrı ökten 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Feıthi Doğançay (I.) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli .Özkan 

KIRKLARELİ 
Meftumet Alâetıtin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeanir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 

M. Meclisi B : 54 
Mekki Keskin (Ba$. V.) 
Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
ismet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nusrett Köklü 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet AH Arıkan 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refelt Aitosoy (B. V.), 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılfmaz Akçal 

23 . 2 . 1962 O : 2 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sırman (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişarı 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osanan Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Nuri Beşer 
Fevzi Fırat 
Ram iz Karakaşoğhı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Mus 1 
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Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunn'tasarısı oylama netioesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinç er 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
A$ık (İyelikler 

450 
268 
247 

18 
3 

181 
î 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Ömer Erkan 
Rafet Eker 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet TMtoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Şadı Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Müşitak Okumuş 

BOLU 
Zeki Bal'tacıoğlu 
Turgut Çulha 

Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çöbamoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pidnçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
NacÜ Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANB 
Halis Bayram oğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 
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Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
îsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bil'gisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
trfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kafh 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

ÖATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Fuat Arna 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dorman 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş . 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek , 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Bedrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Ra§it Hatdpoğln 

23 ,2 .1962 0 : 2 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 
ibrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâm uran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman J^.ğan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Suphi Konaik 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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ANKARA 
Radf Aybar 

BİNGÖL 
Ilalit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Fuat Ümit 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

GAZİANTEP 
Mithat San 

B:54 23,2.1962 
[Reddedenler] 

KARS 
Rıza Yalçın 

O :2 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabrl Keskin 
Osman Zeki Oktay 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökay 

KARS 
Keıraal Kaya 
Sırrı öktem 

MUŞ 
Sait Mutlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 

URFA 
Kemal Badıllı 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Rozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar # 
Gavit Oral (B.) 
Kemal Sarıibnahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler (î. Ü.) 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İhsan Köknel 

Mehdi Mıhçıoğlu ( t ) 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boz/tepe 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BURDUR 
Fethi Çehkbag (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan (B.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Neemi ökten (B.) 
İhsan Tombuş, 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
lîeeai Isikenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Naoi Gütfay 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gij'asettlin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Mzamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip İnal 
İnayet Murgaloğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak ... 
Tahsin Deımiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (B.) 
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Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay (1.) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır (1. Ü.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâaddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçulk Aytan 
thsan Kabadayı 

Ömer Kart 
Mekki Keskin (Baş. V.) 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 

MARAŞ I 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Altsoy (Başkan 
V . ) •(!.) 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

23 . 2 . 1962 0 : 2 
Şadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu (B.) 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT I 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

j Orhan öztrak 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

I Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Aihmet Cemil Kara 
Zeki YağmurdertUi 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Kadri Eroğan 
Celal öneel 

UŞAK 
I Ahmet Taht'akılıç 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ra/miz Karakâşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğl 

[Açık üyelikler] 
Muş 1 



M. Meclisi B : 54 23 . 2 . 1962 O : 2 
İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
lamail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatipoğhı 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
254 
230 

19 
5 

195 
1 

[Kabul 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Gihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Bdnay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

edenler] 
BURDUR 

Nadir Yavuz kan 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Oktem 
Cevdet Perin 
Ahmet Tür'kel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Siinan Bosna 
İsmail E ilan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cem alçılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ar ikan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 
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İSPARTA t 

Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Fuat Ama 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dorman 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekline! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasâ Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Ali özd'ikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
A'bdülhalim Araş 
Mehmet Göketr 

ANKARA 
Radf Aybar 

BİNGÖL 
Halt Rıza Ünal 

Mehmet Sağlaan 1 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 1 
Rüştü Özalp 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettdn Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlr 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 

[Redde 
BOLU 

Fuat Ümit 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

- 8 ! 

Yakup Kadri Karaos- 1 
ımanoğlu 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İhsan Tekin alp 

MUŞ 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Deminsoy 
Ali Baran Nümanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
T*1 T S^i •• 1 

Ferda Guley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 

deriler] 
ERZURUM 

Ertuğru'l Akça 

GAZİANTEP 
Mithat San 

31 — 

• SÜRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
1 Ali Muhsin Bereketoğlu 
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KARS 

Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Caviıt Oral (B.) 
Keımal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler (1. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özean 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su (B.) 

Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

StîRT 
Hayrettin özgen 

[Çekinserler] 
EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 

ERZURUM 
Şerafettin Konuray 

GİRESUN 
'İbrahim Etean Kiihçıoğlu 
Ali Köymen 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

[Oya kaülmıyanlar] 
ARTVİN 

Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Denilir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paiksoy 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahımet Nihat Aikay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan (B.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok 

ÇORUM * 
NUTÜ Ahıskalıoğlu 

Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Isıkenderoğlu 
Vefik PdTİnçeioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Giyasettdn Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizaımettin Erfcnen 
Naiım Tirald 

TOKAT 
H. Alî Dizıman 

URPA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç' 

* İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Buralk 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven (B.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
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Ragıp Gümüşpala 
İhsan Güraan (B.) 
Ziya Hanhan j 
Nihat Künşat 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı ökt«m-

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz I 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemür 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONTA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı | 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Baş. V.) 
Fakih özlen 

Cahit Yılmaz I 
Sait Sına Yüeesoy 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten i 
Nusret Köklü j 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Rayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneş/tan 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR j 
Halit Fikret Aka 

» NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
RefetAksoy (Baş. V.) 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner | 
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Fuad Sirmen (Başkan) | 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu (B.) 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli I 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAÖ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Ceımil Kara 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahfraki'lıç 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğl 

[Açık üyelikler] 
Muş 1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kaunun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinç er 
Asım Yılım az 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Haitip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhnk Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafct Eker 
Nihat Su 
Nazmi Keriımoğlu 

Uye sayısı : 450 
Oy verenler : 234 

Kabul edenler : 217 
Reddedenler : 16 
Çekinserler : 1 

Oya katılınıyanl ar : 215 
Açık üyelikler ı 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İs/met Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
U X X J J X M 

Müşitak Okumuş 
BOLU 

Zeki BaTtacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Cevdet Perin 
Ahmet Tür'kel 

Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Gül doğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
FTürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Günrloğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şen yurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Oöman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Fuat Ama 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dorman 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
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Hilmi Oben 
Naci öktem 
Ilhami Sancar 
ismail Hakkı Tekînel 
Hüsamettin Tiyangan 
Malik Yolag 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabrı Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüra 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
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KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilıgisu 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaf lı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatapoğl1' 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
•manoğlu 
Hilmi Okçu 
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Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Vahap Dizdar oğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
HiLmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Gül ey 
Orhan Naiım Hazinedar 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ANKARE 

Raif Aybnr 
BİNGÖL 

Halit Rıza Ünal 
BOLU 

Fuat Ümit 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Necmeddîn Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoghı 

Sekip İnal 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

MUŞ 
Saat Mutlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

URFA 
Kemal Badıllı 
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[Çekinserler] 

EDİRNE 
Fahir Girıitlioğlu 

[Oya katılımy anlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cevit Oral (B.) 
Kemal Sarıibnahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler (î. Ü.) 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülen Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
Mehdi Mıhçıoğlu (î.) 
Emin Paksüt (B.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BlTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Deımir 

BURDUR 
Fethi Çellikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Isıkenderoğlu 
Vefik P&rinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Giyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizamettin Er'kmen 
llbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Nafrn Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdenin* 

HATAY 
Bahri Bahadır 
İnayet Munsaloğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa -Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 

Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Taliir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ahmel; Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Selim Sarper (B.) 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 
S i m Öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay (1.) 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır (1. Ü.) 

KIRKLARELİ 
(Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 
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KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
îhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Meki Keskin (Baş. V.) 
Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
tsmet înönü (Başbakan) 
Halil Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hur rem Kubat 

MARAŞ 
Kemnlî Bay azıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

M. Meclisi fi : 54 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

'Oğuzdemir Tüzün 
ORDU 

Refet Aksoy (Baş. V.) 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 

23 . 2 . 1962 O : 2 
Kâmuran Evliyaoğlu 
(B.) 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çelte'kli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan-
Celâl önce1! 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Telcin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Mu? 1 
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Devlet Su İşleri Oenel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı - : 450 

Oy verenler : 285 
Kabul edenler ;50 

Reddedenler : 32 
Çekiüserler 3 

Oya katılmıyanlar 164 
Açık üyelikler ı 

[Kabul edenler] 
•DANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Oülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imiraalıoğkı 

Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mürcn 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Domir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai O rai 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

Hilmi Güldoğan 
EDİRNE 

Süleyman Bügen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naoi Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANB 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Uocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

tÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Baiıın 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Fuat Arna 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Latif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 

. Meclisi B : 64 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Ali Özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mökmelt Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
llâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih Özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbck 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
HaliK Ziya Özkan 
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MANİSA 

Muammer Erten 
Şevket Ra$it Hatdpoglu 
Fevzi Lûtfi Karao»-
manoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusrot Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan. Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Hal i t Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya önor 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Ibraıhim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Osman Ağan 
Ata)ay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgir 
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[Reddedenler] 

ADIYAMAN 
Arif Atalny 

ANKARA 
Raif Ay bar 

BİNGÖL 
M. Siıddık Aydar 
îlalit Rıza Urıal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLÜ 
Fuat Ümit 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 

Sırrı öktem 
KASTAMONU 

ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MARDİN 
Seyfi Gürıcştan 

NİĞDE 
Mehmet Altınsuy 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
G-üner Sarısüzen 
Reşat Turhan 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

VAN 
Şükrü KÖsereisoğlu 

(ÇekinserlerJ 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 
İSTANBUL , 

Fahrettin Kerim Gökay 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

[Oya hatilmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit O rai (B.) 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğru (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinç er 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Bpztepe 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cihat Turgut (1.) 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan (B.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu (B.) 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai İskenderoğlu 
Vefik Pirinçeioğlu 
Alp 'Do&an Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Sadık Perinoek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat'Diler 
Giyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavi t an 

GÎRESUN 
Nizarrıettin Erkmen 
ibrahim E tem Kılıçoğlu 
Naîra Tirali 

HATAY 
Abdullah Çilli 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
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İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(Başkan V.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (B.) 
Ali Coşkun Kırca. 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
îlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
Abdurrahman Yazgan 

İZMIR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay (î.) 

KAYSERİ 
Abdülhalim Ajas 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

M. Meclisi B : 54 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır (1. Ü.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeımir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
îsmet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Baya zıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
ilhan Tekin alp 

. MUŞ 
Sait Mutlu 
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Sami Öztürk 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy' (Baş. V.) 
Ata Bodur 
Şâdi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer (I. 
Ü.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kararan Evliyaoğlu 
(B.) 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç, 
Osıman Şahinoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahratmlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Î3mail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
\hmet Fuat Ak 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
MUŞ : 1 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu tasanama verilen oyların sonucm 

(Kanımı (babui edilmiştir) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 232 
Reddedenler : 19 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 196 
Açık üyelikler ı 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Kasım Gülck 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAB 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRİ 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğhı 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 

Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörü1--

ANTALYA 
Etem Ağva 
îhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
M.ehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Naclir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çabanoğlu 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ötmer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Musıtafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bıyramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

(HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
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Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Fuat Ama 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabrı Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

IZMlR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Salım Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Neömettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

M. Meclisi B : 54 
KAYSERİ 

Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayo-1 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gurka,» 
ihsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Bedrettin Tosbi 

MALATYA' 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muamımer Erten 
Şevket Raşit HatipoğJu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

23 .2 .1962 0 : 2 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin • 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemdi Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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M. Meclisi B:54 23.2 
[Beddedenler] 

1962 O : 2 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral (B.) 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B,) 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğln 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

[Çekinserler] 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 

[Oya Uatılmıyanlar] 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cahit Turgut (1.) 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan (B.) 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nuri A'hıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrah.man Güler 
Faruk Küreli 
Neonu ö'kten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Giyasettin Karaca 
Cevat önder 

_ ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökay 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahih E tem Küıgoğlu 
Naim Tirali 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(Baş V.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muıhiddim Güven (B.) 
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Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
îlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdıırrahman Yazgan 

ÎZMÎR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Şinasi Oama 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançdy (1.) 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır (1. Ü.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

M. Meclisi B : 54 
KIRŞEHİR 

Memdııh Erdemir 
KOCAELİ 

Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Rüştü öz al 
Fakih özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlat 
Ilurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
SeyCi Güneştan 
Talât Oğuz ^ 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu * 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

23.2.İ962 Of2 
ORDU 

RefetAksoy (Baş.V.) 
(t) 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer (1. 
tJ.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyoğlu 
(B.) 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

StlRT 
Adil Yaşa 

StNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahraımlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğhı 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

lAçık üyelikler] 
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Dönem : i h Â 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ZÖ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 

1/9, Cumhuriyet Senatosu 1/14) 

Not • Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 10 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 355 -1/14 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 Şufaat 1962 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 13 . 2 . 1962 
Esas No. 1/9 - 76 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 Şubat 1962 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk S anaç 





dfasm : i IJQ 
Toplıntail M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar-
ma Bütçe Komiyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 

Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/15, 
Cumhuriyet Senatosu 1/15) 

Vot • Oosıtarlytl flmtora S. Sayın : t 

Ovmhurtyet Stnatoşu 
Gtnd Sekreterliği 9.2.1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
8ay%: 356 • 1/15 

Karma Bütçe Komisyona Başkanlığına 
Craralhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 Şubat 1962 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 

oltmajı Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ildgik olarak <ranuimuşjtur. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Suad Hayri Ürgüplü 
4 , OmmhTiriyet ıBenaıtosfa Basmam 

T.B. Jf. Jf. ; . . , n ^ > ^ , ^ ^ 
Karma Bütçe Komisyonu ' ^ÇV 13.3.1962 

Stat No: 1/15 - 77 
Yüksek Başkanlığa 

Oamhuriyet SenattoBKi Genel Kuırulunun 6 Şu'bat 1962 tarühli 32 nci BMe^miüde aynen kftbıü 
edSien «Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı Büfece kanun tasarısı* ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu Genel Kurulun tasvibine ara edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
' ' *' . Elânğ 

* " "' * •• • » öm$r Faruk Sanaç 
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