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Sayfa j Sayfa 
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3. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel j tosu 1/945) (S. Sayısı : 1170) 252,300:302 
Müdürlüğü 1969 yûı Bütçe Kanunu tasarı- ! 5. — DÜZELTİŞ 302 

GE03N TUTANAK ÖZETİ 

Bu birlerimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1963 yılı Bût-o Kammu ^ a n - t -ermde/I 
görüşmelere devam olunacak : 

Dışişleri Bakanlığı, 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçeleri gorüjüldü 
ve kabul edildi. 

İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi ve 

Hacettepe üniversitesi bütçelerinin görüşül-
.̂3.1 bitirildi ve tasarıların 30 ncu Bireşiminde 

ICJI: oya sunulacağı bildirildi. 
2 Şubat 10G9 Paaar günü saat 10,00 da top-

j ".ımknak üzere Birleşime, aynı gün, saat 03,00 te 
| son verildi» 
j Başkan Kâtip 
| Başkanvekili Denizli 
j Lûtfi Teleğin Hüseyin Atmaca 
\ Kâtip 
\ Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
! Adil Ünlü 

2, — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif \ 74, 120 ve 125 nci maddelerinin değistirilmesi-
1. — Oumhuriyet Senatom: Acmu: Üyesi Mcb- i ne dair tüzük teklifi (2/255) (Anayasa ve Âda-

met ÜnaMı'nın, Cumhuriyet- Senatosu İotüsüğb- j let Komisyonlarına). 
nün 5, 8, İt, 13, 14, 15, 17, 54, m; 595 80, 72; 73, | 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırn Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Otuzuncu Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 3294 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin 
iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi (3/752) 

BAŞKAN — Bâzı önergeler vardır, okutu
yorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
3294 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin 

iptali hakkında Danıştay 12 nci Dairesince 
açılan dâva üzerine yapılan inceleme sonunda 
3294 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin Ana
yasaya aykırı olduğundan iptaline 30 . 1 . 1969 
gününde 1967/47, 1969/9 sayı ile karar veril
miştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Türkiye Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlâmento Komisyonu üyeliğine Yan Üyesi 
Ferid Melen'in aday gösterildiğine dair Güven 

Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar

ma Parlâmento Komisyonu üyeliğine Van Se
natörü Ferid Melen grupumuz adayı olarak 
seçilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
G. P. si T. B. M. M. 
Grupu Başkanvekili 

Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/576; Cumhuriyet Sena
tosu 1/934) (S. Sayısı : 1171) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis-

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar- \ 
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı: j 
1162 ve 1162 ye ek) (1) \ 

K) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI \ 

(1) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı basmayazı 
28 . 1 . 1969 tarihli 25 nci Birleşim tutanağın-
dadır. 

i yonu raporu (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet 
Senatosu 1/943) (S .Sayısı : 1172) 

5. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet 3Ieclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/941) (S. Sayısı : 1163) 

6. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/573; Cumhuriyet Senatosu 
1/935) (S. Sayısı : 1168) 

I 7. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet 3Ieclisi 1/574; Cumhuriyet Sena
tosu 1/942) (S. Sayısı : 1169) 

BAŞKAN — Bu sabah bitmiş bulunan Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesiyle beraber görüşülen 
üniversitelerin bir kısmının açık oylamaları şim
diki birleşime bırakılmış bulunmaktadır. 

Açık oylarınıza arz edilecektir, kutular do
laştırılsın. 

Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un, öğle 
ve akşam yemek saatlerinin birer saate çıka-

I rılması hakkında bir önergesi vardır, okutu-
| yorum. 
| Sayın Başkanlığa 

j Yemek için ayrılan 30 dakikalık süre kâfi 
j gelmemektedir. Bu itibarla öğle yemeği için 
i saat 13 ten 14 e kadar, akşam yemeği için 
I saat 19 dan 20 ye kadar olmak üzere yemek 
1 tatili sürelerinin birer saate çıkarılmasını arz 
i ve teklif ederim. 
1 Giresun 
j Sabahattin Orhon 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
J Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

| 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yth 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis-

I yonu raporu (Millet Meclisi 1/578; Cumhuriyet 
| Senatosu 1/944) (S. Sayısı : 1173) (2) 

! BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı ve Kara-
ı yolları Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde 

(2) 1173 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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söz alan grup ve sayın üyelerin isimlerini oku
yorum : C. H. P. Grupu adına Sayın özlen, G. 
P. Grupu adına Sayın Hatunoğlu, Millî Birlik 
Grupu adına Sayın Küçük, A. P. Grupu adına 
Sayın Karaağaçlıoğlu. 

Şahısları adına; Sayın Şenocak, Sayın 
Özmen, Sayın Bilgen, Sayın Ural, Sayın Ucu-
zal söz almışlardır. 

Sayın özlen, C. H. P. Grupu adına. 
O. H. P. GRUPU ADINA FAKİH ÖZLEN 

(Konya) — Sayın Başkan Sayın senatörler, 
insan kadar eski olan Bayındırlık işleri va,tan 
kurmak, kurulan vatanda daha rahat ve daha 
mesut yaşamanın temellerini atmak ve alt ya
pılarını meydana getirmek, insanoğlunun doğa 
ile savaşında, uzun, kolay, güzel ve güven 
içinde yaşaması yönünde, doğanın çetinlikleri 
ve güçlüklerinin ustasından gelme çalışmaları 
ve başarılı olarak tanımlanabilir. 

Bu tanımlamaya göre, Bayındırlık Bakan
lığı örgütü, Türk halkının, vatanın karaların
da, denizlerinde ve havalarında, barınırken, 
çalışırken, okurken, gezerken, tek kelime ile 
yaşarken, uygarlığın bütün nimetlerinden fay
dalanarak, rahat ve mesut ve güven içinde ge
lip geçmesini sağlamaya çalışan kalkınma he
deflerine ulaşmanın alt yapılarını hazırlıyan 
örgütlerden biriis ve hattâ birincisidir. 

Bu vatanı, «bu vatan bizimdir, bu toprak
lar ve bu vatandan bizim kuşak da geçmiştir» 
diyerek övünebileceğimiz, övünülecek bir va
tan yapmaya çalışanların ve inananların örgü
tüdür. Bayındırlık Bakanlığı. 

Bir millet, bir halk, kuşaklar ve çağlar, ge
lip geçtiği, konup göçtüğü yerlerde bayındır
lık işleriyle yaşar ve varolur. 

Nasıl Hicaz demiryolu Arabistan çöllerine 
hükmettiğimiz çağlan anlatıp duruyorsa, nasıl 
köprülerimiz, kubbelerimiz ve minarelerimiz, 
Viyanalara kadar gidişimizin, damgası, imza
sı ve uygarlık bayrağı olarak, bugün bizim 
olmıyan topraklarda ve ufuklarda dalgalan
makta ise, Cumhuriyet Türkiye'si ve Cumhuri
yet kuşağı olarak, vatanımıza ve çağımıza da
ha güçlü daha çeşitli bayındırlık hizmetleri 
armağan ederek var ve payidar olacağımıza, 
geri kalmışlığımızı yeneceğimize inanıyoruz. 

Mensubu bulunduğum C. H. P. Grupu adı
na, Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları büt-
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çesi hakkındaki eleştirilerimizi bu anlayış ve 
görüş açısından arz edeceğiz. 

Konuya girerken Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi üzerin
deki çalışmaları ve hazırladıkları rapordan 
dolayı Karma bütçede çalışan arkadaşlarımı
za ve raportörlere teşekkürü zevkli bir görev 
bilirim, 

Bütçe ve raporun tetkikinden öğrendiği
mize göre Bayındırlık Bakanlığı, uzun vade
li plânın gereklerini tam olarak yerine getire
bilmek için kuruluş, görevler, hizmetlerin nite
liği ve gerçekleştirilmesi yönünde çabalar gös
termekte ve eksik ve noksanları tamamlamaya 
uğraşmaktadır. 

3611 sayılı Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Va
zifelerine dair kanun ile 5539 ve 5367 sayılı 
kanunlarla Bayındırlık Bakanlığının ve Bakan
lığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün 
hizmet kapsamı, yurtta tüm ulaştırma faali
yetlerinin alt yapısını teşkil eden Karayolları, 
demiryolları, limanlar, barınaklar, hava mey
danları ve limanları, akar yakıt tesisleriyle 
devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait binala
rın yapılması ve mülhak bütçeli idareler, özel 
idareler ve belediyelerce yaptırılacak binalar
la ilgili büyük proje ve keşiflerin tasdiki ve 
bütün yapı işlerinde kullanılacak tüzük, yö
netmelik ve şartlarının tanzimi olarak özetlen
mekte ve kalkınma plânlarının muhtelif sek
törlerine dağılmış, ekonomik ve sosyal alanda
ki kalkınmanın temelini, yeni deyimle, alt ya-
rusmı teşkil eden nitelikte olarak tanımlan
maktadır. 

30 sene evvel hazırlanmış olan Bakanlık 
Teşkilât Kanunu arz ettiğimiz görevleri ve uzun 
vadeli plânın gereklerini tam olarak karşıla-
mıyacak durumdadır. Bu konuda hazırlanıp, 
görüşleri alınmak üzere ilgili bakanlıklara su
nulduğu raporda kaydedilen yeni tasarının 
biran evvel kanunlaşmasına azruret vardır. 

Bakanlığın önemli problemlerinden birisi 
de, bakanlıkta çalışan teknik kadronun duru
mudur. Büyük bir çoğunlukla 4/10195 sayılı 
Kararnameye bağlı yönetmelik hükümlerine 
göre hizmet g'ören teknik kadro ücret statüle
ri, sosyal hakları, güvenlikleri bakımından te
dirgin durumdadırlar. 
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Kalkınmanın % 80 yükünü omuzlarında ta
şıyan ve 657 sayılı Kanuna tabi memurların 
adedi itibariyle % 5 ni teşkil eden teknik 
kadronun hizmet tsatülerinin bu halde bırakıl
masının hatalı bir tutum olduğu görüşüne ta
mamen katılmakta, buna tezelden bir çare 
bulunması zaruretine inanmaktayız. 228 sayılı 
Kanunun tatil ile emeklilik mevzuuna bir fe
rahlık getirileceği düşünülebilirse de, bizde, 
adedi 470 bini bulan devlet memurları sorun
ları içinde, teknik kadronun sorunlarını çöz
meye imkân olmıyacağı kanısındayız. 

Kalkınmanın unsurları arasında, para, mal
zeme ve zaman yanında, hepsinden önemli ola
rak, personelin yani insan malzemesinin geldi
ğine inanıyoruz. Bu sebeple teknik personelin 
ayrı bir kanunla bütün haklarının sağlam bir 
esasa bağlanması tezi ve çalışmalarını yürek
ten alkışlıyoruz. Bu cihet tahakkuk etmediği 
veya tahakkuku geciktirildiği takdirde kalkın
manın aksıyacağı hususuna meclislerin ve Hü
kümetin önemle dikkatini çekeriz. 

Bizce Bayındırlık Bakanlığının önemli aşa
malarından birisi devlet ve kamuya ait bulu
nan binaların yapım işlerinin, dağınık ve ayrı 
ayrı teşkilâtlanmış ünitelerden alınarak hep
sinin bakanlıkta toplanması gayretidir. 2490 
sayılı Kanunun tadilini mütaakıp bu gayretler 
kesin bir neticeye ulaştırılmalı, devlet ve ka
muya ait binaların yapımında, bu suretle tek
nik elemandan, zamandan ve diğer hususlar
dan büyük tasarruf sağlanması temin edilme
lidir. D^^nirvollarmda Plân tatbikatının şebe
keye yükliyeceği kütle nakliyatının karşılan
ması için on yılı kapsıyacak şekilde şebekenin 
plânlanmış olmasını memnunlukla karsılarız. 

Yurdun Batı - Doğu, Kuzey - Güney ve 
komşu memleketlerle olan anabağlarının kaale 
alınmış olmasını az gelişmiş memleketler için 
bir döviz konusu olan karayolu nakliyatının, 
demirvolu nakliyatı zararına artmasını kısmen 
de olsa önlemesi bakımından yerinde ve zaruri 
görmekteviz. Bu iş için takdir edilen 10 mil
yar lira p'Özde büvütülmemelidir. Tasavvur ye
rinde ve isabetlidir. 

Raporda işaret edilen beton traverslerin 
ecnebi firmalarla ortak özel teşebbüse yaptırıl
ması yerine, raportörlerin de tavsiye ettikleri 
gibi, bakanlık imkânları ve devlet eliyle, mem
leket ihtiyacı olan beton traversleri yapacak 

tesislerin kurulmasının şart olduğunu ısrarla 
belirtiriz. Üç yanı denizle çevrili olan memle
ketimizin kıyı tesisleri bakımından durumu 
komşu memleketlere kıyasla ferahlatıcı değil
dir. Barınma ve çekek yerlerinden, balıkçı li
manlarına, turistik limanlarla mevcut limanla
rın teçhizatının ikmaline kadar ve limanların 
içerilerle bağlantısının tamamlanması konula
rında yapılacak pek çok çalışma vardır. 

780 milyon liraya çıkabileceği söylenen Ha
lic'in temizlenmesi ve sahillerde turistik yol ve 
tesisler yapılması işleri kanımızca, Asya'yı 
Avrupa'ya bağlama işi kadar önemli ve fayda
lıdır. 

Yeşilköy Hava Limanının başlanmış olma
sını Gazi Anıt Meydanına ilâveten, Muğla, 
Malatya, Bursa, Samsun, Trabzon, Van mey
danlarının ele alınacağının beyanını memnuni
yetle karşılar bunların yanında önemli turis
tik bölgelerin de hava ulaşımına kavuşturul
ması imkânlarının aranmasını dileriz. 

Opera, çiftlikteki otel ve benzeri büyük in
şaatların bitirilmesini, mütaahhitlerle olan ih
tilâfların tasfiyeye çalışılmasını olumlu gay
retler olarak alkışlarız. 

Bayındırlık işlerinde önemli görevler yük
lenmiş olan mütaahhitlerin de problemleri ol
duğuna, bunlar üzerine eğilmesine dikkati çe
keriz. Her şeyden evvel Meclise gelmiş bulu
nan 2490 sayılı Kanun tadili biran evvel çıka
rılmalı, mütaahhit istihkaklarının geç öden
mesi, neye mal olursa olsun önlenmelidir. Ba
kanlık mütaahhitler için bir sicil tutmaktadır. 
Bu konu daha titizlikle kovalanmalı, suyu ge
tiren mütaahhitle testiyi kıran mütaahhidin, 
bakanlıkça ayırdedilebildiği hususu inandırıcı 
olmalıdır. 

Bayındırlık Bakanlığı eliyle dağıtılmak üze
re, mütaahhitleri teçhiz etmek için kotalardan 
bir pay ayrılmasını ve bunun başarı ile yürü
tülmesini memnunlukla karşıladığımızı, ancak 
bu teçhizatın, yalnız inşaatlarda kullanılıp, bir 
ithalâtçı ticareti şekline dökülmemesini temi-
nen tedbirler ve müeyyideler düşünülmesini 
de hatırlatırız, özetle ifade etmek lâzımgelirse, 
mütaahhitler konusunda, mütaahhitler ve ka
mu yararına alınacak veya ikmal edilecek pek 
çok tedbirlere ihtiyaç olduğu kanısındayız. 

inşaat malzemelerinin geliştirilmesi ve teş
viki hususunda bir tek misal vererek konunun 
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önemini ve dileklerimizi hülâsa etmek iste
rim: 

Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat cetvelin
de buhar kazanları için iki ölçü vardır. Birisi 
bildiğimiz metrekare üzerinden satılan kazan
lar diğeri Kgr - cal/saat ölçü esasını kulla
nan kazanlar.. Bize ifade edildiğine göre ikin
ci tip kazananlar tesiste 1/3 malezme ile yapıl
maktadır. Yani birincilerde üç tonluk bir kaza
nın göreceği işi, ikinci patentte bir tondan aşa
ğı bir kazan görmektedir. Dolayısiyle 2/3 nis-
bette pik. cevher tasarrufu olacaktır. İşletme
de ise bu tasarruf yarı yarıyadır. Hakikat böy
le ise, güçlükler ve darlıklar içinde bulundu
ğumuz şu zamanlarda, ikinci patentin kullanıl
masını ve bütün inşaat malzemelerinde bu te
sis ve işletme tasarruf hesaplarının kaale alı
nıp teşvik ve tavsiye edilmesini önemle belir
tiriz. Kıymetli teknik arkadaşlarım, bunları 
siz biliyorsunuz da biz bilmiyor muyuz? Te-
(bessümüne kaçmasınlar. Muhafazakârlık eğili
mi fazla olan memleketimizde alışkanlıklar, 
babadan gördüğünden vazgeçmeme eğilimleri
ni yenmek ciddî ve zevkli bir görevdir ve he
pimizin görevidir. 

Bütün inşaat malzemelerinde tesis, kullan
ma, fiyat mukayeselerinin yapılarak en elve
rişli olanların yapılmasına yardımcı olunması
nı temenni ederiz. 

Karayollan : 
1 . 3 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5539 

sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Karayollan 
Genel Müdürlüğü hakkında Bade raporunda 
«Böyle bir karayolları teşkilâtı kurabilen bir 
millet herşey yapabilir» kaydının bulunduğu 
söylenir. 

Yol dâvasının heyecanını duymuş ve be
nimsemiş ve görevini başarı ile yürütmüş bulu
nan karayolları teşkilâtı 19 senede, 5539 sayı
lı Avrupasma sığmıyacak kadar gürbüzleş-
miş ve yeni bir teşkilât kanunu hazırlıyarak, 
Hükümete sunmuştur. Yeni tasarı kanunlaş
tığı takdirde, karayollarının daha verimli ça
lışacağı hususunda ittifak vardır. 

Karayollanmız, devlet yollan, il yolları ve 
köy yollan olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. 
Devlet yollan Bakanlar Kurulunun 12 . 8 . 1963 
gün ve 6/2104 sayılı kararı ile 35038 kilomet
re olarak tesbit edilmiştir. 

Bu şebekenin 31273 kilometresi her havada 
açık yol olup 3765 kilometresi her havada açık 
olrnıyan'yol ve 1240 kilometresinde ise hiç yol 
yoktur. Şebekenin tamamının her havada açık 
hale getirilmesine çalışılmaktadır. 

35038 kilometrelik devlet yolunun 16715 
kilometresi anaistikametler olarak adlandırıl
mış olup, sosyal ve ekonomik yönden en önem
li yollan bünyesinde toplıyan bu anaistika-
rnetlerin 3 519 kilometresi 1 nci sınıf, 5 897 ki
lometresi 2 nci sınıf ve 6 745 kilometresi 3 ncü 
sınıf ve 654 kilometresi 4 ncü sınıf olarak tes
bit edilmiştir. Halen mevcut durumdaki yolla
rın kendi sınıflarının standartlarına getirilme
si halinde ceman 6 200 000 000 Tl. sına ihti-
yacolduğu hesaplanmıştır. Anaistikametler dı
şında kalan 18323 kilometrelik yol için hesap
lanan 6,5 milyarla birlikte 35038 kilometrelik 
devlet yolu için 12,7 milyar Tl. ödeneğe ihti
yaç vardır. 

il yolları ağı 23097 kilometre olup bunlar 
için 4 ncü sınıf standart esas kabul edilmiş
tir. 

il yollan şebekesinin de 4 ncü sınıf stan
darda getirilmesi için 6 milyar Tl. ödeneğe ih
tiyaç vardır. 

Demek oluyor ki, devlet yollan ve il yol
larımızı standartlanna ulaştırabilmemiz için 
- bunların dışında olan ekspres yollar hariç -
"-eman ve yaklaşık olarak 19 milyar ödeneğe 
İhtiyaç vardır. Her seneki fiyat artışlarını ve 
bakım giderlerini göz önünde tutarsak 
1 156 000 Tl. olan 1969 yılı bütçesi ile, köy 
yollan ve ekspres yollar hariç, devlet yollan 
ve il yolları şebekemizi 25 senede ikmal ede
bileceğimiz iyimser bir tahmin olarak söylene
bilir. 

Demiryollarımız, kıyı tesisleri, hava mey
danları için yukarda arz ettiğimiz milyarlan 
bulan ödenek ihtiyacı hariç, yalnız karayollan-
mızı 25 senede tamamlıyabileceğimiz malî im
kân şartları içinde boğaz geçidi konusu ortaya 
atılmıştır. Bugünkü güçlükleri önliyecek ve 
ayrıca Asya'yı Avrupa'ya bağlıyacak, bir bü
yük problem ve bir büyük eser olan boğaz ge
çidinin yanında olmamak, yapılmasına yardım 
ve hizmet arzusu duymamak mümkün değil
dir. Esasen bu konunun eski bir tarihi vardır. 
En yakını 1959 da yabancı firmalardan teklif 
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isteme ilânı ile başlar. Ve bu ilân o zamanın 
Hükümeti tarafından, para ve döviz imkânsız
lığından ve şüphesiz boğaz geçidinden daha 
mübrem ihtiyaçların var oluşu gerçeğinin 
kabulü sebebiyle iptal edilmiştir. A. P. iktida
rının 1965 Hükümet Programında da yer al
mış olmasına rağmen bu yıla kadar ertelen
miş bulunması da aynı sebeplerdendir. 

Biz C. H. P. olarak boğaz geçiş trafiğinin 
hallinin yanındayız. 

Yanında olmadığımız husus bu hal şeklinin 
enine boyuna etüt ve münakaşa edilerek, en 
elverişli, en ucuz ve imkânlarımıza en uygun 
çözüm şeklinin aranıp bulunmadan, biraz da 
beşerî olan sınıflarla, beka emelinden nümayiş 
ve gösteriş arzusu kokan, muhtemelen en el
verişsiz, en pahalı, en zamansız çözüm yolu
nun alelacele tatbik sahasına konulmaya kal-
kılmasıdır. 

Sayın senatörler, 
Boğaz trafiği 1. — Boğazı tonelle geçerek -

ki kanunda bir iki şekli vardır, 
2. — Boğazı bugünkü araba vapurlarını ço

ğaltarak ve mevcut araba vapuru iskelelerini 
çoğaltarak, 

3. — Teklif edilen köprü ve çevre yolunu 
yaparak çözümlenebilir. 

Boğaz köprüsüne taraftar olanlar karşımı
za 1,50 milyarlık bir maliyet hesabiyle çık
maktadırlar. Zabıtlara geçmesini teminen he
men arz edeyim ki, bu maliyet hesabı yanlış
tır. Boğaz köprüsü ve çevre yolu manzumesi
nin Londra asfaltına bağlandığı noktadan An
kara asfaltına bağlanacağı noktaya kadar, An
kara asfaltına bağlanmayıp da ekspres yolu ola
rak uzandığı takdirde Çamlıca tepelerini geç
tiği noktaya kadar, yollar, köprüler, bağlantı
ları, istimlâk ve sair masrafları yekûnu, bu iş 
bittiği tarihte, en iyimser tahminle beş milyar
dan aşağı okuyacaktır, iktisatçıların yaptığı 
hesaba göre bu rakam 7,5 milyardır. 

Projenin etüt ve hesapları, bugün mal ih-
racetmekte sıkışık durumda olan yabancı ül
kelerin firmaları tarafından yapılmış olup 
inandırıcı olmaktan çok uzak, tereddüt ve 
şüphe ile karşılanmaya her bakımdan müsait
tir. 

Karayolları camiasında ve meslekî teşekkül
lerde bu konuda kafa yormak istiyenler ya la
netlenmişler veya kapı dışarı atılmışlardır. Büt-
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çe Komisyonunda bir sayın milletvekili «ne idü-
ğü belirsizlerin dedikoduları» tâbirini kullan
mıştır. Bu ne idüğü belirsizlerin başında İnşa
at Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası gibi 
kanuni kuruluşlar vardır ki, Sayın Başbakan
la bendeniz de bunlardan birisinin mensubu ol
makla şeref kazandığımız kanısındayım. Ve 
mensubolduğum teşekkül ve şahıslar hesabına 
bu sataşmayı reddederim. Görülüyor ki, insan 
enini boyunu düşünmeden karşı fikre çamur 
atmaya kalkarsa kendi Başbakanının mensu-
bolduğu bir teşekkülü bir muhalif senatöre sa
vundurmak zevkinin duyulmaz fırsatını verir. 

Boğaz köprüsü konusu bu çeşit hissi, fevri 
ve politik ve en başta teknik kusur ve noksan
larla malûldür. 

Tutalım ki, maliyet 1,50 milyon dolardır 
yani verilen hesabı doğrudur. Hükümet bu
nun karşılığını nereden ve nasıl temin edece
ğini bize inandırdıktan sonra, bu miktarın se
nelik faizi olan 150 milyon lira ile ne miktar 
araba vapuru iskelesi ve araba vapuru yapıla
bileceğinin ve bunların yıllık kazancının ne 
olacağının hesabını da vermeli ve bizi inandır-
malıdır. 

Sayın senatörler, 

Boğaz köprüsünün askerî ve siyasi bakım-
lan eleştirisini de kompetanlarına bırakıyo
rum. Ancak en ufak bir kıvılcım çakışında, bu 
köprünün ortadan kaldırılacağı ihtimaline bi
naen, araba vapur iskelelerini ve araba vapur-
1rmnı muhafaza mecburiyetinde olduğumuza, 
yapılan hesaplarda bunların kaldırılacağı fara
ziyesinin imkânsız olduğu bakımından işaret 
o*ınek isterim. Bu arada koridorda duyduğum 
bir konuşmayı da arz edeyim. Boğaz köprüsünü 
yapacak olan idare, Hariciye Vekâletinden sor
muş, gemi tekniğinde ne kadar irtifa lâzımdır, 
köprü su sathından ne kadar yükseklikte ol
malıdır diye. Sonra zannederim Bahriye'ye 
kadar gitmiş ve biz bilemeyiz diyorlar. Mont
rö anlaşmalariyle bağlıyızdır. Gemi tekniği sa
bit olmıyan birşeydir. Yani farz edelim ki, bu-
<yün köprünün yüksekliğini 60 M. olarak yap
tık. 15 ten sonra da 70 M. lik vapurları geçi
leceğiz dediler. Bu basit problemi bile kesin 
olarak çözüp malûmat vermek mümkün olma
mıştır. Hesapların aceleye getirildiğinden mak
sadımız budur. Yani bâzı teknik noksanlar var-
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dır. Kaldı ki, köprü Anadolu tarafından Av
rupa tarafına geçecek vasıtaların yolunu, me
selâ Üsküdar Kadıköy'den Beyoğlu, Karaköy, 
Sirkeci istikametine geçecek bir vasıtanın yo
lunu, ortalama 15 kilometre kadar uzatacak
tır. Bu uzayan yolun beher kilometresi için 
50 kuruş döviz tüketimi olacaktır. Vasatı on-
bir vasıtanın 1/2 nin yolunun üstüste 20 uza
yacağını kabul ve hesabetmek günde asgari 
50 000 senede asgari 18 milyon döviz tüketimi 
israfı ortaya çıkar. Hesapları yarıyarıya indi-
rirsek senelik döviz kaybı 9 - 10 milyon eder. 
Bu rakamlar köprünün sebebolacağı tüketim 
miktarı olup, arsa spekülâsyonu, şehircilik 
bakımından konunun büyük sakıncalarını say
maya maalesef zamanımız müsait değildir. 

Bir konu ki, memleketin meşru ve kanuni 
meslekî kuruluşları yanında değildir. Karayol
ları yetkilileri âdeta zoraki yanında gösteri
lir bir tutum içindedirler, etüt ve tetkikleri 
dışarıdan empoze edilmektedir. Ve finansmanı 
sağlam easslara henüz bağlanamamıştır, kamu 
oyu ve halk bu işin zamanında ve gerekli ya
pıldığına inandırılamamıştır. Sadece belli ve 
sayılı kafalarda, yapacağım, zihniyeti doğ
muştur ve yegâne dayanağı budur. Böylesine 
erken, böylesine olgunlaştırılmamış, böylesine 
teknik ve ekonomik dayanaklardan yoksun bir 
büyük projeyi, üstünkörü ve gözü kapalı al
kışlamak bizim murakabe ve vatandaşlık gö
revimizle bağdaşamıyacak bir tutum olur. 

Temenni ederiz ki, bizim bu söyledikleri
mizin hepsinde biz hatalıyızdır, köprünün pa
rası bulunur. Ve yapılan hesap doğru olur. O 
zaman gelip bu kürsüden biz hata yapmışız 
sizi tebrik ederiz demek de bizim için şerefli 
bir vazife olur arkadaşlar. Kaldı ki, bu konu 
çok daha büyük ve önemli bir anlayışın bay
raktarlığını da yapmaktadır. 

Yol dâvasının heyecanını duyduğunu arz 
ettiğimiz karayolları teşkilâtı bugüne kadar 
politikanın ve mahallî baskıların dışında tutu-
labilmişti. Görevini teknik icaplar ve kendi 
inisiyatifi içinde inanarak ve heyecanını duya
rak çalışan bir teşkilâttı, iktidar bu teşkilât
tan biraz zorlama ile İstanbul köprüsü için 
müspet hesap istihsal etmeye teşebbüs eder
ken kasabalar, ilçeler ve illerde, levhaları in
diririz, hepimiz başka tarafa oy veririz avaz-
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lariyle il ve ara yolların güzergâhlarını değiş
tirme teşebbüsüne girişilmiş ve başlanmış bu
lunmaktadır. Bütçe Komisyonunda bu konuda 
yapılan eleştiriler için sadece ateş olmıyan 
yerden duman çıkmaz, sözünü kullanarak isti
fa edeceğim. 

Memleketin sayılı mühendislerinden biri ol
duğu bilinen Sayın Başbakana bu konuda şan
tiyedeki motorlu vasıtaların ne derece hareket 
halinde olduklarını ve en basit bir yol benim 
memleketim, Bozkır - Hadim - Ermenek yolu
nun hangi senede bitirileceğini 30 Km. lik bir 
yol için kaç heyet geldiğini ve şu anda güzer
gâhın alt yapısı yapılan kısmı dâhil ne taraf 
olduğunun idarece dahi bilinmediğini tetkik 
buyururlarsa bize hak verirler sanıyorum. Ve 
sözlerimi Başbakanın kendi bir cümlesiyle bağ
lıyacağım. 

Bir teşkilât bir iş görür sayın senatörler; 
ona ikinci işi yüklerseniz hiçbir iş yapamaz. 

Bayındırlık Bakanlığı ve karayollarının gö
revi kanunlarla tarif edilmiş ve bellidir. Bu 
örgütlere oy kazanma yönünde görev de yük
lemeye kalkarsak hiçbir görevini tam olarak 
yapamaz. 

Bugün sadece Bayındırlık Bakanlığı cami
asında değil ki, Bayındırlık Bakanlığında bel
ki de en âzdır ve fakat hiç yokken başlamış
tır. Memleket sathındaki dertlerden birisi de 
budur. 

Geçmiş devirlerin hiç birisinde politik etki
lere boyun eğmemiş kıymetli meslekdaşlarımın, 
bugünlerin heves ve isteklerinin etkisinden 
kendilerini, örgütlerini ve görevlerini koruya
cakları inanç ve ümidiyle Bayındırlık işleri ve 
karayollarında emekleri geçmiş ve geçen ve 
görev başında bulunan camiaya şükranlarımızı 
sunar Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarken 
1969 yılı bütçesinde teşkilâtın ve meslektaşla
rın başarılı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 

Sayın Sakıp Hatunoğlu. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SAKIP 
HATUNOĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 

Yurt ve toplum kalkınmasındaki hizmetleri
nin önemi hepimizce malûm bulunan, Bayındır
lık Bakanlığı ile ve bu bakanlığa bağlı daire 
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ve kuruluşların, 1968 yılı Bütçe uygulamaları 
ve 1969 yılı Bütçe tasarıları hakkında Güven 
Partisi Senato Grupu adına görüş, tenkid ve 
temennilerimizi sunmak üzere yüksek huzuru
nuzda söz almış bulunuyorum. 

Kalkınma Plânının inşaat ve ulaştırma diye 
adlandırılan iki temel konusunu uhdesinde top-
lıyan Bayındırlık Bakanlığı yüklendiği hizmet
leri yapılan, demiryolları, hava meydanları ve 
akaryakıt tesisleri ve Karayolları gibi faali
yet kolları ile gerçekleştirme çabası içindedir. 

Bakanlık bu konularla birlikte, plânın ge
tirdiği tedbirler bölümünün de yükümlülüğü 
altına girmiştir. Hizmetlerden olumlu sonuçlar 
elde etmenin her şeyden evvel tedbirler konu
sunda çok hassas ve titiz davranılması şartına 
bağlı olduğuna inanmaktayız. 

Bu itibarla 30 sene evvel tedvin edilmiş 
3611 sayılı Bakanlık Teşkilât Kanunu, büyük 
ölçüde artan iş hacmi ve bakanlık bünyesin
deki vâki değişiklikler sebebiyle bakanlık bün
yesine tatbik edilemez hale gelmiştir. 

IŞöyle ki; geçen yıl bütçeleri vesilesiyle de
ğindiğimiz gibi bu bakanlığa bağlı D. S. İ. Ge
nel Müdürlüğü tüzel kişiliği haiz 'katma bütçeli 
bir genel müdürlük olarak Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, Yapı İmar hizmetlerin
den imar hizmetleri İmar İskân Bakanlığına 
devredilmiş, buna mukabil hava meydanları ve 
akaryakıt tesisleri dairesi bu bakanlık bün
yesine alınmış, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
hükmi şahsiyeti haiz mülhak bütçeli bir kuru
luş haline getirilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; sistemin bu kadar 
değişikliği karşısında hizmetlerden rantabl ve 
rasyonel ölçüler içerisinde olumlu sonuçlar is
tihsal etmenin mümkün olamıyacağı bilinen bir 
gerçektir. 

Muhterem senatörler, yine geçen yıl bütçe
leri vesilesiyle belirttiğimiz veçhile değinme
den geçemiyeceğimiz önemli bir konu da ba
kanlığın hizmetlerini büyük ölçüde firenliyen 
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme İhale Kanu
nunun bugüne kadar değiştirilememiş olması 
keyfiyetidir. Ayrıca 1050 sayılı Mühasebei 
umumiye Kanununun da günümüz şartlarına 
cevtp verecek şekilde tadilini hizmetlerdeki ge
reken sürat ve verimliliği artıracak tedbirler 
meyanmda zi!kredebiliriz. 

İdare müteahhit münasebetlerini tanzimde 
rolü mühim olan Bayındırlık işleri genel şart
namesi, fennî şartname, birim fiyat analizleri 
ve tip sözleşmelerin günümüz ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde hazırlandıklarını mem
nuniyetle haber almış bulunuyoruz. Ancak, bun
ların tatbikata konulmalarının Devlet İhale 
Kanununun gerçekleşmesine bağlanması, ya
pılmış çalışmaların pratikte fayda sağlanma
sına engel olmaktadır. 

Diğer taraftan bakanlık bünyesinde kuru
lan organizasyon metot ünitesinin yaptığı ça- * 
lışmalar ilgi çekicidir. Bu cümleden olmak üze
re plânın öngördüğü, hedeflerin önceden tes-
biti, bu hedeflerin bakanlık teşkilât ve ihtisas 
kollarına göre dağıtılması, hedeflerin icabet-
tirdiği faaliyet alanlarına göre hizmet tarifele
rinin yapılması, tarifleri tesbit edilen hizmet
lerin süre, maliyet, kalite standartlarının tâyini 
ve kontrol sistemimin tesbiti konularında yapı
lan çalışmalardan ciddî neticeler alınacağını 
ümidetmekteyiz. 

Değineceğimiz önemli bir konu da cari yıl 
bütçelerine mukavelelerinin gerekli kıldığı öl
çülerde tahsisat konmayışı keyfiyetidir. Buna 
ilâveten nakit sıkıntısı da geçmiş yılları aşan 
seviyede olmuş ve netice olarak yatırımları ak
satan ve idare mütaahhit münasebetlerinde ih
tilâf doğuran neticeler hâsıl etmiştir. 

Hizmetlerinin büyük bir kısmını ihale su
retiyle mütaahhitlere yaptıran bakanlığın üze
rinde duracağı önemli bir konu da mütaahhitlik 
müessesesini tanzime medar olan ve hazırlana
rak yüksek Meclisin komisyonlarına kadar gel
miş bulunan «inşaat ve tesisat mütaaıhhitleri 
Odalar Birliği» kanun tasarısının biran evvel 
gerçekleştirilmesidir. 

Muhterem senatörler, 
Şimdi bir başka hayati konuya geçmek is

tiyorum. Bu hayatî konu teknik personel ko
nusudur. Kalkınmanın temelinde yetişmiş in-
sangücü yatar. Bu itibarla Kalkınma Plânı
nın gerçekleştirilmesinde finansman kadar 
önemli bir unsur olan teknik personel konusu
nu palyatif tedbirler yerine köklü tedbirlerle 
halletmek yoluna girilmesi, kaçınılması mümkün 
olmıyan bir zaruret haline gelmiştir. 

4/10195 sayılı Kararnamedeki yevmiye ar
tışları eski cazibesini kaybetmiştir. Yatırımcı 
daireler ihtiyaçları olan yeni teknik personel te-
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mininde güçlük çekmekte, daha önemlisi uzun 
yıllar aynı idarede çalışarak tecrübe ve İhtı 
sas sahibi bulunan yetişmiş ve çok kıymetli 
personeli bünyelerinde tutamaz hale gelmiştir. 
Bunun da başlıca sebebi mevcut statünün tek
nik personele gerekli sosyal güvenliği sağîıya-
mamış olmasıdır. 

Bu hayati konunun uygun har çaresini bu 
Kararname hükümlerine tabi teknik personeli 
güvenliğe kavuşturacak ve tatmin edecek hü
kümlerin kanun yolu ile sağlanması ve uygu
lanmasında görürüz. Buna paralel olarak 223 
sayılı Kanunun, hazırlanmış olan tadil tasarısı
nın gerçekleştirilmesi, teknik personelin maaş, 
ücret ve yevmiyede geçen hizmetlerinin birleş 
tirilerek emekli haklarının doğmasını s ağlıya -
cak şekilde kanunlaşması sosyal güvenlik açı
sından yararlı bir tedbir olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bayındırlık Bakanlığı hakkındaki genel gö

rüşlerimizi böylece belirttikten sonra şimdi de 
müsaadenizle çok kısa olmak üzere faaliyet kol
larına ayrı ayrı değinmek istiyorum, 

Yapı işleri : Devlet binalarının yapım ve 
onannıı ile diğer kamu kuruluşlarının binaları
nı yapmak, katma bütçeli idarelerle, özel idare 
ve belediyelerin yaptıracağı binaların proje ve 
keşiflerini inceliyerek tasdik etmekle görevli bu 
dairenin iş hacmi plânlı devreye girdiğimizde!1 

beri büyük bir artış kaydetmiştir. Yurt sathî
nin en ücra köşelerine kadar yayılmış çok de
ğişik konulardaki, çok çeşitli işleri mahdut 
imkânlara rağmen bu dairenin büyük gayret
ler sarf ederek olumlu sonuçlar aldığını ifade 
etmeyi kadirbilirlik icabı saymaktayım. 

Devlet ve kamuya ait bulunan binaların ya
pım işlerinin dağınık ve ayrı ayrı teşkilâtlan
mış ünitelerden alınarak Bakanlık, özellikle bu 
daire bünyesinde toplanması hususundaki ça
lışmaların daha olumlu sonuca varmasını bek
lemekteyiz. 

Sayın senatörler, 
Bakanlığın ve bilhassa bu dairenin üzerin

de durması lâzımgelen hususlardan birisinin de 
mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin memle
ket çapmda değerlendirilmesidir. Bu değerlen
dirilmede tip projeler yerine mahallî şartların 
icaplarına ve yapının tahsis ettiği hizmeti kar
şılayacak ekonomik ölçüler içerisinde projele
rin hazırlanması ve uygulanması suretiyle sağ

lanır. Memnuniyetle haber aldığımıza göre Ba
kanlık bu konu üzerindeki gerekli çalışmayı 
-kmal ederek «mimarlık ve mühendislik proje 
/önetmeliğini» hazırlamış ve yürürlüğe koymak 
işere faaliyete geçmiştir. 

Değerli senatörler, 
1968 bütçe yılı uygulamasında bu daireye 

sfrik edilen 454 milyon lira ve diğer daireler 
iiitçelerinden aktarılan ödeneklerle 688 milyon 

'IraJık ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiştir, Bütçe 
rıpercırıda para sarfı suretiyle gerçekleştirme 
rariiarı yerine fizikî gerçekleşme oranlarının 

yer almasını doğru buluyoruz. 
1969 Bütçe yılı tasarısında bu daireye Ba-

kanhk bütçesinden tefrik olunan 647 milyon 
130 bin liralık ödenekle diğer bakanlıklar büt-
-̂ esinde o1 m akla beraber bilâhara aktarılacak 
^53 milyon liralık ödenekle 868 milyon liraya 
M!iğ olan tahsisat geçmiş yıla nazaran yaklaşık 
•brak % 30 oranında bir artış kaydetmesine 
•^ğınen tasarlanmış programın gerçekleşmesi-
'3 imkân vermiyeeeği. kanaatindeyiz, Ayrıca, 

"-irdim her tarafına yayılmış bu hizmetlerin de-
",:-t-3mi kin gerekli vasıtalardan yoksunluk da 
""• .̂rakaba keyfiyetini büyük mikyasta güçleş-

Demiryolları inşaat Dairesi : 

Demiryolu şebekemizi çağdaş teknolojinin 
;erektirdiği seviyeye ulaştırmaya, demiryolları 
'le ilgili sanayii faaliyetleri geliştirmeyi, kom-
u memleketlerle gerekli bağlantıların kurul-

"lasmı, gerek yapım gerekse işletme yönünden 
^edemize edilmesini yurdumuzun sosyal ve 
ekonomik icapları olarak görmekteyiz. Yıllık 
Mitşelerle bu daireye tefrik edilen çok yetersim 
ödeneklerle devam, etmekte olan işlerin öngö
ren müddetler içerisinde gerçekleştirilmesi 
rıûmkün değildir, özellikle üst yapı için lü-
.TJimlu ray, travers ve bağlantı malzemesinin 
-amamınm yurt çapında karşılanamaması ge
rekse bu malzemeleri dış memleketlerden temin 
odeeek miktarda 20ara v e dövizin tahsis edile
mememi hizmetlerde büyük aksaklıklar doğur-
r*Tok̂ a,r«ır 

1968 yılı Bütçe uygulamasında bu daireye 
'•ofrik edilen 118 milyon lira ödenekle Birinci 
"eş Yıllık Kalkınma Plânına dahil bulunan, 
&3bze - Arifiye, Cebeci - Kayaş çift hattı, Tat
van - Van - iran hududu hattı, Pehlivanköyü -
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Edirne - Bulgar hududu hattı ile Keban ve Kar-
talkaya barajları sebebiyle değişen güzergâh
lar üzerinde çalışılmış ancak yukarda arz edi
len sebeplerle uygulamadaki gecikmeler arta
rak devam etmiştir. 

Yine bu daireye 1969 yılı Bütçe uygulama
sı için kamulaştırma ödeneği konmamıştır. Ay
rılan 122 milyon 500 bin liralık ödenek ise de
vam etmekte olan işlerde gereken sürat ve ik
mali sağlıyamıyacak ve bugüne kadar sarf edil
miş milyonlarca lira atıl durumda kalacaktır. 

Limanlar ve iskeleler inşaatı : 
1968 bütçe uygulamasında ulaştırma sektö

ründe, Birinci Beş Yıllık Plânda mevcut, is
kenderun, Hopa, Bandırma ve Antalya li
manları inşaatına devam edilmiş ve fakat prog
ramda öngörülen müddetler içerisindeki seyir
leri malûm sebeplerden dolayı sağlanamamıştır. 

Tarım sektöründe mütalâa edilen balıkçı ba
rınaklarından geçmiş yıllarda inşaatlarına baş
lanmış olan 11 aded barınağın inşaatında 1968 
yılında da devam edilmiştir. Programa göre 
hepsinin hizmete girmesi gerekirken, sadece 6 
adedinin hizmete girmesini yetersiz buluyoruz. 
Geçen yıl uygulaması için ayrılan 127 milyon 
818 bin liralık ödeneği kâfi bulmadığımızı be
lirtmiştik. 1969 yılı uygulaması için de ulaş
tırma sektöründe 89 milyon lira, tarım sektö
ründe 50 milyon lira, turizm sektöründe 7 mil
yon 800 bin lira olmak üzere ceın'an 137 mil
yon 800 bin liralık tefrik edilen ödenekle de
vanı eden işlere kâfi gelemiyeceği gibi, 1989 yı
lında programa ithali düşünülen Aisancak li
man tevsii, Hopa rıhtım tevsii, Tekirdağ beto
narme iskelesi ve iskenderun mendireği inşaat
larına başlanmak hususunu da sağlamıyacaktır. 

Hava meydanları ve akaryakıt tesisleri : 

Bu daire hizmetlerinin önemli bir kısmını 
NATO hava meydanları ve akaryakıt tesisleri 
inşaatı teşkil ettiği gibi sivil havacılıkta yurdu
muz için gerekli hava alanlarını inşa etme ve 
donatımını yapma görevi de bu daireye veril
miştir. 

Plânlama her ne kadar yeni hava alanla
rına ihtiyacımız olmadığını ifade etmeMe ise 
de, zamanımızın uçak sanayiindeki dev geliş
mesi mevcut hava meydanlarının ıslahına ve ye
nilerinin yapılmalarına zaruret doğuracağı ka
naatindeyiz. 

Geçen yıl başlamış bulunan Yeşilköy hava 
limanı tevsi inşaatı 1970 - 1971 yılında bitirile
ceği ifade edilmekte ise de 270 milyon lira ke
şif bedelli bu işin 1969 yılında ayrılan 52 mil
yon liralık ödenek kıstas alınırsa öngörülen 
müddetler içerisinde bitirilemiyeceği kolayca 
kestirilir. 

Ayrıca, meydanın kullanılmasına engel teş
kil edecek PTT antenlerinin başka bir sahaya 
nakil için gerekli 10 milyon lira kamulaştırma 
ödeneğinin bütçede yer almadığını görüyoruz. 

Gaziantep hava alanına 1968 yılında başla
nıldığını 1969 yılında da inşaatının devam ede
ceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Malatya ve Kars hava alanları inşaatının da 
1969 yılı programında yer almasını temenni 
ederdik. 

Bu daireye 1969 yılında tefrik edilen 75 
milyon 140 bin liranın 58 milyon 550 bin lirası 
Yeşilköy Hava Alanına, mütebaki kısmının da 
31 kalemde tadadedilen hizmetlere sarf edile
cektir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı, tüzel kişili
ği haiz katma bütçeli bir kuruluş olan Kara
yolları Genel Müdürlüğü 1 Mart 1950 tarihinde 
5539 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Kuruluş Kanununun günümüz ihtiyaçlarına 
^evap verecek nitelikte olmamasına ve hazır
lanmış tadil tasarısının henüz gerçekleştirilme
miş bulunmasına rağmen bu Genel Müdürlük 
uhdesine tevdi edilen hizmetleri ifa etmek hu
lusunda büyük gayret göstermektedir. Hepi
mizce malûm olduğu üzere memleketimizde ka
ra, deniz, demir ve havayolu olmak üzere dört
lü bir ulaştırma sistemi mevcuttur. Bu siste
me ileri yıllarda Batılı memlekettlerdeki örnek
lerine uygun olarak nehir nakliyatının da ilâ
vesi temenni olunur. 

Mevcut sistem içerisinde karayolunun gerek 
yapım ve gerekse işleme yönünden yurdumu
zun sosyal ekonomik icaplarına uygun düşen 
"bir ulaştırma sistemi olduğunu ve bu yönden 
büyük hizmetler ifa ettiğini söyleyebiliriz. 

Sayın senatörler. 
Kuruluş Kanununa göre, memleketimizdeki 

karayolu şebekemiz, üç anabölümde mütalâa 
olunmuştur. 
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1. Devlet yolları, 
2. il yolları, 
3. Köy kolları. 
Devlet yolları karayolu şebekemizin omur

gasını teşkil eden ve en önemli bölge merkez
lerini ve vilâyetleri birbirine bağlryan yollar
dır. 

il yollan : Devlet yolu ağını besliyen, şehir, 
kasaba, bucak merkezleri birbirine bağlryan 
yollardır. 

Köy yolları : Devlet ve il yolu ağı dışında 
kalan, fakat bu ağlan besliyen, köyleri birbi
rine Devlet ve il yollarına bağlıyan yollar. 
Karayollarının esasını teşkil eden Devlet yolla
rının tulü 35 038 kilometre olarak tesıbit edil
miştir. Son envanter durumuna göre bu şebe
kenin 31 273 kilometresi her havada 3 765 kilo
metresi yanlız yazın geçit veren 1 240 kilomet
resi de hiç yolu olmıyan kesimleri ihtiva eder. 
Devlet yolu şebekesinden 16 175 kilometresi 
anaistikametler» olarak adlamdınlmış olup 
ekonomik, sosyal ve turizm yönünden en önem
li merkezleri birbirine bağlryan kesimleri ihti
va eder. Bu ağın, kendi sınıfları içinde gerek
li kıldığı geometrik ve fizikî standartlara gö
re inşa veya ihyası için lüzumlu para miktan 
6 milyar 200 milyon, anaistikametler dışında 
kalan 18 323 Kilometrelik kısmının yine kendi 
standartları içinde inşa ve ıslahı için 6.5 milyar 
lira ki, cem'an 12 milyar 700 milyon lira olarak 
hesabedilmiştir. 

Bu ağ 20 yıllık trafik projeksiyonuna göre 
sınıflandmlmış olup yıllık ayrılan ödenek tem-
polariyle ancak 30 ilâ 35 yılda gerçekleşebil
mesi mümkün olacaktır. Aynca, ihtiyaçlann 
zorunlu kıldığı ekspres yollar diye adlandm-
lan yüksek standartlı yollarla, istanbul köp
rüsü, geçişiyle bağlantı yollan ve büyük mik
yasta kamulaştırma ödeneklerine ihtiyaç göste
ren şehir ve kasaba geçişleri bu hesabın dışın
dadır. 

il yollan : 
Devlet yolu ağını besliyen ve köy yolu ağı 

ile beslenen bu şebekenin tulü 23 907 kilometre
dir. Bunun 16 895 kilometresi 1965 yılında, 
mütebaki 6 012 kilometresi de 1966 yılında Ka-
rayollan bünyesine ithal edilmiştir. Bu şebeke 
gerek fizikî, gerekse geometrik standartlan ba
kımından çok düşüktür. Bu ağın Karayollan-
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na devrinden sonra, gerekli etütler sonunda 
dört sınıfa ayrılmış bulunmaktadır. Bu sınıf
lar içerisinde tâyin ve tesbit edilen standartlar
la inşa ve ihyası için 6 milyar liralık finansma
na ihtiyaç gösterdiği yapılan önhesaplardan an
laşılmıştır. 

Bu ağ içinde plânda öngörülen müddet 20 
sene olup yıllık icra programlariyle ayrılan 
ödeneklerle bu programın 40-50 seneden evvel 
gerçekleşemiyeceğini ifadeye mecburuz. 1968 
yık uygulamasında bu Genel Müdürlüğe tefrik 
edilen 1 milyar 375 milyon lira (turistik yollar 
dâhil) senesi içinde programlanan işlere kâfi 
gelmediğinden 175 milyon lira gibi büyük mik
yasta bir ek ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
1968 fiilî ödenek durumu 1 milyar 550 milyon 
liraya baliğ olmasına rağmen 1969 yılı için tef
rik edilen ödenek ve bütçede harcanamaz kay
dı yer alan 26 milyon proje kredi karşılığı dâ
hil 1 mliyar 546 milyondur. Bu miktar geçen 
yıl fiilî ödenek durumuna nazaran 4 milyon 
eksiktir. 

1969 yılı uygulamalarında da geçmiş yıl 
uygula masından farklı bir durum olmıyacaktır. 
Şöyle ki; 1968 toplu sözleşmesinin 1969 a aksi 
40 milyon fazlası ile 95 milyon lira olacak, sa
nat sınıfı personelin normal yıllık terfileri 30 
milyon lirayı gerektirecek, yatınm ödeneğinden 
5*0 milyon lirası büyük projeler karşılığı harca
nacaktır. Kanaatimizce bu kuruluşun rantabl 
ve rasyonel ölçüler içerisinde hizmet ifası, için 
yıl sonlarında verilmesi zorunlu olan ek ödene
nin bütçe yık başında tam olarak verilmesini 
gerektirir. 

Sayın senatörler, 
önemle değineceğimiz diğer bir konu da 

Devlet ve il yollan üzerinde bulunan ve geçiş
lerinde dar boğazlar husule getirerek sık sık 
vukubulan trafik kazalariyle çamur ve toz yü
zünden sıhhate mugayyir şehir ve kasaba içi 
geçişleri konusudur. 

Bu konuyu Genel Müdürlük iki şıkta hallet
meyi tasarlamış bulunmaktadır. Birinci şık 
olarak kasaba veya şehir geçişini yolun standar
dını devamlı kılmak için çevre yolu şeklinde 
yapmaktır. Bu şık hem pahalı hem de uzun 
zamanı icabettiren bir çözüm tarzıdır. 

İkinci şık ise geçişlerdeki geometrik stan
dardı muhafaza ile drenaj ve kaplamasını yapa-
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rak meskûn üniteyi tozdan ve çamurdan kur
tarmak, aynı zamanda trafiğin akışını munta
zam bir şekilde sağlamaktır. Bu çözüm şeklini 
dahi mevcut imkânlariyle gerçekleşmede zor
luk çeken idare, geçen yıllarda başlıyan işler 
için 1968 yılı uygulamasında 2 milyon 865 bin 
lira sarfı ile ancak 8 kilometre yolun kaplama
sını gerçekleştirebilmiştir. 

1969 yılı Bütçesinde bu hizmetler için tefrik 
olunan 7 milyon 750 bin liralık ödeneği de çok 
yetersiz bulmaktayız. 

Ayrıca, bakım ve idame giderlerinin hizme
tin karekteri itibariyle cari harcamalar bünye
sinde mütalâa edilmesini yanlış ve bu hizmetler 
için ayrılan ödeneği de yetersiz buluyoruz. 

Bakım ve idame giderlerinin azaltmak için 
geometrik standartlar gerekli ölçülerle dikkate 
alınmalı ve fizikî standartları yüksek yollar ya
parak kısa zamanda mahallî şartların icapları
na göre, seçilmiş kaplamaların yapılmamı te
min etmeliyiz. 

Kaplamaları ikmal edilmiş yollar sadece ba
kım yönünden değil, aynı zamanda, millî eko
nomi, sağlık, turistik ve trafik kazalarını Ön
leme bakımından da büyük faydalar sağlar. 

Değerli senatörler, 
Karayolları Genel Müdürlüğü yukarda arz 

ettiğimiz yol sınıfları dışında Kalkınma Plâ
nının öngördüğü ve ihtiyaçların zorunlu kıldı
ğı, erişme kontrollü ekspres yollar, Boğaz köp
rüsü ve istanbul çevre yolları gibi, büyük pro
jelerin etüt istimlâk ve tatbikat projelerini ha
zırlayarak çalışmalara başlamış bulunmaktadır. 

Yurdumuzun iki parçası ile birlikte Avrupa 
ve Asya kıtalarını da birbirine karayolu ile 
bağlayan istanbul Boğaz köprüsü ve çevre yol
larının etütleri bu konularda büyük tecrübe ve 
ihtisas salhibi bir yabancı firmaya yaptırılmış 
ve bu etütlere müstenit çalışmalar hızlandırıl
mıştır. 

iç ekonomik rantabilitesi % 14,7 gibi yük
sek bir rakam olan bu proje dış finnasman te
mininde de gerekli bir rantabiliteye sabibola-
cağı kanaatindeyiz. Ayrıca Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca yapılan rantabilite hesaplarına gö
re bu kat sayının % 16 gibi bir rakam olduğu 
da ifade edilmektedir. 

Türkiye'nin ithalât ve ihracat değer itiba
riyle % 46 sı, sanayi istihsalinin % 22 si itiba
riyle istanbul ve civarındadır, istanbul'un bü

tün yurt ekonomisini etkiliyen durumu hepi
mizce bilinen bir husustur. Bu bakımdan Bo
ğaz köprüsü projesi sadece İstanbul için de
ğil bütün yurt ekonomisi için değer taşıyan bir 
proje olarak görülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Hatunoğlu iki dakika
nız var. 

G. P. GRITPU ADINA SAKIP HATUN
OĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim, il
gili ve yetkili mercileri.! beyanına göre bu pro
jenin malî portesi çevre yolları ve bu yollar 
üzerindeki köprülü kavşaklar, Boğaz Köprüsü 
ve Haliç Köprüsü ile ilgili kamulaştırma ve 
inşaat bedelleri toplamı âzami bir buçuk mil
yar Türk lirasıdır. Bu miktarın 350 milyon 
lirası Boğaz Köprüsü yapım maliyetidir. Bü
yük bir kısmının dış finansman olarak % 7,5 
faizi ile birlikte 15 senede ödenebileceğini öğ
renmiş bulnuyoruz. Boğaz Köprüsü için şimdi-
diye kadar çok şeyler söylendi, ve söylenmek 
devam ediyor. Güven Partisi olarak bu konu
nun siyasi ve politik istismarlar dışında tu
tulmasını, ilmî ve teknik açılardan objektif öl
çülerle mütalâa olunmasını, yurdumuzun ve 
milletimizin yüksek menfaatleri icabı olarak 
saymaktayız. 

istanbul Boğaz Köprüsü için uzun zaman
dır süre gelen tartışmalara ve polemiklere, Hü
kümetin bu konuda efkârı umumiyeyi bütün 
ayrmtılariyle aydınlatmada geç kalmış olması
nı, bir eksiklik hattâ büyük bir kusur olarak 
görmekteyiz. 

Muhterem senatörler, 
Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa 

bağlı daire ve kuruluşların 1968 bütçe yılı 
uygulamaları ve 1969 yılı Bütçe tasarıları hak
kında görüş, tenkid ve temennilerimizle ilgili 
konuşmalarımıza nihayet vermiş bulunuyorum. 

Bu vesile ile 1968 yılı Bütçe uygulamala
rında bütün yurt sathını kapsıyan hizmet 
manzumesinde görev alan ve büyük gayret ve 
mesai sarf eden Bakanlık mensubu güzide ar
kadaşlarıma takdir ve teşekkürlerimi sunar, 
1969 yılı Bütçesinin aziz Yurdumuz ve milleti
miz için hayırlı ve uğurlu olmasını diler Yüksek 
Senato Başkanlık Divanına ve sayın üyelerine 
şahsım ve Güven Partisi Grupu adına saygı
lar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — M. B, G. adına Sayın Küçük. 
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M. B. G. ADINA SAMİ KÜÇÜK (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan; 

Değerli arkadaşlarım : 
Bütçesini müzakereye başladığımız Bayın

dırlık Bakanlığı topyekûn kalkınma için uy
gulanmakta olan ve uygulanacak beşer yılLk 
programların hedeflerine ulaşmasını sağlıyaı: 
inşaat ve ulaştırma gibi iki anasöktörün alt 
yapı tesislerini yapma sorumluluğu yüklenmiş 
bulunmaktadır. 

Bakanlık, kuruluş kanunu ile bünyesinde 
mevcut «Yapı ve İmar İşleri Reisliği» ile Dev
let ve kamu hizmetlerine ait binaların yapım 
ve kontrollarını yönetirken, «Demiryolları ve 
Limanlar inşaat Reisliği» ile limanlar, demir
yolları ve balıkçı barınakları; «Hava Meydan
ları ve Limanlan, Akaryakıt Depoları inşaa' 
İşıeri Reisliği» ile hava meydanlarını ve İli 
zumlu akaryaıt depolarını yapmak suretiyle 
deniz ve hava ulaşımına, Karayolları Genel Wl 
dürlüğü vasıtasiyle de karayolları ulaşımını 
sağlamaktır. 

Bakanlığın bünyesini kısaca belirttikten son
ra; Bakanlığa beş yıllık plânların verdikleri 
görevlerle Hükümet programlarını ve bunların 
bütçelerle olan uyarlılık durumlarını tetkik ede
lim : 

Sayın arkadaşlarım : 
Gerek Birinci ve gerek ikinci Beş YılLk 

plânlar, yeni limanların yapılmasından zi
yade, mevcutların, kapasitelerinin artırılma
sını ve bitmemiş olanların tamamlanmasını, 
yeni iş olarak da barınak iskeleleri ile turizm 
için küçük iskelelerin yapılmasını öngörmüş
lerdir. 

Hükümet programında «Üç tarafı denizlo 
çevrili Yurdumuzun kalkınmasında önemli bir 
unsur olarak saydığımız balıkçı barınaklarının 
en kısa zamanda geliştirileceği» ifade edilmek
tedir. 

Plân ve Hükümet programının bu açık hü
kümlerine rağmen, 1969 yılı programım da VG 
bu programı realize edecek olan bütçede ba
lıkçılığın gelişmesinde en önemli rolü oynıyan 
yeni balıkçı liman ve barınaklarından söz edil
memektedir. Tahsis edilen ödenekle geçen 
yıldan devreden islere devam edilecektir. 

Halen 11 aded balıkçı limanı mevcudolup 
gelecek 10 yıl içinde bunların miktarının 70 o 
çıkarılacağı Bütçe raporunda yazılıdır. 

ikinci Beş Yıllık Plân sonunda su ürünle
rinin % 9,1 artışını Plân öngörmüştür. Nakıs 
tedbirlerle bu hedefe ulaşılamıyacağı endişe-
sindeyiz. 

Plân hedeflerine ulaşabilmek için, bu yıl 
programa giren turistik yat limanları yerine, 
••alıkçı liman ve barınakları yapımına ağırlık 

verilse idi, daha faydalı bir iş yapılmış olurdu. 
Değerli arkadaşlarım: 
Beş Yıllık Plân «Başlamış bulunan demiryol

ları hatlarının tamamlanmasiyle direkt olarak 
"Bulgaristan'a ulaşacak hatlar, ve çift hale geti-
ilecek hatlar» dışında inşaatı öngörmemiştir. 
"'lan bu arada «Demiryollarında tekniğe uygun 
~aryanî düzeltmeleriyle standartlarının yüksel-
"ilmesinin» zaruretini belirtmiştir. Fakat bütçe 
'aporunun tetkikinden öğreniyoruz ki; Bakanlı
ğın demiryol programım, plân dönemi içinde ta
hakkuk ettirmek üzere istediği 140 milyon lira
lık ödenekten. Plânlamanın muvafakatine rağ
men, bilâhara 17,5 milyon liralık bir kesinti ya
rılmıştır. Esasen çeşitli nedenlerle ağır yürü
mekte olan demiryol inşa programlarının aksa-
^İması, ekonominin diğer dallarını da ctküiyece-
ği endişesindeyim, 

Bu hal bize, İkinci Beş Yıllık Plânın ikinci 
vlını realize edecek olan 1969 bütçesinde, özel
likle ulaştırma,, tarım ve balıkçılık sektöründe
ki yatırımlar kesilmiş olduğundan hizmetlerin 
aksayacağı endişesini vermektedir. 

Sayın Senatörler; 
Uçak ulaşımının gerek hız ve gerek taşıdığı 

yük itibariyle son yıllarda kaydettiği gelişme 
Miyüktür. Bu gelişmeye paralel olarak mevcut 
bava meydanları ihtiyacı karşılayamamaktadır. 
B:ı nedenledir ki, uluslararası trafiğe açık bu
lunan Yeşilköy Hava Alanı, 270 milyon lira sar-
fiyle trafiği karşılayacak duruma getirilecektir. 

Bu inşaata başlarken; Yeşilköy'ün, coğrafi 
durumu itibariyle Atina ve Beyrut limanları
nın yerine geçebileceği ve trafik yükünün ağır
lığı buraya kayacağı düşünülmüş ve söylenmiş
ti, Ancak son günlerde, Yunan Hükümetinin, 
Atina Hava Limanını, büyücek bir ödenek ayı
rarak büyütme kararı dikkatte tutulursa, bizim 
geçen yıl 17 ve bu yıl ayırdığımız 52 milyon lira 
ile Yeşilköy Kava Limanının kısa zamanda biti-
rilemiyeceği endişesi vardır. 

Beyrut'un, malûm israil baskısından sonra 
emniyetini kaybetmesi Yeşilköy ve Atina trafi-
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gini artıracaktır. Yunanistan Hükümetinin ka
rarı sonuçlanmadan Yeşilköy hava limanının bi
tirilmesinde büyük faydalar mülâhaza edilmek
tedir. 

Birinci Beş Yıllık Plânda «Hava alanlarını 
yapan ve isleten birbirinden ayrı iki kurum olan 
hava alanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Re
isliği ile Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü arasındaki personel fazlalığı ve teşki
lât şişkinliği önlenecek şekilde işbirliği yapıla
caktır.» hükmü ile «Aynı yerde askerî ve sivil 
hava alanı varsa, trafiğe elverişliliği göz önün
de tutularak bunlardan biri hava ulaştırması 
için seçilecek, kullanılacak ve bakım ve geliş
tirme harcamaları buraya sarf edilecektir.» hük
münü ihtiva etmektedir. Ayrıca plân, mevcut 
hava meydanlarının ihtiyaçtan, fazla kapasiteye 
sahiholduklarını bildirmektedir. Son günlerde 
Muğla'da da hava otobüslerinin inip kalkacakla
rı büyük bir meydan yapılacağına dair beyanlar 
yayınlandı. İkinci Beş Yıllık Plânda böyle bir 
proje yok. Her halde Üçüncü Beş Yıllık Plân
da realize edilecek. Yalnız yabancı uçaklara, 
yurt sathında, kabotaj haklarımızı da önemse-
miyerek birden fazla meydan tahsis etmek yeri
ne, giriş limanları ile turistik yerler arasında 
kendi iç hatlarımızı kullansak daha ekonomik 
ve yararlı olmaz mı?.. Bu hususla, yukarda be
lirtilen plân hedeflerinden nelerin gerçekleşti
rildiğinin bildirilmesini Sayın Bakandan hassa
ten rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım: 
Bakanlık, diğer yatırımcı Bakanlık ve kamu 

kuruluşlarının plânda Ön görülen ve program
lara alman yatırımlarını, teknik bünyesine uy
gun olarak, onların hesabına yapmakta, yaptır
makta ve kontrol ederek tamamlandıktan sonra 
ilgili kurumlara devretmektedir. 

Bakanlıkta (Yapı ve imar işleri Reisliği) 
aracıhğiyle yürütülen bu yatırım işleri, her yıl 
artış kaydetmektedir. Bütçenin kabulünden 
sonra, diğer yatırımcı bakanlıklar bütçelerin
den Bayındırlık Bakanlığına devredilecek öde
neklerin bir milyar liradan fazlaya baliğ olaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Türkiye sathına dağılmış bulunan ve sayıla
rı 3 000 den fazla olan yatırımları yapmak, yap
tırmak ve kontrol etmek Reisliğe bağlı 67 ilde
ki Bayındırlık Müdürlükleri ve özel olarak ku

rulan 20 kadar Kontrol Heyetleri marifetiyle 
yapmaktadır. 

Bu kadar geniş bir sahaya yayılmış bulunan 
yatırımları kontroila mükellef bu teşkiât yeteri 
kadar motorlu araca bile sahip değildir. Kem 
ıletle, kemalât olamıyacağı hakikati göz önün
le tutulursa, gerek tabiî âfetler sonunda yıkı
lan veya damları uçan yeni binaların ve gerek 
tabiî ömründen çok daha evvel sıvaları dökülen, 
duvarları çatlayan sıhhi tesisatı normal olarak 
-mlışmıyan binaların yeterli bir kontrola tabi tu
tulmadan inşa ve teslim alındıkları gerçeği 
meydana çıkar. Devletin, motorlu araç kifayet
sizliğinden uğradığı zarar milyonlara baliğ ol
maktadır. Bu hususun giderilmesi çarelerine 
liddî şekilde eğilmek zarureti vardır. 

Bakanlık; inşaat mevsimi oldukça kısa olan 
ilkemiz için yatırım hazırlıklarını çok daha ön
ceden yaparak ihalelerini en geç Nisanda ta
mamlaması gerektiği kanısındayız. Aldığımız 
haberler, bu işlerin çok daha geciktiğini göster
mektedir. 

Sayın Bakandan, 1968 yılı yatırımlarının 
yüzde hesabiyle hangi aylarda ihaleye başlan
dığını ve 1969 yatırımları için yapılan ön hazır
lıklar hakkında bilgi vermesini istirham ederiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bütçe müzakere ve raporlarından ve çeşitli 

kaynaklardan aldığımız haberler; yatırımcı Ba
kanlık ve kurumlar, yatırım yapılacak arsaları 
samanında temin etmediklerini göstermektedir. 
Bu hal, plân hedeflerinin gecikmesine sebebol-
rnaktadır ve maliyet de yükselmektedir. Plânlı 
bir devreye girmiş ve ikinci Beş Yıllık Plânın 
ikinci yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Bu gibi 
mazeretler ve mazeretlerin sebebolduğu gecik
meler haklı görülemez. Bakanlığın; yatırımcı 
Bakanlık ve kurumlardan büyük yatırımları için 
yatırım yer ve arsaları ile etüt, proje ve teknik 
oersonel ücretleri dâhil etütlerini bir zaman ka-
demelenmesi içinde iki yıl önceden isteme kara
rını yerinde bulmaktayız. 

Değerli arkadaşlarını; 
Biraz önce belirttiğimiz üzere Türkiye'nin 

birçok bölgelerinde inşaat mevsimi kısadır, in
şaatı çabuklaştıracak ileri metotlar da uygula
namamaktadır. Bunun sonucu olarak da, An
kara Tıp Fakültesi Morfoloji binasında ve İs
tanbul Operasında olduğu gibi inşaat uzun yıl
lar sürmektedir. 
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Batıda, üstün kalite ve sürati sağlıyan yeni 
teknik sayesinde inşaat endüstri haline gelmiş
tir. Bu tekniğin, bir Teknik Bakanlık olarak, 
Türkiye'de de uygulanması için lüzumlu tedbir
lerin alınacağını ümidederiz. 

Nüfusun süratle arttığı, büyük şehirler et
rafındaki gecekonduların her gün biraz daha 
çoğaldığı göz önünde tutulursa, bu problemin 
ancak pri - fabrik binalar inşa eden inşaat kom
binaları ve bu arada Bakanlıkça yapılmakta ve 
yaptırılmakta olan binlerce bina için lüzumlu 
doğramanın standart bir halde inşası için gerek
li doğrama fabrikalarının yurdun çeşitli bölge
lerinde kurulma zamanı gelmiştir. 

Bakanlığın teknik gücünden en verimli şekil
de yararlanmak için Millî Savunma dâhil, çeşit
li Bakanlık ve kurumların inşaat işlerinin Ba
yındırlık Bakanlığında toplanmasına ve Bakan
lığın da yedek subay teknik personelle, asker 
hizmetlerinin büyük kısmını buralarda yaparak, 
takviyesinin zaruretine inanmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım: 
1967 yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçesi do-

layısiyle grupum adına yaptığım konuşmada; 
Amerikan Petrol Uzmanı M. V. Thronburg'un 
hazırladığı ve «Türkiye nasıl kalkınır» adiyle 
tercüme edilen eserden bir pasaj okuyarak, 
karayollarını; «Birbirleriyle bağlantısı almıyan, 
birbirleriyle iktisadi ve kültürel mübadeleleri 
gayet kıt olan yüzlerce küçük Türkiye'yi 
birleştirerek Büyük Türkiye'yi yaratmış» ol
duğunu belirtmiştim. Bu büyük hamlenin ad
sız kahramanlarını burada takdirle anmak is
terim. 

Türkiyecikleri büyük Türkiye halinde bir
leştirme gayreti içinde karayolları süratle 
gelişti. Devletçe plâna dayalı bir ulaştırma po
litikası takibedibnediğinden, en yoksul devre
mizde milyarlar sarfiyle meydana getirdiği
miz demiryollarımız aleyhine olarak karayol
larının gelişmesi, millî ekonomide âtıl kapasi
teler yaratılmasına, yerli motor taşıt sanayii 
olmadığından da kalkınma için lüzumlu olan 
büyük döviz kaybına sebeboldu bu gelişme. 

O günün şartları için karayolu açlığı içinde 
bulunan Türkiye'mizde, inşasına başlanan ka
rayolları, Birinci Beş Yıllık Plânın belirttiği 
ve ikinci Beş Yıllık Plânın da kabul ettiği üze
re fiziki standartlar bakımından kötü, geomet

rik standartlar bakımından ise ihtiyaçtan yük
sek olarak yapıldı. Bunu Ulukışla veya Uşak 
yönlerinde yapılacak bir otomobil gezintisi 
kolaylıkla ispatlar. Geniş olarak inşa edilen 
bu yollarda, bâıan kilometrelerce yol alındığı 
halde tek bir motorlu araca rastlanmaz. Fakat 
değil bir kış devresi, sürekli bir yağmur veya 
kardan sonra yollarımız köstebek yuvası ha
linde delik dfşik olurlar. 

Bütçe raporunda da yolların fizikî standart
lar bakımından yükseltilmesinin zaruretine 
işaret edilmektedir. Ancak yollar geometrik 
bakımdan ihtiyaçtan fazla olduklarından stan
dartların yükseltilmesi pahalıya mal olmakta 
ve yollar tümü ile kendilerini hizmete arz ede
memektedirler. 

Gerek Birinci ve ikinci Beş Yıllık plânlar 
ve gerek Hükümet Programiyle bir politikaya 
bağlanan ulaşımda, yapılmakta olan ve yapı
lacak karayollarında bu standartların dikkatte 
tutulacağını ümidetmekteyiz ve tutulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım: 

Hükümet Programında «Değişik taşıma kol
ları. arasında birbirini besliyen ve tamamlıyan 
bir düzen kurmak, ekonomik ve sosyal maliyet 
yönünden toplum için en avantajlı şartlar ya
ratmak üzere temel bir Taşıma kanun tasarı
sı hazırlanacağı» ifade edilmekte ve Birinci 
Beş Yıllık Plânda da «Karayollarını düzenliyen 
yönetmelik, tüzük ve yasaları uygulamakla 
sorumlu kuruluşlar çok çeşitlidir. Bu yüzden 
karayolları taşıması memleket ekonomisi ya
rarına işlememektedir. Gerek bugünkü hüküm
leri daha etken bir şekilde uygulamak gerek
se plânın gerektirdiği karayol politikasını iz
lemek üzere bir «Karayol tasıma idaresi» kuru
lacaktır.. denilmekte ve İkinci Beş Yıllık Plân 
da «Taşıma sektöründeki genel durum, Birin
ci Beş Yıllık Plândaki durumunu muhafaza 
etmektedir. Karayolları taşımacılığı, özellikle 
yük taşımada bir düzensizlik içindedir. Aşırı 
rekabet taşıma ücretlerinin normalin çok al
tına düşmesine dolayısiyle aşırı yükleme ya
pılmasına yol açmakta ve taşıma talebi yüksek 
bir hızla deniz ve demiryolundan karayoluna 
kaymaktadır.» yargısına varmaktadır. 

Birinci. Beş Yıllık Plândan sonra ikinci Beş 
Yıllık Plânın da ikinci yılını ve 1969 A. P. ik
tidarının da son yılını idrak etmekteyiz. Plân-
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daki açık hükümlere, Hükümet Programındaki 
vaidlere rağmen millî ekonominin zararına ola
rak işlemekte bulunan bu bozuk ulaşım dü
zeninin devamını mazur gösterecek bir gerek
çe bulmakta güçlük çekiyoruz. Sanırım ki sa
yın yetkililer de bu kanıma katılacaklardır. 

Sayın arkadaşlarım : 
Bütçe raporunun incelenmesinden, 1966 yı

lında trafik kazalarında 680 milyon liralık bir 
mal kaybına uğradığımızı ve ayrıca yollar üze
rindeki. trafiğin % 80 inini kontrol altına ala
bilmek için 21 milyon lira civarında bir öde
neğe ihtiyaç olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz, 

Karayollarındaki trafiğin düzene sokulma
sı ve kazaların normal hadlere indirilmesi için, 
bütün anayollar boyunca devamlı ve sıkı bir 
trafik kontrolü dışında: Ayrıca: 

Yolcu, sürücü ve taşıt muhakkak surette 
sigortalanmalıdır. 

Plân da bunu öngörüyor. 

ikinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü «Kara
yolu ve karayolu taşıt emniyeti, trafik kontrol-
ları, sürücülere ehliyet verilmesi, ve karayol 
işletmesiyle ilgili bütün diğer görevleri tek el
de toplıyan ayrı bir kuruluş (Karayolları Ulaş
tırma ve Trafik Genel Müdürlüğü) kurulmalı
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Karayollarının yapmak ve onarmakla mü

kellef oldukları yol uzunluğu 35 038 kilometre
si Devlet ve 24 258 kilometresi de il yolu olmak 
üzere 59 296 kilometredir, il yollarının stan
dartları geometrik ve fizik bakımlarından çok 
düşüktür. Bu yıl Karayolları Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilen ödenek geçen yıla naza
ran yatırımlarda 177 milyon lira fazladır. An
cak, bir yıl içindeki fiyat artışları ve yeni
den yapılacak toplu sözleşmeler dikkatte tu
tulursa, karayollarının, kendisine tahsis edilen 
bu ödenekle geçen yılki kadar dahi yol ve ona
rım yapamıyacağı endişesi içindeyiz. Türkiye'
nin her köşesinde varlığını hissettiren bu dev 
kuruluşun imkânlarından tam anlamiyle fayda
lanmak üzere, bütçesinin çok daha fazla ol
ması lâzımdır. Kaldı ki, yapmakla mükellef 
olduğu il yollarının düşük standartları da bu
nu zaruri kılar. Bütçede artırma omadığına 
göre inşa sisteminde değişiklik yapmak zaru
ridir. 

Karayolları, yol inşasını ya emanet veya 
ihale yoluyla yapmaktadır. Bütçe raporuna göre 
1968 yılında, ihale yoluyla 547 kilometrelik yol 
üzerinde 23 şantiye olarak çalışma yapılmış 
112 Km. alt yapı, 104 Km. üst yapı yapılmış 
ve geçen yıllar üzerinde çalışılan kesimlerle 
birlikte 108 Km. lik yol trafiğe açılmış ve bu 
işler karşılığında 102 097 000 lira sarf edil
miştir. 

Aynı yıl içinde, emanet yoluyla 2 113 Km. 
lik yol üzerinde 38 şantiye ile çalışılmış 372 
Km. alt yapı, 112 ye karşı, 582 Km. lik üst ya
pı, 104 e karşı yapılmış ve geçen yıllar üzerin
de çalışılan kesimlerle birlikte 511 Km. lik 
108 e karşı yol trafiğe açılmış, bu işlere karşı
lık, amortisman ve yedekparça ile idari mas
raflar hariç, 102 ye karşı 115 150 000 lira sarf 
edilmiştir. 

Durum, köprü inşasında .da aynıdır. 1968 
yılında tümü 460 m. uzunluğunda 12 aded 
köprü ihale yoluyla yapılmıştır, 13 milyon 
lira ödenmiştir. Emanet yoluyla ise 460 yerine 
1 200 metre uzunluğunda 42 aded köprü 12 
yerine yapılmış ve hepsine 12 milyon yerine 22 
milyon lira sarf edilmiştir. 

Görülüyor ki, dâhil edilmiyen masraflar 
da dâhil edilmiş olsa bile emanet usulü ile 
daha fasla iş yapılmaktadır. Ayrıca kâr fak
törü olmadığından yapılacak iş hem daha ucu
za hem de daha sağlam olacaktır. Bu işe ayrı
lan ve ayrılacak para, malî imkânlar sebebiy
le az ve yapılacak yol miktarı çok olduğuna 
göre, genel müdürlüğün yol yapım faaliyetle
rinde ağırlığını emanet usulüne vermesini uy
gun mütalâa etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım: 

Karayollarının 1SS9 programı, karayolları
nın dev gücüne nazaran küçüktür. Fakat tah
sis edilen ödenekleri en verimli şekilde kulla
nacağından emin bulunmaktayız. Yalnız Akde-
nizin inci limanlarını Ege'nin eşsiz limanlarına 
bağlıyacak olan Haç yolunun Fethiye - Antal
ya arasının programa alındığını göremiyoruz. 
Bu ve buna benzer yolların ekspres yollardan, 
yurt ekonomisi balammdan çok daha verimli 
olduklarına da kaani bulunuyoruz. Turistik 
yollara öncelik tanınacağı plânda öngörüldü
ğüne göre, Haç yolunun da önümüzdeki yıl 
içinde ele alınacağını ümidetmekteyiz. 
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Karayollarının yol kenar park ve dinlenme 
yerleriyle, tehlikeli virajların teflektörlerle ay
dınlatılması ve karayolları için birer şişe boy
nu durumunda bulunan şehir içi ve kasaba yol
larının da programda yer almasını yerinde bir 
tedbir olarak görmekteyiz. Yeni asfaltlanan 
yolların kenarlarındaki banketlerin de zaman 
kaybetmeden doldurulması zarureti aşikârdır. 
Buraları kaza tuzakları durumundadır. Anka
ra İstanbul yolu üzerinde hâlâ doldurulma
mış banketler bir ay öncesine kadar mevcut
tu. Ayrıca Ankara - Afyon - İzmir yolu üze
rinde henüz park ve dinlenme yerleri tesis ve 
tanzim edilmemiştir. Pek az meskûn yer için
den ve civarından geçen ve büyük kısmı ile 
monoton bir manzara arz eden bu yol üzerinde 
de dinlenme ve park yerlerinin zarureti açık
tır. Bu işin de en kısa zamanda ele alınacağını 
ümidederiz. 

Karayollarının, kendi tesislerinde yol mal
zeme ve araçlarının yapımına başlanmasını tak
dirle karşılarız. Bu işe, Devletin diğer kurum-
lariyle birlikte, ne kadar erken ve güçle baş
lanırsa, o kadar çok faydalı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım: 
Hükümet programında; «Fakir bölgelerde 

yaşıyan halkımızın daha müferreh hale geti
rilmesi, iş imkânlarına kavuşturulması, bu böl
gelerde yapılacak alt yapı tesisleri ve sanayi 
yatırımlarının hızlandırılmasiyle mümkün ola
caktır» denilmekte ve ayrıca «En büyük ada
letsizlik ve eşitsizliğin işsizliğin olduğuna şüp
he yoktur. Binaenaleyh, iş hacmi yaratan, küt
lelere iş imkânları açan bir politika ile işsizlik 
durdurulabilecektir» ifade edilmektedir. 

Milyarlarca liraya mal olacak olan İstanbul 
Boğazı köprüsü ile İstanbul - İskenderun ara
sındaki ekspres yolunun, mevcudolduğunu bil
diğimiz ve sayıları çoktan milyonları aşan iş
sizlik için ne gibi devamlı bir istihdam yarata
cağını bulmakta güçlük çekmekteyiz. 

Kapital sıkıntısı çeken geri kalmış ülkele
rin, plân hedeflerine de uyularak, mevcut kay
nakların üreten sanayi yatırımlarına tahsis 
etmek suretiyle hem kalkınmayı sağlam esas
lara bağlamak ve hem de devamlı istihdamı 
yaratma bakımından önplânda tutulması lâzım
dır. 

1945 - 1960 döneminde büyük şehirlerin et
rafındaki yeni mahallelere ve Bahçeli evlere ya-

I tınlan kıymetli paralarımız, ürekten sanayi ya
tırımlarına yatırılmış olsa idi Türkiye her hal
de bugünkü durumda olmaz ve bu sanayiin 
ürettikleri ile yine o mahalleler yapılabilirdi. 
Bugünde, köprü ve epspres yol yatırımları, sa
nayileşme ve içşi istihdam politikasının aynı 
kısırlıkta olduğunu görmekle üzüntü çekmek
teyiz. 

Sayın arkadaşlarım: 
Büyük ölçüde teknik personel kullanmak zo

runda bulunan bu Bakanlığın bütçesi müzakere 
edilirken, esasen miktarları az olan teknik per
sonelinin, özellikle yurt dışına çıkmalarına se
yirci kalamayız. Bunların, yetiştikleri toplu
ma daha faydalı olmaları için işleri başında 
kalmaları yolları aranmalıdır. Bu gibi perso
nelin hizmetten ayrılmalarına en büyük sebep, 
takibodilmekte olan ücret politikası ile gelecek 
garantilerinin yeterli teminata bağlanmamış 
olmasıdır. Yetişmeleri gayet güç olan bu per
sonelin tatmini ve her türlü haklarının teminat 
altına alınması şarttır. Bunun için de, Devlet 
Personel Kanununa muvazi, bu gibi teknik per
sonele uygulanmak üzere ayrı bir teknik per
sonel barem kanunu çıkarılmalıdır. Aksi halde 
her geri kalmış ülke gibi Türkiye de kendini 
beyin ihracından ve bunun sonucu olarak geri 
kalmışlıktan kurtaramaz. 

Değerli arkadaşlarım : 
Bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşların 

mevzuatı üzerinde de kısaca durmak isterim. 
Bakanlık, 30 yıl önce çıkarılan ve o günün 

şartlarına göre hazırlanan kuruluş kanunu ile 
yürütülmektedir. İki yıl önce bakanlık bütçe
sinde yaptığım konuşmada bu hususa değinmiş 
ve Sayın Bakan, teşkilât kanununun hazırlan
makta olduğunu söylemişlerdi. Bakanlığın 1969 
bütçe raporunda da kanunun hazırlamakta ol
duğunu gördüm. Eer halde bir gün hazırlık bi
ter ve bakanlık yeni bir teşkilât kanununa ka
vuşur. 

Karayolları Genel Müdürlüğü de öyledir. 
20 yıl kadar önce çıkarılan kanunun, gelişmiş 
ve Türkiyeyi bir ağ gibi örmüş bulunan kara
yolları dev teşkilâtının yönetilmesine yeterli 
olamıyacağı aşikârdır. Karayolları teşkilât ka
nununun da hazırlanarak bakanlığa verildiğini 
yine rapordan öğreniyoruz. 

Hükümet programında, ulaştırma sistemle-
I rinin bir düzene sokulmak üzere çıkarılacağı 
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bildirilen «Taşıt Kanunu» henüz çıkarılmadığı 
gibi politikasından trafiğine 'kadar, bütün yön
leriyle karayol ulaştırmasını tanzim edecek 
olan ve plânların da öngördüğü karayol yük 
taşıma idaresi de kurulamamıştır. 2490 da de
ğiştirilememiştir . 

Bakanlık ve kurumlar için, hayati önemi 
haiz bulunan kuruluş kanunlarının, mutlak bir 
ekseriyete sahip iktidar tarafından çıkarıla
mamış olması üzücüdür. Seçim sathı mailine 
girdiğimiz 1969 da da bu kanunların çıkması 
söz konusu olamaz. 

Sözlerime son verirken; 1967 ve 1968 yılları 
bütçelerinin görüşülmesi sırasında, müteakip 
yılların programına alınacağı sayın bakanların 
sözlü ve yazılı vaadlerine rağmen, o saman 
önemini belirttiğimiz Silivri balıkçı barınağı
nın bu yıl da programa alınmamış olduğunu 
gördüm. Sayın bakanın adı geçen barınak için 
gayret sarf ettiğini fakat plânlamadan döndü
ğünü öğrendim. Sayın bakandan aynı gayreti
ni 1970 yılı programı için de esirgememesini 
ve bunu realize etmesini rica edeceğim. 

Sözlerime burada son verirken grupum adı
na bütün dinliyenlere saygılarımı sunar, büt
çenin bakanlık ve yurt sath:.na dağılmış olan 
mensupları ile yurda mutluluk getirmesini di
lerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A, P. Grupu adına Sayın Ka-
raağaçlıoğlu, 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAA-
ĞAÇLIOĞIU (Afyon Karahisar) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun üyeleri; 

Adalet Partisi Senato Grupu adına Bayın
dırlık Bakanlığının 1969 malî yılı bütçesi hak
kındaki görüş ve temennilerimizi arz ve ifade 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesile 
ile sözlerime başlamadan önce bakanlığı ve 
bakanlığın muhterem mensuplarını saygiyle se
lâmlarım. 

Bakanlığın anamevzularma girmeden önce 
meslekten bir parlömanter olarak şu hususu 
yüksek huzurlarınızda ifade etmekten kendimi 
alamadım. Yaşadığımız 20 nci asrın 20 nci ya
nsında medeni âlemin eriştiği refah ölçüsü olan 
ümran hizmetlerinden bu güzel vatan sathın
da yaşıyan aziz milletimizin imkânlar dâhilin
de faydalanabilmesi için büyük emek ve gay
retler sarfederek nesiller boyu gelecek bahti

yar kuşakları selâmlıyacak âbidevi eserler ve
ren hizmetin icabı en çetin şartlar içerisinde 
hayatları pahasına da olsa bu uğurda samimî 
ve ciddî vazife gören bakanlığın her kademede
ki vazifelileriyle, fedakâr işçilerimize grupum 
adına bu kürsüden takdir ve tebriklerimizi ifa
de etmekten büyük bir bahtiyarlık duymakta
yım. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Yarının modern ve müreffeh Türkiye'sinin 
tarsininde teknik, ekonomik, sosyal yönleriyle 
toplumun kalkınma dâvasında temel hizmetleri 
bünyesinde toplıyan Bayındırlık Bakanlığının, 
milletimizin iktisadi, sosyal, endüstriyel ve 
kültürel gelişmesine olan müessir etkisi yanın
da memleketin anameselelerinden birisi olan 
işsizliğin giderilmesine olan tesiri de plânın 
öngördüğü istihdam politikasının tahakkukuna 
imkân veren faydalı faaliyetlerinin bir veçhe
sini teşkil eder. Filhakika bu topraklarda ya
şıyan 33 milyon vatandaşın mesut istikbale doğ
ru yönetilmesi, memleketin her köşesinin hal
kının Türkiye'nin kuruluşunu gerçekleştirecek 
şantiyeler haline getirilmesi Yüksek Huzurla
rınızda bütçesi görüşülen Bayındırlık Bakanlı
ğının ve kuruluşlarının samimî ve candan gay
ret ve çalışmalariyle gerçekleşecektir. Bu iti
barla Bakanlığın ifa ettiği vazifenin ehem
miyeti çok büyüktür. Takdir buyurulur ki, 
yılların ve asırların ihmaline mâruz kalmış 
memleketimizin kıt, malî ve teknik imkânları 
içinde, yurdun dört bir bucağında, âdeta Tür
kiye'nin coğrafyasını değiştiren ve milletçe if
tihar duyduğumuz eserlerde bu bakanlığın bü
yük ölçüde hissesi olduğu bir vakıadır. Ta
rihe ismini tescil ettiren isimsiz hizmetliler bir 
bakıma bence, bu eserlerin harcında almterle-
rini de karıştırarak emeği geçenlerdir. Bütün 
bir memlekete hitabeden hizmetler arasında 
her şeyin mükemmel ifa edilmiş olduğunu ba
kanlık bünyesinin, mekanizmasının kusursuz 
işlediğini ifade etmek elbette modern bir Dev
let hizmetinin geniş anlam dâhilinde, bakan
lık bütçesinin oto kiritiği içinde mümkün değil
dir. Bu da şüphesiz ki hizmetin tabiatı, tek

nik ve malî imkânların sınırlılığı, mevzuatın 
yetersizliği veya bugünün dinamik ve geniş 
görüşlü hizmet anlayışına imkân vermeyişi gibi 
sebeplerle, birlikte, bütçenin genel dengesi 
içinde daha çok ihtiyaçların karşılanaca-
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ğı ölçüde Ödenek aynlamamasmdan ileri gel
mektedir. 

Aslında milletin ve memleketin kaderiyle her 
yönüyle sıkı sıkıya ilgili hizmetlerin mesulü 
olan bakanlığın yukarda arz edilen hususların 
dışında kendi iç bünyesinde halledebileceği me
seleleri vardır. Bunlar bundan evvelki yıllar
daki bütçe görüşmelerinde dile getirilmiş olup, 
yine kendi bünyesi içinde zamanında alman 
radikal tedbirlerle hallolmuştur. Ve hallolun
maya devam etmektedir. Geçmiş yıllardaki bu 
gayretleri takdirle ifade etmek isteriz. 

Muhterem senatörler; 
Bayındırlık Bakanlığının hizmetlerinin mu

vaffakiyete ulaşabilmesi için Birinci Beş Yıllık 
Plânda alınması istenen tedbirler maalesef ye
rine getirilememiş olduğundan, Birinci Plânın 
öngördüğü aşağıdaki; 

— Maliyet düşürücü tedbirler, 
— İnşaat süresinin kısaltılması için stan

dartlaşmaya gidilmesi, 
— Bölgelere göre tıp projeler temini, 
— Fiyat analizleri ve tip sözleşmelerle ge

nel ve teknik şartnamelerin bugünkü esaslara 
göre düzeltilmesi, 

— 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanu
nunun değiştirilmesi, 

— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun değiştirilmesi, 

Gibi mühim tedbirler ikinci Beş Yıllık Plân
da da yeniden yer almış bulunmaktadır. Hizme
tin görülmesinde, tatbikatta mühim dar boğaz
lar teşkil eden engellerin süratle izalesi ile Ba
kanlık vazifelilerinin bu yoldaki hizmetlerinin 
birkaç misli artacağı kanaatindeyiz. Aslında 
Türk Milletinin hasretini çektiği kalkınma mev
zuunda zaman mefhumunun en asgarisine dahi 
tahammülü kalmadığı düşünülecek olursa, sa
dece Bayındırlık Bakanlığının değil, bütün (ic
ranın) yani bakanlıkların bürokrasiyi bir yana 
iten sürat mevzuunda birbirleriyle âdeta yarış 
halinde olmaları gerekir kanaatindeyiz. 

Cumhuriyet hükümetlerimizin Osmanlı İm
paratorluğundan devraldığı Devlet kuruluşla
rından en eskisi, Bayındırlık Bakanlığıdır. 1939 
yılında 3611 sayılı Kanunla kuruluşu tesbit edil
miş ve bakanlık bünyesi içerisinde aşağıdaki 
hizmetleri ifaya görevli bulunmuştur. 

1. Kuruluş Kanununun birinci maddesi ile j 
demiryolu ve liman yapımı, j 
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2. Devlet, ve diğer kamu hizmetlerine ait 
yapıların inşası, 

3. Beledive ve özel idareler ait inşaat r>ro-
j elerinin tetkik ve tasdiki, 

4. özel bir kanunla hava meydanları ve 
akaryakıt tesisleri inşası, 

ö. 5539 sayılı Kanunla kurulan Karayolları 
Genel Müdürlüğü vasıtasiyle, memleketimizin 
karayolu projelerinin realize edilmesi gibi sos
yal, kültürel, ekonomik mübadelenin can dama
rını teşkil eden idari otoritenin varlığını duyu
ran, dahilî ve haricî güvenliğin en güçlü strate
jik unsurunu teşkil eden, medeniyet meşalesini 
aşılmaz dağların ötesindeki vatan bölgelerine 
ulaştıran yol gibi sayısız ümran yapıları ile yur
dumuzun ekonomik ve sosyal bünyesinin geliş
mesinde en mühim görevi bulunan Bakanlığın 
Bütçesi bugün 2 800 365 684 Tl. dır. 1969 yılı 
içinde diğer bakanlık ve idareler bütçelerinden 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine 250 000 000 Tl. 
lık bir transferin yapılacağı kabul edildiği tak
dirde Bakanlığın 1969 yılı bütçesi 3 050 365 684 
Tl. na baliğ olmaktadır. 

30 sene kadar önce 1939 yılı Bütçesi 
8 000 009 Tl. sı iken, hazırlanmış olan Bakanlık 
Teşkilât Kanununun dünyanın başdöndürüeü 
bir hızla tekâmül eden sosyal, ekonomik ve tek
nolojik hâdiseleri muvacehesinde değişen şart
lar ve plânlı dönemin getirdiği değişik ve ger
dek tatbikatlar sebebiyle süratle değiştirilmeli
dir. 

Yurdumuzun bayındırlık konusunda Bakan
lığın yaptığı ve yapması lâzımgelen vazifeleri 
tam olarak sınırlan dırmıyan mezkûr kanunun 
modern Devlet anlayışının perspektifleri içeri
sinde günün teknik ve idari ihtiyaçlarına göre 
vazife ve mesuliyetleriyle mütenasip bir yetki ile 
teçhiz edilerek yeniden düzenlenmesinde artık 
kaçınılmaz bir zaruret vardır. 

Zira 1939 un ihtiyarlamış Teşkilât Kanunu 
esprisi içinde personelin vatanperverliği, liya
kati ne kadar üstün olursa olsun, hukukî, idari, 
malî ve teknik düzendeki bozukluk ve kifayet
sizlik icabı bu Bakanlık bünyesi içerisinde bir
takım aksaklıkları görmek daima mümkündür. 
Bu nedenledir ki, Bakanlık Teşkilât Kanununun 
süratle değişmesini ve günün şartlarına uydurul
masını A.P. Grupu olarak lüzumlu addetmekte
yiz. 
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Muhterem senatörler, 
Anagörevleri tamamiyle teknik bir mahiyet 

arz öden Bakanlığın teknik kadrosu üzerinde bir 
nebze durmayı faydalı görmekteyiz. Şöyle ki; 

Çok büyük malî portenin her yıl tatbikatını I 
yapan ve Bakanlığın yatırım yükünün ağırlığı
nı taşıyan teknik elemanların bugünkü durumu
nun maalesef iç piyasa şartlarına uygun ücret 
sisteminin çok altında olduğu, ayrıca sosyal ve 
hukukî durumlarının da kanuni teminattan 
uzak bulunduğuna kaani olduğumuzu üzülerek 
ifade etmek isteriz. Zira 228 sayılı Kanunla Ha
zineden çeşitli namlarla ücret alanların emekli-
"% hizmetleri birleştirildiği halde 10195 sayılı 
Kararname içinde bulunan ve bu sistemde ücret 
alan mühendislerin bu kanundan istifade edeme
miş olmaları büyük bir huzursuzluk ve boşluk 
yaratmıştır. Türkiye'de yatırımların uzun yıllar 
ağırlığını taşıyacak ve kalkınmanın güçlü hiz
metini görecek olan Devlet sektöründe, vazife 
alacak teknik kadrolardır. Maalesef bugün yatı
rımcı dairelerin bünyesinden her an çok değerli 
mühendisler özel sektöre büyük ücretlerle kay
makta, bunun neticesi olarak gerçekleşen proje- I 
lerin teknolojik yönden proje ekonomisi, proje 
emniyeti, asgari müddetle develope edilmesi, 
fonksiyonel olarak hizmete cevap vermesi gibi 
hususlar kaybolmakta, bu nedenle bütçeye ko
nulan her 100 birimlik ödenek kifayetsiz teknik 
kadro sebebiyle ancak büyük bir iyimserlikle ifa
de edilirse, sadece 60 birimlik bir yatırım ta
hakkuk ettirebilmektedir. Bu hususun ehemmi
yetini Yüce Heyetinize ve yatırımcı bakanlıkla
rın teknik yönden temsilcisi kabul ettiğimiz Sa
yın Bayındırlık Bakanımızın yüksek dikkatle
rine bir kere daha arz etmek isteriz. 

Zira teknik kadronun ücret statüleri sosyal 
hakları, güvenlikleri, bakımından hiç de tatmin
kâr olmıyan 10195 sayılı Yönetmelikle iktifa 
edilmesi ve kalkınmanın % 80 yükünü omuzla
rında taşıyan teknik kadronun hizmet statüle
rinin bu halde bırakılmasını büyük bir hata 
olarak mütalâa etmekteyiz. 228 sayılı Kanunun 
tadili ile bu elemanların maaş, ücret ve yevmi
yede geçen hizmetlerinin tevhidi yolunda ve 
Emekli Sandığı ile irtibatını sağlıyacak olan ka
nunun kabul edilmesi halinde müşkül durumda 
olan teknik elemanları emeklilik konusunda bir I 

ferahlığa ve huzura kavuşturacağı şüphesizdir. 
Bu suretle bir bakıma Devlet sektörünün tek-

I nik eleman bakımından sıkıntısını telâfi etmek 
I mümkün olacak ve yıllarca devam eden sosyal 
I adaletsizliği gidermek kabil olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketin kalkın
masına müsait potansiyel vardır. Memleketimiz 
her bakımdan bakir bir ülkedir. Hükümetimizin 
dâhildeki ve hariçteki itibarı, siyasi ve iktisadi 
istikrarı, Türkiye'nin kalkınmasına ecnebi ser
mayenin ve teknik yardımın yakın alâkasını cel-
betmektedir. Bu siyasi iktidar olarak, elbette 
ki övünülecek bir keyfiyettir. Bir bakıma, nere
den başlayıp nereye geldiğimizin muhasebesi ba
kımından da büyük bir mâna taşır. Bu itibarla 
Hükümetin ve onun bir ünitesi olan Bakanlığın 
hâdiseyi bu açıdan mütalâa ederek değerlen
dirmesi lâzımdır. Çünkü yatırımlar için para -
proje - ekipman ve müsait vasat yukardaki 
şartlarda her zaman bulunabilir. Yalnız bir şeyi 
bulmakta çok büyük zorluk vardır. Yetişmiş 
teknik kadro projelere müşahhas bir yapı ve 

I hayatiyet veren teknik bir kadro, yirminci as
rın ikinci yansında devletlerinin güçlerinin bir 
bakıma teknik kadrolarının sayı ve bilgi üstün
lüğü ile ölçüldüğü inkâr kabul etmez bir haki
kattir. Bu itibarla yukarda ifade ettiğim 228 
sayılı Kanunu tadil eden tasarıya Sayın Baka-

I nımız şahsan ilgilenerek, meclislerden geçire
rek, kanunlaştırma imkânını bulurlarsa mem
nun olacağımızı ifade ederiz. 

Şimdi de Bakanlığın hizmet mekanizması içe
risinde mütalâa edeceğimiz ve yıllarca bütçe 
müzakereleri sebebiyle bu kürsülerden, günün 
icaplarına göre yeniden gözden geçirilerek 
yapılması temenni edilen, tip sözleşme, genel 
şartname, genel şartname ile fennî şartname
ler, birim fiyat tarifleri ve fiyat analizlerinden 
bahsetmek istiyorum. 

Yaptığımız incelemede yıllardanberi bir 
türlü gerçekleşemiyen tip sözleşme ve genel 
şartnamenin hazırlanmış bulunduğu ve yatı
rımcı bakanlıklar temsilcilerinin iştiraki ile 
kurulan icra komitesinden geçtiği ve tatbik 
mevkiine konmak üzere Millet Meclisi umu
mi heyetine intikal etmiş olan devlet ihale 
kanun tasarısının kanunlaşmasını beklediği 

I anlaşılmıştır. Diğer taraftan fenni şartname-

— 177 — 



Cİ. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 1 

ler birim fiyat tarifleri ve analizlerde hemen 
tamamiyle hazırlanmış durumda olup 1969 yılı 
ihalelerinde bir kısmının tatbik mevkiine ko
nulmasının Bakanlıkça öngörüldüğünü mem
nuniyetle ifade ederiz. 

Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı hizmet ma
liyetleri muhasebe yönetmeliği hazırlanmış 
olup, tatbikata geçilmek üzeredir. Bilâhara bu 
yönetmelik genişletilerek Bakanlık proje ve 
yatırım maliyet muhasebesi yönetmeliği hazır
lanıp tatbikata geçilecektir. 

Diğer taraftan yarışma yönetmeliği, mi
marlık ve mühendislik ücretlerinin hesabına 
esas yönetmelik, yeniden ele alınarak günün 
şartlarına göre tertip ve tanzim edilmektedir. 
Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, Bayın
dırlık Bakanlığı hizmetlerini daha müessir da
ha ekonomik şekilde yerine getirmek gaye
siyle kendi bünyesinde gereken reorganizas-
yonları kademe kademe gerçekleştirme yolun
dadır. Bu cümleden olarak; 

a) îcraya imkân verecek projelerin ön
görülen sürelerde ve hattâ daha evvel hazır
lanmalarını temin edecek bir iş organizasyo
nu sağlanmıştır. 

b) Projelerin en ekonomik tarzda terti
bini temin edecek kontrol ve plânlama sağlan
mıştır. 

c) Projelerin tetkik ve tatbikat safhasında 
gayeyi temin edecek kuvvetli teknik potan
siyel temini gerektiği üzerinde durulmuş ve 
bunun sağlanması için geniş bir gayretin içine 
girilmiştir. 

Bütün bu çabalar, teşkilâtın eski bir kurn-
luş hüviyetinde olması, iş organizasyonunun 
meselelerin halline seri imkân vermeyişi, lüzum
suz hizmet dublikasyonlannm mevcudiyeti, kır
tasiyecilik ve bir türlü administrasyondan 
atamadığımız muhafazakâr bürokrasi, personel 
ve malzeme gibi yan tesirlerin modern esas
lara göre organize edilmemiş olması dolayısıyla 
teknik personel gücünün bu sahalarda israf 
edilmesi sebebiyle zuhur eden mühim aksak
lıklar arazu edilen neticelerin elde edilmesin
de büyük engeller teşkil etmektedir. Bu hu
sus üzerinde Bakanlığın titizlikle durduduğu 
nu memnuniyetle ifade ederiz. 

Diğer taraftan ikinci Beş Yıllık Plânda 
öngörülen Üçüncü Beş Yıllık Plânda daha çok 

1 gelişmesi zaruri olan ulaştırma alt yapı yatırım
larının değer ve ehemmiyeti dikkate alınarak 
Devlet ve kamu hizmetlerine ait bütün inşaat
ların Bakanlıkça yürütülmesi prensibini grup
ça benimsediğimizi ifade etmek isteriz. 

Keza Bakanlığın kuruluş ve özel kanun
larla sorumluluğuna verilen karayolu, demir
yolu, limanlar, hava alanları ve akaryakıt tesis
lerini kapsıyan ulaştırma sisteminin alt yapı
larının günün ve geleceğin ihtiyaçlarını en 
ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine âzami 
ölçüde yaklaşılmasına imkân verecek bir espri 
içinde yapılmasını sağlamak ve bunlara ait 
uzun süreli yatırım plânlarını etüt ve araştı
rarak ilgili kuruluşların görüş ve fikirlerini de 
almak suretiyle Bakanlığın ulaştırma alt yapı 
yatırım politikasının temel ilkelerini tesb.c 
etmek maksadiyle Bakanlık fizibilite koordi
nasyon grupunu kurmuş, Bakanlığın bünye
sine dâhil ünitelerin de. yardımıyla memleket 
çapındaki ulaştırma taleplerinin envanter ve 
değerlendirme çalışmalarına bu suretle her 
sektör için 10 yıl gibi uzun süreli yatın m 
plân ve projeleri hazırlama yoluna gitmiştir. 

Bu iyi niyetlerin mahsulü olan faydalı lokal 
çalışmalara rağmen Bakanlığın gelişen tekno
lojiye göre reorganizasyona süratle gitmesinin 
zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. Bölgelere 
göre geniş çapta tip projelere gidilmesi in
şaat malzemelerinde ekonomi ve standardizas-
yonun sağlanması, malzeme ekonomisi ve araş
tırılması faaliyetlerinin faydalı hale getiril
mesi, bölgelerin tip proje çalışmalarında zel
zele gibi âfetlerin tesirlerinin nazarı dikkate 
alınması, memleketimizde yapı nizamını sağ-
lıyacak ve emniyetsizliği ortadan kaldırıacak 
müessir bir kontrol tatbikatının getirilmesi, 
Devlette hizmet dublikasyonuna en güzel mi
sali teşkil eden her Bakanlığın bünyesinde ku
rulan inşaat ünitelerinin zaten kıt olan teK-
nik kadroların, Bakanlığın bünyesi içinde top
lanmasına imkân verecek tarzda tasfiyesiyle, 
cari harcamalardan büyük tasarruflar sağlı-
yacak Devlet yapıları Genel Müdürülğü adı 
altında, güçlü bir teknik ve idari kuruluşun 
gerçekleşmesinde büyük zaruret vardır, ka
naatindeyiz. Bakanlığın bu yoldaki hazırlık 
ve çalışmalarına memnunlukla katıldığımızı arz 

I etmek isteriz. 
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Sayın senatörler; Bakanlığın genel yapuı 
ve hizmetleri bakımından görüş ve kanaatleri
mizi kısa pasajlar halinde arz ettikten sonra 
simdi de Bakanlık bünyesinde yer alan kuru
luşlar hakkında kısaca görüşlerimizi yüksek hu 
uzrlarmızda ifadeye çalışacağız. 
Demiryolları ve Limanlar İnşaat Reisliği faali

yetleri 
A) Demiryolları, 
Türkiye'mizin coğrafi yapısı ve iklim şart

lan nazarı dikkate alınırsa, bugünün çeşitli ka
ra ulaştırma vasıtaları arasında hâlâ değerini 
kaybetmiyen nakil vasıtası hiç şüphe yoktur 
ki, demiryollarıdır. Öyle görünüyor ki, Batı'da 
olduğu gibi memleketimizde de uzun yıllar ula
şımda ağırlık noktasını demiryolu teşkil ede
cektir. 

Bu maksatla demiryolu şebekemizin trafik
te karşılaştığı dar boğazlardan kurtarılması, 
plân uygulamasının şebekeye yükliyeceği kit
le nakliyatı problaminin taşıdığı Önem dola-
yısiyle daha evvel yapılmış etütlere dayanıla
rak 1972 - 1982 yılları arasında, her gün geli
şen ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılan
ması amaciyle şebekenin yeniden 4075 kilo
metre uzunluğunda demiryolu inşaatımda he
def tutan ve talo-iben 10 milyar liralık yatı
rımı öngören şümullü bir plânlama hazırlan
mıştır. Bu plâna göre inşa sıraları beşer yıl
lık plân dönemlerindeki taleplere ve artan ha
mule tahminlerine göre ayarlanacaktır. Bu 
plânın tatbikiyle şebekedeki cari hat boyu 
12 00 Km. ye ulaşacak ve memleketin Doğu'su 
Batı'ya, Kuzey bölgeleri de Güney bölgelerine 
muhtelif istikâmetten bağlanmış olacaktır. Bu 
suretle memleketin anabağlantılarmın modern 
demiryolu yapımı ve işletmesi ilkeleri, içeri
sinde sağlanması, komşu memleketlerle bağ
lantılarının kurulması ve demiryolu ulaşımında 
medeni dünyanın eriştiği yüksek sürat ve em
niyetin demiryollarımızm gelişmesinde yön ve
rici faktörler olduğu nazarı dikkate alınarak 
istanbul - Ankara arasını 450 Km. ye ve 5,5 
saate indirecek olan Arifiye, Esenkent hattı ile 
Amasya - Somucak hatlarının ilk plânda ele alın
maları öngörülmektedir. Bu hususların biran 
önce tahakkukunu candan arzu ettiğimizi ifa
de etmek isteriz. 

Demiryolu inşaata ile ilgili ray, travers ve 
bağlantı malzemelerinin tamanmın yurt için

den temininin, Türkiye'nin eriştiği endüstriyel 
seviye ve ekonomik durum bakımından müm
kün ve aynı zamanda zaruri olduğu kanaa
tindeyiz. 

Bugün demiryolu inşaatlarının demir tra
verslerin yerini ahşap ve beton traversler al
maktadır. Ancak ahşap traverslerin ömürleri
nin az ve maliyetlerinin pahalı olması keyfi
yeti, beton traverslerin tercih edilmesini za
ruri kılmaktadır. Bu sebeple Bakanlığın beton 
travers imalinde kullanılan kaliteli çeliğin 
temini hususundaki güçlükleri bertaraf et
mesi halinde yılda 200 bin aded beton travers 
imal eden Afyon'daki travers fabrikasının sü
ratle tevsi edilerek ve günde 2 - 3 vardiye ça
lıştırılmak suretiyle yıllık kapasitesinin 300 
binin üzerine çıkacağını ümidetmekteyiz. ilgi
lilerin bu mevzuya ciddî eğilmelerinin zarure
tine işaret ederiz. 

Diğer taraftan genel ulaştırma politikası 
içinde büyük önem taşıyan demiryolu şebeke
mizin müstakil gelişmesinde dayanak ve baş
lama noktasını teşkil eden eldeki işlerin bi
ran evvel tamamlanması için Bakanlıkça ha
zırlanarak Devlet Plânlamaya teklif edilen 1969 
yatırım programının malî nedenlerle azalma
lara mâruz kalışını işin ehemmiyeti ve başla
mış işlerin bir kısmının sürüncemede kalma
sı keyfiyenini üzüntüyle ifade etmek isteriz. 

Zira 1969 yılı yatırım programı Bakanlık ta
rafından 140 000 000 Tl. yatırım öngördüğü 
halde, bu ödenek bütçede 122 500 000 Tl. na 
indirilmiştir. 

Cebeci - Kayaş çift hattının 1969 yılı içinde, 
Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hudut hattının 
ela 1969 yılında alt yapısının bitirileceği ve ile-
riki yıllarda işletmeye açılacağını ümidediyo-
ruz. Tatvan - Van - iran hudut hattı ile Ke
ban, Kartalkaya ve tahta köprü varyant in
şaatlarının 1970 yılı içinde bitirileceğini tahmin 
etmekteyiz. 

1965 yılına kadar duraklamış olan demir-
yol inşaatları radikal bir anlayış içerisinde 
genel ulaştırma politikamızın perspektiflerine 
uygun olarak gelişmiş ve memleketin malî im
kânlarına muvazi olarak gerçekten müsmir ve 
faydalı hizmetler ifa edilmiştir. Aynı reisli
ğin limanlar mevzuunda da muvaffakiyetle 
hizmetlerine devam ettiğini ifade etmek iste-
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riz. Ancak hizmetlerin malî imkanlaıtla sınır
lı. olması sebebiyle üç yanı denizlerle çevrili 
memleketimizin balıkçı barınakları, limanlar, 
turistik liman ye tesisleri gibi inşaatlara şid
detle ihtiyacıolduğu nazarı dikkate alınırsa, 
bütçede bu maksatla konan 80 000 000 Tl. lık 
ödeneğin evvelce taahhüde bağlanmış bulu
nan Hopa - Bandırma - Antalya limanları gibi 
büyük inşaatlarla 1968 yılında yeniden ele alı
nan inşaatların gecikmelerine sebebolacağmı 
ve belki de mütaahhit Bakanlık arasında sözleş
me ihtilâfları doğuracağını, bu itibarla gerek-
li tedbirin alınmsmın zaruri olduğunu ifade 
etmek isteriz. 

Devam eden işlere ilâveten 1969 yılı progra
mında yeniden; 

Ansancak liman tevsii 
Hopa rıhtım tevsii, 
Tekirdağ betonarme iskelesi ve iskenderun 

mendireği inşaatının yer almış olduğunu mem
nuniyetle ifade ederiz. Bütün bu yatırımlara 
80 000 000 Tl. sı sarf edilecektir. Bundan başka 
Balıkçı limanlan inşaatı için bütçede yapı te
sis ve büyük onarım giderlerinden 45 000 Tl. sı 
ve makina teçhizat alımları ve büyük onarım 
için de 5 000 000 Tl. olmak üzere Toplam 
50 000 000 Tl. sı sarf edilecektir. 

1965 yılında ele alınmış olan 11 aded balık
çı liman inşaatının 6 sı barınma hizmetini ifaya 
başlamış olup, diğerlerinin inşaatına süratle 
devam edilmektedir. 
Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri inşaat 

Reisliği 
Bu reislik, hava meydanları ve tesislerini 

yapmak, işler halde tutmak görevinde olduğu 
gibi ayrıca NATO hava meydanları ve akarya
kıt tesislerinin temel inşaatlarında yapmakla 
vazifeli bulunmaktadır. 

Bugün dünyada en süratli bir şekilde gelişen 
endüstri dallarından birisi de ticari havacı
lıktır. Gelişen ve genişîiyen ulaştırma tesis
lerinin daima trafiği üzerine çektiği ve yeniden 
trafik kapasitesi yarattığı prensibini de na
zarı dikkate alarak Yeşilköy Hava Limanı-
V'T: geleceğin ihtiyaçlarını karşılıyacak şe
kilde inşasına biran evvel başlanılarak en kı
sa samanda bitirilmesi bir zarurettir. 

Benden evvel konuşan muhterem arkadaş
larımın da ifade ettiği gibi Atina limanının 

Yeşilköy aleyhine kısa zamanda inkişaf etme
si keyfiyeti, Atina - istanbul - Beyrut ve bunun 
ötesindeki hava trafiğini belki de Atina üzeri
ne çekmesi gibi bir durumu nazarı dikkate alı
nırsa, muhterem Bakanlığın bu hususta dikat-
le ilgilenmesi ve gerekli tahsisatı bulmak su
retiyle önümüzdeki senelerde bunu entegre 
bir hizmet görecek şekilde geliştirilmesi ve 
inşasını tahakkuk ettirmesini arzu etmekte
yiz. 

Burada bir hususu da arz etmek isterim ki, 
Yeşilköy Hava Liman tesisinin inşaat maliyet
leri 270 - 300 milyon Tl. dir. Bu kadar büyük 
bir meblâğın inşaatı üzerinde Türkiye'de siyasi 
mahfillerden hiçbir itiraz ve fikir serd edil
medi, sadece inşa edilmesinin temennisi yo
lunda iyi niyetlerin ifadesi bu kürsülerden 
belirtildiği halde, 350 milyon Tl. değerinde 
olan İstanbul Köprüsü üzerinde birtakım siya-
ıi polemiklerin yapılmış olması cidden hiz
meti yapmak istiyen insanlar için de talihsiz
lik olduğu gibi Türk Milleti için de acı ve hu
zur vericidir. 

Yapı ve imar İşleri Reisliği : 
Bayındırlık Bakanlığının Teşkilât Kanunu 

içinde, en eski kuruluşlardan birisi olan Yapı 
ve İmar İşleri Reisliği Devlet bina inşaatlarını 
saptırmaktadır. Bu reisliğe, tevdi edilen işler
de huzurunuza getirilen bütçelerde olduğu gibi 
\sr yıl önemli artışlar olmuştur. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 3 milyar 
800 milyon liraya baliğ olan yatırım karşılı
ğı Devlet binaları ikmal edilerek hizmete açıl
mıştır. iîdnci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döne
minde de reisliğe büyük yatırım işleri tevdi 
edilmektedir. Şimdiye kadar yürütmekte ol
duğu yatırım gruplarına ilâveten bu bütçe yı
lından itibaren Beden Terbiyesi spor tesisleri, 
Millî Eğitim Bakanlığı meslekî teknik öğre
tim tesisleri, Dışişleri Bakanlığı ve Et - Balık 
Kurumu inşaatları da devredilerek, reisliğin 
hizmet sahası daha da genişletilmiş bulunmak
tadır. 

Ayrıca 222 sayılı Kanuna göre köy ve şehir 
ilkokullarının bundan önceki yıllarda yapım 
ödeneği Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde gös
terilmekte, okulların inşası da umumiyetle Ba
yındırlık Bakanlığı teşkilâtınca yürütülmek
teydi. Bu durumda türlü nedenlerle yapılarda 
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istenilen kalite, denetim ve insicam sağlana
mamakta idi. Bu bütçe tatbikatından itibaren 
ilkokul yapımı ödeneğinin de Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesine intikal ettirilmiş olduğunu, 
Bakanlığın müspet hizmetleri olarak telâkki 
eder, memnuniyetimizi ifade ederiz. 

Aslında Devlet yapılarının bir elden idaresi
ni sağlıyacak türlü Bakanlıkların bünyesinde 
bulunan inşaat ünitelerini de içine alacak güç
lü bir teknik ve idari kadroya sahip Devlet 
yapılan genel müdürlüğün teşkilinde büyük 
zaruretler olduğu kanaatindeyiz. Bu suretle 
aslında az olan ve sıkıntısı çekilen teknik per
sonel tasarrufu sağlanacak, ve hizmetler ihti
saslaşmış kadrolar marifetiyle görülecek, ay
rıca her kuruluşun bünyesine giren idari kad
rolardan da tasarruf sağlanacak, hizmetler 
rantabl ye ekonomik ölçüler içinde yapılacak
tır. Bakanlığın bu yönde çalışmalar yaptığını 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz, ümide-
deriz ki 1969 yılında Bakanlık bu fikri gereek-
leştirebilsin. 

Şu hususu açıkça ifade ederiz ki, Bayındır
lık Bakanlığı memleketimizde teknik bir otori
te haline gelmiştir. Yıllardan beri yaptırdığı 
eserler har yönden verimli vo semereli olmuş
tur. Bu nedenledir ki, Devlet yapıları ifa ede
cekleri hizmetlere uygun, lüksten âri, mahallî 
şartların isteklerine cevap verecek nitelikte 
sağlam; zelzele tehlikelerine karşı emniyetli 
tesisler olmalıdır. Bu mevzuda yapı ve imar is
leri reisliğinin gösterdiği gayretleri memnu
niyetle ifade etmek isteriz. Hiç şüphe yoktur 
ki, yapının kaliteli oluşunda sürekli denetim 
ve teknik personelin rolü çok büyüktür. Kont-
rolların sık sık yapılması için kâfi vasıta te
mini zarureti vardır. Bu mevzuda reisliğin bil
hassa vilâyet bayındırlık müdürlüklerinin bü
yük çapta vasıta sıkıntısı içinde bulundukla
rını nazarı dikkate almak suretiyle bunların 
telâfisine gidilmesinde fayda mülâhaza etmekte
yiz. 

Kuruluş ve teşkilât kanunlarının eksikliği 
ve hizmetlerinin çok kesif ve güç oluşu sebe
biyle bünyesinde birtakım aksaklıkları bulu
nan Yapı ve İmar isleri Reisliği, birkaç yıldan 
beri aldığı, ciddî ve olumlu tedbirlerle kapa
sitesinin üzerinde iyi hizmetler veren teknik 
bir kuruluşumuzdur. Gelecek yıllarda yukar-
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ela arz ettiğimiz hukukî ve idari statüye ka
vuştuğunda daha faydalı, daha mükemmel hiz
metleri ifaya muktedir olacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var sayın hatip. 
A. P. GRUPU ADİNA KÂZIM KARAAĞAÇ-

LIOĞLU (Devamla) — Karayolları Genel Mü
dürlüğü: Kurulduğu günden bugüne kadar 
memleketimizin kalkınmasında en büyük hiz
metleri, temel hizmetleri gören Karayolları Ge
nel Müdürlüğü, cidden kendisine tevdi edilen 
hizmetleri teknik bir kadronun idari ve hukukî 
mesuliyeti içersinde şerefle ifa etmiş ve memle-

j ketin kalkınmasında en büyük rolü oynamıştır. 
Bu itibarla kendileri hakkında uzun izahlarda 

I bulunacağım bâzı teknik ve idari bilgileri, malî 
i bilgileri ifade etmekten sarfınazar ediyorum, 

sadece şunu söyliyebilirim ki bugünkü kapasi
tesi ile karayollarının ödenekleri artırıldığı tak
dirde memleketin muhtacolduğu ve yapılması
na zaruret görülen yol hizmetlerini bugünkü 
programa konmuş olan miktarların çok da üzer
lerine geçebilecek bir kapasiteye malik oldu
ğunu, bu itibarla ileriki bütçelerde Devlet Plân
lama Teşkilâtının da karayollarının malî öde
neklerini bu ödenekler içinde takviye etmesinde 
zaruret bulunduğunu ifade etmek isterim. 

Şimdi sözlerimi bağlamadan önce bir husu
sa değinmeden geçemiyeceğim: 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu müdde
tiniz bir dakika da geçmiştir. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARA
AĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim, bağlıyorum. 

Karayolları hakkında böylece kısa kanaatimi 
belirttikten sonra şu hususu arz etmek istiyo
rum: 

2 nci Beş Yıllık Plânda öngörülen ve üze
rinde çalışmaların fiilen başlamış olduğu büyük 
ulaştırma projelerinden bahsetmek istiyorum. 
Bu tesisler hepinizin malûmu olduğu üzere is
tanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolu ile İstan
bul - iskenderun ekpres yolunun İstanbul - İz
mit ve Pozantı - Adana kesimleridir. Bunlardan 
Boğaz köprüsü ve çevre yolları her nedense 
günün aktüel konusu haline gelmiş ve siyasi 
polemiğe hususi bir mevzu olarak ele alınmak 
istenmiştir. Benden önce konuşan çok muhte
rem grup konuşmacşlarının hassasiyetle lehte ve 
alehte konuşmalarını dikkatle takibettim. Leh 
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te olanlannı memleketin hayrına olarak mem
nuniyetle kabul eder kendilerine teşekkür eder
ken, bunu sırf siyasi çıkarları için istismar 
edenler hakkında da birkaç söz söylemek isti
yorum: Bu mevzu çok yönlü olarak geniş ve 
ihatalı bir projeksiyon içersinde mütalâa edil
diğine.... 

BAŞKAN — Sayın Karağaaçlıoğlıı lütfeder
seniz onu Sayın Bakan yapsınlar. Bakan nasıl 
olsa siyasi kısımlara cevap verecektir. 

A. P. GRUFU ADINA KÂZIM KARA-
ÂĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Muhterem arka-
daşlanm, milletlerin hayatında hizmetler sadece 
tek istikametlerde görülmez, Devlet hizmetleri 
çok cepheli bir armoni içersinde sosyal, 
ekonomik, teknolojik ve idari, hukukî yön
leri vardır. Sadece bir memlekette yolu, 
sadece bir memlekette binayı, sadece bir 
memlekette okulu yapmakla dâva haledi-
lemez. Türkiye'nin kalkınması için ekonomik 
imkânlara müessiriyeti direkt ve endirekt mües-
siriyeti çok büyük olan ve Türkiye'nin sosyal 
yaşantısı içerisinde cidden yıllardan beri özele
re ini duyduğumuz köprü mevzuu her halükârda 
yapılması gereken, şart olan hizmetlerden biri
sidir. Geçmiş hükümetler 1954 yılında bu mev
zu üzerinde geniş etütler yaptırmış, o zamanın 
dış andan getirtilen mütehassıs firmaları çevre 
yollarının derhal, Boğaz köprüsünün ise 1970 
yılında yapılmasını zaruri görmüştür. 

Türkiye'nin süratle kalkınması o zaman tes-
bit edilmiş olan limit değerleri daha 1968 yı
lında 1965 yılında aşmış bulunuyor. 1970 te 
yapılması zaruri olan Boğaz köprüsü için limit 
olarak kabul edilen rakamlar 1965 yılında aşıl
mıştır. Arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi bu
nun geri ödemesi % 14,7 dir. 1987 yıl-nda köp
rü tamamiyle kendini itfa edecektir. Milyarlar 
değildir, bütün malî portesi 1,5 milyar liradır. 
445 milyon lirası kamulaştırma, çevre yolu 
19,5 Km. lik yolları, 450 milyon lirası da köp
rüdür. Binaenaleyh, biraz evvel ifade ettiğim 
270 - 300 milyonluk hava limanı için, inşaa+ının 
zaruri olduğunu, sadece hava trafiğinin Türki
ye'den geçmesi bakımından lüzumlu olduğunu 
ifade eden arkadaşların 350 milyon lira değerin
de olan İstanbul köprüsünün Türkiye'nin ... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu rica ede
ceğim. 
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A. P. GKUPU ADINA KÂZIM KASA-
AĞAGLIOâLU (Devamla) — Türkiye'nin Av
rupa ve Asya ile olan, hattâ bir balama Afrika 
ile olan münasebetlerini temin edecek anaticari 
yolun üzerindeki bu dar boğazı kaldıracak olan 
tesisin yapılmasına neden itiras ettiklerini bir 
türlü anlamak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Sözlerimi burada bitirirken beni dinlemek 

lûtfunda bulunan muhterem senatörlere teşek
kür eder, 

Bayındırlık Bakanlığının 1969 malî yılı Büt
çesinin Bakanlığa ve bütün Türk milletine ha
yırlı, uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi 
hürmet ve muhabbetlerimle selâmlanın. 

Saygılarımla (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Şeııocak? (Yok sesleri), 

Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, ben uzun uzun 
konuşarak sisleri rahatsız etmek istemiyorum, 
esaslı bir iki noktayı bakanlık mensuplarından 
istirham ederek sözlerime son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, şunu yüce huzuru
nuzda söylemek benim için en büyük bir vazi
fedir. Karayolları teşkilâtımız yıllardan beri 
memleketimizin her kösesinde büyük bir titiz
likle çalışmakta ve medeniyetin uğramadığı 
yerlere medeniyet götürmekte, medeni araçla
rın varmadığı yere medeni araçları sokmakta-

j dır. Kağnı arabasının ulaşamadığı yerlere ka-
I rayollarıınız ulaşmıştır, oralara medeniyet, ışık 
• ve hizmet götürmüştür. Binaenaleyh Karayol-
i lan teşkilâtına şu kürsüden millet namına ne 
| kadar teşekkür etsek o kadar haklan vardır. 

l Yalnız muhterem arkadaşlarım, huzuranuz-
I da Karayolları teşkilâtına ve onun sayın baka

nına bir noktayı daha hatırlatmak benim için 
en büyük vazifedir. Türkiyemiz bugün şikâyet-
çic'ir. Nelerden şikâyetçi? Lüksten şikâyetçi, is
raftan şikâyetçi, kontrolsuzluktan şikâyetçi, 
kanunlar önünde eşitsizlikten şikâyetçi, sosyal 
dengesizlikten şikâyetçi. Biz Karayollarından 
şikâyetçi miyiz? Hayır. Onları daima tebrik 
ederiz, teşvik ederiz istediklerini imkânlarımız 
nisbetinde vermeye gayret ederiz. Yalnız Ka
rayolları teşkilâtından ve onun sayın Bakanın
dan da bir ricamız var. Daha titiz bir şekilde 
çalışmalarını ve yapılan işlerde mutlaka kon-
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trol yapılmasını rica ediyorum. Bunu söyler- 1 
ken ezbere böylemek istemiyorum muhterem 
arkadaşlarım; hatırlarsınız Aksaray yolu ile 
Şereflikoçhisar yolu arasındaki bir sözlü soru 
şu kürsüden konuşulmuştur ve sayın bakanı
mız da çok acı bir şekilde cevap vermiştir ve 
olmuştur bir defa bir kere daha olmamasını 
bize teminat olarak burada söylemiştir. Şimdi 
Karayollarımızda bu titizlik, bu ciddiyet ve 
kontrol müessesesi, ben Karayollarının bugün
künden daha fazla muvaffak olacağına, başarı
ya ulaşacağına inanan bir arkadaşınızım. Ama 
bugün kontrol azdır, hattâ bâzı yerlerde hiç 
denecek kadar yoktur. Bir misâlini yüce heye
tinize arz etmekten kendimi alamıyorum. An
kara - Bâlâ, Bâlâ - Kırşehir arasında kendileri
nin de söylediği gibi 1907 senesinde bir yol ya
pıldı, genişletme yarım bırakıldı ve asfalt ola
rak bu yol hizmete açıldı, bu sene 1969 a geçtik, 
bir sene geçti aradan 1988 yılı arkadaşlarım, 
kendileri de mutlaka görmüşlerdir, eğer gör-
memişlerse mutlaka görmelerini rica ediyo
rum. genç ve dinamik bakanımızdan. Bugün 
Kaman, Bâlâ, Kırşehir ve Ankara arasında ya
pılan bu yolda araçlar geçemiyecek bir durum
dadır ve millî servet heder olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarını, fakir bir milletiz. 
Vatandaşlarımız bir kamyonu bir otomobili 
çok güç şartlar altında almaktadırlar. Bir kam
yonun bu bozulan yollarda, kasisli yollardan 
birden bire o çukura, kasise düşmesi hem mem
leketimize, hem de o vatandaşa çok pahalıya 
mal olmaktadır. Bugün bir parça almak ister
seniz son fiyatlar karşısında bundan iki sene üç 
sene evvel 50 liraya aldığınız bir parçayı bu
gün 350 liradan aşağı alamıyorsunuz arkadaş
lar, bu bir hakikattir. Bir gün bir yolculuğu
muz esnasında asfaltın yalanmak üzere oldu
ğuna şahidolduk. Blokaj döşenmesi ve blokaj -
landıktan sonra üstünden sert şeylerle yapıl
ması lâzım gelirken, fennî kaidelere riayet et
mek lâzım gelirken orada çalışan, basında kont
rolsüz çalışan odacımı, hizmet erbabı mı, tek
nisyen mi onların doğrudan doğruya kazdıkla
rı ve toprakları üzerine koyduklarını ve üs
tünden de zifti döktüklerini gözlerimle gör
düm ve hattâ buna şahidoidum. Hattâ kendi
lerini ikaz ettim. İğelebeli ile Kesikköprü ara
sında çalışmalar esnasında bundan iki ay ev

vel, Arkadaşlar ben iyiye iyi, kötüye kötü di
yecek bir arkadaşınızım. Bunları asla Karayol
ları teşkilâtımızı karalamak, onların çalışma 
zevklerini durdurmak için söylemiyorum. Onla
rın daha iyi çalışmaları için, daha güzel çalış
maları için söylüyorum, bu noktalarda titizlik
le hareket ederlerse daha iyi muvaffak olacak
larına inanıyorum. İnşallah bu konuşmalarımız
dan Karayallarımız teşkilâtı şevk alacaklardır 
ve gelecek bütçe müzakerelerinde burada ken
dilerine büyük teşekkürler edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı daha 
rica edeyim ve Hükümetten acele bir tedbir 
alınmasını, âcil olan bu noktaya mutlaka bir 
elkonulmasını, kanun teklifinin çabuk getiril
mesini rica ediyorum. Simdi her bakanlığın 
bütçesinde ve bünyesinde mühendislik büro
ları vardır. Bu mühendislik bürolarında çok 
arkadaşlarımız çalışmaktadır, mühendisler bu
lunmaktadır, teknisiyenler bulunmaktadır ve 
binlerce liralar buralara sarıedilrnektedir. Hal
buki her türlü fennî kaidelere riayetle yüksek 
mühendisler, makina mühendisleri, kimya mü
hendisleri, inşaat mühendisleri Karayollarımız, 
Bakanlığımız teşkilâtında güzide arkadaşları
mız toplanmış bulunmaktadır ve mesuliyet de 
sorumluluk da bunlara aittir. Binaenaleyh her 
bakanlığın bünyesinde mühendislik büroları 
kurulacak binlerce lira masraf etmeye ne lü
zum vardır arkadaşlar, özel kanunlarında her
hangi bir şekilde bir kanun maddesi varsa ona 
bir şey diyemem, Millî Savunma Bakanlığımız 
hakkında bir şey söyliyemem onlar kendilerine 
ait işleri görebilirler, onların yapacakları işler 
ayrıdır ama Bayındırlık Bakanlığı ve onun gü
zide mühendisleri mevcut iken bir bakanlığın 
bünyesinde mühendislik bürosu açmıya bence 
lüzum yoktur. 

Bakınız arkadaşlar bir misal arz edeyim, 1985 
seçimleri esnasında Kırşehir'in merkeze bağlı 
Aşağı Homurlu köyünde Topraksu işleri bir 
sulama bendi yapıyordu. Vardım, oradaki ya
pılan bu inşaatı tetkik ettim. Bir ziraat tekni-
siyeni ve yanında birkaç tane kalfa. Anla
madığım halde bunu çalıştıramıyacaksmız de
dim. Hattâ bana kafa tuttular, sen nasıl olur
da bunun çalışamıyacağmı anlıyorsun diye. Ar
kadaşlar bir sene sonra gittiğim zaman çalış
mamıştı, çalışamamıştı ve Sayın Köy İşleri Ba-

— 183 — 



O. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 û : 1 

kanlığının birkaç defa kapısını çaldım, orada 
bir umum müdür arkadaşımız vardı, şimdi her 
halde değiştirildi, ona birkaç defa ricada bu
lundum, bu sene iki defa teşebbüs ettiler, yeni
den yapmaya, yeniden bozarak yeniden yap
maya teşebbüs ettiler, fakat yine de muvaffak 
olamadılar arkadaşlar. Demek ki, sayın sena
törler muhterem arkadaşlarım, her şeyin bir 
ehli vardır, herhangi bir mevzuu, bir inşaatı, 
bir yapıyı ehlinin eline vermezseniz ondan ns-
tice alamazsınız. Binaenaleyh, Bayındırlık Ba
kanlığı dururken onun yüksek mühendisleri, 
dururken ziraat tsknisiyenin eline milyonlarca 
lirayı teslim etmek bugünkü Türkiye'nin şart
larına uygun değildir, bu nokta çok mühim
dir, Yüce huzurunuzda arz ediyorum ve Ba
kanlıktaki mensup arkadaşlarımıza Bayındırlık 
Bakanlığına bu noktayı tekrar tekrar hatırla
tıyorum, not alıp üzerinde ısrarla dursunlar. 

Değerli arkadaşlarım, Emekli Sandığı Ka
nununda olduğu gibi âcil yapılacak bir işimiz 
daha vardır, o da (D) cetvelindeki çalışan ar
kadaşlarımızın durumudur, bu durum âcil mi? 
Âcil. Halledilmesi lâzım bir mesele mi? Sn mü
him mesele, önemli bir mesele. Biri yar biri 
bakar kıyamet oradan kopar. 

BAŞKAN — .Sayın özmen müddetiniz dol
mak üzere. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Peki efen
dim, ben de tamamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, (D) cetvelinden 
maaş alan arkadaşlarımızın durumu çok acık
lıdır. Çocuk zammında istifade edemezler, ölüm 
yardımından istifade edemezler, geçen defada 
bir bütçe münasebetiyle arz ettiğini gibi hasta
lıkları sırasında, hastalık ilâçlarını istedikleri 
şekilde alamazlar, hastanelerde yatamazlar, 
ameliyat olamazlar, çocuklarına hattâ bakıl
maz. Bugün döner sermaye vardır, hastaneler
de gittiği zaman kapıdan geri çevriliyor. Bina
enaleyh âcil bir meseledir, Hükümeti bu hu
susta ikaz edijrorunı ikinci defa. Bu önemli me
seleye elkoyması memleketin durumunu hal
ledecektir. Sosyal bir meseledir. Bu sosyal me
sele halledilmedikçe hiçbirimizin huzur yazii 
görmemize rahat etmemize imkân yoktur, Hü
kümet zaten rahat edemiyor. Sosyal çalkantı
lar devam etmektedir ve devam ediyor arka
daşlar. 

S BAŞKAN — Tamam Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Efendim 

tekrar bu bütçenin Karayolları teşkilâtımıza, 
Bayındırlık Bakanlığı mensuplarına hayırlı 
ve uğurlu olmasını Cenabıhaktan niyaz eder, 
hepinizi saygılarımla selâmlarım. Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen? Yok, Sayın 
Urai? Yok.. 

Sayın Ucuzal. 
Oylarını kullanmıyan sayın üyeler? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, 

ÖMEE, UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin mâmur 
bir hale gelmesinde büyük emek ve gayreti bu
lunan Bayındırlık Bakanlığı ile ona bağlı te
şekküllerin 1969 yılı bütçesi üzerinde söz al
mış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, planlı bir devrede 
her şey iyi tetkik edilmiş, hesapları iyi yapıl
mış, projeleri ona göre hazırlanmanın gayreti 
içerisindeyiz. Elbette Bayındırlık Bakanlığı 
ve Karayolları Umum Müdürlüğü emrine ayrı
lan tahsisat memleketin ihtiyacım karşılayacak 
kifayette değildir. Ama memleketin gelirini 
nazarı itibara aldığımız zaman maziye dönme
ye lüzum yok, ancak millet bütçesinin sekizde 
biri nisbetinde büyük bir payı da bu Bakanlık 
teşkilatına ayırmanın imkânını sağlamıştır. Ha
kikaten hizmet sahası geniştir. Bütün sahiller, 
bütün memleketin sathı bu Bakanlığın gayretin
den, bu Bakanlığın hizmetinden nasip beklemek
tedir. Şunu şükranla ifade edelim ki, gerek Ba
yındırlık Bakanlığı, gerekse Karayolları Umum 
Müdürlüğü ciddî bir çalışmanın içerisindedir. 
Ufak tefek hatalar zuhur ediyor, benden evvel 
konuşan sayın arkadaşım Ankara - Adana yolu 
üzerinde bir asfalt meselesi sebebiyle sözlü soru
dan bahsettiler. Bir ihmal vardır, bir kusur var
dır, elbette kendi bünyesinde tetkik ediyorlar. 
Şunu açıkça ifade edelim İd, insan vücudunun 
kan damarları gibi Türkiye'de gerek il yollan, 
gerekse Karayoları çalışmaları var, ama bir de 
köy yolları var. Teşkilâtlar öyle kurulmuş M, 
köy yolları bir bakanlığın emrinde, il yolları bir 
teşkilâtın emrinde, karayolları başka bir teşkilâ
tın enirinde. Benim kanaatim, yol denince bir 
teşkilâtın emrinde olursa bunun köyü de, ili de, 
Dev'eti de hepsi birdir, hepsi Türk Milletinin yo
ludur. 
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Değerli arkadaşlarım, fikirdir, arz ediyorum; 
aksi fikirde olan arkadaşlarım da gelir, doğrusu 
budur, diye burada fikirlerini ifade buyururlar. 

Bir fikrim daha var, onu da arz etmeden ge-
çemiyeceğim. Türkiye'de dört iklim saltanatını 
sürmektedir, aziz arkadaşlar. Türkiye'nin dört 
tarafında Bayındırlık Bakanlığı da, Karayolları 
teşkilâtı da çalışmaktadır. Ama, bu çalışma tem
posunu iklim şartlarına göre uydurarak lüzumlu 
ekipleri mahallinde bırakıp, fazlasını çalışma 
imkânı verecek iklimlere naklettirme eğer müm
kün olursa hem personele çalışmadan ücret öde
me imkânını ortadan kaldırmış oluruz, hem de 
8 ay, 9 ay, 6 ay yatan makinaları çalıştırma im
kânına da sahiboluruz. Çünkü, Doğuda kış 8 
ay hüküm sürer, ister istemez personeli de, ma
kinaları da yatar. Ama, Ege'de Akdeniz sahi
linde 12 ay çalışma imkânı yağmurlu mevsinler 
hariç, müminin olur. Kaydırmak mümkün mü, 
değil mi? Gayet tabiî bu, teknik bir mesele, 
Ama, bir fikir olarak arz ediyorum. Yazın da, 
bunun tersine Ege ve Akdeniz sahillerinde sıcak 
mevsimde yine makinalar sıcağın tesiri ile çalış
ma gücünü kaybettiği gibi, onu idare eden per
sonel de sıcağın tesiri ile çalışma gücünü kaybe
der. Burada da ister istemez bir çalışma verimi 
düşer. Bu mevsimde de Doğu - Anadolu'ya nak
lettirme imkânı doğarsa, böylece bu mmtakalar-
da çalışan personel ve makmadan daha fazla 
verim alma, istifade etme imkânını buluruz, ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Karayollarının ça
lışması zaman, zaman ve bilhassa büyük seylâp 
ve âfetlerde bu kürsüden gündem dışı konuşan 
arkadaşlarım tarafından dile getirildi. Şunu ka
bul etmek lâzım ki, Türkiye'nin teknik sahasın
da geçmişe ait büyük bir istatistik imkânları 
yoktur. Çukurova'da yapılan karayollarının dağ
lara muvazi inşa edilirken yüksek tutulmasından 
ve bunun neticesinde, seylâplar neticesinde sula
rın denize gitmeyip, muayyen mmtakalarda top
landığından bahsettiler. Hakikaten, bu durum 
olmuştur, ama ellerinde bilmem geçmiş devir
lerin istatistikleri var mıydı, menfezler, köprüler 
ona göre inşa edilmiş miydi, onu bilmiyoruz? 
Yalnız, âfetlerden görülen zararların yanında 
bâzı tecrübelere de imkân yaratılmış oluyor. 
Bundan sonra karayollarının bilhassa köprüler 
ve menfezler bakımından biraz daha fedakârlık 

yaparak geniş tutmasında büyük faydalar oldu
ğu kanaatindeyim. Çünkü, buradan Polatlı'ya 
da giderken görürsünüz, menfezler kâfi gelmi
yor, sular ekili araziye dağılıp gidiyor ve böy
lece mahsul de büyük zarar görüyor. 

Bir istirhamım daha olacak, karayolları şe
hirlere yaklaşmcaya kadar gayet muntazam 
hah gibi giderken, şehirlere yaklaşırken bâzı 
yerlerde birden bire bozuluyor. 

Değerli arkadaşlarım, personelimiz var, ma-
kinamız var, iptidai maddemiz de memleketin 
malı, o halde döviz mukabili dışardan gelen 
vasıtaları düşünmek mecburiyeindeyiz. Bilhas
sa bozuk yolların süratle tamirinde büyük fay
da var. Ama, yapılmıyor mu? Yapılıyor. "Ama, 
biraz daha bu yönde bir gayret gösterirse ka
rayolları çok memnun olacağız. 

Bir hususu da arz edip, huzurunuzdan ay
rılacağım. Son seylâp sebebi ile Karayolları 
5 nci Bölgesinin gayretini gözlerimle gördüm. 
Gece - gündüz bütün ekip halinde çalışarak 
Adana - Antalya arasındaki Devlet yolunu sü
ratle trafiğe açan 5 nci Bölge Müdürlüğüne ve 
emrindeki teşkilâta ve gayet tabiî bu yolda 
büyük gayret ve hizmetini esirgemiyen Kara
yolları Umum Müdürlüğüne huzurunuzda te
şekkürü bir borç bilirim. 

Sözlerimi keserken, Bayındırlık Bakanlığı 
ve Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilâtında 
hizmet alan arkadaşlarıma bundan sonra da 
başarılar diler, bütçelerinin hayırlı ve uğurlu 
olmasını tekrar eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı?... Yok. Sayın 
Tuna?,. Yok Sayın Salihoğlu. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesinin konuşulmakta olduğu şu an
da Bütçe ve Plân Komisyonu üyesi olmam ha-
ssbiyle hiç şüphesiz bütçenin rakamları üzerin
de duracak değilim. Ancak, bâzı temennilerim 
olacak, bunları arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Bayındırlık Bakanlığı
nın hizmetleri bütün konuşmacı arkadaşlarım 
tarafından yurt sathındaki her tarafta göster
diği eserler övgü ile dile getirilmiştir. Buna bü
tün gönlümle katılmaktayım. Ancak bâzı nok
taların her sene bütçe görüşülmesi sırasında 
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eliştirilmesi yapılmakta ve bunların yerine ge
tirilmemiş olması tenkid konusu olmaktadır. 
Bilhassa bayındırlık hizmetlerinin daha rasyo
nel daha verimli olmasını gerçekleştirecek ka
nunların çıkmaması tenkidi hiç şüphesiz hepi
mizin iştirak edeceği bir husustur. Ancak, be
nim kanaatimce bu kanunların çıkmamasında 
büyük ölçüde Parlâmentonun kabahati vardır. 
Şöyle ki, teşkilât kanunları belki bakanlıkların 
geç de olsa hazırlayıp Parlâmentoya getirmemesi 
şekli tenkid konusu olabilir. Ama, her halde 
teşkilât kanunları bakanlıkların gördükleri 
hizmetlerin fazla sekteye uğratmaması şeklin
de olacak M, buna istical edilmemektedir. Ama, 
2490 sayılı Kanun gibi tüm olarak kamu te
şekküllerinin işlerinin intacmdaki müessiriye-
ti düşünülecek olursa bunun hazırlanmaması, 
getirilmemesi elbetteki büyük ölçüde tenkid 
mevzuu olur. Ama, bir dikkat edecek olursak 
görürüz ki, 2490 sayılı Kanun Parlâmentoya 
çok önce getirilmiş, fakat Parlâmentonun çalış
ması, işlemesi bu kanunları çıkarmada büyük 
ölçüde payı olan unsurlardır. Geçende Başba-" 
kanlık Bütçesinin konuşulması esnasında da 
söyledim, arkadaşlar, bu Parlâmentoyu işler 
hale getirmek mecburiyetindeyiz. Tenkidlerin 
birçokları bir otokiritik mahiyetinde. Kanaa
timce, kendi kendimizi tenkid ediyoruz. Ama, 
neden çaresini bulmuyoruz? Full - Time isti
yoruz, falan hastanede, falan yerde. Full-Ti-
menin esas yapılacağı yer Parlâmento olma
lıdır. Parlâmento belirli bir devre çalışır. Bu 
belirli devre içerisinde kanunlar birbirini taki-
bederek gündemlerde dizilir. Ama, bâzı devam
sızlıklar, çalışmama, komisyonlara devam et
meme şekli maalesef bugünkü hazin tabloyu 
önümüze getirmektedir. O halde Parlâmento 
mensubu, bilhassa yönetici kadroda bulunan 
Parlömanter arkadaşlar ya İçtüzüğü halletmeli, 
ya Parlâmentoya devamı sağlamalı, bu tıkanık
lıklar mutlak surette giderilmelidir. 

Hulâsa edecek olursak, bakanlıkları ve ba
kanları acı dille bu mevzuda tenkide hakkımız 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, günün aktüel konu
su olan Boğaz köprüsü meselesi arkadaşları
mın, parti grup sözcülerinin söyledikleri kıs
taslar içerisinde elbette ki enine boyuna müna
kaşa edilir. Ama, görüyoruz ki, bugünkü hür

riyet havası içerisinde işi anlıyan, anlamıyan 
her teşekkül, her şahıs bu mevzuda fikir serd et
mektedir. Bunlar normaldir, demokrasinin ta
biî icabı. Ama, lâzım mıdır, değil midir mesele
sinin büyük tetkikle anlaşılacağı kanaatindeyim. 
Ben bu hususta Karayolları Genel Müdürlüğü
nü de tenkid edeceğim. Şöyle ki; en yetkili 
bir yer, mütehassıs mühendisler ve yetkililerle 
mücehhez bir yer. Böyle bir deklerasyonların 
yapıldığı çeşitli kaynakları tatmin edecek şe
kilde hür basında bunun kritiklerini ortaya koy
mak, lüzumunu belirtmek şeklinde makaleler 
yazmalıydı. Maalesef bunu görmedim. Eğer 
bu dâvaya inanmıyorsa arkadaşlarım, inan
madıkları noktaları da... 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Hiç olmazsa o 
teşekkül kurulu yapsa... 

BAŞKAN — Sayın özlen, müdahale etme
yin lütfen. 

OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — «Mes
lek teşekkülleri» diyor arkadaşım. Ben de İn
şaat Mühendisleri Odasının mensubuyum. Ama, 
Mimarlar Odası, bu mevzuda müsaade etsin de 
yetkili mühendisler bu mevzuda konuşsun. 
Mimarlar, şehirlerimizdeki çarpuk çurpuk bi
naların tashihatmı daha iyi şekle soksalar el
bette ki vazifelerini bu memleket için daha ha
yırlı bir şekilde yapmış olurlar. Sayın Fakih 
Bey arkadaşım bilir, mühendislik, mimarlık 
ayrı konuların gereğidir. Bir mimar bir köp
rünün ancak estetik bakımından bir şeyini ya
par, ama bir köprü yapılmadıktan sonra da 
onu mukayese mümkün değil. Ama bakıyo
ruz bir şair, Boğazın güzelliği bozulacak, li
rik bir şiire girmiyecek, diye tenkid yapıyor. 

Arkadaşlar, bunlar enfüsîdir, bunlar ger
çeklere uygun değildir. Köprü mevzuu, ben 
biraz tetkik ettim, ta Osmanlı imparatorluğu 
zamanından beri düşünülmüştür. Binaenaleyh, 
Fakih Beyefendinin söylediği gibi öyle alel
acele yapılmışş bir konu olmaması gerektir. 
Eğer böyle ise, Cumhuriyet tarihimizden bu
yana hizmetlerimizi topyekûn gereğine göre 
yöneltilmemiş gibi bir neticeye varırız ki, ben 
buna iştirak etmem. 

Muhterem arkadaşlar, Yapılar Reisliğinin 
bu 1969 yılındaki tatbikatında büyük bir özel
lik var. Çok gayret ettim ben bu kürsüden, 
zabıtlarda sözlerim vardır, bizi mahcubetmeme-
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lerini bilhassa şurada rica edeceğim, hakika
ten ilkokul inşaatları bugüne kadar her ne ka
dar yapımı doğrudan doğruya bakanlığın ele
manları ile olmuş ise de buna büyük ölçüde 
ödeneği Millî Eğitimde bulunması hasebiyle 
pay şeklinde Millî Eğitimin iştiraki, maale
sef Parlömanterler de bunu böyle bilir, sanki 
Millî Eğitim Bakanlığı yapıyormuş gibi görün
tüsü bu sene her hangi bir şekilde bir sekte 
olduğu takdirde büyük ölçüde, gelecek sene, 
önümüze çıkacaktır. Yapılar Reisliğinin he
men bugünden harekete geçmesi ve mutlak su
rette mevsim başlamadan ihalelerini yapması 
ve bunda muvaffak olmasını can ve gönülden 
temenni ediyorum. Bizi mahcubetmesinler. 

Muhterem arkadaşlarım, övgüler, methiye
ler hepsi netice itibariyle insan unsurunun or
taya koyacağı eserlerle olduğuna göre büyük 
ölçüde mühendis istihdam eden bu bakanlık
larda mühendislerin durumuna eğilmek ve bu
nu süratle halletmek gereklidir. Bakanlıkların 
bu hususta ileri bir adım attığını söyliyemeyiz. 
Ama, Parlömanterler bunun bir kanadını, bir 
boşluğunu doldurmuştur, 228 sayılı Kanun 
Meclis komisyonundan, geçen de benim de iş
tirak ettiğim komisyondan çıkmıştır ve Mec
lis Umumi Heyetine intikal etmiştir; fakat, 
bununla bu kökünden hallediliyor mânasını ta-
zammun etmez, mutlak surette teknik persone
lin iyi bir temele oturması lâzımdır. 

Karayollarında mühendis arkadaşlarım bir 
greve teşebbüs etmişlerdir. Bu, bir hususu vu
zuha kavuşturma bakımından faydalı da ol
muştur denilebilir. Devekuşu misali, işçi mi
yiz? Hayır, memursunuz. Memursak, memur 
hakları?.. Hayır, işçisiniz. Bu, tahmin ediyo
rum ki, bu grevle biraz vuzuha kavuştu ve 
duyduğuma göre, mahkemeden alman ilâma 
göre de, memur oldukları gerekçesi ile ilâm 
alınmıştır. O halde memurun hak ve hukuku
nun bu personele verilmesi mutlak bir zaruret
tir. 

Demiryollar ve Limanlar Reisliğinin bu 
seneki tatbikatında bilhassa balıkçı barınakla
rının programda olmayışı hakikaten üzücüdür. 
Bilhassa Karadeniz sahillerinde küçük balıkçı 
teknelerinin uğradığı, o Karadenizin vahşi 
dalgalarının hışmından kurtarması bakımın
dan bunların önümüzdeki yıl programında 

mutlak surette gerçekleştirilmesi ve ele alın
masında fayda vardır. 

Efendim, Bakanlığın bütçesinin Türk Mille
tine ve Bakanlığa hayırlı olmasını diler, hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Aydmer, buyurunuz. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, büyük bir şe
kilde polemik mevzuu edilen Boğaz Köprüsü 
hakkında konuşmak istiyorum. Esasında bu 
mevzu vaktiyel halledilmişti, Beş Senelik Plân
da, dâhil idi. Orada münakaşası yapıldı, mü
cadelesi yapıldı. Bugün, yapılması zaruri ve 
kanunidir. Böyle bir mecburiyet tahtında bir 
köprü yapılıyor. Tekrar bir yaygara başladı. 
Bunu yapan arkadaşlarımız, şimdi bir yay
gara yapacaklarına, Plânı tadil etmek dn bir 
imkân dâhilinde olduğuna göre bir tadil tek
lifi yaparlarsa o zaman bu mevzu yine bir 
münakaşa mevzuu olabilir. Ama, mademki, ken
dileri plâncıdır ve biz de plâncıyız, o vakit 
plânın gereği yerine getirilecektir. Münakaşa 
beyhude ise de bu münakaşayı yine yapmışlardır. 

Şimdi mevzu, bu, iktisadi değildir, bilmem 
şu kadarı çıkacaktır, bu kadarı çıkacaktır denir 
duru;:. Efendim, iktisadilik mevzuunu halletmek 
için evvelâ bir hesap bilmek lâzımdır. Hesap De
dir? Düşünmüyorlar ki, bu hesaplardan bahse • 
denler bu köprü denilen şey yalnız 350 milyon li
radır. Bunun gerisi İstanbul şehrinin çevre yolu 
için harcanacak paralardır. Beyefendiler, istan
bul şehri trafik bakımından ne haldedir, biliyor-
musunuz? Mefluç haldedir. Solcular kınamasın
lar, ben bu yaşta otomobile binmeye mecbu
rum, Bebek'teki evimden Eminönü'ne 1,5 saatte 
gelirim, otomobilimle. Hesap yapan arkadaşlar, 
neden benim otomobilimin fasla yere 1,5 
saat benzin yaktığını hiç düşünmezler de, 
bilmem, yollar Boğaz yolundan 20 kilometre 
ımyacakmış, derler. 20 kilometre uzayacak, 
ama, 1,5 saatte gelinen hava meydanından 20 
dakikada gelecek, 30 dakikada gelecek. 

Arkadaşlar, netice şudur, istanbul denilen 
bir şehriniz olacak mı sizin? Olacaksa, bu mef-
lûciyetten kurtarmak için bu çevre yolunu şe
hir yolu olarak yapmıya mecbursunuz. Köprü 
bunun fer'idir. Sayın Bayındırlık Bakanı bi-
dayrten izah etti. Köprü, çevre yolunun fer'idir, 
rıemlsketin feri bir işidir, fakat çok mühim
dir, ehemmiyetsiz değildir. Çünkü İstanbul de-
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mek, memleketin iktisadi durumu bakımındaı 
kıyaslıyacak olursak, oran olarak bunun yüz
de 50 sini kapsar. Çocuk iken söylerlerdi, bü
tün yollar İstanbul'a gider, bütün çıkanlar is
tanbul'dan gelir. 

Binaenaleyh, bir parti genel sekreteri der i:i, 
Boğaz Köprüsü yapılırsa oradan otomobiller 
geçer, o otomobillere zenginler biner, zengin
lerin otomobillere bineceği köprü yapacağımı
za köylere yol yapalım. Bir kere, otomobillere 
yalnız zenginlerin bindiğini ben nasıl bir man
tıkla bağdaştıracağımı şaşırıyorum. Fakat, şu 
köylü binmez mi, şu kaymya.n halk binmez m"? 
Efendim, yollar için can daman, derler. Boğa^ 
Köprüsü, şah daman. Şah daman. 

Yine hesap meselesine, hesapların hatası
na geliyorum. Ben, naçizane üç kardeşimi de 
yüksek mühendis yaptım. Ben bir köylüyüm 
Ecevit'ten daha iyi bir köylüyüm. Köyüme 
1938 senesinde gittiğim zaman ta Nuh zamanın
dan kalmış 8 tane alt alta değirmen gördüm 
ve köyün karanlık içinde olduğunu. Köylü 
nün bir yonga çıra için kocaman b:r çamı de
virdiğini gördüm. Ve, daha D, İP. iktidara ge
lip de köylere ve şehirlere elektrik için yardım 
yapmadığı zaman mahallî yardımlar, mahallî 
hareketlerle köye elektrik getirilmesini düşün
düm ve karar verdim, plân yaptırdım. Be
nim yetiştirdiğim büyük kardeşim, ağabey, bu 
iktisadi değildir, dedi. Ve bana ilk muarız odur. 
Onun hesabının yanlış olduğunu, ileride bu işi 
muvaffakiyetle halledeceğimizi, herkesin bun
dan memnuniyet duyacağını, kendisinin hesabı
nın da yanlış olduğunu ifade ettim. Ve nitekim. 
daha birçok vilâyet merkezlerinde elektrik 
yokken o köyüme, o kasabama elektrik yak
tım, 20 senedir kullanmaktadırlar. 

Sislere daha bir başka misal söyliveyim. 
Atatürk zamanında Avrupa'dan bir mütehassı? 
getirdiler. Konya'nnı o mütevazi Meram, deresi
nin azıcık suyundan istifade için bir hidro -
elektrik şebekesi yaptı. Konya'da, ilk olarak, 
Efendim, bu ecnebi mütehassıs, iktisatçı, gitti 
oraya, Konya'ya, gayriiktisadi hareketler yapı
yorsunuz. Meselâ dedi, Konya'da bir hidro - ele V 
trik fabrikası var, işlemiyor, dedi. Vesileyi rah
met olsun ki, arz ederim ki, benim hocam, Kon
ya Mebusu Nainı Hasım Bey, Millet Meclisi kür
süsüne çıktı, bu profesörün kafası işlemiyor, 
dedi. Ve efendiler, Göksu Barajı yapılıp da, Gök-

suda hidroelektrik satrali yapılıncaya kadar 
Konya işte o hidro - elektrikle idarei maslahat 
etmek ve karanlıktan kurtulmak mecburiyetin
de kaldı. Yapılan şey yapılmıştır, yapılan şeye 
mâni. olmak yazıktır. 

Bir de şunu arz edeyim; köyler, köyler, köy
ler... Ben de. demin arz ettim köylüyüm. Köylü 
olmakla iftihar ederim, köylülük bir şereftir. 
Fakat, köyü, köy olarak, o haliyle bırakmak gü
nahtır. Bunlan inşa etmezsek köylü ne yapacak? 
Köy kendi kendine kalkınıp şehri mi imar ede
cek, yoksa merkezler bu muhitlere mi gidecek
ler? 

Arkadaşlar, efendim, Emrullah Efendi mer
hum Maarif Nâzındır, tek ba^na da bir ansiklo
pedi yasacak kadar da kuvvetli bir âlimdir. Bir 
nazariye ortaya koydu, dedi ki, Türkiye maarifi 
üniversiteden aşağıya doğru gider. Yani, kuvvet 
merkezdendir, yukarıdan aşağıyı ifade eder. 
Şimdi, bizim kanaatimize göre Amerika ve di
ğer ülkelerde olan gidişat tarzına göre merkez
lerden inkişaf suretiyle bunlar köylere gidecek
tir. Ve Boğaz köprüsünden istanbullular kadar 
köylüler de istifade edecek, memleket istifade 
edecek ve buralar inkişaf edecektir. 

Bu iktisadilik meselesi çok konuşulmuştur. 
Vaktiyle çimento fabrikaları da yapılırken ben 
nasıl feryatların koptuğunu da biliyorum. Kon
ya'da Altınova Baraü yapılmaz, gayriiktisadidir, 
diye ne kadar feryatlar koparılmıştır, bilirim ve 
bunu söyliyenler de her halde mahçubolmuşlar-
dır zanediyorum. 

Binaenaleyh, yapılacak şey yapılsın, inşallah 
hepimiz bu köprüden geçeriz. Allah'tan buna 
bizi idrak ettirmesini ve Allah'ın kendilerine 
yardımcı olmasını, kendilerini mahçubetmemesini 
dilerim. Bakanlığın bu husustaki mesaisine te
şekkür ederim ve muvaffakiyetler dilerim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever, buyurunuz. 
ÂEİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi dolayı-
siyle ben de bir, iki noktaya kısa kısa dokunmak 
istiyorum ve yüksek müsaadelerinizi istirham 
ediyorum. 

Evvelâ temas etmek istediğim birinci husus, 
Bayındırlık Bakanlığına bağlı Karayolları Teş
kilatının makina parkı bakımından arzu edilen 
seviyede olmaması hususudur. 
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Malûmunuz olduğu üzere 1956 yılından 1966 
yılma kadar hemen, hemen hiç makina ve teçhi
zat ithal edilmemişti. Bu bakımdan elde mev
cut bulunan bütün makinalar miadını doldur
muş, randıman veremiyecek duruma gelmiş bu
lunuyordu. Geçen seneki bütçe ile bir miktar, 
zannederim, 15 milyon dolarlık bir makina alına
caktı ne kadarının gerçekleştiğini bilmiyorum, 
ama bütün sağlanan imkânlara rağmen makina 
parkının kifayet etmediği birçok şikâyetlerin te
vali etmekte olduğunu duymaktayız. Bunun için 
bu sene konulan tahsisatın da noksanlığı gider-
miye kâfi gelmiyeceği kanaatindeyim. Hiç ol
mazsa önümüzdeki yıllarda Karayollarının ger
çek ödevini ifa edebilmesi için makina parkının 
geliştirilmesi lâzımgeldiği hususunda Hükümetin 
daha titiz davranmasını istirham etmekteyim. 

ikinci husus, mahrumiyet bölgelerinde Ka
rayolları politikasının yalnız bir zaviyeden haklı 
olduğu, diğer zaviyelerden ora halklarının arzu 
ve ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bulunduğu 
hususudur. 

Gayet iyi bilmekteyiz ki, mahrumiyet bölge
leri nüfus kesafeti bakımından oldukça az olan 
mmtakalardır. Dolayısiyle, sanayi de mevcut 
olmadığı için trafik noksandır. Karayolları tra
fik esası üzerinden hareket ettiği takdirde mah
rumiyet bölgelerinin birçok hizmetlerden mah
rum kalacağı da tabiatiyle ortaya çıkmaktadır. 
Ama, bunun yanında diğer endikasyonlar var
dır. Bilhassa kültürel, ticari, sosyal ve sağlık en-
dikasyonları ve bunların hepsinin fevkinde me
deniyetin ' gidebilmesi için millî bütünlük endi-
kasyonu vardır. Onun için Karayollarının da bu 
mesele üzerinde iktisadi olma hususunu biraz ke
nara iterek daha titiz davranmasını istirham 
etmekteyim. Birçok vilâyetlerimizin civar vilâ
yetlerle irtibatları yoktur. Birçok vilâyetlerimi
zin kazalariyle irtibatları henüz tam mânasiyle 
ikmal edilememiştir. 

Meselâ, temsilcisi bulunduğum Bingöl ili
nin gerek Diyarbakır'la, gerekse Erzurum ve Er-
zincin'la, komşu vilâyetlerle, gerekse Tunceli 
ile irtibatı yoktur. Halbuki Diyarbakr'la 30 ki
lometrelik, Erzurum ile 25 kilometrelik, Erzin
can ile 30 - 40 kilometrelik bir yol açıldığı tak
dirde irtibatlarının sağlanması imkân dâhiline 
girecektir, büyük masrafları da mucibolmıya-
caktır. öte taraftan yine özür dilerim, bu vesile 

ile hiçolmazsa temas etmek mecburiyetindeyim, 
mensubu olduğum vilâyetin iki ilçesinin henüz 
tam mânasiyle irtibatı Kış aylarında sağlana
mamaktadır. 1966 yılında büyük masraflar ya
pılarak, hattâ ben bu kürsüden arkadaşlarımı 
tebrik etmiştim, beşer kudretinin fevkinde bir 
gayret sarf edilerek iki veya üç ay içerisinde 
68 kilometrelik bir Karlıova yolu yapılmıştı. O 
zaman Kışın da kapanmamak üzere trafiğe açık 
kaldı. Ama bilâhara stabilizesi noksan olduğu, 
sanat ya/pıları ikmal edilmediği için aksaklıklar 
doğurdu. Yapılan büyük masraflara rağmen 
hizmet eksiklikler arz etti. Pek az masraflar 
yapılmak: suretiyle Karlıova yolunun onarılması 
müml indür ve bunun istirhamını yapacağım. 

iki ilçemiz vardır, bu ilçemize vilâyetimizden 
gidebilmek için üç vilâyetin hudutlarını geçeriz, 
120 kilometrelik bir yol katederiz. Güzargâh 
açılmıştır, birçok masraflar yapılmış, köprüler 
yapılmış, sanat yapılarının büyük kısmı ikmal 
edilmiştir, pek cüzi masrafla, 1 - 2 milyon lira 
sarf edilmek suretiyle bu yolun bütün noksanla
rının yapılması imkân dahilindedir. Ümidede-
rim ki, Karayolları, Sayın Bakanımız da başta 
olmak üzere bu mesele üzerinde titizlikle dura
caklardır. Zira, deprem geçiren bir kazamızdır. 
Deprem barakalarının götürülüp, monte edile
bilmesi ve deprem yardımlarının zamanında 
ulaştırılabilmesi için bu yolun behemahal önü
müzdeki yıl içersisinde ikmal edilmesi icabeder. 
Aynı şekilde 1 - 2 nahiyenin stabilizesi vardır; 
Kiğı. ilçesinin, Hesnek, yani Adaklı ve Cermen 
nahiyeleriyle Çenek nahiyesinin. Buralar da 
deprem, geçirmiştir, çimento, buğday ve ahşap 
aksamı mahalline yetiştirilemediği içindir ki, 
vatandaş yıkılan evini kısmen onarmak suretiyle 
bu KIRI geçirmiştir. Bu hususun göz önüne alı
narak biran evvel halli cihetine gidilmesini is
tirham ediyorum. 

Elâzığ - Bingöl karayolu asfaltı yer yer bo
zulmuştur. Bunun onarılması zaruridir, iki 
seneden beri büyük bir faaliyet yoktur, yamama 
veyahut onarma faaliyetleri de kesilmiş durum
dadır. 

Son olarak Bayındırlık müdürlükleri em
rinde binek arabaları olmadığı için ki, birçok 
vilâyetlerde böyledir, eskiden bütün araçları il 
yolları Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde iken, 
hizmeti Bayındırlık Bakanlığına ait iken çok 
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vasıtaları var idi. İnşaatların kontrolleri ve hiz
metlerin ifası o arabalar vasıtasiyle yapılmak
ta idi. Halbuki Y. S. E. ayrıldıktan sonra araç
ların çoğu oraya devredildi ve bütün bayındır
lık müdürlükleri bu yüzden büyük sıkıntı çek
mektedirler. Bu hususun göz önüne alınması
nı, konulan tahsisatın yerli yerine harcanmasını 
bilhassa istirham ediyorum. 

Bunun gibi Doğunun birçok illerinin yol ba
kımından durumu perişandır. Benim sadece bu 
yaz görebildiğim Pötürge ilçesi, bu yaz görebil
diğim Andırın ilçesi, bu yaz görebildiğim Kâhta 
yolu ikmâl edilecektir, inşallah, edilmiştir tah
min ediyorum ve diğer Adıyaman ilçeleri peri
şan haldeydiler. Dev hizmetler ifa eden, hakika
ten vatandaşın çok, çok fazlasiyle rızasını dua
sını alan Karayolu mensuplarının Bayındırlık 
Bakanlığı mensuplarının şu çok geri kalmış 
perişan halde bulunan Doğunun birçok ilçelerin
de, onarım, programda değilse onarım hizmetle
ri meyanında elini uzatmasını istirham ediyo
rum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür edi
yorum. Bakanlık Bütçesinin büyük Türk Mille-

BAŞKAN — Birleşime devam ediyorum. 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162 ve 1162 ye ek (1) 

(1) 1162 ve 1162 ye eh S. Sayılı• oasma-
yazılar 28 . 1 . 1969 tarihli 25 ncİ Birleşim tu
tanağı sonundmLır. 

tine, Bakanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yor ve hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1969 yı
lı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde 103 sayın üye 
oy kullanmış, 99 kabul, 2 ret, 2 çekinser oy tes-
bit edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanun tasarısı üzerinde 111 sayın üye oy 
kullanmış, 108 kabul, 1 ret, 2 çekinser oy tes-
bit edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı üzerinde 111 sayın üye oy kullanmış, 109 
kabul, 2 ret oy tesbit edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanun 
tasarısı üzerinde 103 sayın üye oy kullanmış, 
99 kabul, 2 ret, 2 çekinser oy tesbit edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nun tasarısı üzerinde 112 sayın üye oy kullan
mış, 109 kabul, 2 ret, 1 çekinser oy teslbit edil
miştir. 

Saat 14,05 de toplanmak üzere birleşime 
ar?, veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

K) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/578; Cum
huriyet Senatosu 1/944) (S. Sayısı : 1173) (2) 

(2) 1173 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna ad ir. 

— 5 » ' 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı Bütçe 
görüşmelerine devam ediyoruz. Söz alan sayın 
üyeleri okuyorum. Saym Halıcı, Sayın Kutlar, 
Saym Karavelioğlu, Saym Bora, Saym Ak-
yürek, Saym Tuna, Sayın özlen de var. . " 

Şimdi bir yeterlik önergesi geldi okutuyo
rum. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — C. H. P. Grupu 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına söz istiyorsunuz. 
Yeterlik önergesi geldi onu okutuyordum. Sa
yın özlen size grap adına içtüzüğün 53 ncı 
maddesi gereğince söz veririm. Ancak çok 
kısa olmak üzere. O taahhütte bulunuyor mu
sunuz? Çok kısa olmak üzere. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Şimdi mi sonr.ı 
mı görüşeceğim. 

BAŞKAN — Hayır önerge okunduktan 
sonra vermem. Yeterlik, grup adına sözle.e 
de şâmildir. Size 56 ncı madde gereğince söz 
veririm. Ama çok kısayı taahhüdediyorsunus 
değil mi? 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 

C. H. P. GKUPU ADINA FAKİH ÖZLEN 
(Konya) — Saym Başkan, muhterem senatör
ler, Başkanlık Divanına bana söz vermek lût-
funda bulunduğu için teşekkür ederim. Vak
tinizi de çok alacak değilim. 

Bakanlık hesabına göre 1,5 milyar lira, bize 
göre daha fazla tutan bir tesis üzerinde bir mu
halefet partisi mensubu olarak sabahki yap
tığımız tenkidler kadar, tenkidin hoş görül
mesini bekbmek hakkımızdır sanıyorum. Kal
dı ki, biz bu tenkidi de yapmasak, konıışmı-
lar pek renkli olmıyacaktı. Bu arada şunu arz 
edeyim arkadaşlarım. Köprü hakkında 3 fikir 
vardır. 

Köprü hiç yapılmasın. Köprü yapılsın, 
fakat iki sene sonra bir daha teemmül edile
rek başlangıç tarihi o zaman söylensin fikri. 
Bir de köprü hiç yapılmasın, 2 sene sonra da 
yapılmasın köprü yerine hattâ hiçbir sebep 
olmasa askerî sebeplerle tünel yapılsın fikri. 

Biz C. H. P. olarak köprü hiç yapılmasın 
fikrini hiç savunmadık. O fikri savunup sa 
yunmamak hakkımız elimizdeki doneler tam 
oluncaya kadar mahfuz tutuyoruz. Donelerin 

tam olması ne demektir? Kıymetli meslekda-
şım Saym Osman Salihoğlu sabahleyin söy
lediler, bize meslekî teşekküllerin verdiği ka
dar olsun bir broşür elimize benim şimdi ar
kadaşlarım tarafından yeni verildi. Kabul et
mek lâzımdır ki, Hükümet hesapları net ola
rak bizlere ve umumi efkâra lüzum hâsıl et
tiği nisbette. duyuramamıştır. Ne demek isti
yorum. 30 kilometre yolun 22 kilometresi kara
yoludur. Ellişer metreden; 22 bin metre elli 
ile çarparsak aşağı - yukarı bir milyon metre 
karelik istimlâk vardır. Şu kadar liradan şu 
kadar lira eder. Köprü 350 milyondur, giriş, 
çıkışlar, tesisler şu kadar milyondur. Yekûnu 
da şu eder şeklinde bir hulâsa ve kaba hesap 
dahi elimizde değildir. Biz bu hesaplar olma
dığı için, bu hesaplar elimize geçsin, bu he
saplara göre bu köprünün yapılıp yapılmı-
yacağı hakkında kesin olarak karsısında mı
yız, yanında mıyız, onu söyliyeceğiz, diyoruz 
ve ifade ediyoruz ki, Yeşilköy Hava Alanına 
niye ses çıkarmıyoruz. Yeşilköy Hava Alanı
nı yapmak şart da ondan. Onun yerini başka 
şey tutmaz. Ama köprünün yerini araba va
purları ile tutturmak mümkündür. Türk pa
rasının kıymeti mevzuubahsolmaktadır şu gün
lerde. Matbuatta devalüsyon mu lâzımdır, de
ğilimdir münakaşası yapılmaktadır. Köprü in
şaatı dört senelik inşaattır. Dört sene sonra 
doları kaç paradan ödeyeceğimizi içimizde kaç 
babayiğit söyliyebilir. Binaenaleyh, bu hesap
lar elimize gelmeden, biz köprü yapılması a 
fikrinin savunucusu olarak karşınızda bulun
muyoruz. Tamamen aksine köprü yapılacak ise, 
bunun para tedariki ve elde edilen rakamla
rın, geçen araba miktarının, daha net hesaplan
ması için bir iki sene daha geriye atılıp atıl
mamasında fayda mı var, zarar mı diye onu so
ruyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, hepimizin ittifakla 
yapılmasında karar kıldığımız, karara alınıp 
temeli atılan Keban Barajının yatırım piyasa
sına girişi 1969 senesi Bütçe başından, bütçe 
sonuna kadar Devletin müteahhitlere asgari 
500 milyon lira borçlu kalmasına sebebiyet 
vermiştir. Şimdi 500 milyonun müteahhitler ta
rafından ödenen faizi yüz milyondur, bu yüz 
milyon nereye aksedecektir. Doğrudan doğru
ya Devlet hazinesine. Yeni ihalelerde onu da 
hesaba koyacaklardır. Demin benim çok yakı-
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nım olan ağabeyim burada konuştu. Biz köy
lüyüz dedi, hakikaten biz köylüyüz. Bir far
kımız var o benim büyük ağabeyim, ben kü
çüğüm. O büyük olduğu için büyük olan istan-
bulu savunuyor. Ben küçük olduğum için daha 
hiç yolu olmıyan, doğum yapmaya kadınını 
götürmeyi beceremiyen Oduncu köyünü, yani 
cip geçmiyen köyü, bilmem Sağnıç köyünü ilâh. 
savunuyorum. 

Arkadaşlar, bizim köylerimizin yekûn nüfu
su derenin içinde 30 bin nüfustur. Bu 30 bin 
nüfustan bir ağabeyimin arabası, bir benim, 
haydi üç de akraba söyliyeyim, 5 araba 360 
günde beş kere geçer Üsküdarla Kabataş ara
sına, Amerika'da var efendim, yapıldı Waş-
'hington köprüleri iyi netice verdi. Pekâlâ Ame
rika'da nasıl yapmışlar? Şirket halinde. Ma
dem ki, hesaplar bu kadar doğradur, Nafıa Ve
kâleti hesabına bu kadar güvenmektedir, işte 
öz si sektörün yine kursunlar şirketini, versin
ler hesaJbım özel sektör para kazansın. Ne isti
yorlar Devletin parasından? O devletin parası 
ki elde de yok. Onun için biz arkadaşlarım, 
bilhassa mesle'kdaşlarım, geliyorlar seni ikna 
edelim diyorlar. İkna meselesi değil bu. Köp
rü yapılsın ben de istiyorum. Nereden para bu
lacağız onu söylesinler bize? Japonya'dan eli
miz boş döndük, saklamaya lüzum yok. Ame
rika 59 da kendisi geri aldırmıştır ilânı, bana 
zorla söyletmesinler. Köprüye para verecek 
sıram değil. 59 da yaptığınız ilânı geri alın 
diye onlar aldırmıştır. Dış finansmanı yok, 
iç finansmanın da ben yirmi beş sene dedim, 
Hatunoğlu Karayolcudur, 35 senede zor tamam
layacağız, yolu diyor, ve iç finansmanında da 
karayollarının Bütçesine bakıyorsun, 1967 de 
1 milyar 50 milyon lira, 68 de 1 milyar 100 
milyon lira, 1 milyar 150 milyon lira. Toplu 
sözleşmeden, fiyat farklarından gelen artışı 
koyarsanız 1969 bütçesi 1967 de görülen işleri 
görmeye müsait değildir, önünde 35 senelik işi 
var, 1987 deki imkânı veremiyorum ve buna 
diyorum ki, sen köprü de yapacaksın. 

BAŞKAN — Sayın özlen kısa konuşma 
va'diriizi hatırlatırım. 

FAKİH ÖZLEN (Devamla) — Hülâsayı vel-
kelâm bu bina yapılırken - şimdi meslekdaşla-
rıma hitabediyorum - opera binası yapılırken, 
Meclis binası yapılırken keşiflerimizi bir düşü

nün. 5 milyondu, 10 milyondu, 15 milyondu; 
netice nereye bağlandı onu düşünün; 85 - 95 
milyona. Diyorum ki, tıpkı bunlar gibi 1,5 
milyar diye başlıyacaksınız, inşaat bittiği gün 
5 milyarın altında kapayamıyacaksınız. Baka
lım zaman sizi mi haklı gösterecek, bizi mi? 
Bütün yüreğimle sizi haklı çıkarmasını ve bu 
büyük şereften dolayı sisleri sağ olursam bura
dan tebrik etmeyi temenni ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Beliğ Beler 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakanın konuşmasından sonra söz sı
rası Sayın Halıcı 'nındır. 

Sayın Bakan buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri, Bayındırlık 
Bakanlığımız ve Karay olları Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçesinin Yüce Senatomuzda konu
şulması Hiünasebtiyîe söz alan grup sözcülerine 
ve şahısları adına konuşan sayın üyelere yapıcı 
konuşmalarından dolayı şükranlarımı arz ede
rim. 

Kıymetli arkadaşlarımın Bakanlığımız ça
lışmaları hakkındaki tenkid ve temennilerini 
dikkatle takibettim ve not aldım. Bu tenkid ve 
temennilerden en iyi şekilde faydalanacağız. 
Huzurunuzda bunu bilhassa belirtmek isterim. 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1969 yılı bütçeleriyle, bu bütçele
rin getirdikleri yenilikler ve Bakanlığımız faa-
liyetlsri hakkında kısaca malûmat arz etmek 
istiyorum: 

Bunu takiben de kıymetli arkadaşlarımın 
temas ettikleri hususlara cevap vereceğim. 

1969 yılı Bakanlığımız Bütçesinin tetkikin
den de görüleceği üzere 1969 yılında Bakanlığı
mız 3 milyar liraya yakın bir yatırımı gerçek
leştirmek durumundadır. Gayemiz öngörülen 
bu yatırımları zamanında, en ekonomik ve en 

192 — 



C. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 2 

tesirli şekilde tahakkuk ettirmektir. Geçen sene 
Yüce Senatomuzda kabule ınazhar olan 1968 büt
çesinde öngörülen; Devlet yapıları ve ulaştır
ma sektörü ile ilgili karayolu, demiryolu, liman, 
barınak ve hava meydanı gibi inşaat işlerimiz 
kalkınma plânı 1968 programına tam bir uygun
luk içerisinde gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Kıymetli senatör arkadaşlarımın yurt içinde 
yaptıkları seyahatlerde ve temaslarda geçen yıl
lara nisbetle daha geniş çaptaki karayolu faali
yetleriyle diğer inşaat faaliyetlerimizi yakinen 
müşahede etmiş olduklarını tahmin ediyorum. 

1968 yılı program tatbikatını gerçekleştirme 
çalışmaları yanında 1969 ve ileriki yıllardaki 
yatırım hizmetlerimizi daha çabuk ve ucuz ve 
kaliteli yapabilmek amaciyle alınacak tedbirler 
ve yapılacak hamleler üzerinde çalışmalarımız 
olmuştur. Bu çalışmalarımızdan Yüksek Heye
tinize kısaca bahsetmek isterim. 1968 yılı prog
ram tatbikatını gerçekleştirme çalışmaları ya
nında, 1960 ve ileriki yıllardaki yatırım hizmet
lerimizi daha çok ucuz ve kaliteli yapmak ama
cı ile alınacak tedbirler ve yapılacak hamleler 
üzerinde çalışmalarımız olmuştur. Bu çalışma
larımızdan Yüksek Heyetinize kısaca bahsetmek 
isterim. 

Bayındırlık Bakanlığımız yeni teşkilât kanu
nu hazırlamıştır, yakında Yüce Meclise sunu
lacaktır. İhale ile yaptırılan işlere esas teşkil 
eden bayındırlık işleri genel şartnamesi, tip 
sözleşme, fenni şartlaşmalar, birim fiyat tari
feleri ve fiyat analizleri 1967 yılından beri yap
makta olduğumuz çalışmalar ve ilgili teşekkül
lerle yapılan işbirliği neticesinde ikmâl edilmiş
tir. 

3. Uzun yıllardan beri inşaatları devam 
eden yapıların süratle ikmâli ile ilgili çalışma
larımız müspet netice vermiş ve bugün yurt ça
pında gecikmiş hiçbir inşaat kalmamıştır. Buna 
ilâveten evvelce gecikmiş bulunan bini müte
caviz katî hesap dosyaları da fevkalâdeden alı
nan tedbirler sayesinde tamamen ikmal edilmiş
tir. Mütaahhit ihtilâfları bu suretle halledil
dikten sonra teminatları çözülmüş olduğundan 
inşaat piyasasında büyük ferahlık yaratılmıştır. 

Bundan başka bu sene de yani, malî yılı 
ikmâl etmekte olduğumuz şu müddet içerisinde, 
20 ve 21 nci kotalarla mütaahhitlere yeniden 
makina tahsisi yapılmış ve böylece son bir iki 
sene içersinde inşaat mütaahhitlerine yapılan 

makina tahsisleri yakûnu 10 milyon dolârm 
fevkinde bir rakama ulaşmıştır. 

1967 senesinin Kasım ayında ihdas etmiş ol
duğumuz organizasyon ve metot müşavirliği 
1968 yılında tesirli bir hale getirilmiştir. 

Faaliyetleri tamamen teknik mahiyette olan 
Bakanlığımızdaki organizasyon ve metot çalış
maları idari İslâhat dediğimiz tedbirleri de ih
tiva eden geniş bir faaliyet koludur. Bu faaliyet 
cümlesinden olarak, 

a) inşaat projelerinin öngörülen sürelerde 
hattâ daha evvel hazırlanmasını mümkün kıla
cak bir iş akışı ve organizasyon, 

b) Projelerin en ekonomik şekilde gerçek
leşmesine ait iyi bir plânlama ve kontrol, 

c) Projelerin tetkiki safhasında gayeyi te
min edecek kuvvetli potansiyel temini, üzerinde 
çalışılmıştır. 

Sevk ve idarenin gelişmesi amaciyle de dün
yada kullanılan en modern tekniklerden biri 
olan hedeflere göre yönetim sistemi uygulan
maya başlanmıştır. Bu sistem esas itibariyle: 

1. Bakanlığın hedeflerinin önceden tesbiti, 
2. Bu hedeflerin, Bakanlık ünitelerine, ih

tisas kollarına göre dağıtılması, 
3. Hedeflerin icabettirdiği anafaliyet alan

larının ve bu faaliyet alanlarına göre hiz
met tariflerinin yapılması, 

4. Hizmet tarifleriyle tesbit edilen işlerin; 
süre, maliyet, kalite standartlarının tâyini ve 
kontrol vasıtalarının tesbiti şeklindedir. 

6. Bakanlığımızda müteassıslardan müte
şekkil bir ulaştırma kooordinasyon grupu ku
rulmuştur. Bu grup; karayolu, limanlar, 
hava alanları ve akar yakıt tesislerini kapsıyan 
ulaştırma sistemi alt yapılarının günün ve gele
ceğin ihtiyaçlarını en ekonomik ve kalkınma he
deflerine en uygun şekilde yapılmasını sağlamak 
ve bunlara ait kısa ve uzun süreli araştırma ve 
etütleri yapmak ve ilgili Bakanlık ve kuruluş
larla ileri mânada bir işbirliğini gerçekleştirmek 
maksadiyle kurulmuştur. 

7. Bakanlığımızın yatırımlarının gerçekleş
mesinde mühendisler ve diğer personel benden 
evvel konuşan kıymetli arkadaşlarımın da be
lirttiği gibi çok önemli bir unsurdur. Bu balam
dan metot ve organizasyon çalışmalarımızda tek
nik personel konusunu önplânda mütalâa etmek
teyiz. 
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Yüksek malûmları olduğu üzere, Personel 
Kanunu ile teknik elemanlara verilen ücretler 
tatmin edici olmadığı için, 1948 senesinde baş-
lıyan muvakkat olarak kurulmuş bulunan yev
miye sistemi bugüne kadar devam edegelmiştir. 
1957 senesinde 4/10195 sayı ile Kararname faa
line gelen bu sistem, teknik elemanlara başta 
mühendislere, bareme nazaran, daha uygun bir 
ücret vermek bakımından büyük faydalar sağ
lamıştır. Zamanla bu kararnamede yevmiye ile 
çalışan bu teknik personele, birtakım sosyal 
haklar da tanınmıştır. Ancak, şunu da kabul et
mek lâzımdır ki, bu teknik elemanlar memur 
mahiyetinde olduğu için, memurlara müşabih 
ve teknik elemanlara aidolacak şekilde yeni 
esasların hazırlanmasına lüzum vardır. Bunun 
için bakanlığımızda gerekli çalışmalar yapıl
maktadır. 

Karayolu çalışmaları; biraz evvel burada ko
nuşan bir arkadaşımın da söylediği gibi, yurdu
muzdaki karayolları, vücuttaki kan damarları
na müşabihtir. Ve yurdun her tarafında yapı
lan, ister köy yolu olsun, ister il yolu olsun, is
ter Devlet yolu olsun, Geçen sene inşaatına baş
lamış olduğumuz, ekspres yol olsun ehemmiyeti 
haizdir. Yalnız yapılan yolların, trafik yönün
den değil, bâzı sosyal ihtiyaçlar için de, olduğu
na inanıyoruz. O bakımdan yapılacak yolları tes-
bit ederken, hem sosyal bakımdan, hem de tra
fik ve ekonomik yönden gerekli tetkikler yap
maktayız. Hepinizce malûm olduğu üzere, yur
dumuzda bugün en çok trafiğin olduğu yol, İs
tanbul'dan itibaren îzmit, Ankara ve iskenderun 
istikametindedir. Edirne'yi de buna katacak 
olursak, Edirne'den başlıyan, Yunan hududun
dan bafhyan ve iskenderun'a kadar devam eden 
kesim, bugün trafiğin en çok yoğun olduğu bir 
kesimdir. Bilhassa, bu istikamette, bu anaistika-
mette izmit - istanbul arasındaki trafik, bugün 
iki şeritli bir yolun kaldıramıyacağı bir seviyeye 
ulaşmıştır. Onun için yurdumuzda, trafiğin en 
çok olduğu izmit - istanbul arasındaki ekspres 
yol inşaatına 1968 senesinde geçilmiştir. Bu di
ğer memleketlerde olduğu gibi, Almanya'da 
oto - ban ve diğer memleketlerde kendi dilleri 
ile be$ran ettikleri şekilde bizde de bunu ekspres 
yol olarak kendi dilimize almış bulunuyoruz. 
Kendi teknik tâbirlerimiz meyanına almış bulu
nuyoruz. Bu ekspres yol muhakkak ki, Anka

ra'ya kadar, oradan iskenderun'a kadar devam 
edip, inşaatı ikmal edildikten sonra, trafik ba
kımından büyük faydalar sağlıyacaktır. 1969 
yılı içinde de Pendik ve izmit istikametinde bu 
ekspres yol devam edecektir. Edirne - istanbul -
izmit - Ankara - iskenderun yolunu düşünecek 
olursak bu yol bakımından anaistikamet, istan
bul'a geldiği zaman dar boğaz haline gelmiştir. 

İstanbul geçidi bugün dar boğaz halindedir. 
Onun için 2 nci 5 Yıllık Plân konuşmaları esna
sında yakînen bildiğiniz gibi istanbul'da çevre 
yolu ve bu çevre yolunun mütemmimi olan Ha
liçte bir köprü, Boğaz üzerinde bir köprü, 2 nci 
5 Yıllık Plâna alınmıştır. Bu 2 nci 5 Yıllık Plân 
konuşmalarında da bu çevre yolu ve Boğaz Köp
rüsü burada müzakere edilmiştir. O zaman bu 
plâna geçmiştir. Fakat buna rağmen muhtelif 
vesilelerle bilhassa çevre yolu bir kenara itilip 
yalnız Boğaz Köprüsü ele alınmak suretiyle ve 
Boğaz Köprüsünün maliyeti söylenirken de biraz 
sonra tafsilen arz edeceğim gibi çevre yolunun 
da buna mümasil diğer masraflar da köprüye 
ilâve edilmek suretiyle birtakım astronomik ra
kamlar zikredilmektedir. Evvelâ durumu arz et
mek isterim, bu çevre yolu ve Boğaz Köprüsü 
hakkında söz buraya gelmişken. 

Çevre yolu istimlâki başlamıştır, istimlâk 
1969 yılında da devam edecektir, çevre yolu in
şaatı da başlıyacaktır. Haliç'te yapılacak 3 ncü 
köprü için projeler hazırlanmaktadır. İstanbul 
çevre yolunun, yani Asya - Avrupa geçidinin 
mütemmimi olan Boğaz Köprüsü projesi hazır
dır, ihale evrakı hazırdır, her şeyi hasırdır, kredi 
temasları müspet safhadadır, devam etmektedir, 
kredi mevzuu halledilir edilmez köprü ihale edi
lecektir. ilk kademe olarak köprü ihale edile
cektir. Ondan sonra Haliç köprüsü ihale edile
cektir. Çevre yolu inşaatı da devam edecektir. 
Heyeti umumiyesinin 4 senede ikmali için çalı
şılmaktadır. Yalnız bu mevzudaki konuşmalara 
cevap vermeden evvel durumu arz ediyorum, 
evvelâ ihale durumunu arz ediyorum sizlere : 
Avrupa. Yatırımlar Bankası ile temas halinde
yiz. 60 milyon dolarlık bir kredi talebinde bulu
nulmuştur. Bu kredi hem köprünün inşasına hem 
de çevre yolunun inşasına sarf edilecektir. Bi
naenaleyh köprülerden başka, köprülerin dış 
finansmanından başka, iç finansman için büyük 
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bir meblâğı da Avrupa Yatırım Bankalsmdan 
temin edilecektir. 

Hal böyle olunca Karayolları Bütçesinden, 
Bakanlığımız Bütçesinden bu iş için ayrılacak 
para miktarı istimlâk bedeli ile ki, bunun kredi 
olarak temini mümkün değildir. Bir kısım in
şaat işlerinde sarf edilecektir. O bakımdan ta
mamen kredi ile yapılan ve kredisi 20 sene müd
detle ödenecek olan bu iş için her hangi bir şe
kilde polemik yapmaya imkân yoktur. Zaten 
köprü için polemik yapmaya imkân yoktur, 
yurdumuzdaki köprüler için biraz sonra mâru
zâtta bulunacağım. 

Binaenaleyh, bu kredi kati safhaya gelir 
gelmez köprünün ihalesi en kısa zamanda yapı
lacaktır. 

Şimdi Sayın Başkan, muhterem senatörler, 
Karayolu ve diğer bakanlığımıza bağlı teşek
küllerin faaliyetlerine çok kısa temas ettikten 
sonra muhterem arkadaşlarımın temas buyur
dukları hususlara geçeceğim. 

Karla mücadele : Bugün Bakanlığımızın di
ğer teşekkülleri gibi bilhassa Karayolları te
şekkülümüz, vatandaşlarımız tarafından, ça
lışmaları bakımından takdir edilmektedir. Ka
rayolları faaliyetlerimizin takdir edilmesinde 
Karayolları personelimizin çalışmalarının tak
dir edilmesinde en mühim bir unsur kış faali
yetleridir. Çünkü, taşıtlar içerisinde kışın na
kıs 20 derecede, daha düşük derecelerde seya
hat ederken, yolların tıkanması halinde yahut 
kardan kapanması halinde karayolcuların fe
dakâr çalışmalarını müşahade eden vatandaşla
rımız hakikaten bu müessesemizi takdir etmek
tedir. Kış mücadelesi 1969 kışında, yani 
1968 - 1969 kışında, içinde bulunduğumuz kış 
ayları içerisinde geçen yılara nazaran daha 
müessir hale getirilmiştir. Kullanılan makina 
adedi artırılmıştır. Kar mücadelesinin yapıl
mış olduğu bakım merkezlerinin miktarı ço
ğaltılmıştır. Bir de Karayoları araçları geçen 
kışa nisbetle daha fazla sayıda seyyar telsiz
lerle teçhiz edilmiştir. Bu sene kışın bir husu
siyeti şudur; 

Muhterem arkadaşlarım, kış bir ay geç geldi. 
Geç geldi ama yer yer yağan şidetli yağmur
lar, çok fazla yağmurlar heyelan ve sellere se
bep oldu. Kar da yer yer çok şiddetli yağdı. 
O bakımdan Karayollarına büyük işler düştü 
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fakat bu durumda şunu katiyetle belirtmek is
terim ki kar yağar, yol kapanır, bütün mesele, 
yolu derhal açmak ve onu servise açık tutmak
tır. O bakımdan kar yağdığı zaman yolun ka
panmaması diye bir şey yoktur. Ama Karayol
ları ekiplerine düşen en büyük mesele yolu en kısa 
bir zamanda açmak ve onu hizmete açık tut
maktır. Ve Karayolları bu işi en mükemmel bir 
şekilde başarmaktadır. 

Asfalt faaliyetleri de Karayolları politika
mızın en mühim unsurlarından bir tanesidir. 
Karayollarına yıllık asfalt kapasitesini yılda 
5 000 Km. ye çıkarması hedef olarak verilmiş
tir. Ve her yıl yeniden yapılan asfalt yol mik
tarı süratle artırılmaktadır. 1967 senesinde her 
yıl, 1 200 Km. Yol yeniden asfaltlanırken, 1968 
senesinde bu miktar 2 300 Km. ye çıkarılmış
tır. 1969 senesinde daha da fazla çıkarılacak
tır. Ayrıca 1969 senesinde soğuk asfalt işi de 
ele alınmıştır. Yani, geçmiş yıllarda asfalt yal
nız sıcak havalarda yapılabilirdi, rutubetli ha
valarda asfalt yapma imkânına sahip değildik. 
Yeniden alınan tedbirler sayesinde ve yapılan tec
rübeler de müspet netice vermiştir. Bundan böy
le ıslak havalarda, rutubetli havalarda da as
falt yapmak imkânına Karayolları sahip bulun
maktadır. Bunun ifade ettiği mâna çok büyük
tür. Çünkü yıllık asfalt kapasitesinin hem bu 
yoldan artırılması gayet kolaylıkla mümkün 
olacaktır, hem de makina teçhizat ve personel 
bakımından da büyük faydalar sağlanmış ola
caktır. 

Şehiriçi geçişlerine de büyük önem verilmek
tedir. Çünkü, biraz evvel konuşan arkadaşları
mın da da belirttiği gibi Karayollarının güzel 
yollarından geldikten sonra şehir içlerinde bir
takım dar boğazlar meydana gelmektedir ve şe
hiriçi geçişleri bâzı yerlerde tatmin edici şe
kilde değildir. 1969 senesindeki şehiriçi geçiş
leri faaliyetimiz büyük çapta olacaktır. 

Sözlerimin başında arz ettiğim gibi Devlet 
yapılarında bu yapıların daha iyi, çabuk ve 
kaliteli yapılmasında büyük adımlar atılmış
tır ve müspet neticeler alınmıştır ve yılan hi
kâyesine dönen, uzun yıllardan beri inşaatı de
vam eden bütün binaların inşaatları da 1968 
sonunda tamamen ikmâl edilmiş durumdadır. 
Bunların en sonuncusu İstanbul'daki kültür 
merkezi denilen, yahut öteden beri opera bina-
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sı diye adlandınlan binadır. O bina da inşaat 
esas itibariyle bitirilmiştir. Açılış hazırlıkları 
yapılmaktadır. Mart ayında o operanın da açıl
ması yapılacaktır. Burada benim üzerinde dur
mak istediğim bir husus; bundan böyle inşaat
lar, Devlet yapıları uzun müddet devam etmi-
yecektir. 

Almış olduğumuz diğer bir prensip kararına 
göre de büyük çaptaki inşaatlar, kademeli ola
rak yapılmak suretiyle her iki senede bir üni
tesi işletmeye terk edilmek suretiyle, yatırım 
için, bina yatırımı için sarf edilen meblâğın 
âtıl kalması önlenmiş olacaktır. 

Demiryolu inşaatına gelince; 1969 yılında 
Van gölü üzerinden İranla olan demiryolu ir
tibatı, yani Tatvan - Van kotu, İran hududu 
demiryolu hattı inşaatı süratle yürütülmekte
dir. Bu yaz mevsimi içerisinde demiryolu 
Özalp'a kadar ulaşmış olacaktır. İranla demir
yolu irtibatı sağlandıktan sonra da yurdumuz 
demiryolu nakliyatı (bakımından ilk defa tra
fik bir hale gelecektir, yani Avrupa vagonları 
demiryolu hattımız üzerinden ta İran'a kadar 
uîaşacak, İran vagonları da hem İskenderun'a, 
hem de yurdumuzu baştan aşağı Ikatetmek su
retiyle Avrupa'ya, Londra'ya kadar kolaylıkla 
ulaşmak imkânına sahibolacaktır. Bu demir
yolu ulaşımının yurdumuzda gerek sosyal ba
kımdan, gerekse ekonomik bakımdan sağlıya-
cağı faydalar çok büyük olacaktır. 

Van gölü malûmunuz olduğu üzere feribot
la 100 kilometrelik bir göl yolu olacak. İki feribot 
burada faaliyet gösterecektir. Balıkçı barınak
ları ve liman inşaatları da imkânlarımız nisbe-
tinde yürütülmektedir. Ancak şu hususu da 
belirtmek isterim, nasıl ki köy yollarında va
tandaş katkısı ile yollar yapılmakta ise kıyıla
rımızda da bilhassa dalgaların az bulunduğu 
Kaıadenizde belki köy iskelelerinin, küçük is
kelelerin, küçük barınakların yapılması biraz 
daha zordur, Karadenizde bu kabîl inşaat da
ha fazlaya mal olur, büyük dalgalar olduğu 
için. Ama Marmara Denizinde, Ege Denizinde 
bilhassa her meskûn yerde köylerde ve kasaba
larda kıyılardaki küçük küçük iskele, barınak 
ve çekek yeri yapılmadı, kıyı nakliyatı ve ba
lıkçılığımız bakımından turizmin gelişmesi ba
kımından çok büyük bir mâna ifade ettiği için 
buralarda vatandaş katkısı ile, iskele ve barı
nak yapımına da 1968 senesinde geçilmiştir. 

i Bu sene de bütçede bu maksatla bir miktar pa
ra ayrılmış bulunmaktadır. Kıyılarımızı baştan 
aşağıya taramak suretiyle her meskûn yerde 
yapılacak barınak çekek yeri ve diğer buna 
mümasil kıyı tesisleri için projeler hazırla-

I maktayız. Bu projelerin tatbikatına da geç
mekteyiz. 

Yeşilköy hava meydanından bahsetmek is
terim, bu meydanın da biran evvel ikmal edil
mesi en büyük arzumuzdur. Yurdumuzun her 
tarafına günü birlik ulaşabilmek için, Gazian
tep hava alanı da bugünlerde ihale edilmiş ola
caktır. Kars'ta da bir hava meydanı inşaası dü
şünülmektedir. Ayrıca Van hava meydanı pis
tinin de tevsi edilmesi düşünülmektedir. Ay
rıca bir de Muğla civarında hem emin hava 
ulaştırması bakımından hem de yurdun dışın
dan gelecek olan turistler için, ecnebi turistler 

I için de bir büyük meydan Muğla civarında in
şa edilecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bu umumi 
mâruzâtımdan sonra bir çok arkadaşlarımın te-

I mas ettiği İstanbul çevre yolu ve boğaz köp
rüsüne değinmek isterim. Bu konuda hizmetin 
yapılması kadarı kuvveden fiile geçilmesi ka
dar tanıtılmasına da önem verdik. Bu maksat
la muhtelif broşürler neşrettik ve her vesile 

I ile bunu senatör ve milletvekili arkadaşlarımı
za gönderdik. Biraz evvel Fâkih bey arkada
şım dedi, benim elime simdi geçti. Halbuki ben 
öyle zannediyorum ki, gözüne bakmıyorlar, ba
sı arkadaşlarım dolaplarını gider, gözlerini ka
rıştırır. Fakat Fâkih bey arkadaşımın gözünde 
muhakkak vardır, demek ki dolabına uğrama
dı, uğrasaydı her halde böyle bir broşürü, ya
ni çevre yolu ve boğaz köprüsü hakkındaki 
hazırlamış olduğumuz güzel bir broşürü tetkik 
etmek fırsatını bulamadı. Özür dilerim bir da
haki sefer kendisine elden takdim etmetk iyi 
olacak. Vaktinizi fazla almak istemem, ama; 
bu kadar hakkında söz edilen bu köprü hak
kında broşürler dışında bâzı malûmatı da ver
meden geçemiyeceğim. 

Şimdi evvelâ bu mevzu dünyada en yetkili 
bir firmaya etüd ettirilmiştir. Bu etüd yıllarca 
sürdü. Bir kere ilk etüd 1958 senesinde ikmâl 
edilmiştir ve 1967 - 1968 seneleri esnasında da 
en yetkili firma biraz evvel Osman Salihoğlu 
arkadaşımın da bahsettiği gibi bugiin dünya-

I mız bir ihtisaslaşma dünyasıdır. E insan mü-
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hendis olabilir, mimar olabilir ama, bildiği ko
nular ayrı ayrıdır. Tecrübeleri ayrı ayrı ko
nularda olabilir. Böyle bir çevre yolunun, bir 
boğaz köprüsünün, yahut da bir trafik konu
sunun etüdü, bir köprüye lüzum olup olmadığı
nın tesbiti büyük bir ihtisas işidir. Benim gön
lüm bunu çekmiyor. Benim aklım buna yatma
dı şeklinde bahusus böyle tetkik edilmeden, 
kimseyle temas edilmeden ulu orta rakamlara 
istinaden fikir yürütmek asla doğru değildir. 
En yetkili firma bunu A dan Z ye kadar tes-
bit etmiştir, bunun özetlerini de gene ilk fır
satta arkadaşlarıma göndereceğim. Firma 
çevre yolunu ve Boğazdan geçişi gayet güzel bir 
şekilde tesbit etmiştir. Boğaz geçişinde 50 sene 
müddetle feribot olduğu, yahut da köprü yapıl
dığı maliyet bakımından hesabedilmiştir. 50 se
ne müddetle feribot işletilmesine imkân yok, 
zaten bir müddet sonra artık feribot boğazı tı
kayacaktır. Ama, yine mukayeseyi yapmak ve 
rakamları ortaya çıkartmak için her iki sistem 
arasında mukayese yapılmıştır. Şimdi muhterem 
arkadaşlarım bir kere İstanbul'un özelliği ma
lûm. Yurdun her tarafını birden düşünüyoruz. 
Tabiî hizmetler nereye lazımsa, muayyen bir 
sıraya göre ona göre yapılmaktadır. Şimdi bu 
proje için ekonomik rantabilite % 14,7 bunun 
ifade ettiği mâna çok büyük. Her türlü tenkidin 
cevabı bu yüzde rakamının içerisinde mevcut. 
Bir projenin, böyle bir projenin yüksek malû
munuz olduğu üzere bir malî rantabilitesi olur, 
bir ekonomik rantabilitesi olur. E, şimdi eko
nomik rantabilite ve malî rantabilite muayyen 
bir seviyeye ulaştıktan sonra artık o yatırım 
hakkında her hangi bir tenkidin bahis mevzuu 
olmaması lâzımdır. Zaten plânımız sektör, sek
tör her şeyi ayırmaktadır. Bu köprü ve çevre 
yolu ulaştırma sektörü içerisinde mütalâa edil
miştir. 

Şimdi dünyanın her büyük şehirinde bir çev
re yolu vardır. Bakın Ankara'da bir çevre yo
lu inşa edilmiştir. Ankara çevre yoluna sahip
tir, bugün ama İstanbul, Türkiye'nin en büyük 
şehiri olan İstanbul bir çevre yoluna sahip de
ğildir. Bugün Topkapı'dan giriniz Pendik isti
kametinde gitmek isteyiniz, katî takibedecek bir 
istikamete sahip değilsiniz. Dünyanın her bü
yük şehirinde olan çevre yolunun istanbul'da da 
yapılması elzemdir. Bu uzun yılların etüt mah

sulüdür. 22 kilometrelik bir çevre yolu istanbul 
için düşünülmüştür. En büyük uzmanlar bu 
mevzuda çalışmışlardır. Bu çevre yolu tahak
kuk ettikten sonra Topkapı'dan Ankara asfaltı
na 22 dakikada ulaşılmış olunulacaktır. Demek 
ki, istanbul geçişi 22 dakikada sağlanacak. 

Efendim, istanbul köprüsü şu kadar milyon 
lira. Şimdi arkadaşlarım bu projeyi ayırmak lâ
zım. Çevre yolunu ayırmak lâzım. Bir kere bu
rada esas yapılan iş Edirne'den gelen ve isken
derun'a giden anaistikamet yolunda istanbul 
geçişidir, İstanbul çevre yoludur, 22 kilometre
lik yoldur. Bunun üzerinde biraz evvel söyle
diğim gibi Boğaz köprüsü bir de Haliç köprüsü 
vardır. Şimdi gelelim trafik sayısını 1967 yı
lında Boğazda 3 milyon 850 bin taşıt, 1968 yılın
da fiilî rakam 4 milyon 380 bin taşıt geçmiştir, 
fiilî geçiş bu, 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 4 milyon 380 
bin. Artık bu rakam öyle bir rakamdır ki, bunun 
bir müddet sonra feribotlarla nakledilmesi bu 
rakam her sene % 15 artış göstermektedir. Müm
kün değildir. Bakınız şimdi Galata köprüsüne, 
sonra Unkapanı köprüsü yapıldı biliyorsunuz. 
Galata köprüsünden 1949 senesinde günde geçen 
taşıt sayısı 6 840. Size katî rakam arz ediyo
rum. Demek ki, 1949 senesinde köprü yapıldık
tan belki 40 - 50 sene sonra günde 6 840 taşıt 
geçiyordu. Bugün boğazdan geçen taşıt sayısı 
12 000 dir. Ama 1949 senesinde Galata köprü
sünden 6 840 taşıt geçiyordu. Demek M, 1949 
senesinde Galata köprüsünden geçen taşıtın iki 
misli bugün boğazdan geçiyor, feribotla. O halde 
birisi kalkıp söyleseydi Galata köprüsü yapıldı
ğı zaman, o zaman taşıt da yoktu. Canım bu köp
rüye ne lüzum var? O zaman öyle birisi çıkma
mış Allah'a şükür. Şimdi 40 000 taşıt geçiyor 
Galata köprüsünden, Unkapanı köprüsü yapıl
mış arkasından üçüncü Haliç köprüsü düşünü
yoruz bu çevre yolu dolayısiyle. Denebilir M, 
efendim ne lüzum var buna, Sandalla geçilemez 
mi? Muhterem arkadaşlarım, sandalla geçilir 
ama nasıl geçilir düşünelim bir. Galata köprü
sünü bugün sandalla geçseniz köprü olmasa na
sıl olur? Yüzlerce sandal yanaşma yeri muaz
zam bir meydan bekleme yeri, sandal girme ye
ri. Bu mümkün olur teknik bakımdan, teknik 
olur ama biraz mantıksız olmaz mı? Maliyet ba-
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kımından, ulaştırma ekonomisi bakımından ma
nasız olmaz mı? 

Efendim ben köprü istemem. Ne olsun? Fe
ribotla geçilsin. Ne olacak orada iskeleler bo
ğazı baştan basa iskelelerle doldur, iskelelerle 
de doldurmakla da iş bitmiyor. Bu kadar iske
leye yanaşacak vasıtaları ve şahısları nerede 
tophyacaksınız? Boğazın topografik durumu da 
buna müsait değil 1973 yılmda istanbul'un bu 
inkişafı karşısında Boğazdan günde yani köprü
nün bittiği tarihte 22 bin taşıt geçecektir. Gün
de. Şimdi halen istanbul'da 15 aded feribot var
dır. 13 adedi bunun Boğaz geçişinde çalışmak
tadır. Böyle bâzı iddialarda serd edildiği gibi 
bilmem feribotlar arıza yapıyor, fazla feribot 
tahsis edilmiyor şeklindeki ithamlar da tama
men yersizdir. 1973 yılında Boğaz geçişi için 
20 aded feribota ihtiyaç var. 1978 yılmda 39 
aded feribotun işlemesi lâzım. Bu tabiî nazari 
bir rakam. 39 feribotun çalışması teknik ba
kımdan mümkün değil. Çünkü tülâni trafik ta
mamen sekteye uğrayacak. Sadece ilâveten 14 
aded feribotun yapımı için beheri 15 milyon li
radan 210 milyon liraya ihtiyaç var. Yani muh
terem arkadaşlarım, feribotla mukayese edecek 
olursak yani 15 - 20 feribotun maliyeti iskele ve 
toplanma yerleri, bekleme yerleri için sarf edile
cek miktarı daha büyük olacak. Bunlar hariç 
köprünün fiyatı 350 milyon lira olan köprü
nün fiyatı bununla karşılaşmış olacak. Dernek 
ki, muvakkat bir geçiş yerine sabit bir geçişi 
şimdiden düşünmek pek tabiî faydalı. 

Sonra demin arz etmiş olduğum raporda 50 
sene müddetle sanki feribot çalışacakmış ve 
köprü de varmış gibi bir maliyet hesabı da ya
pılmıştır. Buna göre 1973 yılında yani köprü 
faaliyete geçecek olursa feribot ile geçiş mali
yeti ortalama olarak beher vasıta için tabiî 
kamyon ve özel araba bir arada mütalâa edile
cek olursa, 17 lira köprü ile geçiş maliyeti ise 
11,48 liradır. Mütaakıp yıllarda köprü lehine 
maliyet süratle değişmektedir. Köprü lehine 
düşmektedir o balamdan köprünün lehine ra
kamlar meydana çıkmakta ve bu şekilde eko
nomik rantabilite % 14,7 olmaktadır. Ve 350 
milyon lirayı düşünecek olursanız köprü için 
sarf edilecek meblâğ köprüden alınacak para ile 
4,5 senede ve işin tamamı da 20 senede bütün 
faizler hesabedilmek suretiyle rahatlıkla amor-

I tize edilmiş olacaktır. Bu işin kredi ile yapıla
cağını düşünecek olursanız mevzuun ehemmiyeti 

I ve tenkidlerin yersizliği kendiliğinden meydana 
I çıkar. 
I Şimdi muhterem arkadaşlarım, raporda ga

yet esaslı bir şekilde tamamen ilmî rakamlara 
dayanmak suretiyle tünel köprü arasında da 
mukayese yapılmıştır. Tünel için en müsait yer 
Hârem ve Sarayburnu arasıdır. Böyle bir tüne-

I 1in maliyeti takriben 1 milyar Türk lirasıdır. 
I Ortaköy - Beylerbeyi arasındaki asma köprü 

maliyeti ise 350 milyon lira. Tünelin yapılması 
halinde tünel boyu 1 800 metre olacaktır. Tabiî 

I çıkış yerlerini de ilâve edecek olursanız bu mik
tar uzayacaktır. Tünelin çok yüksek ve sürekli 
aydınlatma ve havalandırma masrafları olduğu 
gibi bilhassa Sarayburnu'na çıkan vasıtaların 
şehir içinde dağılması veya tünelde toplanması 

I çok ciddî bir problem yaratacaktır. Halen şeh
rin en sıkışık bölgesi olan bu sahada yeni yol-

I 1ar açılması maliyeti bakımından hemen hemen 
imkânsız olduğu gibi bölgenin tarihî ve turistik 
karakterini tahribedeceğinden doğru da değil
dir. Esasen büyük İstanbul nâzım plânı çok yo
ğun yerleşmeye sahne olan bu bölgenin seyrek-
leştirilmesini öngörmektedir. Yani şimdiki Ga
lata ve Unkapanı köprülerinin bulunduğu yer
de bir tünel yapılması trafik bakımından asla 
uygun değildir. Dünyanın her yerinde büyük 
şehirlerde olduğu gibi çevre yollarının çok az 
meskûn yerlerde yapılması ve merkezdeki tra
fiği kenara çekmesi bakımından faydalı müta
laa edilmektedir, 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Boğaz köp
rüsü ile ilgili olarak muhtelif fikirler ileri sü
rülmüştür. Ben bunların hepsini topladım. Özet
ledim size huzurunuzda bunu sayacağım. Sayar
sam şimdiye kadar duyduğunuz tenkidleri bu
rada kısaca göreceksiniz. Ne diyorlar Boğaz 
köprüsü ve çevre yolu için? Efendim Boğaz 
köTîrüsü ve çevre yolu lükstür. Lüzumsuzdur, 
hususi vasıtalar içindir, yapılması lüzumlu olsa 
bile erkendir. Sayın Fakih Beyin dediği de gir
di bunun içine zannedersem. 

İkincisi, feribot ile bu hizmet görülebilir. 
Üçüncüsü maliyeti çok yüksektir. Dördüncüsü, 
bu para ile köye okul yapılabilir. Su ve elek
trik getirilebilir. Beşincisi, tünel ile diğer etüt-

I 1er yapılmamıştır. Demiryolu geçişi nazarı iti-

198 — 



C. Senatosu B : 30 

bara alınmamıştır. Altıncısı, İstanbul şehrinin 
gelişmesi yönünden mahzurludur. Yedincisi, İs
tanbul'un metroya olan ihtiyacı daha öncelik 
arz etmektedir. Sekizincisi, Boğazın güzelliğini 
bozar. Zannederim bunun dışında her hangi bir 
tenkid de şimdiye kadar yapılmadı. 

Efendim, Boğaz köprüsü lükstür, lüzumsuz
dur. İstanbul'a gidenler, oradan geçenler bunu 
çok iyi görmüşlerdir. Sirkeci'den sonra Kum-
kapı'ya kadar 162 nci kamyonun şoförü ile ben 
konuştum. Nasıl 11 saate kadar beklediğini bil
hassa gördüm şoförlerin. Bu miktarın 4 sene 
sonra bu artış muvacehesinde ne olacağını dü
şünmek lâzımdır. İstanbul'da bir taraftan bir 
tarafa gittiğiniz zaman gecelemek belki bir ge
ce, iki gece kalıp da karşıya ancak geçmenin 
mümkün olacağını hesaba katmak lâzım. Bu ka
dar artışta sarih rakamlar konuşuluyor. Ame
rika'da bir taraftan bir tarafa trafik üç milyo
na ulaştığı zaman köprüyü veyahut tüneli yap
mışlardır. Bizde şimdiden dört milyon küsur. 
Bizde de bu artışla üç - dört sene sonra sekiz 
milyon olacak. O halde Amerika'da trafiğin çok 
olmasına rağmen, mevcut limiti çoktan da geç
miş bulunuyoruz. 

Şimdi efendim, köprü lüzumsuzdur, hususi 
vasıtalar içindir, dendi. Şimdi muhterem arka
daşlarını, dünyada bu kabîl asma köprülerde ti
cari vasıtaların miktarı % 6 -10 arasında de
ğişmektedir. Bugün Boğaz'dan geçen ticari va
sıtaların hususi, taşıtlar dışındaki vasıtaların 
miktarı % 50 nin üstündedir. Otobüsleri, kam
yonları düşünecek olursanız, hususi vasıtalara 
nisbetle bunu 1 e 5 nisbetinde kabul etmek lâ
zımdır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Bakan, ticari vasıtaların miktarı ne kadardır. 
Yani günde geçen ticari vasıta sayısı nedir? 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — Şimdi özel otomobillerin miktarı 
% 47. 1968 senesinde miktar 4 milyon ikiyüz-
bin taşıt. Bunun yarısı günde takriben 12 bin. 

Binaenalelh, bu köprü hususi vasıtalar için 
değildir. Bu kadar rakam karşısında köprünün 
isabeti meydandadır. 

Erken meselesine gelince, her şeyi etüdedil-
miş yıllardan beri, 1956 dan beri. Efendim, bu
nu iki sene daha etüdedin de ondan sonra ya
palım meselesi de mesnetsizdir. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, köprü denin
ce biraz köprüden bahsetmek isterim. Bugün 
yurdumuzda beşbin tane köprü var. Yalnız 
Devlet ve il yolları üzerinde 10 metreden daha 
fazla açıklıkta 3885 köprü var yurdumuzda. 
Memleketimizdeki 17 nehir üzerindeki bütün 
köprülerin miktarını ve uzunluklarını çıkarttır
dım. Yalnız Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde 
50 metreden fazla açıklıkta 34 köprü var. Bire
cik Köprüsü bilirsiniz. Uzunluğu itibariyle tak
riben 700 metredir. Ve trafik sayısı da çok az
dır. İstanbul'daki Boğaz köprüsü ile mukayese 
edilemez. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O köp
rü sosyal gaye ile yapılmıştır. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — E, oradaki sosyal gayelerle ya
pılmış da îstanbuPdaki sosyal gaye ile değil mi? 
Bu kadar rakamlar karşısında müsaade edin de 
bir de Boğaza bir köprü yapılsın. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu işi 
gören başka vasıtalar var. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı lütfen müda
hale etmeyin. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — Şimdi böyle 1973 senesinde 22 
bin taşıtın geçebileceği bir yerde köprü yapıl
masın demek, Galata köprüsüne de ne lüzum var 
demekle müsavidir bence. İkisini bir araya ge
tiriniz. Galata köprüsüne ne lüzum var, TJnka-
panı köprüsüne ne lüzum var. Aynı şekildedir. 
Gaüata köprüsü yapıldıktan belki 50 sene sonra 
üzerinden 1949 senesinde 6 800 vasıta geçiyor
muş, şimdi Boğazdan 12 bin vasıta geçiyor. O 
halde Galata köprüsü yapılırken kimse bir şey 
demediğine göre bu köprü yapılırken ileri sürü
len iddialarda kanaatimizce tamamen yersizdir. 

Biz burada rakamları dile getireceğiz, fakat 
istismarcılar da yine sözlerine devam edecektir. 
Bu her iyi işte yurdumuzda böyle olmuştur. Sey
han Barajı yapılırken bu toprak barajı köste
beklerin yiyeceği, oyacağı ileri sürülmüştür. An-
kara'daki, İstanbul'daki birçok yollar genişleti-
lirken bunlara ne lüzum var demişlerdir. Bunla
rın bugün dar olduğu meydana çıkmıştır. 

Yine aynı şekilde olacaktır. İstanbul köprüsü 
de çevre yolu da yapıldıktan sonra büyük bir 
hizmet görecektir ve bu hizmet yapıldıktan son
ra da kimse bunun tevil yolunu bulamıyacaktır. 
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Şimdi «maliyeti çok yüksektir» dendi. Muh
terem arkadaşlarım, biraz sonra bütçemiz hak
kında konuşan arkadaşlarıma cevap verirken, 
Sayın Faki'h Beyin sözlerine de temas edeceğim. 
Sağolsun Fakih Bey meslektaşımız dedi ki, beş 
milyar biraz daha lütfetti 7,5 milyar bir mali
yeti kendiliğinden tesbit etti. Fakat bu maliyet
ler mesnetsizdir. Ortada bütün karayolcu arka
daşlarımızın yaptığı, beynelmilel bir firmanın 
yaptığı hesaplar varken, bunları bir kenara bı
rakıp, canım bu Meclis binası da vakti zamanın
da şu kadara çıkar dendi, şimdi sonradan mik
tarı daha fazlaya çıktı şeklinde bir iddiaya nis-
betle bunu 5 milyar, 7,5 milyar demek, elde katî 
rakamlar varken, hele 350 milyon liralık bir 
köprüyü 7,5 milyar liraya kadar çıkarmak ka
naatimce mesnetsizdir, birisi de çıkar der ki, 10 
milyar, 20 milyar der. Dilin kemiği yok derler. 
Binaenaleyh, bunların hepsinin bir müstenidatı 
olması lâzım. Böyle beynelmilel raporların Av
rupa yatırımları gibi ciddî bir müessesenin ka
bul ettiği bir raporun müstenidatmı her halde 
esas almak lâzım. Yoksa politik maksatlarla bu
nu kullanmak ve hayalî rakamları ortaya sür
mek kanaatimizce yersizdir. 

Efendim bu para ile şu yapılır, bu yapılır, 
dendi. Muhterem arkadaşlarım uzun uzun anlat
tım. Bu kredi meselesidir. Böyle beynelmilel 
bir proje için uzun vadeli krediler veriliyor. E 
bu kredi ile yapılan bir işi her hangi bir yatı
rımla mukayese etmek mümkün değildir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Faizlîeri 
ne kadar tutuyor? 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı... 
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 

(Devamla) — Tünel mevzuuna temas ettim. İs
tanbul'un durumu icabı, çevre yolu icabı tünel 
yapmak hem teknik bakımdan müşküldür. Hem 
de maliyet bakımından çok yüksektir. Binaen
aleyh, tünel etüdü yapılmıştır. «Demiryolu ge
çişi yapılamaz mı» muhterem arkadaşlarım Av
rupa - Asya bağlantısında bugün demiryolu nak
liyatı çok düşük bir seviyededir. Günde bir ta
raftan bir tarafa 50 vagon geçiyor. Yani bir 
köprü yapacaksınız, günde bir tren geçecek baş
ka bir demiryolu nakliyatı olmıyacak. Tabiî bu 
çok erken. İlerde demiryolu nakliyatı çok büyük 
çapta arttığı zaman düşünülecek bir husustur. 

«İstanbul şehrinin gelişmesi yönünden mah
zurludur» Muhterem arkadaşlarım, böyle İstan

bul şehri gibi tarihî bir şehir üçe bölünmüş. Bir 
taraftan Haliç, bir taraftan Haliç kısmında köp
rüler yapılmış, ama Boğaz kısmında köprü ek
sik kalmış. Şimdi böyle bir yerde köprünün şeh
rin gelişmesini önleyeceği şeklindeki bir müta
lâa her türlü mesnetten mahrumdur. Köprü ya
pılması mı İstanbul'un gelişmesini sağlar, yok
sa yapılmaması mı? Her halde köprünün yapıl
ması muhakkak ki İstanbul'u şehircilik bakı
mından daha çok geliştirecektir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir tane de
ğil iki tane yapılsın. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — Efendim, İstanbul'a metroya da
ha çok ihtiyaç var dendi. Muhterem arkadaşla
rım, İstanbul'a ve yurdun her tarafına her şeye 
ihtiyaç var. İhtiyaç bitmez. Beş tane ihtiyacı gö
rürsünüz, seçim bölgelerinize gittiğiniz zaman 
görüyorsunuz, 25 tanesi birden çıkar. Bunların 
hepsi iyiye alâmettir. İhtiyaç bitmez. Köprü ya
parsınız yurdun her hangi bir tarafına bir köp
rü daha istenir. Yol yaparsınız ve bir yeni yol 
daha istenir. 

Binaenaleyh, bütün mesele yurdun nere
sine hangi ihtiyaç öncelik arz ediyorsa sektör, 
sektör ayırmak suretiyle onu yapmak lâzımdır. 

Metro, ama bir şehirde, böyle beynelmilel 
bir şehirde metrodan evvel çevre yolu gelir. 
Çevre yolu yapıldığı zaman istanbulda trafik 
bakımından büyük bir ferahlama olacaktır. 
Ama metro yapılmasın demek mümkün değil
dir. Metro ile çevre yolu tamamen ayrı ayrı
dır. 

Boğazın güzelliğini bozar iddiası artık bu
günkü teknik bir devirde tamamen yersizdir. 
Her halde boğazı muhakkak ki güzeleştirecek-
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu köprü üzerinde 
kafa yoranlar hele bunun yapılmasını siyasi 
yönden tasvibetmedikleri için birtakım mütalâa 
sürenlerin hepsine cevap vermek mümkün. Ben 
burada vaktinizi alıp bu mevzuda daha uzun 
konuşmak istemiyorum. Yalnız ben muhterem 
arkadaşlarımdan rica ediyorum her hangi bir 
şekilde takıldıkları bir husus varsa Bakanlı
ğımıza teşrif etsinler kendileri bütün karayol
cu arkadaşlarımız zaten bu dâvaya inanmışlar
dır size rahatlıkla izahat verebileceklerdir. 
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Köprü mevzuunda arsa spekülâsyonu iddia
ları da tamamen varidolrnadığı ve bunun va-
ridolmadığı meydana çıktı. Çünkü bu defa da 
bâzı çevreler arsalar ucuz fiyatla istimlâk edi
liyor şeklinde birtakım iddialar ileri sürme
ye başladılar. Huzurunuzda şunu bildirmek 
isterim ki, bu köprünün temelinde fazilet ve dü
rüstlük yatmaktadır. Kim ne isterse istesin 
bunun hakkında her hangi bir şeyi bulamıya-
oaktır. Bu köprü en dürüst ve en faziletli bir 
şekilde memleket yararına inşa ddilecektir. 

Şimdi, Sayın Fakih özlen C. H. P. Grupu 
adına yapmış olduğu konuşmada hakikaten 
Bakanlığımız çalışmalarını yakınen izlemiş olsa 
gerek ki, gayet güzel fikirler serdettiler. Bun
lardan istifade edeceğiz. Kendisine teşekkür 
ederim. Ancak köprü meselesine gelince birden 
bire diyebilirim mühendisliği birden durdu 
rakamlar astronomik şeylere yükseldi, mes
netsiz olarak. Zannederim biraz evvelki ko
nuşmamda bunların cevabını vermiş oldum. 

Muhterem arkadaşımız köprü yüksekliği 
dolayrsiyle koridorda duyduğu bir şeyden 
bahsetti. 64 metre yükseklikten Bunu da 
arz edeyim. Bu mevzuda dış politika yö
nünden diğer memleketlerle münasebet yö
nünden her türiü andlaşmalara riayet edilmek 
suretiyle köprü yüksekliği 64 metre olarak 
tesbit edilmiştir. Bu miktar bugün dünyada 
mevcut bilûmum askerî ve sivil deniz taşıtla
rının yüksekliğini karşılayacak seviyededir. Ev
velce 50 metre olarak düşünülen bu yükseklik 
bu artış karşısında, gemilerdeki bu radar an
tenlerinin yüksekliği karşısında 64 metre ola
rak tesbit edilmiştir. Efendim, 64 değil de niye 
70 veya 80 değil? Muhterem arkadaşlarım, 64 
imkânı sağlanmıştır. Pek tabiî ki bundan son
ra buradan geçmek istiyen taşıtların bu 64 
metrelik seviyeyi göz önünde tutması lâzımdır. 
Esasen oradaki kablo da aynı yükseklikten geç
mektedir. Elektrik kablosu da aynı yükseklik
ten geçmektedir. Artık bir yerden bir geçiş var 
diye nihayet yüksekliği artırma'k demek köp
rü yapmamak demek. Tabiî köprü yapmamak 
istiyenler bu yüksekliğe takılıyorlar. Ama en 
yüksek bir rakam tesbit edilmiştir. 

Efendim, Sayın Fakih Bey dedi ki, bu mev
zuun arkasında muayyen meslek grupları yok, 
odaları yok. Muhterem arkadaşlarım, bir kim

senin çıkıp da bir şahsın bir mevzuda konuş
ması o şahsın da her hangi bir senede filânca 
bir vazifede bulunması veyahut teşekkülde sek
reter üye bulunması ve onun mütemadiyen bu 
mevzudan bahsetmesi tek basma bir şey ifade 
etmez. Ve bu sözler de bir meslek teşekkülünün 
fikridir manâsına da hiçbir zaman gelmez. 
Bunu Fakih arkadaşım çok iyi bilir. Ben de 
oda başkanlığı yaptım, bu gibi meslek teşekkül
lerini bilirim. Şuna inanınız ki, bütün meslek te-
şekküleri buna inanmaktadır. Esasen bugün 
politikacılar da buna inanmışlardır. Ancak bâzı 
istismar yolunu seçenler buna inanmış gözük
memektedirler. 

Diğer temas etmiş olduğu hususları dikkat
le takibettik. Kendisine teşekkür ederim. 

Sayın Sakıp Hatunoğlu'ya kıymetli müta
laalarından dolayı ve tenkit ve temennilerinden 
dolayı teşekkür ederim, Kendisi Bakanlığımızın 
eski bir mensubu olarak, eski bir karayolcu ar
kadaşımız olarak hakikaten Bakanlığımız dert 
ve dâvalarını veciz bir şekilde dile getirmiştir. 
ileri sürmüş olduğu hususları teker teker not 
ettim, bunlardan âzami şekilde faydalanacağız. 
Bir şey söyledi, kıymetli fikirleri arasında muh
terem arkadaşım. Dedi ki, neden bu köprü ile 
ilgili olarak broşürü daha evvel şey yapmadı
nız. Bunları yaptık ama dediğim gibi bâzı arka
daşlarımız dolabından dâhi almıyor, gördünüz. 

Şehiriçi geçişleri için arkadaşlarımız temas 
buyurdular. Hakikaten buna çok önem veriyo
ruz. Bütçede sağlanan 7,5 milyon liraya ilâ
veten 12 milyon liralık bir şehiriçi ilâvesinin 
de Bütçe - Plân Komisyonunda yapıldığını bi
liyorsunuz. Bu mezvuda zannederim üzerinde 
önemle durmuş olduğumuz bir mevzu halledil
miş olacaktır. 

Yapıcı konuşmasından dolayı Sayın Sa<ni 
Küçük'e çok teşekkür ederim. Hakikaten çok 
önemli konulara temas ettiler. Yalnız balıkçı 
barınakları için daha fazla ödenek ayrılması lâ
zımdır. Ama bu mevzu hakikaten iki, üç sene 
içerisinde alman bir konudur. 150 milyon lira, 
127 milyon lira ancak bütçe imkânına göre ay
rılabilmektedir. Yurdumuzun kıyılarında böyle 
çekek yerlerine, iskelelere ve barınaklara bü
yük çapta ihtiyaç vardır. Hakikaten balıkçılı
ğın gelişmesi bakımından bunların önemi bü
yüktür. Ama bugün memleket imkânlarımıza 
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göre de 11 tane birden balıkçı barınağının inşa 
edilmiş olması da hepimizi ferahlatıcı bir ra
kamdır. Ama büyük çapta kıyılarımızda demin 
de arz ettiğim gibi birtakım barınaklar için 
projeler hazırlamaktayız. Bütçe imkânlarımıza 
göre bunlar süratle yürütülecektir. Fakat Sayın 
Sami Küçük Arkadaşıma şunu belirtmek iste
rim M, gerek demiryolu inşaatında ve gerekse 
hava meydanları inşaatında ve gerekse liman 
ve diğer kıyı tesisleri inşaatında bütçemizde 
sağlanan rakamlar ve her seneki artışlar bir 
hayli kabarıktır. Küçümsenecek bir seviyede 
değildir ama tabi gönlümümüz bunların daha 
fazla olmasını istiyor, işte Anayasamızın 53 ncü 
maddesine göre biraz da tabi her şey bütçe im
kânına bağlı bir husustur. 

Bu sene Yeşilköye 50 milyon, lira civarında 
bir ödenek ayrılmıştır. Tabi bununla büyük çap -
ta inşaat yapılacaktır. 1970 senesi sonunda pis
tin işletmeye açılması için çalışmaktayız. Çünkü 
beynelmilel uçaklar 1970 senesinde servise gi
recektir. Hakikaten Beyrut ve Atina hava lima
nı inşaatını yakmen takibetmekteyiz. Çünkü 
Yeşilköy hava meydanı inşaatının gecikmiş ol
ması bundan böyle daha da fazla nakliyatın, 
uçak nakliyatının komşu memleketlere kayma
sına sebebolacaktır. 

Kıymetli ikazlarından dolayı kendisine te
şekkür ederim. Muğla meselesinde, Muğla Ha
va Meydanı için radyoda çıkan konuşmama te
mas eden arkadaşım bu plânda yok diyor. Ama 
İkinci Beş Yıllık Plân, malûmuâliniz bu gibi 
konuları teker teker isim olarak almıyor. Muh
telif tavanları, muhtelif esasları tesbit ediyor. 
1968 senesi plânında, bütçesinde bu hava mey-
daniyle ilgili etüt işlerinin yapılacağına dair 
kayıt ve rakamlar mevcuttur. 1969 senesi içeri
sinde proje tamamen hazırlanmış olacaktır. 
Hem bu bölgede bir hava meydanına ihtiyaç 
var hem de beynelmilel Çarter uçaklarının doğ
rudan doğruya Muğla'ya kadar inmesinde tu
ristik yönden fayda var. Tabiî aslında beynel
milel uçakların bir tek noktadan girmesi ve bir 
tek meydanla işbirliği yapması doğrudur. Ama 
turistik yönden böyle izini az olan kimselerin, 
15 günlük izine sahibolan turistlerin yurdumu
za gelmesi İstanbul'da inmesi ve oradan Muğ
la'ya kadar gitmesi büyük müşkilât arz edece
ği için birtakım firmalarda turistik tesisler iş-

I leten bir çok şirketler hattâ bunlarla ilgili dev-
I letler bu mevzuda bir meydanın muhakkak ki, 

faydalı olacağını ileri sürmektedirler. Turizm 
I Bakanlığıyla bu konuda temaslar yapmaktayiz. 

Devlet yapılarına temas eden arkadaşımız 
I hakikaten mühim konulara temas ettiler. Ben 
I vaktinizi daha fazla almamak için detayına gir-
I mek istemiyorum. Yalnız şöyle bir şey söyle-
I diler. «Yapıların muhakkak ki dünyada gelişen 
I metotlara göre teknik kurallara göre daha iyi 

bir şekilde yürütülmesi şarttır. Fakat doğrama, 
I kapı olsun pencere olsun doğramaların bir 

merkezde imal edilip ihtiyaç bölgelerine gönde
rilmesi nazari bakımdan iyi gibi geliyorsa 
da bu meseleyi biz Bakanlığımızda uzun uzun 

I tetkik ettik, ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yap
tılar. Mahallî ihtiyaçlar bakımından mahallerin 
binaların yapıldığı vilâyetlerin yahut da ilçele-

I rin gelişmesi bakımından bunda mahzur müta-
I lâa ettik ama teknolojik diğer gelişmeler pek 

tabiî bunlardan memleketimiz şartlarına uygun 
olanlar tatbik edilmektedir, büyük çapta. Bil
hassa inşaat mevsimi kısa olan illerimizde iha-

I lelerin en kısa zamanda yürütülmesi için ted-
I birler almışızdır. Yalnız huzurunuzda şunu 

söylemek isterim ki, son iki sene içerisinde iha
leler mümkün mertebe ileriye kaydırılmak su
retiyle malî yıl bütçesinin hemen başında işler 

I mütaahhitlere verilmiştir .1969 senesinde, şim
diden gerekli tertibatı almış bulunuyoruz. Mart 

I 1 - 2 sinden itibaren ihale mukaveleleri yapıl
maya başlanacaktır. Mart içerisinde büyük 
çapta ihaleler gerçekleşecek. Geçen sene Mayıs 

I ayındaki rakamımız çok iyi idi. Nisan ayında 
I bütün ihalelerin takriben % 40 ı yapılmış du-
I rumdaydı. Ama bu rakam bu sene daha yük-
I sek bir rakama ulaşacaktır. 

I Efendim Türkiye'mizdeki karayollarının Sa
yın Sami Küçük fizikî standartlarına temas et-

I tiler. Doğrudur. Memleketimizde karayolu teşki
lâtı hakikaten çok güzel çalışan, hepimizin tak-

I dir ettiği Karayolları Teşkilâtı tabiî yol poli
tikasında birtakım esasları kabul etmiştir. Bu 
bir karayolu politikasıdır. Bugün İtalya'da bir 
Devlet yolu için kilometre başına bizim parayla 

I 3 milyon lira sarf edilir. Biz bugün düz yolda, 
I arızalı yollar hariç, düz yolda bir Devlet yoluna 

yarım milyon lira ile bir milyon lira arasında 
I bir para sarf etmekteyiz. Asfalt dâhil 750 bin 
I lira. Bu da gösteriyor ki, biraz yol politikası, 
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bizim karayolu politikasındaki bizim esas hede
fimiz mümkün mertebe (A) noktasiyle, (B) nok
tasını az parayla bağlamak ve trafik sayısı 
arttıkça bu yolu fizikî standart bakımından ge
liştirmek. Maddi imkânsızlık bakımından. Yok
sa 1 kilometre yola, trafiği az olan yola bugün 
3 milyon lira sarf ettiğimiz takdirde yaptığı
mız yol miktarı bugün muhakkak ki, üçte bir 
nispetinde olur. O bakımdan, bu bir maddi im
kân meselesidir. Ama trafiği artan yollar üze
rinde, tabiî standartların artırılması üzerinde 
yolların bir standart hale gelmesi için çalış
maktayız. Fakat Türkiye'mizin de çok arızalı 
bir memleket olduğunu bildirmek isterim. Hepi
miz bunu biliyoruz. Batı - Avrupada yol yapım 
tekniği bakımından vasati yükseklik 330 met
redir. Türkiye'de bu yükseklik 1050 metre. De-
mekki Türkiye çok arızalı bir yer. Onun için 
yol yapımı çok masraflı oluyor. Ben rakamla
rı arz ederken düz yollar için arz ettim. Tabiî 
yapılan köprüler, diğer menfezler ve diğer sa
nat yapıları ve yoldaki diğer hususlar tabiî di
ğer hepsi çok pahalıya maloluyor. Sonra da 
ilk yağmurda sular da tamamiyle kontrol altı
na alınmamış olduğu için bir çok zararlar ka-
rayollarımızda meydana gelmektedir. Geçen 
sene 1968 senesinde fazla miktarda yağan yağ
murların, kann ve kışın tevlidettiği zararlar, 
seller yüzünden diğer şeyler yüzünden 80 milyon 
liranın üstündedir. Karayollarında tabiî bir 
âfet yılı idi. 

Şimdi Sayın Sami Küçük bu seneki yatı
rımla fazla yol yapılamıyacağından bahsetti. 
Tabiî tahsisatı iyi kullanmak suretiyle tasarruf
lara - kısa ve uzun vadeli - riayet etmek sure
tiyle yapılacak yol miktarı tesbit edilmiştir. 
Daha verimli çalışmak suretiyle pek tabiî. Za
ten verilen tahsisat da netice itibariyle daha 
yüksektir. Daha iyi netice alacağımızı ummak
tayız. 

Turistik yol meselesine gelince, Güney - Do
ğu Anadolu'daki turistik yollara önem vermek
teyiz. Bu artık biz ona Hac yolu demiyoruz. 
Ona turistik yol diyoruz. 2 bin kilometrelik tu
ristik yol diyoruz. Çanakkale'den ta, İpsala'
dan başlıyan bütün Ege Denizi ve Akdeniz sa
hilini takiben İskenderun'a ulaşan yol, 2 bin ki
lometredir. Bunun Antalya ile Fethiye ara
sındaki kısım eksiktir. Muğla bölgesinde 1968 
senesinde 250 kilometrelik asfalt yol yapılmış

tır. Bu yollara devam etmekteyiz. 1969 senesin
de de bu istikamette Karayollarının çalışma
ları olacaktır. Turistik ve sahil yollarına da di
ğer yollarda olduğu gibi büyük önem atfet
mekteyim. 

Efendini, işsizlikle ilgili olarak Sayın Sami 
Küçük istihdam politikasından bahsetti. Doğru
dur. Ancak tabiî plânın marok dengesiyle mik-
ro dengesinde bunlar zaten kaale almıyor. Bir
çok arkadaşlarımızın bilhassa seçim bölgesinde 
yapmış oldukları tetkikler ve vatandaş talep
leri ve bunların yerinde gördüğümüz zaman 
yapmış olduğumuz tevhitler ulaştırma ekono-
sine çok faydalı olduğunu ve memleketin ge
rek sosyal ve gerekse ekonomik kalkınmasın
da ulaştırma ekonomisi yani yapılan yolların 
çok büyük faydalar sağladığı hepimizce ma
lûmdur. O bakımdan sermays teşekkülünde 
yahut bütçenin daha büyük rakamlara ulaş
masında muhakkak ki. yol yapımının büyük 
tesiri vardır. Ancak bu maksat için bir yıllık 
büfece içinde ayrılan miktarın yüzdesinin rnakro 
denge bakımından önemi büyüktür. Ve yap
mış olduğumuz hesaplara göre çevre yolu VÎ 
ekspres yolları rnakro denge ve mikro denge 
bakımından istihdam politikasiyle doğrudan 
doğruya ilgili olmasa bile istihdam politikasını 
hizmet edecek yatırımların yapılabilmesi v^ 
bunlarla ilgili sermay: teşekkülü için çok fay
dalı bulunmaktadır. Bu mevzuda kendisi,le 
gerekirse Bakanlığımıza teşrif ederse çok taf
silâtlı malûmat arz edebilirim. 

Teknik personel meselesi malûm Bunun 
üzerinde çalışmalarım var. Ancak 10195 e göre 
çalışan personelin işçi meselesi tabiî bir mües
sese de yalnız umumu müdür, memur diğerleri 
işçi olursa, o memlekette şevki idare imkânsız 
hale gelir. 

Silivri barınağını takibetmekteyim, şahsan 
o mevzu - da da ayrıca malûmat arz edeceğim. 

Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu'na çok teşek
kür, hakikaten kendisi Bakanlığımızla ilgili 
bütün çalışmalara konuşmasında yer verdi. 
ileri sürmüş olduğu hususları yakinen takibe-
deceğimi huzurunuzda vadeder, kendisine çok 
teşekkür ederim. 

Halil özmen arkadaşım, şahsı adına yap
mış olduğu konuşmada inşaatlar bir elde 
toplansın dedi. Hakikaten biz de bu yola git-
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tik. Bundan büyük faydalar sağlanacağına 
inanıyoruz. 

Bir de arkadaşımız (D) cetvelinde çalışan
lar mevzuuna temas etti. Doğrudur. Hakika
ten (D) cetvelinde çalışan personelin durumu
nun ele alınması lâzımdır. Bir de arkadaşımız 
iki yoldan bahsetti. Bir tanesi Aksaray - Şe
reflikoçhisar yolu, doğrudur, Kontrol çok 
mühim bir şeydir. Hakikaten belki her şe
yin başı kontroldür. Geçen defa burada, kür
süden de arz ettiğim gibi, Konya yolu üzerinds 
beton asfalt faaliyetinde lâboratuvar tec
rübesinde başka rakamların alınması bir yan
lışlığa sebebolmuştu ve bu şekilde karadul
larında bir iki milyon liralık bir para kay
bına da sebebolmuştur. Ancak, tabiî böyle se
nede iki bin, iki bin beşyüz kilometre yol as 
faltlıyan bir teeşkülde 20 - 30 kilometre üze
rinde yapılan bir asfaltlama hatasına da nor
mal görmek lâzımdır. Ama biz bunu normal 
görmiyerek, gerekli şahısları Karayolları Ge
nel Müdürlüğü ikaz etmiştir. Bunun teker
rürüne mâni olunacaktır. 

Bâlâ - Kırşehir - Ankara yolu üzerinde ar
kadaşımız bunu bir kere daha söylemişti. Ben 
tetkik ettirdim. Şimdi bu asfalt yamalarında 
kullanılan ve araya sıkıştırılan malzeme ha
zan insanı şaşırtabilir de. Ancak, böyle bazan 
malzeme bakarsınız toprak gibi gözükür. Ka
rayollarının araştırma îâboratuvarları vardır. 
Muhakkak ki, bunların uygun malzeme ol
ması lâzımdır. Mamafih, bu konuda kontro
lün önemini anlıyoruz. İlgili arkadaşlarımın 
bu mevzuda dikkatini çekmiş bulunuyorum, 
bundan evvel aynı konuda yapmış olduğunu s 
konuşma üzerine. 

Ömer Ucuzal arkadaşıma teşekkür ederim. 
Seylâp ve seller mevzuunda köprü menfezle
rinin biraz büyük tutulmasından bahsetti 
Doğrudur. Tabiî bu bir teknik hesap mese
lesi. Çok geniş tutacak olursanız, o vakit eko
nomik olmaz. Ancak, yağışlar ve meteorolojik 
durum ileride yapılacak köprü mevzuunda 
daha fazla bir su geçişini icabettiriyorsa, bun
lar hesaplarda nazarı itibara alınmaktadır. 

Bir de kışın makina kaydırılmasından bah
setti. Sözlerimin başında kar mücadelesinden 
sizlere bahsetmiştim. Memleketimiz şartları, 
hattâ dünyadaki karayolları çalışma şartları. 
bölgeler arasında az miktarda makina naklini, 
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makina kaydırılmasına imkân veriyor ama, 
büyük çapta makina nakli mümkün değildir. 
Nazari olarak insana normal gibi geliyor. Er
zurum'da meselâ dozer, grayder gibi makina-
lar yazın çalışır, yazı belki dört ay, belki Je 
beş ay sürer, ondan sonra kışın boş kalır di
yoruz. Halbuki, bunun aksine durum. Erzu
rum çok soğuk bir bölge olduğu için bil
hassa şiddetli kar yağdığı için, Erzurum 
bölgesinde, Van bölgesinde kışın ihtiyaç duy
duğumuz makina sayısı daha da fazla olu
yor. Bu defa Erzurum'a başka bölgelerden 
kar mücadelesi için makina göndermiş bulunu
yoruz. Tabiî kar mücadelesinde mümkün mer
tebe dozer kullanmama yoluna gitmekte ve ro
tatif miktarını artırmaktayız. Çünkü, dozerin 
kar mücadelesinde kullanılmasının mahzurla ti 
vardır. Yani, bu sözlerimle sunu arz etmek is
tiyorum, bölgelerarasmda kış mücadelesinden 
dolayı inşaatta kullanılan malzemeler aynı zn-
manda kar mücadelecinde de kullanıldığı için, 
mümkün olmuyor. Ama seyyar ekipler kur
maya başlamış bulunuyoruz. Bâzı seyyar ekip
lerle, yeniden temin etmiş olduğumuz maki-
nalarla seyyar ekiplerden bir fayda ummak
tayız. 

Osman Salihoğiu arkadaşıma teşekkür ede
rim. Kendisi kanunların biran evvel çıkması
nı istiyor. Biz de bunda istical gösteriyoruz. 
Ama bütün kanunları birden çıkarmak müm
kün olmuyor, biliyorsunuz bu aynı zamandı 
bir Parlâmento meselesi. Biz de gerekli takip
leri yapıyoruz, bundan emin olsunlar. Ama ka
nunu çıkaramadıysak bu takipsizlikten de 
değildir muhakkak. 

Yine Sayın Salihoğiu arkadaşımız bu yapı 
işlerine diğeri inşaat devrinde mütevellit onlar 
bizi mahcup etmesinler diyor. Hakikaten biz 
bu inşaatların devrinde çok titiz davrandık, 
ama 1969 senesi tatbikatında bunlara teşkilâtı
mızın kıymetli mensuplarının ineceğini bilmek
teyiz. Şimdiden gerekli tedbirleri almaktayız. 

228 sayılı Kanun, kıymetli alâkaları ile Ko
misyondan çıkmıştır. Meclis Heyeti Umumiye-
sinden de çıkacak olursa, teknik personel mev
zuunda yeni bir adım daha atılmış olacaktır. 

Hidayet Aydmer arkadaşıma çok teşek
kür ederim. Kendisi hakikaten teknik eleman 
değil ama, teknik bir mevzuda bu kadar mâkul, 
bu kadar aklıselimle bir konuşma yaptılar. Ben 
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teknik eleman olarak bu veciz sözlerinden do
layı hakikaten büyük bir hayranlık duydum. 
Çünkü, dâvayı, teknik bir dâvayı birkaç cümle 
ile veciz bir şekilde dile getirdiler. Kendilerine 
teşekkür ederim. 

Çünkü dünyada her şey bir hesap işi ol
makla beraber, hesap yanında sıhhatli bir man
tık ve aklı selimin de büyük bir rolü olduğu
nu da hepimiz bilmekteyiz. Ama, aklıselim illâ 
bizim dediğimizle birdir diye bir iddiada bu
lunmak durumunda değiliz. Ama bu mevzu ta
biî beynelmilel firmaların hazırlamış olduğu 
raporlarla ortada olduğu için muhakkak ki, 
aklı selimin bunun yanında olması lâzım. 

Sayın Doktor Arif Hikmet Yurtsever 
Arkadaşım, makina parkı arzu edilen seviyede 
değildir diyor. Kendi intibaı bakımından belki 
bu doğrudur. Çünkü, kendi bölgesinde büyük 
bir makina faaliyeti belki görmediler. Ama şu
nu huzurunuzda belirtmek isterim ki, kara
yollarına son birkaç yılda temin ettiğimiz ma-
kinalar sayesinde, makina parkında büyük çap
ta yenilik yapılmıştır. Yenileme yapılmıştır 
ama, tabiî arkadaşımız bu makinaları kendi 
bölgesinde görmek arzusundadır. Ama Kara
yollarında kâfi makina bugün mevcuttur. 

Doğu bölgelerinde il yolları üzerinde önem
le durmaktayız. Kığı ve Karlıova yolları üze
rinde 1969 yılında faaliyetimiz büyük olacak
tır. Bu ilçenini ve saymış olduğu nahiyelerin de 
iyi bir yola kavuşması için gerekli tertibat şim
diden alınmıştır. Diğer il yollarında - Doğu böl
gesinde - takibetmekteyiz, saydığı bütün ilçele
rin durumu benim tarafımdan da malûdur. 

-Sayın Fakih özlen arkadaşıma cevap ver
dim. Ama ikinci konuşmasında, efendim, «Ja
ponya'dan boş dönüldü» dendi, zannederim, ken
disine malûmat yanlış intikal etmiş, boş dönme 
diye bir şey yok. Belki bâzı gazetelerde oku
duysanız, hemen ona inandınız demek ki. Yani 
Japonya ile yapılan temasların müspet oldu
ğunu, ve köprü ve çevre yolu için beynelmilel 
ve Avrupa Yatırım Bankasının liderliği altında 
bir konsorsiyum esas itibariyle kurulmuştur. 
Japonlar da bu konsorsiyuma katılacaktır. Ya
ni, eli boş dönüldü diye söylemek mümkün de
ğildir Gönlünüz onu arzu etmiyor her halde. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Hayır Hayır, 
boş dönülmesini değil, paranın alınmasını arzu 
ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — İnşallah, inşallah. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde sayın ar
kadaşlarımın tmas etmiş bulundukları husus
lara cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum. Büt
çemize karşı göstermiş olduğunuz yakın alâkaya 
çok teşekkür ederim. Eğer suallerinizde varsa 
bunları da cevaplandırmaya amadeyim. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, Sayın 
Karakapıcı, Sayın Hazardağlı, Sayın Atmaca, 
Sayın özmen, Sayın Bakandan sormak talep
lerini iletmiş bulunmaktadırlar. Muhterem ar
kadaşlarım, bir kısmı da yine soru sormak için 
işarette bulunuyorlar. Bu arkadaşları da ya
zayım. Sayın Tuna, Sayın Karayiğit, Sayın 
Soydan, Sayın Tunçkanat. 

Her ne kadar İçtüzüğün 78 nci maddesinde 
yeterliğin sorulara da şamil olacağı yazılı ise 
de, Bakan konuşmadan önce yeterliğin sorulara 
şâmil olacağı bir hüküm ifade etmez. Konuş
madan önce kullanılma imkânı olmıyan bir 
hakkı bir anda almaya imkân yok. Hakkı, bu 
anlayış içinde ifade etmek lâzım. Eğer Sayın 
Bakan konuşursa - ki konuşuyor. Ondan sonra 
sayın üyeler bir yeterlik önergesi verir, arada 
da bir tanpon müddet olursa, ondan sonra bir 
önerge ancak ifade eder. Bu bakımdan sayın 
üyelerin haklarına bağlılık bakımından ben 
buna riayet edeceğim gibi, soru yönelten ar
kadaşlardan da, Başkanlığın hukuka bağlılı
ğını göz önünde tutarak sorularını kısa sor
malarını özellikle rica edeceğim. Sıra ile buyu
run Sayın Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, teşekkür ederim. Sorularıma ya
zılı cevap verilmesinin mümkün olduğu arz et
mek isterim. Çok kısa soruyorum. Seydişehir'de 
kurulan Aliminyum sanayi, Konya, arasımda ye
ni irtibat yoluna ihtiyaç gösterecek midir. Yok
sa ıslâh edilen Beyşehir yolundan istifade edi
lecek midir? 

İkinci sorum, Manavgat - Beyşehir yolu 
programa rağmen programlanmış olmasına rağ
men ıslâh edilmemiştir. Bunun sebebi olarak da, 
karayolları, vasıtaların komşu illere program dı-
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§ı tahsis edilmiş olması gösterilmektedir. Doğru
mudur, niçin program aksamasına sebebolmak-
tadır. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara Milletvekili) — Yazılı olarak arz ede
yim. 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı, 
î. ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Efendim, 

benim sorum muhteşem boğaz köprüsünün ya
nında belki biraz hafif kalacak ama, mahallî 
bir derttir. Efendim karayollarının inkişafın
dan mahrum vilâyetlerimizden birisi de Urfa 
Vilâyetidir. Cumhuriyet kurulduğundan beri 
aynı hali muhafaza eden Urfa - Akçakale, Vi
ranşehir - Ceylanpmar 65 Km, Urfâ - Bozova 
45 Km. dir. Bu yollar yazın dahi rahatça seya
hat edecek bir halde değildir. Bu husus Sayın 
Bakanın da müşahadesindedir. Bu yolların ne 
zaman ana yola bağlanacağının sarahatle beya
nını rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — Yazılı olarak buna cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap arz edile
cektir Sayın Karakapıcı. Sayın Hazerdağlı, 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanın İstanbul boğa,z köprüsü 
hakkında verdiği izahat beni tatmin etmedi. Biz 
Mimarlar Odası yazılarını okuduk. Sayın Ba
kan da mutlaka Mimarlar Odasının yazılarını 
okumuşlardır. Mimarlar Odasının bu hususta
ki beyanı ve mütalâaları karşısında Sayın Ba
kanın cevabı nedir. Uzatmamak için soruyorum. 
Bir de bunun faizi ne olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — Mimarlar Odası ilgilileri tarafın
dan hazırlanmış olan rapor bakanlığımız ve 
karayolları tarafından tetkik edilmiştir. Bu 
raporda ileri sürülen hususların tamamı mes
netten mahrumdur. Çünkü rapordaki bütün fi
kir, köprü İstanbul'un gelişmesini engelliye-
cektir diyor. Tabiî buradan neşet ediyor diğer 
hususlar. Köprü, İstanbul'un gelişmesini engel
lemeyeceğine göre, zannederim bir şey ifade et
miyor. Faiz meselesine gelince Avrupa Yatı
rımlar Bankasının kredilerini bilirsiniz faiz, 
miktarı takriben 3,5 - 4 civarında olacaktır ve 

tediyeler 8 yıldan başlıyacak 20 sene belki de
vam edecektir. Henüz bu istikamette çalışma
lar vardır ama rakamları kati olarak tesbit et
miş değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan ilkokullar ödeneği 1969 yılı bütçesin
de Bayındırlık Bakanlığı bütçesine kondu. Hal
buki 222 sayılı Kanunun 78 nci 'maddesinin B 
fıkrasında, bu konan ödeneğin % 30 unun sos
yal hizmetlere ayrılması yani, ilkokulların ha
deme, yönetim, yakıt ve sair masraflara ayrıl
ması gerekmektedir. Bu % 30 Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinden, il özel idarelerine nasıl 
intikal ettirilecektir? 

İkinci sorum, 4313 sayılı Kanuna göre kuru
lan Millî Eğitim Bakanlığı, Yapı İşleri Müdür
lüğünün yapacağı işlerde, ödeneği ile beraber 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine kondu, gerek 
bu Yapı İşleri Müdürlüğü personeli, gerekse 
ilkokullar personelinin akıbeti ne olacaktır? 
Bayındırlık Bakanlığına mı devredilecektir. 
Yoksa bunlar tasfiye mi edilecektir. Üçüncü 
küçük bir soru, Denizli hava alanının ne zaman 
yapılması düşünülmektedir? Bunları Sayın Ba
kandan rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — Yazılı olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verecektir. 
Yalnız 222 sayılı Kanunla ilgili bir önergede 
mevcuttur. Biraz sonra okunacaktır, Sayın Öz-
men, 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Efendim, ben 
komisyonda da Sayın Bakandan bir sual sor
muştum. Yanlış anlaşılmış olduğu için yanlış 
olarak cevap verilmiş. Düzeltilmesi için tekrar 
soruyorum. Kırıkkale - Keskin ve Hamit yolu 
başarılı bir netice vermiştir. Ve gayet güzel 
yapıldı. Şimdi benim burada sualim şu, bütçe 
müzakereleri başlamadan evvel Karayollarına 
kadar gittim esaslı izahat aldım 9 milyon lira 
1969 Bütçesinde ayrıldığını gözümle gördüm. 
1970 senesine de 4 milyon lira ayrılmıştır. Şim
di bunların bütçeden neden çıkarıldığını an
lattıktan sonra, Bakana soruşum, bana 1970 
yılında yapılacaktır diye cevap veriyor. Bsn 
bunu sormuyorum. Bu paralar ayrıldığı hal
de neden tenzil edilmiştir diye sordum. 
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İkincisi de, bu yolların biran evvel yapıl

masıdır. YSE işe el koydu Hamilten itibaren 
Kaman'a kadar yolu yaptı. Acaba bu yol as
faltlanacak mı bir, ikincisi de Hamilten itiba
ren olan kısım bu sene emanet usulü ile yapı
lacak mı yapılmıyacak mı? Bir de Yerköy, 
Ortaköy, arasındaki yolun asfaltlanması ica-
betmekte midir bunu rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — Yazılı olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, yazılı ola
rak cevap arz edilecektir. Sayın Karayiğit. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, muhterem vekilimden Kara
yollarına ait üç sorum vardır. Birincisi; Kon
ya - İsparta, Kütahya - Eskişehir'e nazaran 
daha ağır trafiği vardır. Afyon şehiriçi geçi
şinin durumu berbat durumdadır, bunun ele 
alınıp alınmıyacağını öğrenmek istiyorum. 

İki seneden beri devamlı olarak programa 
alındığı halde Afyon - Kütahya arasındaki yo
lun asfaltlanması bu sene yapılabilecek mi? 
Ihsaniye'ye kadar olan 12 Km. uzatmak imkânı 
olacak mı? 

Afyon'un Sinanpaşa kazasının köyleriyle 
tamamiyle irtibatı kesilmiştir. Köprüleri yıkıl
mıştır. 1969 yılında 150 000 - 200 000 lira ayrıl
mıştır bunun için, bu para ile bu yollar yapıla
bilecek midir, bu para ile ikmal edilebilecek 
midir? Karayollarından bu hususları öğren 
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan tarafından yazılı 
olarak cevabı tarafınıza ?rz edilecektir. Sayın 
Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim zamandan tasarruf etmek için yazılı 
olarak soracağım teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Soydan. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Elbistan - Af
şin ovalarında Enerji Bakanlığından aldığım 
soruma karşılık olan cevapta yapılan sondaj
lar neticesinde 3 200 milyon ton civarında lin
yit kömürünün mevcudiyeti tesbit edilmiştir 
denmektedir. Bu kömürün işletme mevzuu, re
zervi ancak 400 senede bitirilebilecektir. Şekil 
böyle olduğuna göre ve halen burada yol da 
yoktur. Maraş demiryolu ile Malatya'ya kadar 
olan Göksün, Elbistan ve Afşin'den geçen me
safe 200 Km. dir, bu yolun Enerji ve Tabiî Kay-

I naklar Bakanlığı tarafından, böyle bir yolun 
lüzumuna dair bir bilgi bakanlığa verilmiş mi
dir? Verilmişse bakanlığınızca böyle bir mev
zuu düşünmekte misiniz? 

Maraş, Göksün, Afşin, Elbistan arasındaki 
Karayolu stabilize olarak 1€0 Km. dir. 25 Km. 
bir asfalt yapılmıştır. Bu geniş ovada 135 Km. 
mesafede asfalt yoktur. Böyle bir asfaltlamayı 

1969 yılında düşünüyorlar mı? 
BAŞKAN — Yazılı olarak Sayın Bakan tara

fından size cevap verilecektir. Sayın Tunçka-
nat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Sayın Başkan, her ne kadar İçtüzük Sayın Ba
kana yazılı olarak cevap vermek hakkını tanı
yorlarsa da ben rica edeceğim eğer mümkünse 
çok kısa olan sorularımın buradan cevaplanma
sını istirham edeceğim. 

Efendim Sayın Bakan konuşmalarında bu
yurdular ki Boğazda her 4 milyon, 3 milyon va
sıta geçişi için bir köprü icabetmektedir. Vası
taların bu kadar süratli artışı karşısında acaba 
2 nci Boğaz köprüsünü ne zaman plânlamayı dü
şünüyorlar? 

Yapılacak köprüden, bu yapılacak köprüden 
ı geçecek araçlar elbetteki belirli bir hızla, belirli 

bir aralıkla ve vasıtalarında tabiî uzunlukları 
belirli olacaktır, ortalama olarak öğrenmek is
tiyorum acaba 24 saatte kaç araç karşılıklı ge-
çobilecektir? 

Plâna göre 1969 senesindeki Türkiye'deki 
mevcut oto sayısı; kamyon minibüs, otobüs ve bi
nek olarak, yalnız askerî araçlar hariç 280 000 
civarında olacaktır. Acaba bunlarında hepsi 
istanbul'da olmıyacağına göre Boğaz köprüsünü 
gerekli kılan geçişler için acaba 4 milyon bir 
parça mübalâğa olmuş olmuyor mu? 

Karayolları mütehassıs elemanları tarafından 
Boğaz köpüsü hakkında neşredilmiş bir rapor 
vardır. Gizli olduğu için Bakanlık şimdiye ka 
dar bunu neşretmiyordu. Acaba bu raporı 
neşretmeyi düşünüyorlar mı? Teşekkür ederim 

I BAŞKAN — Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALI 
(Devamla) — Şifahi arz edeceğim. Şimdi bu 
radan ben dedim ki her hangi bir nehirde, ya 
hutta boğazda yahut da bir kanalda 3 milyoı 

I taşıt, dünya standartlarına göre bir tarafta' 
I bir tarafa geçerse, köprü veya tünel yapılıı 



O. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 2 

Bu demek değildir ki her üç milyonda, dört mil
yonda ikinci ve üçüncü geçiş yapılır. Bu dernek 
değildir tabiî. Yani başlangıçta bu miktara ula
şırsa geçiş yapılır. Şimdi İstanbul Boğazında 
ikinci bir geçiş yapılması her şeyde olduğu gibi 
birincisinde de tatbik etmekte olduğumuz gibi 
bir rantabilite ve fizibilite etüdüne bağlı bir 
husustur. Ama bu Boğaz geçişi 6 şeritli olarak 
yapıldığı için, 3 gidiş, 3 dönüş yolu olarak yapıl
dığı için muhakkakla uzun yıllar ihtiyaca kâfi 
gelecektir, 10 sene, 15 sene sonra durum ne olur, 
kestirmeye imkân yoktur. Yalnız huzurunuzda 
şunu kaydetmek isterim ki Türkiye'deki her 
türlü tahminler daima tavanları delip geçmek
tedir. 1956 senesinde yapılan hesaplar göz 
önünde tutulursa 1956 senesinde yapılan ve 
1980 senesinde tekevvün etmesi düşünülen ra
kamlara 1970 senesinde kuvuşulacaktır. Denıek-
ki Türkiye'de her türlü teknik hesaplar, tah
minler, bazan insanı aldatıyor. Gelişme bu ka
dar hızlı oluyor. Gelişme hızlı oluyor. 10 sene 
evvel daha. 1980 senedindeki ulaşılan rakamlara 
ulanılmış olacak . O bakımdan ikinci bir geçiş 
münakaşasını şimdi yapmak erkendir. Hele ha-
y^rhsiyle şunu yapalım da ondan sonrasını bir 
hesabederiz daha. (Bravo sesleri A, P. sırala
rından) 

Kaç araç geçecek meselesine gelince, miktar 
h:r hayli yüksektir, yalnız 4 milyon rakamı mü-
vaP*asızdır ve tamamen hakikatlere uygun ola
rak tesbit edilmiştir. Türkiye'deki taşıt sayısı
nı P". anda buradan söylersem yanılabilirim, Fa
kat sisin söylediğiniz rakamın 2 mHi Mr raka
ma ulaştığım tahmin ediyorum, Bugün rakam 
bir hayli yüksektir ve istanbul'da tabiî kayıtlı 
vasıta adedi de çok büyük Mr rakama ulaşmak
tadır. Şifahi talebettiğiniz için yani? s bir ra
kam vermekten çekinirim. Onun için de sizin 
dediğiniz mertebeden çok daha yüksektir. Elim
de istatistikler var bunları size takdim edebili
rim. Fakat günde 12 000 taşıt geçmektedir. 
Yani, biliyorsunuz bu geçiş trafik günlük orta
lamayıdır bu rakam, yani bir sene içersinde ge
ce gündüz, 365 günde, geçen trafik miktarı sa
yılıyor, 365 e taksim ediliyor ve günlük vasati 
bulunuyor. Günlük vasati 12 000 e ulaşmıştır, 
ama Yazın bâzı aylarda fazla olmuştur, Kışın 
daha az olmuştur, bâzı mevsimde daha çok ol
muştur o başka mesele. 

Şimdi 6 şeritli bir yoldan, köprüden, eğer 
trafik iyi sağlanabilirse geçiş imkânları rahat 
sağlanabilirse muhakkakla 60 000 taşıdın geç
mesi mümkün olacaktır, o bakımdan uzun sene
ler ihtiyaca kâfi gelecektir diyorum. Biz bu 
köprünün de 6 şerit olarak yapılmasını, fazla 
maliyet yüksekliği olmadığından şimdiden ka
bul ettik. O bakımdan ikinci bir köprü veya 
tünel yapılmasını daha usun seneler ilı':-iyaç gös-
termiyecektir. 

Karayolları uzmanlarının hazırlamış olduk
ları, resmî rapor mevcut değildir. Basına bazan 
birtakım mevzular intikal ediyor. Bunların 
tabiî mesnedi olanlar da vardır. Değer mahi
yette ise biz bunların tekzibi yoluna gidiyoruz 
gerekirse. Ama, öyle havadisler de çakıyor ki, 
bilhassa bu mevzuda, bunlara değinmek belki 
doğru değil. Şimdi bu mevzuu madem şifahi 
olarak sordunuz hemen iki cümle ile arz ede
yim, 

1956 senesinde dünyanın bu k'~- '"ak: e.>ı ta
nınmış firması bir rapor hazı-b": \ r'ımiz "e 
var. Şu anda yanımda var. Bu 1 T 6 «-' bindeki 
raporlarda rakamlar malûm. 1G7C 'h y.\ ^p-'o^ 
denmiş, 1975 te şukadar demmı. 1°8? '*:> :u ka
dar vasıta geçecek denmiş. Bu r?p;,r " :~ada~ 
esaslı ki İstanbul'un bütün d:v: > \ T \ ' üt1".: 
mahalleden mahalleye, semtten ?c tc. nakliyatı 
tesbit etmiş. Her şeyi tesbit e'mi} ^ L~~-?t , ~ 
e.mslı bir rapor, esaslı bir tetkl" ~ rı :-'ıadn '"i-
yor. Karayolları Umum Müdürü âzr '_ î<l, 1363 
senesinde, Karayolları Umum 17- .: 1 r^m^ş 
ki, çağırmış ilgili bir mühendi-i sen --: ıv1*?-:-
lara bak. Acaba 1966 senesinds. a-ncbı- "-2 *e-
ne geçti İstanbul'daki bölge ile tema; et. "-ada 
trafik sayımı yapıyorlar, onun 1-'1* pr~Jc yönü
nü yap demiş. Yani biz buna projeksiyonunu 
yapmak deriz. Nedir rakamlar, neye çıkmış de
miş. Bunun üzerine tutmuş bölgedeki iki mü
hendis kendi kendine birleşmişler. Bir rakam 
cetveli ve bir rapor kaleme akmalar. Bu rapor 
Karayolları G3H2İ Müdürlüğünün tasvibinden 
gedmiş değil, yani vardır dairelerde birtakım 
totkikat yapan mühendisler. Bunlar şahsi dos
yalarında yahut da umumi dosyalarda durabi
lir. Kırkbin çeşit tetkikat yapılabilir. Bunun 
üzerine ben bu raporu tetkik ettim, Ba.?mda 
gördüm., aman sanki gizli bir rapor varnüs, ka
salarda sakîanıyormuş seklinde, mübalağalı, 
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mesnetsiz konuşmalar okluğu için, ben tetkik 
ettim, getirin bana bu raporu. Raporda köprü 
aleyhine bir şey yok. Yalnız rakamları, bâzı ra
kamları kısa tutmuşlar. Bunu kasten de kısa 
tutmuş olduğu meydana çıkıyor. Esasen 1967 
senesinde vs 1968 senesi rakamları onların yap
mış olduğu cetvellere koyacak olursanız kendi 
fikirleri zaten ortadan kalkıyor. Onlar diyor
lar ki, bu rakamlar diyor, şöyle gösteriyor; 1966 
rakamları diyor, köprünün hemen değil de belki 
çevre yolu hemen başlamalı, köprü bir sene ve
ya iki sene sonraya, üç sene sonra, bir rakam 
var, Tarihini hatırlamıyorum, yapılabilir şek
linde, elde ettikleri rakama göre bir şey söylü
yorlar ama, bugünkü rakamlar muvacehesinde 
de onun bir hükmü kalmıyor. Yani böyle sak
lanmış, gizlenmiş bir rapor yok. O raporda da 
bir resmiyet yok. Rakam bakımından da bu gi
dişin bir mânası yok. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Te
şekkür ederim, 

BAŞKAN — Sayın Mumcııoğlu. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efen
dim sunuşlarım gayet kısa olacaktır. Evvel
emirde denetim hakkımızın kullanımasma im
kân veren Başkanlık Divanına saygılarımı su
narım, Çanakkale, Tekirdağ sahil yolunun etü
dü ne safhadadır. Bu yol inşa edilecek midir? 
Sorumun birisi bu, 

İkincisi, değerli Bakanımız 1968 Ağustos so
nunda Tekirdağ'ı şereflendirdiler, orada, icabe-
derse hâtıraları tazelerim, bu soruma yazılı ce
vap istiyeceğim, orada kesinlikle bu yolun 1968 
yılında gerçekleştirileceğini ifade buyurmuş
lardı. Bunun realize edilmemesi sebebi nedir? 
Bu yol ne zaman yapılacaktır. Sorularıma yazılı 
olarak da cevap verebilirler. Vaktin israfına 
ben de razı değilim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sorularınıza ya
zılı olarak cevap arz edecektir. Sayın Kor, 

ORHAN KOR (İzmir) — Ödemiş - Kay
makçı - Kiraz, Ödemiş - Birgi, Ödemiş - Ova-
kent ve Ödemiş - Beydağ yollarının bu yıl için
de asfaltlanması kabil olacak mıdır? Yine Öde
miş - Kaymakçı - Kiraz yolu, Salihli - Alaşehir 
anayoluyla, Uşak - Ankara ve îzmir anayoluna 
bu yıl içinde bağlanabilecek mi? Geniş bir is
tihsal bölgesinde olan bu yolların bir an evvel 
bitirilmesini arzu etmekteyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır. Sayın Turan. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim, tren 
hatlariyle kesişen karayolları üzerinde malûmu
nuz birçok kazalar olmakta ve büyük miktarda 
can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. 
1969 yılında acaba bu hatlar üzerinde kaç çeşit 
yapılacaktır. Malûmunuz alt ve üst geçitler 
1969 programına alınmıştı. Kaç geçit vardır ve 
bunlar nerelere yapılacaktır. Bu geçitler ara
sında, bundan bir ay evvel duyduğunuz gibi 
Kayseri Sümer caddesi üzerindeki, daima bü
yük tehlike teşkil eden geçidin yapılması 1969 
plânına alınmış mıdır? 

BAŞKAN — Yazılı olarak Sayın Bakan ce
vap arz edecektir. Sayın Varaşlı. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Doğan
hisar - Beyşehir yolu plâna alınmış yapılmak
tadır. Yalnız Doğanhisar - Argıtan arasında 
17 kilometrelik bir yol vardır, bunun asfaltlan
ması düşünülüyor mu? Eğer düşünülüyorsa 
Sayın Bakana teşekkürlerimi arz ederim. Eğer 
düşünülmüyorsa asfaltlanmasını kendilerinden 
rica ediyorum. 

İkinci sorum, Beyşehir ile Yenidoğan arasın
da 6 kilometrelik br yol vardır, bu yolun asfalt
lanması hususunu Sayın Bakanın dikkatlerine 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sorularınıza Sayın Bakan yazı
lı cevap arz edecektir. Sorular da bitti, teşek
kür ederim Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — Yüce Heyetinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Halıcı?.. Yoklar. Sayın 
Kutlar. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, kıymetli senatörler ve değerli 
Bayındırlık Bakanlığı mensupları. Ben şahsım 
adına Bayındırlık Bakanlığının 1969 Bütçesi 
konuşulurken hem bir teşekkür hem de ufak 
bâzı temennilerde bulunmak için söz almış bu
lunuyorum. Sayın Bakanın günlerden beri bir
çok mahfilde konu olan istanbul köprüsü mev
zuunu efkârı umumiyeye ve Senatomuza bu kür
süden açıkladıkları için teşekkür ederim. 

Gaziantep hava alanı hakikaten 200 bini aşan 
büyük bir şehrin ve hinterlandının yalnız ulaş
tırma vasıtası değil, aynı zamanda büyük bir 
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ihracat limanı olarak kullanılacak olan hava 
meydanının ihaleye çıkarılmasından dolayı 
sonsuz şükranlarımı arz ederim. Keza Gazian
tep! Çukurovadan ayıran Nur dağları, eski 
adiyle Gavur dağlan denilen bu dağları Osma
niye'den itibaren Kömürlere ulaştıran standart 
bir yolun yapılmasına başlanmıştır, inşallah 1969 
sonuna kadar bitecektir bundan dolayı da 
teşekkür ederim. Diğer taraftan Fırat üzerin
de Kâhtanın Cidre köyü karşısında ikinci bir 
köprüye başlanmış bulunmaktadır. Bu benim 
için ideal bir köprüdür. Bakanlığın bu kararın
daki isabetten dolayı kendilerini tebrik ederim. 
Yalnız bu yol Kâhta köprüsü Kalgocu, Eğride-
re, Çakal, Göksu köprüleri yapılmıştır. Bura
dan itibaren ipek yolu iki kısma ayrılır. Birisi 
Gölbaşı istikametine gider, diğeri Besni üzerin
den Aravan, Yavuzeli, Gaziantep, Kilis, Hassa, 
iskenderun yolunu taMbeder. Bu yolun önemi 
bilhasa büyüktür. Ben Sayın Bakandan istir
ham ediyorum, Adıyaman'dan sonra Şambayat 
nahiyesinden Kızılin, Zekkeriş, Elif, Yavuzeli, 
Gaziantep yolunun etüt ettirilmesini veya es
kiden olduğu gibi Besni, Araban, Gavurdağı, 
Yavuzeli istikametinin etüt ettirilerek bunla
rın maliyeti ve biran evvelde Gaziantep, Ya
vuzeli, Araban yolunun asfaltlanmasını istirham 
ediyorum. 

Gaziantep çevre yolu bu sene bitmiştir. Te
şekkür ederim. Yalnız bu yolun projesi çift 
yol olarak hazırlanmıştı. Tek yol halinde bitti. 
Gaziantep'i bu yol ikiye ayırıyor. Karşıyaka 
bugün halen 35 000 nüfuslu bir şehir parçasıdır. 
Esas şehirden Gaziantep! ayırmış durumdadır. 
Bu yol üzerinde alt geçitlerin yapılması lâzım
dır. Bu kâfi değildir. Hem bu çevre yolun çift 
olarak yapılmasını hem alt geçitlerin demiryol-
lar dâhil müsait bir vaziyette yapılmasını, bir 
de İpek yolu ile Şarap Fabrikası iltisakının ya
pılmasını bilhassa istirham ediyorum. 

Diğer taraftan Kilis yolunun başlangıcı olan 
bu çevre yolu ile Başkarakol arasının çift yol 
olarak yapılmasını bilhassa rica ederim. Son 
olarak şu hususu arz etmek isterim ki, bakanlık
la bugün iş yapan mütaahhitlerin çoğu zamanın
da vazifelerini yapamamakta ve bu yoldan 
dolayı Hükümet müşkül duruma duçar olmak
tadır. Halen yürürlükte bulunan 2490 sayılı 
Kanunda hükümler vardır. Bu şekildeki mü-

taahhitlere tekrar iş verilmez. Ama bunlar bir
çok yollardan yine iş alıyorlar. Yine birçok 
inşaatı geriletiyorlar. Bunu Sayın Bakan ve 
Bakanlığın kıymetli mensupları da biliyorlar ve 
onlarda bu işten bizar olmuşlardır. Ben 2490 
sayılı Kanunun daha fazla bu memleketin imar 
ihya işlerine yarıyacağma kaani değilim. Biran 
evvel çıkarılmasını hem Bakanlığın kıymetli 
elemanlarını müşkül durumdan kurtarır hem 
programlı kalkman Türkiye'nin hakikaten arzu 
edilen şekilde biran evvel programa kavuşmasını 
sağlar. 

Beni dinlediğinizden dolayı hepinize teşekkür 
eder. 1969 yılı Bütçesinin Bayındırlık Bakan
lığına ve Türk Milletine hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı 1969 yılı 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

K — BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 18 580 155 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 413 625 
BAŞKAN — Kabul edenler..! 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 299 061 

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

16.000 Çeşitli giderler 413 251 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 26 503 024 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 1 494 440 063 
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Bölüm Lira 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 31 710 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalına-. 
lar ^ 29 500 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 

34,000 Malî transferler 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 6 010 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi ile ilgili iki 
önerge vardır. Bu önergeler Sayın Salihoğlu, 
Sayın Ayrım, Sayın Karayiğit ve Sayın Ucuzal 
tarafından verilmiş bulunmaktadırlar. Biraz 
önce bir vesile ile ifade ettiğim gibi 222 sayılı 
Kanımla ilgili, diğeri yine sayın üyeler tarafın
dan verilmiş yeni bir madde eklenmesi ile ilgili 
bulunmaktadır. Her iki önerge de Bütçe Kanu
nunun maddelerine ilâve edilmesi gereken hu
suslardır. Komisyon Sözcüsü? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Kütahya Milletvekili) — Ka
tılıyorum, 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu sebeple bütçe kanunu mad
deleri görüşüldüğü sırada dikkate alınmak ve 
gereği orada yapılmak üzere her hangi bir işlem 
jmpmaya lüzum yoktur. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Mîllet Meclisi 1/578; Cumhuriyet 
Senatosu 1/944) (S. Sayısı : 1173) (1) 

BAŞKAN — 1969 yılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçesinin maddelerine geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (470 000 254) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 1 268 850 000 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 150 464 994 
lira ki, toplam olarak 1 889 315 248 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzernde söz istiyen?.. 
Yok.. ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelleri 
okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm ' Lira 

12.000 Personel giderleri 312 125 779 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 272 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 358 122 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 152 243 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 60 865 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22,000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 883 910 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1173 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 324 075 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 135 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 13 000 

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

35.000 Sosyal transferler 576 371 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 14 875 623 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

leri ile oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 889 315 248) lira olarak tah
min edilmiştir. 

B - Cetveli 
(Okundu bölümleri ile beraber kabul edil

di.) 

B/2 - Vergi dışı gelirler 
62.000 Genel Müdürlük mallan ge

lirleri 4 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 10 800 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/3 - özel gelirler 
72.000 özel gelirler 1 873 565 246 

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

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — ikinci maddeyi okunan cetveli 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğün
ce 1969 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayanlığı hükümler bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1969 bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu hakkındaki 11 . 2 . 1950 tarih ve 
5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1969 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1968 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddesine, 
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir, 

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

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

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

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Karayolları Genel Müdürlüğün
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 5889 sayılı Kanunla yürürlük
ten kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun 
esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bö
lüme gelir, diğer taraftan (Yatırım harcama
ları) cetvelinin ilgili maddelerine ödenek kay
dolunur. 

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

Madde 11. — Devlet daire ve müessesele
riyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer 
kurumlar tarafından veya dış yardımlardan 
yol, köprü ve benzeri işler yaptırılması maksa-
diyle Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırıla
cak paralar, (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
maddeye gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli 
(Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak özel 
maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen 

kısmı, ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesin
de devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

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

Madde İ2. — Bu kanun 1 Mart 1969 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

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

1969 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Büt
çesi açık oylarınıza arz edilecektir. 

L) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesi 1969 
yılı görüşmelerine başlıyoruz. Grupları adına 
C. H. P. Grupu adına Sayın Nejat Sarlıcalı, G. P. 
Grupu adına Sayın Pırıltı. A. P. Grupu adına 
Sayın Sabahattin Orhon; şahısları adına Sayın 
Turgut Cebe yerini Sayın Yiğit Köker'e bırak
mıştır. Sayın Dikeçliğil, Sayın Atmaca, Sayın 
Karaağaçlıoğlu, Sayın Ayrım, Sayın Ucuzal, Sa
yın özmen, Sayın Karayiğit, Sayın Tekin, Sayın 
Hazerdağlı, Sayın Bilgen, Sayın Köker yerine 
tekrar Sayın Cebe geçmiş. Sayın Akyürek, Sa
yın Salihoğlu. Sayın Melen. 

Buyurun Sayın Sarlıcalı. 
C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLI

CALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli se
natörler, 

Ticaret Bakanlığının 1969 yılı Bütçesi üze
rinde C. H. P. Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesile ile 
Muhterem Heyetinizi, Sayın Ticaret Bakanlı
ğı mensuplarını ve Sayın Bakanı saygı ile se
lâmlamak fırsatını da elde etmiş bulunuyorum. 
Geçen yıl da ifade ettiğimiz gibi son senelerde 
alınmış bâzı kararlar, kanunlarda yapılan bâ
zı değişiklikler bu bakanlığın görev ve yetki
lerinin dağıhnması sonucunu doğurmuştur. 

Fakat, ticaret politikası bir bütün olduğuna 
göre biz de Hükümetin ticaret politikası üzerin
deki fikir ve düşüncelerimizi bu Bakanlığın ça
tısı altında toplıyacağız. 
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Pek yakın bir tarihte, plânsız ve program

sız çabaların, hazırlıksız ve tedbirsiz girişilen 
teşebbüslerin ve dış kaynaklara bağlı faaliyet
lerin ekonomimizi ve maliyemizi nerelere kadar 
sürüklediği ve tedavisi ne müşkül şartlar al
tında bıraktığı hatırlardadır. Bu dönemde eko
nomik politikada düşülen hatalar yüzünden do
ğan enflâsyonun ekonomik dengeyi bozduğu, ih
racatı daralttığı dış borçları kabarttığı ve itha 
lât zorlukları yüzünden yatırımların zamanında 
verime geçemediği unutulmamalıdır. Bugün de 
ekonomimizin 4 Ağustos 1950 noktasına varmak 
üzere bulunduğu hususundaki kanaat yaygındır. 

Her şey 1988 başında (enfilâsyon sihhat alâ
metidir.) (Fiyat artışlarını ekonominin hareket
lenmesi sebebiyle normal karşılamak lâzımdır.) 
Şeklindeki düşünce tarzının Devlet idaresine hâ
kim olması ile başlamıştır. Aradan üç sene geç
tikten sonra bugün varılan nokta hiç de iç açı
cı değildir. Rakamlar gerçekleri gizliyebilecek 
bir yönde kullanılabildiği için bunlarla tartış
mayı bir tarafa bırakarak, bugün gece gün
düz aile efradı ile birlikte toprakla uğraşan 
müstahsil kütlesine, piyasalardaki hareket ve 
canlılıktan medet uman esnaf cephesine, orta 
sınıf halk tabakalarına, küçük ve orta sanayi 
işletmelerine, dar ve sabit gelirli vatandaşlara, 
nihayet kendi bütçelerinize bir göz atmak kâ
fidir. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcah, bir dakika. 
Devlet memurları yerlerini alsınlar. Bütün ar
ka sıralarda sayın Devlet memurları yerlerini 
alsınlar, sayın üyelerle beraber oturmamak üze
re arka sıralarda... 

Bu durduğumuz zaman baklanızdan sayıla
cak Sayın Sarlıcah. Dikkatinizin dağılmaması 
için yer almadan sonra başlayın... 

Biraz çabuk rica edeceğim sayın memurlar
dan... 

Buyurun Sayın Sarlıcah. 

C. H. P. GRUPTJ ADINA NEJAT SARLI-
CALÎ (Devamla) — Müstahsil bugün, maliyet
lerin yüksek malının satış bedelinin düşük ol
masından, esnaf durgun piyasa şartlarından ve 
para darlığından, orta sınıf sanayici kredi az
lığından ve yüksek faizlerden, halk tabakası ge
lirden çok olan giderlerden ve nihayet aile 
bütçeleri hayat pahalılığından şikâyetçidirler. 
Şikâyet etmiyenler; bazen malın yüzünü biis 
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görmeden peşin alıp veresiye satan ve yalnız 
bono ciro ederek oturduğu yerden para kaza
nanlar, ithalat imkânlarından faydalanıp Sa
nayi Bakanının müdahalelerine rağmen, mamul
lerini fiyat şişirmeleri ile monte ederek, piya
salara sürenler, liberasyonla kotolar arasında 
mekik dokuyarak Devletin kıt döviz imkânla
rından faydalananlar ve nihayet kontrolsuz ve 
murakabesiz bir zemin içinde at oynatan ban
kalardır. Bu bakımlardan 1968 yılının Ticaret 
Bakanlığı için başarılı bir yıl olduğunu ifade 
edemediğimizden ötürü kendimizi cidden bed
baht sayıyoruz. 

Fiyatlar, bir kere Ekim sonu itibariyle 1967, 
1063 yılları fiyatları karşılaştırıldığında olduk
ça süratli artışlar görülmektedir. 1968 in ikin
ci yarısından itibaren özellikle sınai hammadde 
ve yarı mamuller fiyatında büyük artışlar mü-
şahade edilmiştir. Gerçekten Haziran - Ekim 
dönemi gibi 4 aylık çok kısa bir sürede sınai 
•hammadde ve yarı mamuller endeksine 17 pu-
vanhk bir artış, diğer bir deyişle % 5 oranında 
bir yükseliş olmuştur. 1965, 1966 ve 1967 yıl
ları Haziran Skim döneminde bu cins madde ve 
mamul fiyatlarında hemen hemen hiç artış ol
madığı düşünülürse iç ticaret hadlerinin tarım 
sektörü aleyhine gelişmeye başladığı meydana 
çıkar. Toptan eşya fiyatları endeksinin bu yıl 
% 5 - 6 oranında artması ekonomide fiyat istik-
r?rmm olmadığını gösterir. Bu artışlar 4 nala 
bir enf:â?3ronıı ifade etmese bile ekonomide enf-
If^-yonist bir baskının mevcudiyetine işarettir. 
Ez-e!iikîe İ968 in ikinci yarısından itibaren fi-
y2:braaki artışın hızlanması üzerinde önemle 
durulma'}! gerekli bir husustur. Kamu sektö
ründe gelir ve harcamalar arasında denge sağ
lanamaz ve ithalât hacmi öngörülen oranda ger
çekleşmezse 1989 yılında daha yüksek oranlar
da fiyat artışları beklenmelidir. 

Er 3 di düzensizlikleri şikâyetlere rağmen 
.1068 yılında da devam etmiştir. Bir defa, kre
dilerin sektörler itibariyle dağılımında belirli 
bir iyileşme görülmemiştir. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında toplam kredi hacminin ge-
nişüysn ekonominin ihtiyaçlarına yeterli sevi
yeye eriş enemesi, mevcut kredi hacminin en 
verimli alanlara dağıtımının sağlanamamış ol-
m?:ı kredi konusunda temel sorunlar olarak be
lirtilmiş ve kredilerin plânda özellikle geliştiril-



C. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 2 

"mesi öngörülen sektörlere yöneltilmesi temel il
ke olarak benimsenmişti. Buna rağmen 1968 
yılında mevcut kredi imkânlarının en verimli 
alanlara yöneltilmesi konusunda ciddî bir çaba 
harcanmamış bunun tabiî sonucu olarak kredi
lerin sektörler arasındaki dağılımı belirli bir 
gelişme gösterememiştir. Çok büyük bir bölü
münün ticari kredilerin teşkil ettiği muhtelif 
kredilerin toplanı kredi hacmi içinde 1967 nin 
6 ncı ayındaki % 58,5 luk yeri 1968 in 6 ncı ayı 
sonunda % 55, olmuştur. 

Bankacılık sisteminin ziraat, sanayi sektör
lerinden ziyade ticareti özellikle dış ticareti fi
nanse etmesi temel sorun olarak devam etmek
tedir. Kalkınma Plânında banka maliyetini 
düşürmek için tedbirler alınması öngörüldüğü 
halde 1968 yılında bankaların maliyetlerini dü
şürücü ciddî tedbirlere girişilmemiş ve Banka
lar Kanununun günün ihtiyaçlarına cevap ve
recek tarzda ele alınmasına nedense bir türlü 
ilgi gösterilmemiştir, insanda Hükümetin san
ki bankacılık politikasında, kamu sektörünün 
ihtiyacında başvurmak veya tavizli kredi sek
törünün finansmanında kullanmak üzere ucuz 
fon sağlamak gayesi ile bugünkü statünün de
vamına göz yumduğu kanısı uyanmaktadır. Ha
zine açıklarını kapatmak gayesi ile çıkarılan 

JDevlet tahvillerinin kısa zamanda satılabilme
si belki de ticaret bankalarına verilmiş olan bu 
tavizlerle kabil olmaktadır. Fakat unutmamak 
gerekir ki, Hükümet bir taraftan yanlış ekono
mik ve malî politikasının bedelini bankalara 
ödetirken, bankalar da bunun karşılığını müşte
rilerine aktarmaktadırlar. Bir kere bankalar
ca müstahsıla açılan kredilerin maliyeti çok 
yüksektir. Bu yüksek maliyet sosyal faydalı-
lığı yüksek yatırım projelerinin ele alınmasını 
engellemekte bankaların işleyişini ticaret, itha
lât ve kâr marjı yüksek bâzı imalât kollarının 
kredilendirilmesi tarzında etkilemektedir. Or
talama % 4 oranındaki faiz ve ikramiye karşı
lığında sağladıklarına, uygulanmasına izin ve
rilen âzami faiz haddini kullanmak yolu ile 
% 6,5 oranında bir kâr farkı ekliyerek ve ay
rıca komüsyon uygulamalarında yine âzami had-
din kullanılması sonucudur ki banka hizmetle
ri pahalılaşmaktadır. 

Bir günlük muameleler için bile yürütülen 
binde 3 komüsyon imkânı vâdelerin kısaltılması 

sonucunu doğurmakta bu hal ekonomik düzeni 
olumsuz yönlere sürüklemektedir. Ayrıca, Tür
kiye'de bankacılık buhranlı dönemlere giren mü
esseselerin bir an önce batmasını tahrik edecek 
yönde işlemektedir. Ticaret bankaları ile reka
bet durumunda bulunan Devlet bankalarının da 
birçok noktalarda maalesef onları örnek almala
rı hazin bir durumdur. 

Bankalar arasında mevduat toplama konu
sundaki yarış teşkilâtlanmamış kredi piyasamn 
yani tefeciliği âdeta desteklemektedir. Kredi faiz 
oranlarının azaltılmasını gerektirecek şekilde fi
yat rekabeti yerine bankalar reklâm faaliyetinin 
yoğunlaştırılması, şube sayısının artırılması, teç
hizat ve tezyinatın çoğaltılması gibi gösteriş reka
betine değer vermektedirler. Bankalarımız kre
dileri memleket menfaatleri halamından bir ana
lize tabi tutmadan müdürlerinin hudutsuz tak
dirlerine ve permi hesaplarına göre dağıtmakta 
teminata ve teşebbüse göre değil müşterinin 
mevduat durumuna göre yer vermektedirler. 
Bankalar öz kaynaklarını tamamen iştiraklerine 
bağlamışlar ve bunların dolmasına sebebolmuş-
lardır. Bu hal bankaların faaliyetlerini yabancı 
kaynaklara bağlama sonucunu doğurmuştur. 
Bugünkü banka ve kredi politikası yüzünden 
birçok teşebbüslerin ayakta kalmaları ihtimali
nin azaldığım ifade edersem mübalâğa yapma
dığıma inanılmasını rica ederim. 

Dış Ticaret : 
Bakanlığın en önemli görevlerinden birisi 

dış ticaretin tanzimidir. 
Bilindiği gibi Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret 

politikamızı her yıl yapılan uzun tartışmalardan 
sonra yenilikler getirdiği intibaı verilen ve adına 
dış ticaret rejimi denilen bir esasa dayatarak 
yürütmektedir. Son derece sıkışık olan döviz 
imkânlarımız yüzünden her altı ayda bir libe
rasyon ve kato musluklarında oynamak sure
tiyle mecburen devam ettirilip gelen bu rejim, 
ilân edildiğinin ertesi günü çıkarılan ve yıl için
de adedi yüzleri aşan sirkülerler ile bir istikrar
sızlık vesikasıdır. 

Bugün Türkiye'de tatbik edilmekte bulunan 
ithalât rejimi kaynakların ve gelirlerin dağılımı
nı bozmakta, dış dengeyi alt üst etmekte ve ger
çek anlamda sanayileşmemize engel olmaktadır. 
Memleketimiz ihracata dönük bir sanayi yerine 
bugün Türkiye'de tatbik edilmekte bulunan it-
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halat rejimi kaynakların ve gelirlerin dağılımını 
bozmakta, dış dengeyi alt ihracata dönük bir 
sanayi yerine ithalât ikamesini öngören ve am
balaj ve montaj sanayiine değer veren yanlış 
sanayileşme politikasında ısrar edilmiş olması 
yüzünden bugünkü noktaya gelmiş ve dar bo
ğazlara sürüklenmiştir, ithalâtın birleşimi plân 
ve program hedeflerine aykırı bir şekilde geliş
mektedir. Türkiye'ye hammadde adı altında ya
rı mamul ithali yapılmaktadır. Hükümetin poli
tikası yüzünden imalât sanayii döviz getirici de
ğil, döviz götürücü sektör olmuştur. Bir ham
madde ülkesi olan Türkiye, kendi öz üretimini 
yerine dışarının hammadde ve yarı mamullerini 
işleyen bir ülke haline gelmiştir. 

1968 yılında ithalât 830 milyon dolar olarak 
tahmin edilmiş fakat 770 milyon dolarda tıkan
mıştır. 1967 de okluğu gibi 1968 Kasım aynıda 
da bunun için liberasyon tamamen tatil edilmiş
tir. Bunun mânası Hükümetin Kasım ayında 
mevcut rejimi devam ettiremiyeceğini ilân et
mesidir. Durum 1969 da da aynı olacak ve tah
min olunan 860 milyon dolarlık ithalât realise 
edilemiyecektir. Esasen döviz rezervleri ancak 
15 günlük ithalâtı karşılayabilecek yetenekte 
bulunduğu için, ezellikle ihracat mevsimini ta-
kibeden aylardan itibaren döviz güçlükleri ar
tacak, bunu ithalât iiserine konacak tahditler 
izîiyecektir. İthalâtın kısılmasının sınai üreti
mi olumsuz olarak etkileyeceği şüphesizdir. Bu 
durum bâzı iş kollarında kirişlerin doğmasına 
ve işsizliğin artmasına sebe bulacaktır. 

Diğer bir nokta kotaların lisanı teknik ge
lişmeler karşısında eskimiştir. Bu durumu güm
rük tarife ve pozisyon listelerine göre yeni ve 
içinden çıkılmaz güçlükler yaratmaktadır. Bu 
durum gümrük muayene memurlarını adeta tek 
seçici durumuna getirmektedir. Muayene me
muru geçsin derse, geçer geçemez derse en az 
altı ay uzar. Memleket sanayi ve ekonomisini 
tek insanın takdirine terketmekte isabet olma
dığı meydandadır. Bunun gibi meselâ zeytinyağı 
sanayiinde kullanılan tasir torbalarının ithalin
de ödenecek gümrük resmî % 5 olduğu halde bu 
torbaların imâlinde hammadde olan plâstik ip
liklerin % 60 gümrük resmine tabiî tutulmaları 
gibi memleket sanayiini baltalayan anormallik
ler pek çoktur. Onun için kotalarda yapılan tah
sislerle meselelerin halledildiğini sanmak ye

terli değildir. Gümrük tarife istatistik ve po
zisyon tasniflerinin memleket ihtiyaçlarına ve 
gelişen sanayiimize göre yeniden ele alınmasını 
zaruri görmekteyiz. 

Binbir fedakârlık ve güçlüklerle elde edilen 
dövizlerin tahsislerinde son derece titiz ve 
dikkatli davranılması gereklidir, ithalat ta
limatnamesinde ilân edilmiş bulunan tedbir
ler kâfi değildir. Cezalara ve mâni hükümlere 
rağmen daha bugünden tahsisler piyasada do
lar başına 15 lira alınarak devredilmektedir. 
Fazla tahsis alabilmek için kapasiteler ve fiilî 
sarfiyatlar yüksek gösterilmekte ve alman tah
sisler serbestçe devrolunabilmektedir. Odalar 
Birliğinin bu konuda titizlik gösterdiğini iddia 
etmek kabil değildir. Bugüne kadar bu suretle 
haksız ve gayrimeşru menfaat sağlıyanlar ara
sından meslekî cezalara çarptırılan bir kişi gös
termeye imkân yoktur. Yüksek meslekî tesanüt 
duygusu bu gayrimeşru kazanç sahiplerinin 
oturdukları yerden ve devletin sırtından rahat 
kazanç sağlamalarını kolaylaştıracak yönde iş
lemektedir. Çok daha ciddi tedbirlere ihtiyaç 
vardır. Meselâ basit bir yol, mutemet, sanayici 
adına getirdiği malın permi sahibine yani o sa
nayiciye üç nüsha olarak fatura etmelidir. Sa
nayici de bu faturalardan birini Bakanlığa gön
dermeli birini de tahsisi yapan sanayi odasına 
vermeli, açık bulunan kaydını bu suretle kapat
malıdır. Bunu yapanlara ancak müteakip kota
larda tahsis verilmelidir. Ayrıca yine meselâ 
plâstik eşya hammaddesi için yapılan tahsis
ler:!? her imalâthanenin özel ihtiyacına göre 
ve cinsine ve nevine varıncaya kadar bütün te
ferruat zikredilmeli ve bunların da sarfiyatı kont
rol ve tevsika tabi: tutulmalıdır. Ticaret Bakan
lığının çok zorluklarla elde ettiği her dolar üze
rinde hattâ her Bakanlık tevziatında gereken 
titizliği göstermesi ve tahsis dağıtan kurullarda 
kendini temsil ettirmesi ve söz sahibi olması ça
releri aranmalıdır. Ticaret Bakanlığı dövizleri
ne sahip çıkmalıdır. Bakanlığın bugüne kadar 
bu hususta yaptığı teftiş ve kontrolları hakkın
daki bilgilere şiddetle ihtiyacımız vardır. 

İcraat : Bütün çabalara rağmen 1968 yılı bu 
bakımdan da çok kötü bir yıl olmuştur. Bu dö
nem içinde ihracatımız artmamış, hattâ bir ev
velki yıla nazaran gerilemiştir. İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı, ihracaatta yılda ortalama 
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% 7,2 lik bir artışı, 1968 de % 5,88 lik bir ge
lişmeyi Öngörmüştür. İhracatımızın hızı zaten 
1966 da kesilmiş 1964 ün % 11,86 lik 1965 in 
% 12, 89 luk sevindirici hızı 1966 da % 5,81 e, 
1967 de % 3,86 ya düşmüş bu yetmiyormuş gibi 
oran 1968 de % 2,51 e inmiştir. Saym Başbakan 
son basın toplantısında ihracatımızın hızının 
azalmış olması karşısında bir teselli arayarak 
ithalatımızın hızının da kırılmış olmasını gös
termiştir. Oysa her ikisi de plân hedeflerinin 
çok gerisindedir. Hazin ve olumsuz sonuçlar do
ğurmuşlardır. Yine Sayın Başbakan bir basın top
lantısında 1964 de ihracatımızın plân hedeflerini 
aşmış olması hâdisesi karşısında ilgililerin duy
dukları memnuniyeti hafife alarak sanki (ses 
duvarını aşmışlar) gibi sevindiler. Tarzında ifa
deler kullanmış fakat bugün ihracatımızın geri 
kalmış olması muvacehesinde mazeretler arama
ya başlamıştır. Program 1969 yılını ihracat he
defi olarak 575 milyon dolarla tesbit etmiştir. 
Bu, 1968 i ihracatının % 12 sinin üzerinde bir 
seviyedir. Bu da gerçekçi olmıyan bir hedeftir. 
Hükümetin, ihracatın teşviki hususunda şimdiye 
kadar uygulamaya çalıştığı tedbirlerin bir fay
da vermediği meydandadır. Vergi iadesi yolu ile 
teşvik tedbirlerine rağmen, ihracatımız azalmış
tır. Nitekim, 1967 de 249 milyon liralık ihracat 
için % 10 nisbetinde 24,8 milyon lira vergi iadesi 
yapılmış iken, 1968 de 198 milyonluk ihracat 
için % 21,4 oranında 42,5 milyon liralık vergi 
iade edilmiş fakat ihracat yine de hedefine ula
şamamıştır. ikinci Beş Yıllık Plân ihracatın bün
yesini değiştirmek ve ihracatı ve esas itibarı ile 
üç-dört geleneksel tarım ürününün satışına bağ
lı olmaktan kurtarmak hedefini gütmektedir. 
Fakat 1969 programında da belirtildiği gibi 1968 
de sanayi ürünlerinin ihracatında plânda ön
görülen gelişme sağlanamamıştır. 1967 yılında 
sanayi ürünleri ihracatı 81 milyon dolar iken, 

1968 in onuncu ayında bu miktar 57 milyon do
larda kalmıştır. 

Her şeyden önce ihracatımızı geleneksel üç -
dört tarım ürününe bağlı olmaktan kurtararak 
sanayi mamulleri ihracatını artırmak lâzımdır. 
Şu hususu belirtmek gerekir ki, ihracat madde
lerini çeşitlendirmek, ihracatın bünyesini değiş
tirmek, suni palyetif tedbirlerle halledilecek bir 
sorun değildir. 1968 yılı sonuçları bunu göster-
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mistir. Bu ülkenin üretiminin bünyesi ile ihra
catı arasında yakın ilişkiler vardır. Türk ekono
misinin sütürktürünü değiştirmeden ihracatın 
bünyesini değiştirmek adeta imkânsızdır, üreti
mi düzenli bir şekilde artırmak, kaliteyi ıslah 
etmek ve fiyatların istikrar halinde tutmak ge
reklidir. Dış turizm giderlerini asgariye indir
mek, 30 milyon doları aşan dış teşkilât giderle
rini azaltmak ve ihracat ve ithalatın önemli bir 
kısmını Türk gemileri ile taşımak üzerinde du
rulacak önemli unsurlardır. 

1968 yılı başlıca zirai ürünlerimiz bakımın
dan da şanssız bir sene olmuştur. Başta pamuk
ta tesbit edilen taban fiyat müstahsili tatmin et
mediği ve bu yüzden traktörlerle yürüyüşler dü
zenlendiği gibi, dış piyasaların ağırlaşması olayı 
karşısında durum gerek alıcıları ve gerekse müs-
tahsıllar bakımından daha da zorlaşmıştır, zor
luk devam etmektedir. Devlet mubayaalarının 
düzenli şekilde yürütülememiş olmasından mü
tevellit şikâyetler Adana'dan ve İzmir'den An
kara'ya kadar uzanmıştır. Fmdık'ta da tesbit 
edilmiş olan 525 kuruşluk taban fiyat üreticiye 
yetmemiştir. 

Bu fiyat üzerinden yapılmış olan mübaya-
lar ve buna istinaden girişilen satışlar dış fi
yatların uzun zaman 118 dolar civarında sey
retmesine sebebolmuştur. Fakat rekoltenin 180 
bin ton değil, 120 bin ton civarında tahakkuk 
etmesi, dış piyasaların alâkasını artırmış ve 
dış fiyatlar 130 dolara kadar yükselmiştir. Bu 
durum fındık taban fiyatının 560 - 570 kuruş 
civarında tesbitini imkân dâhilinde olabil
diğini göstermiştir. Fakat Bakanlığı inandırmak 
mümkün olmamıştır. Rekolte tahminlerindeki 
yanılmalar bölgeye 70 - 80 milyon liraya, taki-
bsdilen dış politikada memlekete 6 - 7 milyon 
dolara mal olmuştur. Pirinçte de dur'um bir 
başka türlüdür. Sanki pirinç fiyatlarının dü
şürmek maksadı ile Hükümet çeltik taban fi
yatını piyasanın çok altında tesbit etmiştir. 
Biran şaşkınlığa uğrıyan fiyatlar, bilâhara 
kendini toparlamış o zaman da pirinç ithalâtı 
için Toprak Mahsulleri Ofisi vazifelendirilmiş-
tir. Üzüm için de durum şansızdır. Taban fi
yatlarının çok geç açıklanması, müstahsilin ürü
nünü düşük fiyatla elden çıkarması sonucunu 
doğurmuş, sonra da bundan aradaki mutavasıt-
lar faydalanmıştır. Taban fiyatlarla ilgili ka-



C. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 2 

rarnamelerin hazırlanması ile neşri arasında 
haftalar, hattâ ay geçmekte ve müdahale fiyat
larından bu yüzden en son müstahsıllar haber
dar olmaktadır. Zeytinyağında da aynı olmuş, 
gerek taban fiyat ve gerekse vergi iadesi ka
rarnamesinin geç yayınlanmış olması bir kı
sım müstahsilin mahsulünü ağaç üzerinde kilo
su 65 kuruştan satması sonucunu doğurmuş
tur, Kampanya için de Tarişin ortak içi ve or
tak dışı mübayalarda dar imkânlar içinde gös
terdiği gayret ve alâka bu memleket mahsulü
nün perişan olmasına mâni olmuştur. Yağ it
halâtından seneler boyunca yüz milyonlar 
kazanmış olan Et - Balık Kurumunun inşası
na 1965 yılında başlanmış bulunan yağ de
polama tesislerine gerekli 2,5 milyon liralık 
finansmanı bir türlü kıyamamış olması yüzün
den bugün Devlet mubayaaları zeytinyağları-
nı depolamada ve tesliminde büyük zorlukla
mı meydana gelmesine sebebolmııştur. Bunun 
vebali Et - Balık Kurumunun boynundadır. Dev
let yağlarının ihracatçılarımızın lehine Avru
pa'da kurulan tröstün engel olması üzerinde 
Bakanlıkça önemle durulacağını umuyoruz. 
Bütün bunlar başlıca istihsal ve ihraç ürün-
Iprimiz için ihracatçı ile müstahsili kapsıyan 
(ihraç malları pazarlama birlikleri gibi, kurum
ların biran önce meydana getirilmesini gerek
tirmektedir. Bakanlıktan bu istikâmetteki ça
lışmalardan bilgi rica ederim.) 

Ortak Pazarla ilişkilerimiz ortaklar lehine 
gelişmektedir. Hükümetin biran önce anlaşma
nın geçiş dönemine girmek arzusunu ileri sür
düğü anlaşılmaktadır. Bu arzu memleketin çı
karları açısından basiretli bir tutum sayıla
maz. Filhakika Türkiye'nin bugünkü iktisadi 
durumu hangi ölçüde olursa olsun, Gümrük 
tarifesindeki hami ve malî seaiyeyi ve liberas
yon oranını düşürmeye müsait bulunmadığı 
gibi, genel ensidansı bizimkine nazaran pek 
düşük olan bir or*tak tarifeye en yavaş bir tem
po ile dahi olsa uymaya elverişli görülmemekte
dir. Bu gerçek ortada iken, Hükümetin toplu
luğun yapmakta olduğu malî yardımın deva
mını sağlamak üzere Türk ekonomisinin kade
rini ortaya sürmesi ileride bu yardımların 
100 katının düzeltemiyeceği sonuçlar yarata
bilecek çok tehlikeli bir tutumdur. Hüküme
tin bu gerçekleri görerek, geçiş dönemi mü

zakereleri ile ortaya çıkacak takma protoko
lün yapısı nasıl belirirse belirsin, anlaşmanın 
öngördüğü müzakere ve protokol hazırlama 
dönemleri sonunda bunun uygulanamıyacağı 
varyantını benimsemek suretiyle yeterli bir 
süre daha Türk ekonomisinin muhtaç bulundu
ğu himaye ortamını en tabiî ölçüsü olan bu
günkü hazırlık dönemi aşamasında tutmayı 
sağlıyacağı umudunu taşıyoruz. 

Bakanlığa bağlı müesseselerden Et ve Ba
lık Kurumunun bir taraftan memleketimizde 
hayvancılık ve et sorununun düzenlenmesi, öte 
yandan ihracata dönük bir politika takibetme-
si ve balıkçılık konusunda balak müstahsılla-
rıyla kooperatifler halinde müessir ortaklık
lar kurarak memleketimizi bu uçsuz, bucaksız 
imkândan faydalandırılması hususundaki gö
rüşümüzü muhafaza ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 
içerisinde Karadeniz balıkçilariyle kurulmuş 
olan kooperatiflerin faaliyetlere ve başarıları 
hakkında malûmat rica ederim. 

Bütün bu temenni ve şikâyetlere rağmen Su 
ürünleri kanun tasarısının meclislerden hâlâ çı
karılmamış olması karşısında söyleyecek tek 
söz bulamadığımızı ifade etmek isteriz. 

Memleket yağ üretimi ile sıkı sıkıya bağlı 
bulunan yağ ithal fonksiyonunun bu işle uzaktan 
yakından alâkası olmıyan Kurumun üzerinden 
alınması lüzumunu tekrar ederiz. Yağ ithalâtı
nın ihtiyaca ve dönemlere göre realize edilme
mek ihtimali, ya da ihtiyaçdan çok fazla hesap
lanmış bulunması memleket ekonomisinin bu 
noktalarda aksaması neticesini doğurabilir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi burada bitiri yorum. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunan Yüce Heye
tinize saygılar sunar, Bakanlık bütçesinin mem
leketimize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa

yın Pırıltı. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET PIRILTI (Antalya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Güven Partisi Cumhuri
yet Senatosu Grupu adına; 1969 yılı Ticaret Ba
kanlığı Bütçesi hakkında görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunduğum şu sıra
da; sizleri, Sayın Ticaret Bakanını ve değerli 
Bakanlık mensuplarını saygı ile selâmlarım, 
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Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında başlıca 
dar boğazı teşkil eden dış ödeme dengesizliği 
üzerinde durmak isteriz. 

Plânlı kalkınma hedeflerinden birinin «eko
nominin dışa bağlılığını azaltmak amaciyle ihra
catı artırmak olduğu bir gerçektir. Hal böyle 
iken, sanayi ürünleri ihracatında plânda da 
öngörülen gelişme sağlanamamıştır. 

İhracatımızdaki bu duraklama endişe veri
ci olmaya başlamıştır. 1963 - 1964 yılları ara
sında plân hedeflerini her yıl aşan ihracat 
1968 de plân hedefinin 20 milyon dolar gerisin
de kalmıştır. Plân hedefine göre 1963 20 mil
yon, 1964, te 36 milyon, 1965 ta 54 milyon, 1988 
da 41 milyon, 1967 de 13 milyon ilerde olan ih
racat, ikinci Plânın ilk yılı olan 19G8 de 520 
milyona ancak ulaşarak, plân hedefi olan 540 
milyonun gerisine düşmüştür. 1964 ve 1965 te, 
ihracat millî gelir artışından daha hızla yük
selmiştir. 1966 ve 1967 de bu hız yavaşlamış
tır. 1968 de millî gelir arttığı halde, ihracaat 
gerilemiştir. İhracatın bir yıl öncesine göre ar
tış yüzdesi şu seyri gösteriyor. 

1964 te % 11,6 artış 
1965 te % 11,7 artış 
1986 da % 5,8 artış 
1967 de % 6,6 artış 
1968 de artış yok. 

İkinci Beş Yıllık Plânın dış ödeme hesapları, 
ihracatın yılda ortalama % 7,2, ithalâtın ise 
% 7,4 artacağı esasına dayanır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın ilk uygulama yılı 
olan 1968 de, ithalât bir yıl öncesine göre, 
% 15 artmıştır; ihracat ise hiç artmamış bir 
yıl öncesinin gerisinde kalmıştır. 

Halbuki, Hükümetin hazırladığı 1968 prog
ramı, 1969 ihracatının 575 milyon dolar olaca
ğını hesaplarken, 1969 yılında % 8;5 oranında 
ihracat artışı olacağı faraziyesine dayanmıştır. 
Üstelik, % 8,5 oranında artışın hareket nokta
sı olarak, 1968 vdn fiilen gerçekten ihracat ra
kamını yani 520 milyon doları esas alması ge
rekirken, daha yüksek ve nazari bir rakamı ha
reket noktası olarak seçmiştir. 

Dış ticaret açığı, 150 milyon dolar civarın
dan, geçen yıl 250 milyon civarına yükselmiş
tir. 1969 yılına ait Hükümet programı, yukarda 
arz edilen iyimser ihracat tahminine rağmen, 
bu açığın 285 milyon dolara çıkacağını öngör

müştür. 1972 de Türkiye'nin dış yardım ihtiya
cından kurtulması hedefine bu gidişle ulaşıla
maz. Esasen, Birinci Beş Yıllık ve İkinci Beş 
Yıllık plânları incelemiş o iktisadi işbirliği. 
ve kalkınma teşkilâtı (OECD) uzmanlar he
yeti raporunda da 1975 "e kadar devam edeceği 
hesaplanan bu açığın 100 milyon dolar civa
rında olacağı tesbit edilmiştir. Sadece ihracat
çı kredileriyle kapanmıyacağmı aynı raporda 
belirtmiş Türkiye'nin dış açığını azaltacak daha 
ciddî tedbirler alması zarureti böylelikle be
lirtmiştir. Bu tedbirlerin başında kanaatimize 
göre ihracatımızın geliştirilmesi gelir. 

Esasen, bütün devletler bu yönde çeşitli 
tedbirler almışlar ve almaktadırlar. Hemen bü
tün ülkelerin tedbirlerinde müşterek gördüğü
müz; hususlar; iktisadi ve ticari menfaatleriy-
le meşgul olan bir merkez teşekkülü ile, dış 
ülkelerde ticaret imkânları, fiyatlar, satış şart
ları, ithalât politikası, Gümrük resimleri hak
kında Hükümetlerine giinügününe bilgi gönde
ren organları tesis etmişlerdir. 

Türkiye'mizde, ihracatla ilgili teşekküller 
var. Ama, bu teşekküllerin ihracatı teşvik faa
liyetleri daha ziyade tavsiyeci ve kısmı da ti
cari zihniyetten uzak faaliyetlerdir. 

İhracatla ilgili teşekküllerimiz: 
a) Ticaret Bakanlığı, 
b) İGEME, 
c) Türk standartları enstitüsü 
d) ihracatçı birlikleri, 
e) Birlikler, 
f) Odalar ve Odalar Birliği 

sayılabilir. 
Bu teşekküllerin ihracatı teşvik faaliyeti 

olarak da, 
a) Formalitelerin azaltılması, 
b) Kalite kontrolü 
c) Piyasa etütleri, 
ç) Reklâm ve teşvik, 
d) Pazarlama teşekkülleri, acentalar ve 

mümesiller. 
e) Kredi politikası, 
f) Vergi muaflığı, 
g) Döviz tahsisi gibi tedbirleri sayabili

riz. 
Bütün bu faaliyetlere rağmen ihracatımız 

plânın öngördüğü gibi gelişmiyor, işte, kastı
mız bir daireyi bir Bakanlığı kötülemek de-
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ğil, reel bir duruma hal tarzı aramaktır. Ka
naatimizce; ihracatımızın geliştirilmesinde Dış
işleri Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve özel sek
tör ile Ticaret Bakanlığımızı müştereken vazi
feli kabul etmek iktiza eder. Eğer misal ver
mek icabederse. 

Az gelişmiş ülkelerden Filipin'in, dün sömür
ge iken bugün dünya piyasalarına mal satar 
duruma gelişinde başlıca bu yönde aldığı ted
birlerdir. Bu tedbirlere göz atacak olursak. 

Pilipin'in diplomat ve konsolosları, bulunduk
ları ülke ile memleketleri arasındaki ticareti 
geliştirmekte yükümlüdürler. 

Filipin'den yeni bir mal sipariş edilmesine 
veya mevcut mubayaaların artırılmasına yar
dımcı olan memur başarı göstermiş sayılı
yor. 

Ticareti artırma yollarından birisi de ya
bancı piyasalar hakkında dokümantasyon sahi
bi olmak ve incelemeler yapmaktır. 

Bu işi, Filipin'de bihakkın konsolosluk me
murları yopıyor. Filipin'de bütün elçilik ve kon
solosluklarında Filipin'in adres kitapları, bro
şürler ve etütler mevcutmuş. Memurlar, mem
leketlerinin ihraç malları hakkında o kadar bil
gi sahibi imiş ki; fiyat, kalite, ödeme ve satış 
şartları hakkında müşteri ile re'sen görüşme 
dahi yapabiliyormuş: 

Diplomatlar ve konsolosluk memurları bu
lundukları ülkelerin ticari ve sınai meslek te
şekküllerine de üye olup, ve böylece piyasa 
hakkında her an bilgili halde olurlarmış. 

Hariciye memurları; yeni buluşlar, mahallî 
yardım, kooperatifler, mahallî ticaret usulleri 
gibi, hususlarda rapor hazırlamak ile yükümlü 
kılmırmış. Bu yalnız Hariciye Bakanlığı ile 
ilgili gayretler tabiî diğer bakanlıkların da 
özel sektörün de gayreti olmuş veya olmakta
dır. Neden Türkiye'mizde bakanlıklar seviye
sinde böyle bir hamle yapılamasın? 

Dış ticaret gibi, hayatî bir konunun Türki
ye'de ayrı bir Bakanlığa sahibolması Güven 
Partisinin temennisidir. 1930 yıllarının çok 
farklı şartları ve sınırlı ihtiyaçları içinde ku
rulmuş olan Dış Ticaret Dairesi, bugünkü kad-
ra ve yetkileriyle plânın» «temel sorun dedi
ği» bu konuyu çözemez. 

Dış ticaret konusunda, çeşitli bakanlıklar ve 
merciler arasında ahenksiz şekilde dağılmış 

olan yetkilerin ahenkli hale getirilmesi buna 
bağlıdır. Bakanlar Kurulunda temel dâva olan 
ihracatın bir yetkili sözcüsü bulunmalıdır. Ta
rım sanayileşme, kredi, vergi politikasını ilgi
lendiren bütün kararname ve tasarıları dış ti
caretimizi tesiri açısından inceliyen bir yetkili 
bakan, pek çok hatayı önliyebilir. Dış pazar 
arama, standandardizasyon, ihracat kredisi, 
vergi iadesi maddi ve mânevi teşvikler konu
larında böyle bir Bakanlığın yapması icabeden 
çok iş vardır. 

Ticaret Bakanı, çeşitli konularda iş politi
ka hesaplarının ağır baskısı altındadır. Dış 
ticarete gerekli önem, vakit, kadro ayrılamı
yor. 

Güven Partisi olarak, ithalât ve ihracatın 
devletleştirilmesine karşıyız. Fakat, biraz ev
vel arz ettiğim teşvik tedbirlerine tarafta
rız. 

Muhterem arkadaşlar, ithalât ihtiyacını ala
bildiğine artıran iç tüketimi teşvik edici bir 
kısım montaj ve anbalaj sanayiinin g-erçekte 
«ithalât ikamesi» yapmaktan çok ithalât ihti
yacını artırdığını ifade etmek isteriz. Döviz ta
sarrufu sağlıyan, ihracat artıran, hammaddeyi 
değerlendiren sanayie öncelik verilmesi, zaru
reti ile karşıkarşıya bulunuyoruz. 

ihracatta vergi iadesi usulünün prensipte 
doğru ve faydalı olduğu halde, başka tedbirler
le beslenmediği için beklenen sonucu vermedi
ğini, kredili ihracatın faydalarını, ihracatçının 
risklerini karşılıyacak bir sigorta müessesesinin 
kurulmasının önemini belirtmek isteriz. Son 
Dış Ticaret Kararnamesindeki, ithalâtçı temi
natı karşılıklarının ihracatçıya verilmesi usu
lü, ihracat kredisini artırmak demektir. Fakat, 
teminat usulünün anti - Enflâsyonist bir tesiri 
vardır. Yeni usulde, bu tesirin yok olacağını bi
lerek toptan kredi ve para arzını ona göre ayar
lamak lâzımg-elecektir. Görüşündeyiz. 

iş tüketime yönelen ve ihracat yapmıyan 
gıda sanayiine yabancı sermayeyi sokma yolun
da 1969 programındaki bir hükmün tehlikele
rine de değinmek isteriz,. «Yabancı sermaye 
ateş gibidir iyi kullanılırsa faydalı olur. Yan
lış kullanılırsa yakar, mahveder. Yabancı ser
mayeye düşman veya hayran olmak, manasız 
bir hissî davranıştır. Yabancı sermayeyi akıllı 
bir şekilde kullanmak gerekir. Halen, yabancı 
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sermayenin yıllık kâr transferleri, aynı yılda 
gelen yabancı sermaye miktarını aşma yolun
dadır. Bu da tedbirli veya dikkatli olma zaru
retini gösterir.» 

İhracat alanında başarı gösterenlere mânevi 
teşvik olarak madalya veren ülkeler olduğunu 
hatırlatırız. Hâl böyle iken 36 dış temsilciliğin 
ve 67 meslek memurunun yetersizliğine dikka
ti çekeriz, ihracatı geliştirme merkezinin daha 
çok ilgiye lâyik olduğunu bu vesile ile belirt
mek isteriz. 

Yaş meyve ve sebze ihracı için daha çok 
firigorifik kara vasıtası ve gemiye ihtiyacol-
makla beraber yeni pazarlar bulunmalıdır. 
Plânlama bütçesi münasebetiyle arz ve temenni
de bulunduğumuz, hususlarda Ticaret Bakan
lığı Bütçesi münasebetiyle de temennilerimizi 
tekrarlıyacağım. Soğuk hava tertibatlı vasıta
ların ve traylerlerin onar aded filolar halinde 
oluşu yaş meyve ve sebze ile iştigal eden ha
kiki müstahsil veya kooperatiflerinin bu vası
taları almasına engel teşkil etmektedir. 

Bu sebeple bu on adedlik filoların adedini 
hattı asgariye indirmesi faydalı olur. Pazar 
mevzuunda da bizzat müşahedeme nazaran arz 
ediyorum, İran yaş meyva ve sebze mevzuun
da Türkiye için çok verimli bir pazardır, üze
rinde durulması müstahsil için olduğu kadar 
ihracatımızın gelişmesi yönünden de faydalı 
olur. 

1964 te tütünün kilosunu 151 sente ihracet-
miştik 1968 de 117 sente satmış bulunuyoruz. 
Keza bu yıl, pamuk ihracındaki düşük fiyatın 
âmiri dünya piyasasını yakinen izliyemeyişi-
mizden ve alakalılara zamanında bildirilmeyi-
şinden neşet etmektedir. 

Bu yıl Sümerbankın müstahsıldan alım yap
maması sebebiyle pamuk üreticilerinin büyük 
zarar gördüğünü belirtmek isteriz. Yanlış ka
rarlar yüzünden 1968 yılı pamuk üreticilerinin 
talihsiz bir yılı olmuştur. 

Esnaf ve sanatkârların kaza, hastalık, yaşlı
lık hallerine karşı sosyal güvenliğe kavuşturul
ması zarureti de vardır. «Esnaf ve sanatkârın 
yarma güvenle bakar hale gelmesi yolunda pro
gramlarda yer alan hükümler uygulanmamış
tı!'.» 

Zirai kredi alanındaki yetersizliklere ve ada
letsizliklere gelince; «Güven Partisinin bu 

mevzuda, zirai kredi konusundaki araştırma 
önergesi kabul edildi. Bütün parti grupları 
bu komisyonun çalışmasına yardımcı olurlar
sa, çiftçi ve köylümüze en büyük hizmeti yap
mış oluruz.» 

Gübre kredisinin, birçok hallerde, yüzde 
yüz faizli, pahalı bir tüketim kredisi halini al
dığını; birçok vatandaşın yüz liralık suni güb
re belgesini 50 lira peşin para karşılığında Zi
rai Donatım Acentasma devrettiğini; yurdun 
birçok yerlerinden gübrenin ucuz fiyatla Çu
kurova, Mersin ve Antalya bölgelerine satıldı
ğını iktidarın ıttılaına arz ederiz. Teknik Ta
rım teşkilâtının işbirliği sağlanır ve gübre kre
disi alan yurttaşın üretimi ve geliri artarsa, 
gübre kredisi faydalıdır. Gübre, toprağa git
mez, bu yüzden büyük kârlar sağlıyan bir 
acenta eli ile başka bölgelere aktarılırsa, güb
re kredisi fakir bölgelerdeki yurttaşın borç 
yükünü artıran bir gösteriş ve tüketim vasıta
sı haline gelir. 

Sırası gelmişken, gübre fiyatlarının yüksek 
oluşunda âmil olarak gösterilen Kütahya Azot 
Sanayii imalâtının, kuruluşundaki yüksek meb
lâğların tediye edilmiş olması, imalâtına tesir 
ederek pahalıya satılıyor. Fakat buna mukabil, 
bir miktar zararın da umumi bütçeden karşı
landığı bir gerçektir. Bu yerli imalâtın fiyatı
na göre, ithal mallarını da satışa arz etmeye 
devam edersek, Türk çiftçisi lüzumsuz yere 
birkaç firmaya ve bu arada Zirai Donatıma 
da fazla kâr ödemiş olacaktır ve oluyor. Ka
naatimizce, iç piyasadaki yerli imalâtımızı as
gari fiyat ile satarken ithal mallarının da, meş
ru kâr hadleri içinde satılması hususunun te
minini faydalı bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, üreticinin, emeği
nin karşılığını alabilmesi için her hangi bir 
ürünün, üretiminden tüketimine kadar, teşki
lâtlanması, iktiza etmektedir. Bu ekonomik 
teşkilâtlanma konusunda iki yıldan beri bir 
o;3İişme görüyoruz. Fakat bu faaliyeti, organi
ze bir halde hızlandırmak gerek. Mahsûlleri 
Türkiye ölçüsünde, ihtiyaca nazaran artmış 
olan müstahsıllar, artık, süratle teşkilâtlanmak 
istiyorlar. Bu, teşkilâtlanma hususu, bakanlık 
için büyük kolaylık sağlar Köylümüz, koope
ratifler kurarak mahsûllerini değerlendirmek 
istiyor. Ürünün üretiminden tüketicinin eline 

— 221 — 



C. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 2 

geçinceye kadar, her sahada teşkilâtlanma fa
aliyeti; modern ekonominin icabıdır. Bunun 
gerçekleşmesi, düzen yıkmaya lüzum olmadığı
nı ortaya koyar. Ayrıca, üreticiye faydalı ol
duğu kadar, tüketicinin ucuz mal almasını sağ
lar. Ancak, ihracatta düşünülen firigorifik 
tesisatlı araçların tenzilâtlı fiyatlarla ve bü
yük filolar halinde olmadan bu kooperatiflere 
verilmesi ve soğuk hava depolarının çok sayı
da inşası iç tüketimde taze meyva ve sebze 
yemek imkânını sağlıyacağı g-ibi, bozulmak, 
çürümek ve don vurmak g-ibi, millî bir serve
tin heder olması âfetlerini de önlemiş olur. 
Müstahsilin, bu tedbirler sayesinde mahsûlü 
değerlendirilmiş olur. 

Köy işleri Bakanlığına bağlı olarak, tarım
la alâkalı bir kooperatifçilik teşkilâtı vardır. 
Bu cümleden olarak, Toprak Su kooperatifleri, 
köy kalkınm asiyle ilgili hayvancılık, sütçülük, 
halıcılık ve çeşitli istihsal kooperatifleri sayı
labilir. 

Millet Meclisinden geçen kooperatifçilik 
hakkındaki kanun tasarısına göre, bu tarımla 
ilgili, kooperatiflerin teftiş ve murakabesini 
Ticaret Bakanlığına vermiş bulunmaktadır. 
önümüzdeki günlerde Yüce Senatomuzda mü
zakeresi yapılacak olan, bu kanun tasarısı mü
nasebetiyle sizlerden bir istirhamda bulunmak 
istiyorum. Müsaade ederseniz, çok eski bir 
teşkilât kanunu ve eksik kadro ile yönetilen, 
hayli yüklü konusu olan, Ticaret Bakanlığımı
za, bu mühim konuda da ok bir vazife vermi-
yelim. Aksi takdirde, hizmetler aksıyacak. Bir
çok formalite ve yazışma iki Bakanlık erkânı
nı meşgul edecektir. İhtisaslaşmış kooperatif
lerin alâkalısı olan, KÖyişîeri Bakanlığında tef
tiş ve murakabesi yapıldığı takdirde daha 
olumlu sonuçlar alınacağı inancındayız. 

Muhterem arkadaşlar, biraz da fiyat ve 
gıda maddeleri üzerinde durmak isteriz; ikti
darın klâsik bir tarifi olan: «fiyt arz ve talebe 
göre teessüs eder. Biz bunun dışında birşey dü
şünmüyoruz.» Fikrinin tatbikata ve modern 
Devlet anlayışına uygun düşmediğini ifade ede
riz. Tabiî tarif ilmî mânada doğru, fakat, ileri 
memleketlerde bugünün Devleti, arza ve ta
lebe tesir etmek suretiyle, denge hâsıl ediyor. 
İşte bu gözden uzak tutuluyor. 

i Fiyat politikasında üretici ve tüketici yö
nünden, dengeli bir fiyat politikası takibetmek 
gerektiği, yüksek malumlarınızdır. Hayat paha
lılığına âmil olan bilcümle yiyecek ve içecek 
maddelerinin menşeinden-tüketimine kadar, ge
rek vasıf, gerekse fiyat bakımından ciddî bir 
kontrol ve ayarlamaya tabi tutulması gerekir. 
Arfcıik, başı boşluk şuurunun aracıdan silin
mesi zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

Gıda nizamnamesi mer'i, Belediyeler Kanu
nu var, etiket arama ve koydurma mümkün, 
toptancı hal fiyatları günlük olarak neşir or-
ganiariyie tüketiciye duyurulması, mevzuat 
icabı iken bütün bu tedbirler ve buna mümasil 
tatbikat ihmal edilmiş haldedir. 

Açık halk pazarları, tüketiciye yeteri ölçü-
I de fiyat mukayesesine imkân vermiyor. Zira, 

•semtler değişik ve uzak, zaman kıymetli, me
sailer mâni, vasıta ücretleri emtianın fiyatını 
artırıcı bir faktör işte bu sebepledir ki, tüke
tici, semt satıcısını tercih etmeye mecbur kalı-

I yor. 
Bu sebepledir ki, fiyat hareketleri ile ya

kında alâkadar olmak gerek. 
Bunları arz etmekteki kastım, iktidar parti

si, zımni olarak liberalist görüşün savunucusu 
ve tatbikçisi imiş gibi görünüp, vatandaşı bu 
yoldan ikna etmiş olduğu içindir ki, bu işle 
iştigal edenler tutumlarını sorumsuzluk için
de tesbit ve tâyin etmektedirler. İşte zihni
yeti kaldırmak zaruridir. 

İkinci Beş Yılık Plâna baktığımız zaman, 
iktidarın karma ekonominin savunucusu ve 
tatibikçisi olması iktiza ediyor. Şu halde bu sis
temde başı boşluk yoktur. Arza müdahale ede
rek, serbest rekabetle talebi dengeli tutabilir. 
Bugünkü hayat şartları içinde, serbest rekabet 
piyasası halinde fiyat teessüsü; murakabe, arz 
ev talebe müdahale olmaz ise, tüketicinin aley
hine olmaktadır. 

j Bu müdahale ve tedbirleri bir millî korun
ma, bir sor küvet olarak mütalâa etmemenizi 
istirham edeceğim. Yukarıda arz ettiğim gibi 
arz ve talebin değişikliği yönünde yapılacak 
bir müdahaledir. 

Her gün, artan hayat pahalılığı, maaşlara 
i yapılan cüzi zamlarla giderilemez. Sebebi orta-
! dan kaldırmak iktiza eder, bu tip geçici ted-
I birler, hayatı bir kat daha pahalıiaştırıyor. Arz 
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ve talep kaidesini yukarıdaki arzım veçhile 
mütelâa edersek ve davranışımızı buna uydu-
rursak belki daha olumlu sonuçlar alırız. Bu
günkü mer'i mevzuat yetersiz ise, Hükümet 
yeni kanun tasarıları getirebilir. Kerşeyden 
önce, vazifeli tatbikatçı dairelerin, bilhassa 
belediyelerin bu yolda vazife şuuruna sahibol-
ması, aracıda da mesuliyet duygusunu yarat
mak iktifa eder, 

Biz sizden yanayız, himayenize sığınırız ka
naati artık kalkmalı kanun ve vazife şuuru hâ
kim olmalıdır. Ürsticinin emeğinin karşılığını 
alabilmesi için, istihsalin ziyadeliğini temin 
şart olduğu halde bu uğruda alınan tedbirler 
kâfi değildir. 

Bugüne kadar ihmâl edilen ve geniş bir is
tihsâl sahası olan buğdayı ele alacak olursak bu 
mahsûlün verimliliğini temin için Meksika tü
rü tohum getirdik. Hayırlı bir teşebbüs, teşek
kür ederiz. Ama, yeterli olmadığı gibi, umuldu
ğu ölçüde isabetli de değil, bu cins tohum 600 
metre rakıma kadar ekilebiliyor. Bir sahil 
şeridi mahsulü, bizim Anadolu mıntakalanmız 
başka tür mahsule daha elverişli bölgeler. Diğer 
bir ifade ile daha geniş buğday istihsal bölge
miz olan Anadolu, verimli tohum türünü işti
yakla bekliyor. (Bezestiye) buğday tohumu de
nemeleri biran önce bitmeli ve tatbikatına geç
meliyiz. Her geçen gün aleyhimize, gerek it
hal edilen tohumlar, gerekse sertifikalı tohum
lar çok pahalı. 120 -125 kuruşa tohum alan çift
çi, 77 - 78 kuruşa buğday satmaktadır. Bunun 
yanı sıra, maliyete tesiri olan suni gübre fiyat-
lan pahalı, zirai araç fiyatlan çok yüksek, ke
za akaryakıt fiyatı yüksektir. Çiftçi krediyi 
pahalıya temin etmektedir ve miktarı da azdır. 
ihtiyacına yeter kredi verilmemektedir. Ziraat 
Bankasının bültenlerde görünen kredinin 2 mil-
yan köylü üzerinde donduğuda bir gerçektir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçinin mahsulü
nü değer pahasıyla satması için kurulmuş bir 
teşekkül. Bir bakıma üretici ile tüketici yönün
den fiyat ayarlayıcısı. Fakat bu fonksiyonunu 
bihakkın yapamıyor. Sermayesinin çoo-ımu sa
bit tesislerde dondurmuş olduğu için ancak, 
reeskont kredileriyle iş yapacak hale gelmiştir. 
Bu sebeple, ödenen faizler satın aldığı buğday 
fiyatının artmasında âmil oluyor. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin alımdaki fiyat 
politikası müstahsili korum amaktadır. Bu ka

dar emtia çeşitlerinde fiyat artışlan olmasına 
rağmen buğday fiyatları düşük kalmıştır. Buğ
daya tek fiyat, verilişi ve borsa alım ve satım 
fiyatlannı göz önünde tutmadığı için hele ma
liyet hesaplan yapılmadan fiyat verilişi çiftçi
nin aleyhine olmaktadır. Bâzı bölgelerde ihtiya
ca yeter mahsul yetişmiyor. Ofis, asgari bir fi
yatla yapmıya kalkıştığı için yeteri alım yapa
mamakta, bir iki kuruş farkla mahallî tüccar 
almakta, sezon sonunda da yüksek fiyatla piya
saya intikal ettirmektedir. Sonradan bu bölge
lere nakliyet bedeli müstehlike intikal edecek 
olan bir masraf ihtiyar edilerek Toprak Mah
sulleri Ofisi teşkilâtınca buğday gönderilmek
tedir. işte bu duruma düşmemek için bölgeler 
itibariyle değişik f yat tatbikatı yapılırsa iyi 
sonuç alınacağı kanaatindeyiz. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin satıştaki fiyat 
politikasını da anlamaya imkân yoktur. Ekmek 
imâlinde 80 randuman esası kabul ve ilân edil
miştir. Türkiye'nin her yerinde tatbiki zaruri 
olduğu halde, Türkiye'nin her vilâyetinde ek
mek kaliteleri değişiktir. Toprak Mahsulleri 
Ofisi halk ihtiyacı, askerî ihtiyacı için, satışını 
depoda teslim 87 kuruştan yapar. Serbest satı
şı da 94 - 92 kuruştan yapar bundan da 65 ran
dımanlı un yapılabilir. Ortalama fiyat alımdı 
her sene ilân edilen, baş fiyatın üç - beş kuruş 
aşağısında olduğu halde satış fiyatı, yüksektir. 

Ekmeye fiyat verirken, tabiî mahallî bele
diyeler, hesaplannı Ofisin satış fiyatı üzerinden 
yaparlar. Bu durumda, Ofisin alım yaparken 
ilân ettiği fiyattan yüksek alım yapmış, bir İM 
kuruş fazla alım yapmış fakat Ofisin satış fi
yatından çok düşük stoklan bulunan, fabrika
törün durumu ihmal edilir, işte, sözlerimizin ba
şında Ofisin buğday üzerindeki, borsa fiyatlan 
hareketini göz önünde bulundurarak fiyat ver
mesinin uygunluğu buradadır. 

Buğday çiftçisinin gönlünün gani olduğu, 
teşhisi, mesul hükümetler tarafından konuldu
ğundan olacak ki, birçok problemleri hal tarzı 
bekler. Buna rağmen, solcusuna hedeftir, mali
yecisine hedeftir, anlaşılmaz bir muamma. Buğ
day çiftçisi aydınlık günler ümidiyle yaşatılır 
durur. 

Toprak Mahsulleri Ofisini eleştirirken, bir 
noksanlığa işaret etmek isteriz. Elindeki stok 
buğdaydan ihtiyaç bölgelerine bir miktar za-
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manında gönderilerek tanzim satışı yapmaları 
o bölge halkının tüccardan daha pahalıya buğ
day almasını önleyici bir tedbirdir, üzerinde 
durulmasını istirham edeceğiz. Bilhassa Doğu 
bölgelemiz için 

Netice olarak, Güven Partisinin görüş ve te
mennileri; yiyecek ve içecek maddelerinin nite
lik ve fiyat kontrolü ile ilgili mevzuat dağınık, 
yetersiz ve günün şartlarına uygun bulunma
maktadır. 

Yetki ve sorumluluklar, bölünmüş bir halde
dir. Sadece, buğday ekmek vediğer unlu mad
deler konusunda Tarım Bakanlığı, Ticaret Ba
kanlığı, T. C. Ziraat Bankası, Toprak Mahsul
leri Ofisi, belediyeler ve Sağlık Bakanlığı ayrı 
ayrı yönlerden ilgili ve yetkili bulunmaktadır
lar. Şu halde, reorganizasyona ihtiyaç büyük
tür. 

Toprak Mahsulleri Ofisini yeter malî güçle 
teçhiz etmek gerekir. 

Bu konuda olduğu gibi, diğer konularda da 
banka ve kredi mekanizmasını günün ihtiyaçla
rına uygun hale getirmek zarureti vardır. 

Sözlerimi burada bitirirken, Sayın Başkana, 
muhterem üyelere ve Hükümet ricaline tekrar 
saygılar sunar, 1969 Ticaret Bakanlığı Bütçesi
nin Türk Milletine ve Bakanlık erkânına hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, tatbikatçılarına 
şahsım, ve mensubu bulunduğum Güven Partisi 
adına, başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Or-
hon. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN OR-
HON (Giresun) — Muhterem Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri, A. P. Grupu 
adına Ticaret Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
bu konudaki görüşlerimizi arz etmeden önce, 
gTupum adına Sayın Bakanı, Bakanlık ve Ba
kanlıkla ilgili müesseselerin mümtaz erkânını 
saygıyla selâmlarım. Bakanlığın 1969 yılı büt
çesi üzerindeki tenkit ve temennilerimize geç
meden Ticaret Bakanlığının bugün iştigal konu
larım teşkil eden mevzuları kuşbakışı olarak 
şöylece göz atmakta fayda bulmaktayız. İktisa-
den gelişmekte bulunan ülkemizde, ekonominin 
çeşitli veçheleri ile yakından alâkalı Ticaret Ba
kanlığı bir taraftan henüz karakteristik vasfı 
ziraat olan Türkiye'mizde zirai ürün fiyatlarının 
himayesi, tüketim ve ihracata kadar aracı 

faaliyetlerinin düzenlenmesi, pazarlama şartla: 
rı, fayit dalgalanmalarını kontrol, ve fiyat is
tikrarın sağlama çarelerini arama, banka kredi
lerini ekonomik yararlara ve plân hedeflerine 
uygun ve daha ziyade istihsale yönetci şekilde 
düzenleme ve kullanılmasını sağlama, esnaf ve 
sanatkârların organizasyon ve kredi ihtiyaçla
rının karşılanması sorunları ile meşgul olan, 
anonim ve limited şirketlerinin kuruluşundan 
sermaye tezyid ve azaltmaları ile mukavelele
rinin tâdillerinden şirketlerin tasfiyelerine ka-
darki muamelâtı ile, Ticaret ve Sanayi Odaları 
ve Borsaları Birliği Kanununun uygulanmasına 
müteferri muameleler ile gerekli yerlerde bor
salar ihdası, sigorta şirketlerinin kuruluşundan 
tasfiyelerine kadar olan muamelâtı kontrol, öl
çü, tartı âletleri ile akaryakıt, elektrik havagazı 
ve su sayaçlarının muayeneleri, bir taraftan ta
rım kredi satış kooperatifleri ile birliklerinin 
ve bütün kooperatif şirketlerinin, şirketler ile 
tüccar birlikleri ile ilgili muamelât, diğer ta
raftan dış ticaret ilişkilerinin tanzimi, ve ticari 
mukavele ve anlaşmalar aktine ait esasların tes-
biti bunların tatbiki, dış ticaret münasebetleri
nin geliştirilmesi, sergi ve fuarların teşviki hi
maye ve bunlara katılmak gibi konuların ya
nında, ithalât rejimi karar ve yönetmelik ile 
liberasyon listeleri ve altı aylık devreler halin
de tahsisli ithal malları listelerinin hazırlanma
sı ve tatbikat sahasına intikal ettirilmesi ko
nuları ile iç sularla denizlerde yapılan balık av
cılığı ile alâkalı konular, yıldan yıla standart
ları artırılan maddelerimizin ihraç sırasındaki 
kontrol işlemleri, ekonomik hareketlerin etki ve 
görüşlerini tesbit ve takibe yarıyacak anketler 
yapmak, endeksler tanzim etmek gibi konularla 
iştigal etmektedir. 

Bakanlığın iştigal konularını aynı konularda 
Türkiye'mizde belediyelerden tutunuz da Ma
liye, Gümrük ve Tekel, Dışişleri, Tarım, Sana
yi ve Sağlık bakanlıkları gibi teşekküllerde va
zifeli bulunduğu dikkatinizden kaçmamıştır, 
buna eminiz. Bu yüzdendir ki, îç Ticaret, Teşki
lâtlandırma Genel Müdürlükleri, Dış Ticaret 
Dairesi Başkanlığı, standardizasyon konjonktür 
ve yavm, su ürünleri ve avcılığı işleri müdür-

I lüklerinin ana kadrosunu teşkil ettiği Tica
ret Bakanlığı, tatbikatta yukarda işaret et
tiğimiz müesseselerle vazife teadülüne düş-
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meşini önlenememektedir. Bunun âmili di
namik bir çağda ve bilhassa ekonomiye çe
şitli yönler veren İkinci Cihan Savaşı dünya
sının sosyal gidişatı karşısında, Ticaret Ba
kanlığının hâlâ İkinci Cihan Savaşı öncesi 
şartlarına göre, tedvin edilmiş bir teşkilât 
kanunu ile idare edilme gayretlerindedir. 
Bu yüzdenir ki, aslında karakteri icabı sü
ratli karar alınarak, halledilmesi icabeden 
ticari konularda, aksamalar doğmakta ev öz
lenen neticelere vasıl olunabilmesi ancak 
bu makamları işgal eden vazifelilerin vazife 
anlayışı ve idraki içerisinde şahsi inisiyatifle
rin istimali suretiyle çözülecek konular hali
ne inkılâbetmektedir. 

İhtilâl ertesi olayların ve o tarihlerdeki icap-
lı icapsız ihbarların doğurduğu tahkikat furya
sının sorumlu vazifeliler üzerinde yarattığı ür
kekliğin henüz izale edilmemiş bulunması ve bu 
gibi ahvalde bâzı vazifelilerin inisiyatiflerini 
kullanmamaktaki özürlerini de anlayışla karşı
lamak zjorunluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu 
sebepledir ki, konuların sahibini tâyin edecek 
ve vazifelilerin yetki ve sorumluluklarını belir
tecek bir kanuna ihtiyacın zaruretine ısrarla 
işaret etmek lüzumunu duymaktayız. Filhakika, 
Türkiye'mizin henüz merkezî idare reorganizas-
yonunun halli çalışmalarının ikmal edilmemiş 
bulunduğu bir sırada Bakanlık Teşkilât kanun
larının çıkartılmasının çabuklaştırılmasında bir 
fayda olamıyacağı mütalâası da kıymet kazana
bilir ise de Ticaret Bakanlığını ticari konularda 
siyaseti tesbit eden bir teşkilât olarak görmek ve 
bundan sorumlu tutmak istiyorsak, Ticaret Ba
kanlığı Teşkilât Kanununun biran önce çıkar
tılmasında zaruret vardır. Ekonomik hâdiseler 
her şeye rağmen hükmünü icra eder. Zorlama
lar karşısında birer tedbir olarak kabul etme 
durumuna girdiğimiz kanunlarla ve meselâ 933 
sayılı Kanunla Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarlığına tanınan yetkilerle siyaseti Ticaret 
Bakanlığı tarafından yürütülen bâzı konularda 
yetkiler Devlet Plânlama Müsteşarlığına arta-
rılmış ve sorumlu Ticaret Bakanlığına konunun 
sekreteryalığını ifâ etme görevi kalmıştır. Eko
nomik hâdiselerin inkişafı karşısında buna mü
masil alınabilecek tedbirler, zamanla bakanlık 
yetkilerinin daralabileceği endişesini bizlerde 
haklı olarak tevlidetmektedir. Bu yüzdendir M, 

Bakanlık Teşkilât Kanununun biran önce tedvi
ninde bu kadar ısrarla durmaktayız. 

Muhterem senatörler, her şeye rağmen ikti
darımız devresinde Ticaret Bakanlığı Hükümet 
programı ve seçim beyannamesindeki vaatlerine, 
serbest piyasa mefhumu içerisinde genellik, ale
nilik, eşitlik ve bilhassa istikrar prensiplerine 
sadık ve plân hedeflerine mutabakat halinde bir 
tatbikat içerisinde bütçelerden en az masraf pa
yı almasına rağmen büyük aksamalara meydan 
vermeden işleri yürütmede başarı göstermiştir. 
Bu muvaffakiyet de Ticaret Bakanlığını işgal 
eden bakanların şahsi tutumları olduğu kadar 
bünyesinde yetişmiş tecrübeli elemanların mev
cudiyeti de âmil olmuştur. Hükümet programı 
ve partimiz seçim beyannamesindeki prensiple
rin ilhamı ile müstahsilin kooperatif ve birlik
ler yönünden teşkilâtlanması ve bunların gerek
li tesis ve kredilerle takviyesi uğrunda 1968 yı
lında Bakanlık yoğun bir çalışmada bulunmuş 
ve âdeta geçen yıl bu konuda bir hamle yılı ol
muştur. 

iktidarı devraldığımız 1965 yılında 6762 sa
yılı Ticaret Kanunu hükümlerine tabi koopera
tif adedi 3310 iken, 1968 yılı sonunda bir misli 
artışla 6 613 e baliğ olmuştur. 2836 sayılı Kanu
na tabi kredi kooperatifleri sayısı 1 734 ten 
1 Diö ya, bunlara bağlı köy adedi 18 458 ten 
19 444 e, ortak miktarı 1 milyon 91 bin 182 den, 
1 milyon 244 bin 368 e ve bu kooperatifler ka
nalı ile tevzi edilen kredi miktarı 997 milyon 
640 bin liradan, 1967 sonu itibariyle 1 milyar 312 
milyon 400 bin lira, 15 Kasım 1968 tarihi itiba
riyle de % 78 bir artışla 1 milyar 773 milyon 
341 bin liraya yükselmiştir. Ortak başına va
sati ikraz 1965 in 914 lirasına mukabil bugün 
1 925 liraya ulaşmıştır. 2834 sayılı Kanuna gö
re kurulan satış kooperatiflerinden kooperatif
lerdeki hamle daha yüksek bir seviyeye ulaşmış, 
1985 yılındaki 231 satış kooperatifine mukabil 
1968 ylunda bu rakam 422 ye yükselmiş ve bağ
lı bulunduğu birlik adedi 14 ten 24 e ulaşmış
tır. Halkımızın % 70 ten fazlası geçimini henüz 
tarımdan sağladığı ve millî gelirimizin takri
ben % 40 mı ticaret gelirlerimiz ise % 80 kısmı 
zirai faaliyetlerden doğduğu dikkate alındığı 
takdirde, Bakanlığın bu konudaki mesaisini tak
dirle karşılamak gerekir. Nitekim Kalkınma 
Plânının öngördüğü genel ilkelerin ışığı altında 
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icra plânında yer alan tedbirlere uygun olarak 
iktisadi önemlerine göre bakanlık zirai mahsul
leri madde grupları itibariyle mütalâaa ederek 
tetkik safhasına almış, istihsalden io ve dış pa
zarlamaya kadar geniş bir çalışma içerisine gir
miştir. 

iktisaden gelişmekte olan memleketlerde is
tihlâk konusu her zaman ayrı bir önem taşır. 
Tediye muvazenesi acık veren bir ülke olmak iti
bariyle de ihracatın önemini ayrıca belirtmeye 
lüzum olmasa gerektir. Bu bakımdan Bakanlı
ğın iç ve dış pazarlama çalışmalarını takdirde 
izlemekte ve iş tutum şekli sonucun başarıya in-
kilâbedeceği kanaatini bizlerde haldi olarak tev-
iidetmektedir. Ezcümle elma. patates, soğan, 
bakliyat, zeytin ve zeytinyağı, narenciye, yer
fıstığı, kırmızı biber, şeftali sebze, tiftik müs
tahsilinin teşkilâtlandırılması neticesinde, bü
yük kısmı Güney - Doğu bölgesini kapsayan 
Güney - Doğu Bölgesi Tarım Satış Kooperatif
leri birlikleri ile 59 satış kooperatifini bünyesi
ne alan Elma Tarım Satış Kooperatifleri Birli
ğinin kurulması, Doğu - Karadeniz Bölgesinde 
28 balıkçı kooperatifinin bir birlik etrafında 
toplanmış bulunması, gibi misaller çalışmaları
nın başarı ile sonuçlanacağı hususunda bizlerde 
yerleşen haklı kanaatin âmilleridir. Diğe^ bir 
âmil de çabuk bozulan zirai mahsullerin muha
fazası ve ihracının sağlanmasını teminen ithal 
edilmiş 14u aded frigorifik kamyonla birlikte 
Türkiye çevresinde bir soğuk depolama zinciri 
plânlamasına başlangıç olarak 31 yerde toplam 
depolama kapasitesi 52 Mn olan ve yatırırı in
tan. 64 milyon 920 bin Tl. na baliğ olan soğuk 
hava depolarının projelerinin hazırlanması ve 
yatırımlarının realizasyonu için mahallî koope
ratifler ve belediyeler, ziraat odaları ve eşhasın 
da iştirakiyle soğuk depoculuk limited şirketle
rinin kurulmasına başlanmış bulunmasıdır. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, 
iîîtidarımız devresine kadar Toprak Mahsulleri 
Ofisi kanalı ile yalnız Hububat ve Tekel Genel 
Müdürlüğü eliyle tütün üzerine daimilik göste
ren ve zaman zaman fındık ve kuru üzüm için 
jdeta tesadüflere terk edilmiş ve hâdiselerin zor-
.amaları ile icra edilen destekleme alımları ve 
nüstahsıl teşekkülleri olan birliklerin ortakla-
-ından iştigal sahasına giren ürünlerinin muba-
'aalarındaki aksamalar 1965 ten sonra secim be

yannamemiz ve Hükümet programımızdaki 
prensipler çerçevesinde destek gören ürünlerin 
çoğaltılması suretiyle, geliştirilmiştir. Rekolte 
tahminlerine göre kampanya başında birliklerin 
ihtiyacı olan kredilerle teçhizi ve kampanya 
müddetince mubayaaya devam suretiyle istikra
ra kavuşturulmak suretiyle müstahsıla emniyet 
sağlanmıştır. Ezcümle, iktidarı devraldığımızda 
tarım satış kooperatifleri Birlikleri eliyle yal
nız fındık ve kuru üzüm için tatbik edilmekte 
olan destekleme alımları pamuk zeytinyağı, 
kuru incir antepfıstığına da teşmil edilmiş ay
rıca bunlara 1966 yılında pirinç ve 1968 den 
itibaren de çeltik mahsulü ilâve edilmiştir. 

Satış kooperatiflerinin teşkilâtlandırılması 
ve zamanında kredilerle donatılması birliklerin 
faaliyetlerini daha müsmir bir hale getirmiş, 
ezcümle elma, bakliyat, yerfıstığı, kırmızı bi
ber, zeytin, koza ayçiçeği gibi ürünlerle iştigal 
eden birliklerin bu ürünleri ortaklarından mu
bayaa işlemleri istikrara kavuşturulmuştur. 
Destekleme mubayaalarında fiyatların tâyini 
realist ölçülere dayandırılmış, maliyet fiyatla
rı ile dünya piyasa fiyatları nazarı itibara alın
mak suretiyle emniyet temin edilmiştir. 1964 
1965 devresinde bu konulara tahsis edilen kre
di 623 milyon lira iken bu miktar 1968 - 1969 
kampanyasında 1 milyar 825 milyon liraya 
baliğ olmuştur. Tarım satış kooperatifleri bir
likleri adına verilmiş krediler bu seviyeye ba
liğ olmakla beraber, daha ziyade birer müs
tahsil teşekkülü olan bu birliklerden bâzıları
nın seçim yolu ile gelen idare heyetleri bakan
lığın sağladığı bu imkânları kötüye kullanma 
temayülünde bulunduğu da bir gerçektir. Her 
bilanço devresi umumi heyetlerinin toplanması 
icabeden bu birliklerin genel kurullarının top
lanamamış olması bâzı birliklerde böyle tema
yüllerin doğmasına sebebiyet vermiştir. Bu 
konuda büyük bir müstahsil kütlesinin yakın 
menfaatleri ile ilgili Fisko - Birliği misal ola
rak vermek mümkündür. Bu birliğin bir israf 
yuvası olmaktan ve hoş görünmiyen tutumları 
ile her gün ortakların itibarını kaybeder du
rumdan kurtarılmasını bu bakanlıktan bekle
mekteyiz. Bu arada bakanlığın hazırladığı im
kân ve verdiği direktifle âdeta bir spekülâs
yon havasına girmiş ve ihraç fiyatları Tür
kiye'deki mubayaa fiyatlarının altına düşecek 
hale gelmiş bulunan fındık piyasasının ıslahı 
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konusunda alınmış bulunan tedbirleri takdirle 
karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Fındığın 
dış memleketlerde tanınması için Amerika'ya 
yapılan ihracatta yalnız Fisko - Birlik'e tanı
nan tenzilâtlı satış tatbikatımn ihracatta özel 
sektör ile Fisko - Birlik arasında haksız bir 
rekabet doğurduğu endişesindeyiz. Bu açıdan 
birkaç yıllık tatbikatın yeniden gözden geçi
rilmesini ve haksız rekabetin önlenmesini te
menni etmekteyiz. 

Muhterem senatörler, geçen yıl üzerinde 
çok söz edilen ve muayyen çevrelerce speküla
tif bir havaya sokulmak arzulanan paramızın 
değeri üzerindeki dedikodulara rağmen, Hükü
metin çok yönlü tedbirler içerisinde para ve 
kredi politikasını bir taraftan kalkınma he
deflerinin gerçekleştirilmesi ve diğer taraftan 
ekonomik ve moneter istikrarın korunması isti
kametindeki başarılı çalışmaların yürütülme
sinde ticaret Bakanlığı kendisine düşen gö
revleri dikkatle yerine getirmiştir. Ekonomisi 
geniş nisbette ziraate dayalı memleketimizde 
de tarım sektörünün finansmanında en büyük 
vazifeli Ziraat Bankasının 1968 yılı çalışmala
rı kaynak ve imkânlarının kısmi küllisini ta
rım sektörüne tahsis etme yolunda olmuş ve 
ayrıca çiftçinin kredi ihtiyacının en elverişli 
şekilde sağlanması istikametinde yeni tedbir
ler almış bulunduğuna memnuniyetle işaret et
mek itseriz. Tarım kredi kooperatifleri ortak
larına tahsis edilen plasman miktarlarındaki 
artışlara yukardaki maruzatımızla bir nebze 
temas etmiş bulunduğumuzdan tekrar bu ko
nuya girmeden, doğrudan doğruya bankadan 
kredi alan müstahsıllara plân hedeflerine uy
gun olarak kısa vadeli suni gübre hayvancılık, 
sertifikalı tohumluk, öncelik alan ihraç mah
sulleri ile diğer kısa vadeli zirai kredilerde 
büyük artışlar vukua geldiği ve orta ve uzun 
vadeli olarak verilen teçhiz kredileri, zirai 
mücadele alet ve ekipmanları, hayvancılık kre
dileri plâsmanlarındaki dikkate şayan geliş
meleri ve ziraat sanat ve pazarlama araç ve 
tesisi kredisinin ihdas edilerek bu bölüme yüz 
milyon liralık plasman tahsis edilmiş olmasını 
memnuniyetle tebarüz ettirmek isteriz. 

1964 yılında iki vilâyette başlanılmış bulu
nan zirai kalkınma kredileri 1968 yılı içerisin
de 15 ile teşmil edilmek suretiyle çiftçinin her 

türlü yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarını 
yeter ölçüde ve müessir bir kontrol altında 
geliştirilmesi konusundaki çalışmaları dikkatle 
takibetmekteyiz. Bu arada kredi uygulama
larında memleket gerçeklerine uygun ve çift
çinin zamanında süratli krediye kavuşturulma
sı hususunda alman tedbirler meyanında ikraz 
ölçülerinin artırılmış olduğunu, şubelere tanı
nan şahıs hadlerinin yükseltilmiş bulunduğu
nu zikretmeyi faydalı görmekteyiz. 

1965 ten beri imkân ve kaynakları nisbetin-
de ve her yıl daha büyük gelişmeler gösteren 
tarıma müteveccih bu çalışmalar yanında 440 
sayılı Kanunun amaçlarını teşkil eden kârlı
lık, verimlilik ve kaynak yaratılması görevle
rini ifa edebilmek ve banka işletmesi olarak 
faaliyet gösterdiği piyasalarda yurdun çok ye
rinde tek banka olarak çalıştığı ve memleketi
mizde en büyük tasarruf mevduatını nezdinde 
toplamak maharetini göstermiş bulunduğu da 
dikkate alınmak suretiyle, mevduat kaynakla
rını daha rasyonel bir şekilde işletmek üzere, 
ticari kredi alanındaki gayretlerini teksif et
mesini temenniye şayan bulmaktayız. 

Küçük sanat erbabı ve esnafın ekonomik 
ve sosyal yönden refaha kavuşturulması de
mokratik memleketlerde rejimin teminatı ola
rak görüldüğünde şüphe yoktur. Son yıllarda 
memleketimizdeki esnafın teşkilâtlandırılması 
ve kooperatifler bünyelerinde toplanmaları 
çalışmaları Halk Bankasının rehberliği altında 
çok büyük inkişaflar göstermiştir. 1965 yılın
da 263 kooperatifle 99 718 ortağı bulunan es
naf kefalet kooperatiflerinin 1969 da 406 ko
operatif halinde 168 000 ortağı camiasında teş
kilâtlandırmış olmasına işaret etmek isteriz. 
Bu kooperatifler kefaletiyle dağılan krediler
deki inkişaf ise göğüs kabartıcı olarak müşa-
hade edilmektedir. Meslekî kredilerin toplamı 
1965 te 312 300 liradan 1969 da 1 250 000 lira
ya yükeslmiş bulunmaktadır. Nominal serma
yesinin 1 milyar liraya çıkarılması hakkında
ki kanunun kabulünden sonra bankanın yurt 
ölçüsündeki hizmet seviyesinin daha da yükse
leceğine inancımızı ifade ederken bu bankanın 
kaynaklarının inkişafında sağladığı büyük ba
şarıyı da memnuniyetle ifade etmeyi zevkli 
bir vazife sayarız. Ancak makina ile, makina 
edinme ve tesis kredileri ve küçük esnafın si-
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te yapımı için verilen kredilerde faiz hadleri
nin daha mâkul bir seviyeye indirilmesini de 
temenni ederiz. 

istihlâk kredisi yönünde kendisinden hiz
metler beklenen Emniyet Sandığının sermaye 
bakımından takviyesi lüzumuna işaret ederken 
Meclise intikal eden kanun tasarısının biran 
önce tedvinini temenni etmekteyiz. 

Yurdun en ücra köşelerine kadar yerleşmiş 
teşkilâtı ile müstahsilin emeğini değerlendir
mekte ve şehir ve kasaba halkının ekmeklik 
hububat ihtiyacını karşılamakla görevli Top
rak Mahsulleri Ofisinin geçen, yıl kötü hava 
şartlarının doğurduğu düşük hububat rekolte
sine ve serbest piyasa rekabetine rağmen mu
vakkat mubayaa ekipleri kanaliyle mubaya 
seviyesini yükseltmesi çalışmalarını ve kanuni 
stoklarını bulundurmak yolundaki dikkatini 
ve zamanında ithalâta teşebbüslerine tevessül 
eylemesini takdirle karşıladığımızı beyan ede
riz. 

Memleket ekonomisinde büyük bir potansi
yel arz eden hayvancılığımızın geliştirilmesin
de istihsal bölgelerinden tüketim merkezlerine 
canlı hayvan sevkiyatının sebebolduğu millî 
servet ziyamın önlenmesinde ve iç ve dış pa
zarlamada kendisinden büyük hizmetler bek
lenilen Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlü
ğünün genel müdürlük vazifesinin kendisini 
murakabe ile görevli bir bakanlığın sorumlu 
elemanı tarafından vekâleten tedvirindeki 
mahzurlara işaret ederek bu müessesenin biran 
önce asil bir umum müdüre kavuşturularak 
çalışmalarındaki verimin yükseltilmesini ve 
bilhassa yatırım programının zamanında tahak
kuku için gerekli tedbirlerin alınmasını arza 
şayan bulmaktayız. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
1968 yılı ilk onbir aylık devresinde ihracatımız 
muvakkat rakamlar olarak 439 milyon doları 
bulmuştur. Henüz elde edemediğimiz Aralık 
ayı rakamları Aralık ayının ihracatta faal bir 
ay olması itibariyle 520 milyon dolar seviye
sine yaklaşacağı ümidini vermektedir. İhraç 
kalemlerimiz tetkik edildiğinde bu yıl bâzı 
maddelerin ihracatında artış ve bâzı maddele
rin ihracatında da noksanlık görülmektedir. 
Ezcümle 11 aylık devrede küçük baş canlı hay
van, narenciye, çekirdeksiz kuru üzüm, krom 
cevheri, pamuk ve pamuklu mensucatta 1967 

yılına nazaran 27 milyon 141 dolarlık artış 
vardır. Buna mukabil aynı devrede tütün, iç 
fındık, zeytin, yağ, şeker, bilister bakırı, büyük 
baş canlı hayvan gibi maddelerde de ceman 
44 088 bin dolarlık noksanlık görülmektedir. 
Şayanı şükran olan cihet sanayi mamulleri ih
racatımızda bir düşüklük yoktur. Bu konuda 
1968 yılı içerisinde önemli kararlar alınmış ve 
tedbirler konulmuştur. Ancak iktisadi tedbirler 
muayyen bir zaman içerisinde neticelerini vere
ceklerine göre bu kararlardan müspet neticeler 
beklemeye hakkımız vardır. Bu tedbirlere 
şöylece göz attığımızda mamullerimize ihraç 
gücü kazandırmak için 361 sayılı Kanuna müs
teniden meriyete giren kararnamelerle 78 yeni 
mamul vergi iadesi sisteminden faydalandırıl-
maktadır. ihraca konu mamullerin ham yar
dımcı maddeleriyle ambalaj maddelerinin it
halâtında ihracedilen mamulün para sahasına 
g'öre ihtiyaç duydukları dövizlerin tahsislerin
de kolaylık transfer önceliği gibi tedbirler, 
banka ve sigorta şirketlerinin ihracat kredile
rinden almakta oldukları banka ve sigorta 
muameleleri vergisi Damga Resmi ve diğer re
sim ve harçlardan muafiyet ki, yüzde 2 rad
desinde bir ucuzluk temini. Serbest döviz kar
şılığında yapılacak ihracatın finansmanında 
açılacak kredilerde uygulanmakta olan faiz 
haddinin yüzde 3 oranında Merkez Bankası 
nezdindeki sellektif kredi fonundan karşılan
mak suretiyle ucuzlatılmış bulunması, son ilân 
edilen ithalât rejimi kararları hükümlerine gö
re ithalâtçılarımızdan alınarak Merkez Banka
sında özel bir hesapta toplanacak teminatların 
yüzde 25 inin ihracat kredilerine tahsisi gibi 
hususlar bizde bu haklı kanaatin taassülüne 
âmil bulunmuştur. 

ihracatımızın henüz yüzde 75 - 80 i tarım, 
yüzde 15 ilâ 20 si sanayi mamulleri, yüzde 3 
ilâ 5 i yer altı servetlerimiz madenlerden ol
duğu ve memleket gerçekleri bakımından bu 
sahalardaki işletmeciliğin kredi kifayetsizliği 
dikkate alındığı takdirde bugün mütevazi ölçü
lerle başlanılmış bulunan ihracattaki ucuz kre
di sistemi tatbikatının geliştirildiği takdirde 
çok müspet sonuçlar elde edileceğine kaaniiz. 
Esasen bâzı ihraç mallarımızda prefinansman 
tatbikatı ile neticelerinin bakanlığın gözün
den kaçmadığına emin olarak ihracattaki fi-
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nansman çalışmalarının daha da artırılmasını 
temenniye şayan bulmaktayız. 

ithalâtımız süratli bir kalkınmanın ihtiyaç 
gösterdiği yatırım tesisleri ve malzemesi, sa
nayide işletecek hammadde ve tüketim mal
ları olarak yapılmakta ve özellikle plân he
deflerine uygun bir şekilde tahakkuk ettiril
mesine itina gösterilmektedir. Vasati olarak 
yüzde 47,5 tarım malları, yatırım malları, yüz
de 47,5 sanayi hammaddeleri ve yüzde 5 tüke
tim malları olarak plânlanan ithalâtımız 1968 
yılının ilk on aylık devresinde 1967 yılının 
aynı aylarına nazaran yatırım malları, makina 
teçhizatı ithalâtında 44 milyon dolarlık bir 
artış gösterdiğinden bu konuda program hede
finin tahakkuk edeceğine ve fakat sanayi ham
maddeleri ithalât seviyesinin hedefe ulaşamı-
yacağına ve tüketim mallarında ise yüzde 50 
bir düşüklük olacağını göstermektedir. Kal
kınma plânımızın 1967 yılı ithalâtını 800 mil
yon dolar, ihracatı 510 milyon dolar olarak 
öngörmüş ve dış ticaret açığını 290 milyon do
lar olacağını kabul ettiği yüksek malûmları
dır. Buna mukabil tatbikat ithalâtımız 684,7 
milyon, ihracatımız 522,7 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiş ve 1967 dış ticaret açığı 162 mil
yon dolar olarak 128 milyon dolar lehte bir 
farkla neticelenmiş idi. 1968 yılı programı ise 
ithalât 835 milyon dolar, ihracat 540 milyon 
dolar, dış ticaret açığı ise 295 milyon dolar 
olarak öngörülmüştür. 1968 yılının ilk 11 ay
lık tatbikatında ithalât 702 milyon dolar, ihra
cat ise 439 milyon,dolar olmuştur. Bu suretle 
de 1968 yılı dış ticaret dengemizde plânda ön
görülen miktara göre 32 milyon dolarlık leh
te bir fark çıkacağını kabul etmek gerekmek
tedir. 

1969 yılının dış ticaret çalışmalarında ve 
bilhassa ihracatta yeni bir hamle yılı olacağı 
yukarda arza çalıştığımız bakanlık faaliyetle
riyle bizlerde ümit yaratmıştır. Ekonomik kal
kınmamızın mihverini teşkil eden yatırımların 
plân hedefleri... 

BAŞKAN — Sayın Orhon, vaktiniz bitti. 
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — 

Bağlıyorum efendim. Dâhilinde geliştirilmesi 
hürriyet içinde hızlı kalkınmanın sağlam te
meli olacak ve zamanla daha geniş ve fakat 
yıldan yıla açık miktarı azalan bir dış ticaret 
hacmına kavuşacaktır. 

Ticaret Bakanlığının 1968 yılı çalışmaları 
bizim bu inancımızı teyideder yolda bulunmak
tadır. 

Grupum adına görüşlerimi bu şekilde it
mam ederken, hepinizi saygı ile selâmlar, 1969 
bütçesinin bakanlığa ve memlekete hayırlı ol
masını dilerim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker. Yok. Sa
yın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, Ticaret Bakanlığı, memleketimi-

| sin meseleleriyle çok yakından ilgili bir Ba
kanlıktır. Ve bu bakanlık üzerinde çok konuş
ma olur. Bu bakanlığın durumu iktizasmdadır. 
Sebebine gelince bu bakanlıkta karşılıklı men-
faatlar her saman karşı karsıya gelebilir. O 
halde bizim için hayati bir ehemmiyet taşıyan 
Ticaret Bakanlığının üzerinde hep beraber has
sasiyetle durmamız ve yardımcı da olmamız ge
rekir. Benim kanaatim Türkiye kalkınan bir 
memleket halindedir. Bunda ittifakımız var sa
nayi bakımından gelişiyoruz. Ve aynı zamanda 
da istihsalimizde de bâzı noktalarda gelişme
ler var. Hava şartları normal olduğu halde bu 
artışlar daha fazla. O halde sıkıntı şundan ge
liyor. İhracaat meselesi. Bu ihracaat meselesi 
üzerinde hepimizin hassasiyetle durmamız lâ
zım. Yani pazar meselesi. Bugün benim ka-
natimce emperyalizm bir milletin gelip de di
ğer milletin ülkesini zaptetmesi, orada otur
ması değil. Bu bundan çıkmış. Tamamen ikti
sadi meselelere dayanıyor. Ve sanayide geliş
miş memleketler pazar arıyor. Ve bu sanayide 
gelişmiş milletlerin rekabeti bir birine yakınlığı 
düşmanlığı yine pazar meselesinden doğmuş
tur. Eğer Türkiye'de, bir Orta - Şarkta kar
gaşalık varsa yine sanayileşmiş memleketlerin, 
3/ine kendisine pazar araması nihayet orada 
kendilerine ittifak edecek milletlerin kendine 
doğru çekmesi keyfiyetinden ileri geliyor. Bi-
.zim hamdolsun Türkiye'mizin coğrafi durumu 
itibariyle ve Allanın bize vermiş olduğu niğ-
metleri itibariyle zengin bir-memlekettir. Biz 
bu memleketimizin gerek coğrafî durumundan 
gerekse de ondan sonra veriminden faydalan
mamız lâzım. O halde bizim için mevzubahso-

I lan şey sanayileşen gelişen Türkiye'nin pazar 
meselesi yani mallarını satacak yer bulması. 

| Şimdi Türkiye'mizde elmacılık gelişti. Elmacı-
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lar elmalarını sevk edecek yer bulamıyor. Müs
tahsil zorluk çekiyor. Bunun daha önceden el-
macılık gelişirken pazarlama meselesinin ele 
alınması iktiza eder ve lâzımdır. 

Arkadaşlar, yakında bir Irak komşumuz 
var, Irak ayakkabılarını hazır elbiselerini baş
ka memlektlerden getirir, italya ingiltereden 
yani yakın komşumuz. Bizim ayakkabıcıları
mız en ucuz ayakkabılarını satarlar fakat en 
yakın yerde pazar bulamazlar. Yine Sümer-
bank tekstil sanayiinde de gelişmişiz. Yine 
bu gibi mallarımızı satacak yer bulamıyoruz. 
Müşkiiâta uğruyoruz Biz öteden beri fikrin 
müdafaasını savunuculuğunu yaptık. Dedik ki, 
bizim öteden beri tarihi kader birliği yapmış 
olduğumuz islâm memleketleri bizim için ga
yet elverişlidir. Bu elverişli pazarları ele al
mak lâzımdır. 

Şimdi ben bilhassa Ticaret Bakanına teşek
kür ederim, islâm memleketleriyle ticari mü
nasebetlere girmiş ve Kuveyt de bir sergi veya 
emtiamız gittiği vakit kapışıldığmı hep söyle
mişlerdir. Gama Umum Müdürü de söyledi bu
nu. Diğer memleketler için de yine bu öyledir. 
E, kaçakçılık da bu bakımdan süratle karşılan
mış olabiliyor. Bunu biz önliyebiliriz. O halde 
parlömenterler olarak, münevverler olarak biz 
kendimize dost, mütefik memleketler aramak 
mecburiyetindeyiz ve bu Orta Şark milletlerinin 
dostluğunu kazanmak mecburiyetindeyiz. Ve 
Ticaret Bakanlığımız yalnız burası değil, bil-
hasa bunların üzerine bilhassa çok daha eğil
mesi lâzım, onların zevklerine göre mesele
lerimizi artırmalıyız, istihsallerimizi artır
malıyız. Bu noktada Ticaret Bakanı daha 
faal olabilir, olması da lâzım. Bakıyoruz 
bütün devlet erkânı gezileri Batı memleketle
rine oluyor. Olmasın değil. 69 milyon liraya ya
kın bir para veriliyor. Tetkikatta bulunuyor 
müdüran zümresi filân. Bu tetkiklerden kar
şılıklı gidip gelmelerden ne gibi ne netice ala
biliyoruz. Tahmin ediyorum bize nazaran da
ha geri kalmış memleketlerle temas ettiğimiz 
takdirde hattâ uyanan Afrika memleketlerine 
baktığımız zaman biz çok daha iyi neticeler 
alabiliriz. Bu neticeler bizim için ehemmiyetli
dir. Buna başka memleketlerin tesiriyle yan 
baktık bu ülkelere. Uzunboylu tesirlerle on
ları bize düşman veya biz de onları öyle gör

dük. Bu fobiden kurtulmak lâzımdır. Aynı za
manda Bakanlığın bâzı teşkilâtlarına da bun
dan bir vazife düşüyor. Diğer teşkilâtlarının 
çalışması zannımca memnuniyet vericidir. Bil
hassa Ziraat Bankası halka doğru bir eğilme 
başlamıştır, zirai kredileriyle. 

Halk Bankası cidden küçük sanatkârları 
kalkındırıyor. Yalnız Halk Bankası bu küçük 
sanatkârları kalkındırırken; onore etmek mec
buriyetindedir. Bâzı pilot bölgeler almış. Bu pi
lot bölgeler üzerinde çalışıyor. Ama sanatkâr
ları çok daha organize etmesi lâzımdır. Malın 
kalitesine önem verilmesi lâzım ve bu sanat
kârlar istihsalini yaptıkları vakit onları sevk 
edecek yerlerde bulması yine Halk Bankasının 
öncülüğüne bağlı. Bu öncülüğü Halk Bankası
nın ele almasını, yapmasını ben canı gönülden 
arzu ederim hattâ benim kanaatimce Halk Ban
kası bir nevi eski Lonca Teşkilâtının sistemine 
bürünmek mecburiyetindedir. Onun karakte
rine bürünmek mecburiyetindedir. Lalettayin 
bir insanın gelişigüzel, ki bunu sanatkârları
mız da dert yanıyor. Ben diyor bakır kabımı 
tam bakırdan yapıyorum, öbürü biraz ucuza 
mal etmek için bir demir çubuk geçiriyor. De
mir çubuk geçirdiği takdirde o paslanıyor ve 
mal kalitesiz oluyor^ diyor. Ben bunun böyle 
olmasının canı gönülden arzu ederim diyor. 
O halde bunun kalitesini kim tâyin edecek ve 
kim bunun üzerinde duracak? Sanatkârları on
ların teşkilâtlarını kim organize edecek? Bir 
misal vereyim bizde sobacılar derneği var. 
Ve demirciler derneği var. Sobacılar derneği 
öteden beri sacını tüccardan alırdı, e, Karabük-
ten daha ucuza alabiliyordu, Ereğli'den daha 
ucuza alabiliyordu. Onlar teşvik edilmediği 
takdirde tüccara daha fazlasiyle alıyor, para da 
tüccara kalıyordu. Bizim teşvikimizle Ereğli-
den aynı zamanda Karabük'ten doğrudan doğ
ruya sacını alan, parasiyle alan esnaf kal'kındı 
ve derneğin hayli bir parası oldu. Esnaf da 
böyle bir kalkınmanın içine girdi. E, o halde 
Halk Bankası her teşkilâtiyle halka önderlik 
etmek ondan sonra onları organize etmek vazi
fesiyle mükelleftir. Ve bu olmadığı müddetçe 
cidden olmaz. Şunu kabul edelim ki, bizim mem
leketimizde malların kalitesi düşüktür. Bir 
Standartlar Enstitüsü var duyarız ismini, fa
kat bunun faaliyeti hakkında, ne yaptığı hak-
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kında gözle görülür bir şey gözümüze batmı
yor. Bu sadece oturttuğu yerde kalacaksa, 
ismi anılacaksa bunun faydası olmıyacak de
mektir. Bunun daha faal olması iktiza ediyor. 

Arkadaşlar, bir de kaani olduğum bir me
sele var. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. 

Şimdi fiyat meselesi. Bizde bir fiyat poli
tikasına zaruret var. Bu fiyat politikası olma
dığı müddetçe bâzı pahalılılkların önüne geçe-
miyeceğiz. Arz edeyim, meselâ kim kazanıyor? 

Bizim Kayserimden pastırma buraya tücca
ra emin olunuz toptan 13 - 14 liraya geliyor. 
Dışanda bu pastırmanın kilosunu 25 liradan 
ve iyisini 27 liradan yiyoruz. Şimdi bunu ka
zanacak diye kendi haline bırakmak mecbu
riyetinde miyiz? Eğer aşırı cereyanlara biz 
imkân, ihtimal vermiyeceksek, bu bizim va
zifemizdir, cesaretle bunların üzerine parmak 
basmamız lâzımdır. Gelişigüzel kazançlara ma
ni olmamız lâzım. Ben her zaman söylerim, 
dedeleriniiz gayet güzel söylemişler: «Bir kızı 
kendi haline bırakırsan, ya davulcuya varır, 
ya zurnacıya.» Bir hükümetin murakabesi, 
kontrolü olmazsa, Hükümet nazım rol oyna
mazsa elbette satışta büyük farklılıklar ola
caktır. 

Bir yere gidiyorsunuz fiyatı yedi lira, baş
ka bir yere gidiyorsunuz aynı malın fiyatı da
ha farklı. Ne oluyor bu Türkiye'de? Şimdi ben 
buradan sesleniyorum, bilhassa milliyetperver 
olan esnaflarımıza ve aynı zamanda tücacrları-
mıza, onların da vazifesi âdil bir kazancın isin
de olmaktır. Yani, satışlarını tanzim etmek, aşırı 
kârdan ziyade hakkaniyetle bir kazancın içeri
sinde olmak meselesidir. 

Sözlerimi bitiriyorum. Ticaret Bakanlığından 
bu hususta, fiyat politikasında biraz aktif olma
sını ben şahsan istirham ederim. 

Bütçesi hayırlı olsun hayırlı olmasını Al
lah'tan niyaz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Yok. Sayın Ka-
raağaçlıoğlu. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım, ben de huzurunuzda müzakere
si yapılmakta olan Ticaret Bakanlığının Büt
çesi dolayısiyle şahsi görüş ve kanaatlerimi bir 
kaç pasaj halinde arz ve ifadeye çalışacağım. 

Millî hayatımızda günlük yaşantımızda çok 
büyük önemi olan istihsal edilen emtianın ve 
hizmetin istihsal edildiği andan müstehlikin eli
ne kadar geçirdiği bütün safhalarda ve bunun 
dışında gerek dahili ve gerekse harici bildiği
miz ihracat ve ithalâtımızı da şümulü içerisine 
alan geniş ekonomik meseleleri bünyesinde top-
lıyan ve bunların tedvirini Devlet olmanın 
mesuliyeti içinde omuzlayan böylesine mühim 
bir Bakanlığın hâlâ teşkilât ve kuruluş kanunu
nun bugünün modern ekonomik anlayışının için
de Türkiye'nin meselelerine vuzuh getirecek 
güçlü kuruluşları, oteriteyi, karar unsurunu te
min edecek bir kanunun çıkmayışmı büyük bir 
üzüntü ile ifade etmek isterim, Milletlerin ha
yatında devlet olmanın mesuliyeti sadece emni
yet ve asayişi teminden ibaret değildir. Bunun 
dışında dahilde ve hariçte emniyetini temin eden 
devlet, bütün ağırlığı ile ekonomik meselelere 
eğilmek ve kamu oyunun, milletin, vatandaşın 
daha rahat bir hayat yaşamasını temin etmek
tir. Rejim meselelerini, münakaşalarını bir yana 
bıraktığımız zaman, milletlerin hayatında en bü
yük unsurun ekonomik, teknoloük ve sosyal ol
duğunu grürüz, Bunların içerisinde 20 nci as
rın ikinci yarısındaki Devlet anlayışı ekono
mik meselelere çok büyük bir öncelik vermiş
tir. Bu itibarla biz ekonomik meseleleri her 
halükârda diğer devlet meselelerinin çok önün
de mütalaa etmek mecburiyetindeyiz. Bu itibar
ladır ki, sayın Bakanlığın kuruluş ve teşkilât 
kanununu bu espriler içerisinde hazırlıyarak 
Meclislere getirmesi ve güçlü bir Ticaret Bakan
lığı otoritesinin devlet hizmetinin her yönünde 
ağırlığını hissettirmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben böylece genel 
düşüncemi ifade etikten sonra bâzı mevzulara 
sıra ile değinmek istiyorum. 

Türkiye'mizde ticaret ve sanayi odaları var. 
Bunlar, birbirinden ayrılmak için vakit vakit 
mücadele ederler. Sayın Bakanlığın bugünün 
ekonomik, idari ve hukukî esprisi içerisinde bun
lara birleştirici veya gerekiyorsa ayrılmalarını 
temin edici kanuni bir hususun, kanuni bir te
minatın getirilmesine gayret göstermesinde 
fayda vardır. Diğer taraftan bir mevzu daha arz 
etmek istiyorum. 1948 yılından itibaren o zama
nın ekonomik konjonktörü içinde mütalâa edi
len kota mevzuları vardır. Yatırımın anamad-
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delerini sanayiin esas maddelerini teşkil eden 
ve bunlar için çok lüzumlu olan malzemelerin 
ithaline imkân verecek olan kolalardaki tertip 
tanzim ve miktarlarının tesbiti hususları zanne
dersem o devirlerde ticaret odalarına veril
mişti. Malûmuâliniz tioaret odaları o devirden 
bu zamana kadar bu işleri tedvir etmekte birta
kım aksaklıklar ve hatalar meydana gelmekte 
idi. Ben diyorum ki, artık plânlı bir devreye 
girdik. Türkiye'de hangi istikamette bir endüs
trinin kurulması, hangi istikamette bir sanayiin 
teessüs etmesi gerekeceği artık plânın mutası 
içerisinde tesbit edilmiştir. O halde seçim mües
sesesi ile gelen ticaret odalarından bu kotala
rın miktarlarını, değerlerini tesbit etmeyi, Tica
ret Bakanlığının bünyesine aktarmak suretiyle, 
Ticaret Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı 
koordine bir çalışma içerisinde bu kotalara ko
nacak maddelerin lüzumunu, ehemmiyetini, 
miktarını tesbit ederek antant kaldıktan sonra, 
bunları ithal etsinler, Ve bu suretle de memle
ketin lüzumsuz istikametlerde dövizi gitmesin, 
birtakım ihtilâflar yartacak haller meydana gel
mesin, 

Bundan başka millî hayata müesssir olabile
cek kamu hayatımızın yaşantımızın ihtiyacı 
olan bâzı maddeler vardır ki, bunların temini 
için döviz tahsisleri yapılıyor. Bugün piyasada 
damlığı çekilen ama lüzumu olana malzemelere 
lâyıkı veçhile değeri kadar bir döviz tahsisi ya
pılmak suretiyle, hortlayan karaborsayı bu 
memleketten kaldırmak lâzımdır. Her gün gü
ney hudutlarımızdan miktarları çeşit çeşit olan 
her türlü emtia bu kamlardan geçmektedir, 
Bunlara Devletin otoritesi inzibat kudretleri 
mâni olamıyor. iZra polis nizamı ile bu kabîl 
hâdiselere mâni olmak dünyanın hiçbir yerinde 
yüüde yüz emniyet getirmemiştir. Bunlar birer 
oko^om.ik hâdisedir. Bunlar bir scr-val hâdise
dir. Binaenaleyh, bunların ekonomik ve sos
yal tedbirlerini almadığımız müddetçe daima 
bu kaçaklar olacak, kahve kaçağı olacak, 
türlü emtia kaçağı olacak ve bu pazarlar hü
kümet merkezinin burnunun dibinde Anka
ra'da daima var olacak, yaşıyacaktır. Binaen
aleyh, bizim alacağımız tedbirler ekonomik ol
malıdır. Siz eğer 6 bin ton kahve ithali ge
rekiyorsa, Türkiye'nin ihtiyacı bu ise, bu altı 
bin tonu rahatlıkla ithal edeceksiniz. Eğer 4 

bin ton ithal ettiğiniz takdirde, hudut kapı
larında cazip kazançlar var. Bu kazançların 
sihrine kapılmış olan insanlar o kaçakçılığı 
mutlaka yapacaklardır. Bunun için tedbir al
mak lâzımdır. 

Bir hususa daha değinmek istiyorum. Millî 
Birlik Hükümeti zamanında getirilmiş olan bir 
Hâller Kanunu vardır. Bu kanun bugün bü
yük şehirlerimizdeki hâllerimizin vatandaşa 
ucuz sebze ve meyva teminini mümkün kıla
cak nitelikte değildir. Bugünün ekonomik 
esprisine bugünün piyasa ekonomisine cevap 
verecek nitelikte değildir. Bunları, dünün za-
ruretleride nazarı dikkate alınarak bu ka
nunun süratle değiştirilmesinde ve istihsal yer
lerinde 60 - 70 kuruş, bir lira olan elmaların 
3,5-4 liraya satılmasına vesile olan birtakım 
türlü kazançların, kanunsuz kazançların, gay-
rimeşru kazançların önüne geçilmesinin bu 
yolla temin edileceği kanaatinde olduğum 
için, bu kanunun en kısa zamanda ele alınma
sında fayda mülâhaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de Ziraat 
Bankası ile ilgili görüşlerimi kısaca arz ve ifa
de etmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'nin 
gayrisâfi millî hasılasında ekonomik hayatın
da iki unsur, mühim bir yer işgal eder. Bun
lardan birisi endüstriyel istihsaldir. Diğeri de 
zirai istihsaldir. Türkiye'nin gayrisâfî millî ha
sılasında % 38 üzerinde bir ağırlığı olan, zirai 
istihsalimizin en mühim sıkıntılarımızdan bir 
tanesi sermaye ve ekipman sıkıntısıdır. Ama 
bu sıkıntıyı büyük bir gayretle, büyük bir mu
vaffakiyetle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ifa etmek suretiyle Türk köylüsüne en 
kolay en emin yollardan finansman kaynağı
nı bulmakta, ona lâzım olan krediyi temin et
mektedir. Ziraat Bankasının Türk köylüsü
nün nüfusunun % 70 üzerinde bir değerini teş
kil eden Türk köylüsünün 4 milyon çiftçi aile
sinin 3 milyon 300 binine muhtelif yollarla 
tarım kredi kooperatifleri vesair yollarla kredi 
temin etmek suretiyle zirai istihsalin verimlili
ğini artırma gayret ve çabasındadır. 1965 yı
lında bu mevzudaki faaliyetler Türk köylü
süne intikal eden zirai kredilerin değeri 3 mil
yar 287 milyon iken, 1968 yılında büyük bir ge
lişme göstermek suretiyle 6 milyar 923 milyona 
çıkmıştır. Ve sene içerisinde temin edilen bir-
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takım imkâlarla da bu 7,5 milyarı aşmıştır. 7 
milyar 675,5 milyon liraya gelmiştir, Memle
ketimizin toplum kalkınmasının köyden baş
ladığını ve başlatmayı hedef tutan plân ilke
lerine de sadık kalan Hükümetimiz, Türk 
köylüsünün zirai sahadaki kalkınmasına en bü
yük ağırlığını vermiş ve bu ağılığa da bilhas
sa Ziraat Bankası kanalı ile tarım kredi koo
peratifleri kanalı ile yürütmeye gayret etmiş
tir. 

BAŞKAN — Müddetiniz geçti efendim. 
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOcLU (De

vamla) — Bağlıyorum efendim. Bugün tarım 
kredi kooperatifleri entegre bir hizmet içerisin
de değildir. 1935 tarihinde 2836 sayılı Kanunla 
'kurulmuş olan bu tarım kredi kooperatifleri, 
zirai istihsalden artan tasarrufları almak yet
kisini haiz dee-ildi. Şayet Ziraat Bankasının 
tarım kredi kooperatiflerine bu imkân verile
cek olunursa, bugün Türk köylüsüne kendi öz 
kavnakları ile teşekkül edecek sermaye iti
bariyle, tasarruf mevduatı itibariyle köylü
lerimizin. yakın buldukları bu tarım kredi 
kooperatiflerine yatıracakları mevduatlarına 
da öz kaynakları daha güçlü hale gelecek ve 
zirai bir oto - finansman kaynacı bulunmak su
retime zirai krediler sahasında, rahatlık olacak. 
Bu itibarla Bakanlığın ve iloililerin bu husus
ta yakın alâkalarını beklemekteviz. Zannede
rim ki, tarım kredi kooperatiflerinin bu mâna
daki kanun tasarıları Meclislerdedir. Bunun 
biran evvel kanunivet kesbetmesi suretiyle zi
rai kredi istikametinde bir rahatlık getirmesini 
beklemekteyiz. Sözlerimi burada bağlıyorum. 
Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım? Yok. Sayın 
Ucuza!. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin iktisa
di ve ticari hayatında büyük hizmeti ve bü
yük ağırlığı bulunan Ticaret Bakanlığı Büt
çesinin üzerinde şahsım adına söz almış bulu
nuyorum. Bakanlık, gerek Türkiye'nin iç ve 
gerekse dış münasebetlerde ticari hayatını 1939 
yılında çıkarılmış bulunan dar bir kadro ile, 
Teşkilât Kanununda idare ettiğini biliyoruz. 
Ancak, geçen pene kabul ettiğiniz bir kanunla 
bir nisbet dâhilinde imkân verdiniz? Bunun 

1 sebebi, bu teşkilâtın kendisine tevdi edilen va
zifeyi biraz daha rahatlıkla ifade etmesi içindi. 
Bakanlık kendi bünyesinde bu görevleri ifa 
ederken 440 sayılı Kanunun şümulüne giren ve 
Millî Korunma Kanunundan bugüne intikal 
eden bâzı iktisadi devlet teşekkülleri mahiye
tinde bulunan ve yine Türkiye'nin ekonomik 
hayatında büyük rolü bulunan bankalarla ku-

I rumları bünyesinde toplamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel konu-
I şan muhalefete mensup arkadaşlarım, bu kürsü-

doKi gayet rahatlıkla tenkidlerini yaptılar. Hak-
I larıdır. Ama, arkadaşlarımı dinleyince ister is

temez maziye dönmek mecburiyetinde kaldım 
özür dilerim, Türkiye'nin ihracatı 360 milyon 
liraya çıktığı bir senede, o zamanın başbakanı, 
büyük bir muvaffakiyet kazandığının iddiası 
içinde, gerek basma, gerekse 359 sayılı TRT 
Kanununun 11 nci maddesine dayanarak, gün
lerce ihracatın 360 milyona çıktığını Türkiye'
ye ve Dünyaya ilân etti. Bugün, 360 şı % 33 
fazla bir nisbette aşarak 520 milyon liraya ulaş
mış olan ihracatımız hakikaten tenkidediliyor. 
O yıldan bu yıla gayet cüzi miktarda sanayi 

j sahada bir inkişaf sağlanmış, ihracatımız o 
gün ne ise bugün de odur. Üzüm, incir, pamuk, 
tütün, belli başlı maddeler. Dönelim bünyesin
de topladığı bankalar için bilânçolarına baka
lım, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 2,!5 

1 milyarlık bir imkânla devredilmiş, aradan ge-
I çen üç yıl irinde 7 milyar bir imkân sağlan

mış, bu sene 8 milyar küsur milyonun hesabı 
yapılmaktadır. Halk Bankası keza aynı şekil
de 250 milyonluk bir çalışma iırJkânı ile devre
dilmiş, 1 milyar 250 milyona çıkarılmış. Toprak 
Mahsulleri Ofisinin dört yıl evvel müstahsil 
köylüye ne şekilde para ödediğini hepimiz bil
mekteyiz. Et - Balık Kurumunun da hizmetleri 
bugün ortada. O halde gelin neyi tenkidede-

I çeksek o noktada duralım. Biz haksızın yanın
da değiliz aziz arkadaşlarım. Haksızdan yana 
da değiliz. Biz sadece hizmetimizin gölgesine 

I sığınarak bu memlekette iktidar olmanın şere-
I fine inanmış kimseleriz Ticaret Bakanlığı ha-
I kikaten gelişen Türkiye'de ihtiyaçları karşılı-

yacak kadroda değil. Dış ülkelere 67 temsilci 
I göndermiş. Bunun birisi âmir birisi memur, 
I dünyada şu kadar millet var, şu kadar ihracat 
I kaynağı merkezler var, 36 yerde ancak temsil-
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ciîik açabilmişiz. İşte bunun açılmasının im
kânlarını gelin beraber arıyalım. Türkiye'nin 
istihsal ettiği dünyada az olan maddelerin ih
racatını temin edelim. Ama ne yazık ki itha
lâtta olduğu gibi ihracatta da yetişmiş elema
nımız, yani serbest sektörde yetişmiş vatandaşı
mız mevcut değil. Memlekette 4 iklim hüküm 
sürer, dünyada yetişen mahsullerin yüzde 80 
ından fazlası yetiştiririm, ama büyük bir pazar
lama imkânından mahrumuz. Akdeniz sahille
rinde yetişen narenciyeyi bir avuç İsrail nisbe-
tinde ihraç edemeyiz. Sebzemiz öyle, yaş mey-
vamız öyle, ama, bütçenin tümü üzerinde yapı
lan görüşmelerde gördük ki bir tek firigorifik 
kamyon getirtmiyen iktidarlar olmuş, 140 ta
nesini bugün getirtmişiz. E.. bir hareket içeri
sindeyiz, bir imkân arama içindeyiz, memleke
tin değerini daha fazla değerlendirmenin çaba
sı içindeyiz. Mesul arkadaşlarımız da fcu çaba
nın içinde. Elbette devlet idaresinde kusursuz 
hareket mümkün değil. Kusurlarımız olacak. 
Ama ortada, hiçbir şey yokmuş gibi dile '.geti
rip mazide bıraktıkları rusüplarmı üstümüze 
yıkıp gitmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. 
Daha fazla sizi yormak istemiyorum. Ticaret 
Bakanlığı bütçesinin Türk Milletine ve teşkilâ
ta hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Hey i ti
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özmen? Yok, Sayın Ka-
rayiğit. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Tür
kiye'nin her çeşit üretim faaliyetlerini 'karş;li
van iç ve dış ticareti geliştirmek, yatırım]ara 
imkân hazırlamak üretici ve tüketici faaliyet
ler arasındaki koordinasyonu sağlamak gibi 
önemli hizmetler gören Ticaret Bakanlığı Büt
çesi üzerinde bâzı ufak tefek görüşlerim var 
onları arz etmek için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Bugün modern devlet anlayışı kinde 
süratle gelişen ülkemizde elbetteki bütün ko
nularda da süratle teşkilâtlanmamış gerekmek
tedir. Memnuniyetle görüyoruz ki bu teşkilât
lanma meselesinde Ticaret Bakanlığı bir hayli 
ileri hamleler yapmaktadır. Bilhassa 2834 sayı
lı Kanuna göre kurulmuş olan Tarım Satış Ko
operatiflerinin bu memlekette büyük faydalar 
getireceğine inanmış bulunuyoruz. Bizim çiftçi
mizin yüzde 80 inden yüzde 70 inden fazlası-
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! nm'iştigal ettiği tarım ürünlerinin değerlen
mesi bakımından bu satış kooperatifleri büyük 
faydalar sağîıyacaktır. En mühimi mahsûlü di
sipline edecek, gelişi güzel bizim çiftçimiz mah
sûl yetiştirmiyecek, değer bulabilen iyi kıymet 
ifade edebilen mahsullere doğru bir yöneliş ya
pacaktır. Bu eğitimi Ziraat Vekâletiyle beraber 
koordine bir şekilde Ticaret Vekâleti, dolayı-
siyle bu tarım satış kooperatifleri yapacaklar
dır. Tarım satış kooperatiflerinin daha başka 
bir özelliği üreticiden tüketiciye, aradaki mu
tavassıtı mümkün olduğu kadar kaldırmak 
amacını gütmektedir. En mühim konulardan 
birisi devamlı surbtte konuşuyoruz, devamlı su
rette söylüyoruz, diyoruz ki bizim zirai ürün
lerimizi ihracedelim ama bize iyi bir pazar bul
mak lâzım. Bu pazarı sağlam temellere 
oturtmamız lâzım ve bu pazarlar hangi ürünle
rimizin tutunabileceğini tesbit etmemiz lâzım. 

j Bunu tarım satış kooperatifleri vasıtasiyle 
üreticiye intikal ettirmemiz çok daha kolay ve 
çok daha verimli olur, meselâ bir elma birliği 
kurulmuş ve ben zannediyorum ki bu elma bir
liği kurulduktan sonra elma yetiştiren üretici 
artık geleceğinden biraz emin olabilir. Daha ra-

I hat bir şekilde elmacıhğa yönelir ve daha ra-
I hat bir şekilde tarım satış kooperatifinin ken

disine empoze ettiği elma çeşidi üzerinde ısrar-
i la durabilir. Bu mühim bir konu. Yine meselâ 

bir bakliyat birliği, yine meselâ bir kımızı bi
ber birliği, bunlar yarın Türkiye'de büyük ge-
üşmeler sağlıyacak hususlardır. Ama, vişne 
akla gelmiyor, nedense bilmiyorum halbuki bu 
da kıymetli bir meyvadır ve üzerinde birazıcık 

| ısrarca durulursa, değerlendirilirse memlekete 
bir hayli da fayda sağlıyacağı kanaati mevcut
tur. Yine bu tarım satış kooperatiflerinin de
vamı olarak, birlik halleri, soğuk hava depo
lan, soğuk hava tesisli arabalar bunların mut-

j lâk surette iyi bir şekilde değerlendirilmesinin, 
değerlendirme zincirinin birer halkalarıdır. 
Bilmiyorum, bu 30 - 31 soğuk hava deposunun 
projeleri hazırlanmış bunların içerininde Af
yon var mı? Çünkü benim memleketimde bu-

ı gün pancar ekimi kısıtlanmıştır. Benim mem
leketimde bugün afyon ekimi, değeriyle afyon 
satılamadığı için vatandaş ne yapacağını şaşır-
mış bir vaziyettedir ve Ziraat Vekâleti de bun-

| ların yerine kaim olacak verimli bin ürün em-
İ poze etmediğinden vatandaş normal olarak 
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meyvacılığa yönelmiştir. Bir vişnecilik bir el-
macılık bugün aslında gelişmiştir. Eğer bu so
ğuk hava deposu Afyon'da kuruluyorsa yine 
boynumuz bükük kalacakı yine nasibimizi alama
mışız demektir. Ben onun için muhterem Ba
kanlık mensuplarının bu konuda birazcık bi
zim o verimsiz, o kıraç topr'aklı bölgelere doğ
ru eğilmelerini hassaten istirham ediyorum. 

Memleketimden bahsetmişken Toprak Mah
sulleri Ofisini alâkadar eden bir konu üze
rine de değinmeden geçemiyeceğim. Bu da af
yon alımlarındaki fiyat düşüklüğüdür. Afyon 
alımlarındaki bu fiyat düşüklüğü memleketi
mizde kaçakçılığın bir numaralı sebebidir. Biz 
evet dış memleketlerjin bilhassa Hindistan'ın re
kabeti dolayısiyle bu alımları düşük fiyatla alı
yoruz, ama köylüye birazıcık fazla para vere
rek aldığımız zaman zannediyorum ki kaçak
çılık kısmen olsun önlenmiş olacak ve ziraatçı 
birazcık daha canla başla bu mahsulünü yetiş
tirmeye gayret sarf edecektir. 

Ben başka bir konuya daha temas etmek 
istiyorum, bu da memleketimizde her sene gö
rüyoruz bir sürü âfetler oluyor, sel kuraklık, 
haşereler ve saire ziraatçı vatandaşlar bunlar
dan namütenahi bir şekilde zarardide oluyor
lar. Hükümet elinden geldiği kadar bu zarar
lar?. kapatmaya gayret sar'f ediyor ve fakat ye
terli olmuyor geçerli olmuyor. Ben bir zirai si
gortanın mutlak surette ihdas edilmesini fikri
ni savunacağım. Bunun için çalışmalar vardır. 
Bilhassa 1968 icra plânında araştırılması konu
su ele alınmış idi. Ama maliyenin daha gerçek
çi düşünmeyişi yüzünden bu iş tahakkuk ede
memiştir. Zirai sigorta zannederim ki bizim 
çiftçimizin dayanaklarından, esaslı dayanakla
rından birisi olabilir. 

Hayvan borsaları üzerinde de durmak isti
yorum, çünkü yine benim memleketim gerek 
kesafet bakımından, gerek kalite bakımından 
en iyi hayvanları yetiştiren bir memlekettir. 
Yalnız burada hayvan borsalarının ihdas edil
mesi ve Ziraat Vekâleti tarafından yapılan hay
van dinlendirme ve park yerlerinin mutlak su
rette hükmi şahsiyeti haiz borsalar eline ve
rilmesinin öngörülmesini istirham edeceğim. 
Bu şekildeki borsalar memleketimizdeki hay
vancılığın gelişmesini, canlanmasına mutlak su
rette büyük yardımı olacaktır. Ticaret Bakan-
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lığının gayet yerinde hareketlerinden birisi de 
memleketimizdeki sergi, panayır ve fuarların 
desteklenmesi babmdaki hareketlerdir. Bilhassa 
küçük belediyelere yaptığı yardımlar gerek 
mahsulâtın müstahsıla tanıtılması bakımından 
gerek iç ticaret bakımından ve gerekse iç tu
rizm bakımından büyük bir önem taşımakta
dır. Dün yapılan panayır ve sergiler gayet kısır 
kalıyordu. Ama Ticaret Bakanlığının böyle isa
betle el uzatması bunların verimli bir şekilde 
realize edilmesine yol açmış oluyor. Bu Bakan
lık mensuplarını tebrik ederim. 

Kısaca Ziraat Bankasının çalışmalarına te
mas etmek istiyorum; 

Yüz binlerce çiftçimizin hakikaten güven 
kaynağı olan Ziraat Bankası ciddî, verimli ve 
azimli olarak çalışıyor. Yalnız şikâyetçi oldu
ğumuz birkaç konulara, var, bunların düzeltil
mesini mutlak surette istiyeceğiz. Birincisi, top
rak bareminin mutlak surette halledilmesi, her 
gün namütenahi şikâyetlerle karşılaşıyoruz. 
Bu toprak baremi meselesi çok mühim bir ko
nu. ikincisi, kadastro görmemiş namütenahi 
araziler var. Tapusuz arazileri kullanan vatan
daş kredilerden istifade edemiyor. Buna da bu
günün gerçeğine göre bir hal çaresi .bulunursa 
iyi olur kanaatindeyim. Bir de geçen sene tek
rarladığım bir istirhamım vardı, bunun üstün
de ısrarla duracağım. Ben 10 günde bir, hafta
da bir vekâlete gidersem, haftada üç gün, dört 
gün Ziraat Bankasına uğramak mecburiyetini 
duyuyorum. Benim gibi bütün vatandaşlarım 
da Ziraat Bankasına uğruyor, banka idarecile
rini halkla olan münasebetlerinde eğitilmesi 
üzer'inde banka idarecilerinin hassasiyetle dur
ması konusunu tekrar istirham edeceğim. 

Bugün en son olarak ihmal edilmiş bir kre
di mevzuuna temas etmek istiyorum,, sosyal is
tihlâk kredisi bilhassa dar gelirli vatandaşlar 
memur, esnaf, işçi ve saire vatandaşlar para 
lâzımolduğu zaman, bir sıkıntısı olduğu zaman 
babadan kalma eşyasını kilimini sununu bunu
nu götürüp rehin olaı*ak sağa sola veriyor ve 
tefecilerin elinde heder olup gidiyor. Bunu ön-
liyen Emniyet Sandığının gelişmesi için Tica
ret Bakanlığının gösterdiği gayreti şükranla 
kaydetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, ben şahsan hürmet 
ettiğim Sayın Vekile ve muhterem Bakanlık 
mensuplarının 1969 yık çalışmalarının muvaf-
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fakiyetle dolu olacağına inanıyorum, yine bu 
temennimi tekı'ar eder, hepinizi saygı ile selâm- ; 
larım. (Alkışlar) ! 

BAŞKAN — Sayın Tekin. j 
AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, j 

muhterem senatörler, huzurlarınıza birkaç nok- i 
taya işaret etmek üzere çıkmış bulunuyo- j 
rum. Sayın arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Gü- j 
ney - Anadolu ve Garbı - Anadolu pamuk eki- l 
mi yapmaktadır. Pamuk ziraati çok pahalı j 
bir ziraattir. Ekiminden toplamına kadar mas- { 
rafı icabettirir. Buna çiftçimiz, Ziraat Banka- i 
sının ve diğer ticari kredilerle temin etmekte ! 
ve ekimini yapmaktadır. Bunun pazarlanması, 
satışı da b'r mevzu, tenkil etmnkt^dir. Ba
sene pamuk çiftçisinden tüccarlar düşük fiyatla 
pamuk almak istediler. Eğer, bu düşük fiyatla 
pamuk alınmış olsa idi, pamuk çiftçisi çok zor j 
bir duruma düşecekti. Ticaret Bakanlığımız j 
enerjik davrandı, kooperatiflerini faaliyete ge
çirdi. Bir taban fiyatı tesbit etti, bu taban fi
yatı üzerinden bu kooperatiflerin alması için 
talimat gönderdi. Kredilerini temin etti, her 
türlü imkânlarını yapmasını zorladı. Şimdi 
kooperatifler bu talimat üzere meselâ kendi 
bölgemizde Antalya'da % 80 pamuğu toplamış 
bulunmaktadır. Ancak, bir depo sıkıntısı, çır-
cırlama sıkıntısı ve en mühimi de bir satış sı
kıntısı içerisine girmiş bulunmaktadır. Eğer 
şimdiden itibaren pamuk satıimazsa çiftçinin 
eline para daha geç geçecek, borçlarını ve ban
kadan aldığı hesapları temizliyemiyecek duru
ma düşecektir. Biran evvel sayın bakanlığın 
dış pazarlara bu pamuğun satılmasını ve çift
çinin eline para geçmesini temin etmesi mu
hakkak, lüzumlu görülmektedir. I 

ikincisi; Altalya'da 15 gün evvel bir dolu 
afeti olmuştur, sel afeti olmuştur. Bu dolu, 
Antalya turfandacıdır, kendi Ziraat Bankası 
kredisi ile yaptırdığı serlerin camları kırılmış
tır. Burada Antalya Ziraat Bankası ve genel 
müdürlük çok enerjik davranmış, bir hafta 
içinde en az bir milyon liralık camı kendi eliyle 
karaborsaya düşürmeden taktırmaya muvaffak 
olmuştur. Bunu burada da teşekkür ederek J 
kendilerine Antalya turfandacıları adına teşek- j 
kür etmeyi de bir vazife biliyorum. Ancak, 
bu turfandacıların camları iki milimetre, üç i 
milimetre cam doluya dayanmaktadır. Bu cam- j 
lar seralar, Ziraat Bankası kredisiyle yapıl- j 

maktadır, banka bunu eğer üç milimetre üze
rinden zorlarsa afetin önüne % 50 den fazla 
geçmiş olacaktır, ikincisi; bu camların sigor
talama işi geliyor. Seraların bu sene 450 tanesi 
sigortalanmış. Bundan Antalya'da binlerce var. 
15 binden aşağı değil bu seralar. 450 tanesi si
gortalanmış. Başak Sigorta yapmış, kendi 
banka müdürü de gayret göstermektedir. Eğer 
genel merkez ve Ticaret Bakanlığımız da ona 
muvazi bir gayret içine girerse ve çiftçiler bu
nu sigortalarsa bu ziyanların önüne de kıs
men geçilecektir. Bu dolu afeti narenciyede çok 
ziyan vermiş bulunmaktadır. Dolu narenciyeyi 
yaralamakta, yere düşürmekte veya yara alan 
narenciye bir hafta içinde yere kendiliğinden 
düşmektedir. Gözümüzle gördük ki, bu naren
ciye harman halindedir, bahçelerin içinde. Sa
tışı yoktur. Bu bakımdan bu gibi afetlerde ve 
fırtınalarda dökülen portakalın usaretini çı
karmak, marmelât yapmak gibi çarelere baş
vurmak lâzımgelmektedir. Bunun için de bir 
usare fabrikası bölgelerde kurulması lüzumlu. 
Fmike kasamız da bir teşebbüs vardı, eğer 
bakanlık bu teşebbüsü de ele alır, bunları da
ha tahrik ederse inşallah muvaffak olunur ve 
bu sıkıntıdan da kurtulma hazırlanmış olur. 

Biz çiftçileri gübre kullanmamakla, fennî 
ziraat yapmamakla, ilâç kullanmamakla çok 
itham ederiz, cahil deriz. Ama çiftçiler de çok 
müşkül bir durum altındadır. Bilhassa ithal 
gübresi çok pahalıdır. Altalya'da bir çiftçinin 
eline kompoze gübre mikrofosta gibi 85 kuruş
tan aşağıya geçmemektedir. Halbuki 60 kuruş 
civarında geçmesi, belki 60 kuruşun içinde geç
mesi gayet kolay ve bu durumda ithal ediliyor
muş tüccarlar elinden 85 kuruşa satılması, 
bundan biraz veresiye krediler almak tesir eder, 
bunu kabul ediyorum ama, 85 kuruş ve daha 
yukarısı çok pahalı oluyor. Bu sebzeden pa
muğa kadar gübreleniyor ve pahalıya mal edi
liyor, çiftçinin malları. Bunun da bir de göz-
den geçirilmesi ve ucuz gübre temin edilmesi de 
lüzumlu oluyor. 

ikincisi; tarım ilâçları var. Bu ilâçlar çift
çiye kullan diye, kullandırıyoruz. Fakat kendi 
başına da halledilmesi güç mesele açıyor. Bir 
pamuk çiftçisi en az üç çeşit ilâç kullanmak 
mecburiyetinde kalıyor. Cinsi ayrı, kurt yiyen 
böcek ayrı, mücadelesi ayrıdır. Pahalıya mal 
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oluyor. Yani çiftçiler öyle diyor M, sayın arka
daşlarım, biz bu kurtların daha iyi yemesi için 
serinlik veriyoruz onlara, su serpiyoruz gibi 
böyle gayet açıkça ifade ettikleri durumlarla 
karşılaşıyoruz. İlâçlar hem pahalı hem kalite
leri çok düşük. Kalitelerinin düşük olması hem 
millî servete ziyan getiriyor, hem çiftçiyi 
borçlandırıyor. Çiftçilerimiz borçlarına çok sa
dıktır arkadaşlar. Bir bono verirler, o tarım 
ilâcı satan firmalar onu Hükümet borcu gibi 
ödeyinceye kadar papucunu satar. O bakım
dan bütün paralarını ilâca gübreye vermek su
retiyle hem de mahsullerini iyi yetiştireme
mek durumunda ziyan etmek suretiyle karşı
lamaktadırlar. Bu hususları da burada belirt
mek istedim. Bu Tarım Bakanlığı ile de alâ
kalı bir mevzudur. Fakat durumda odur. Biz 
çiftçilerin içinden, kendim çiftçi bir aileye 
mensubum, küçük bir çiftçi. Duyduğumuz, kar
şılaştığımız müşkülâtlar bunlardır. Huzurları
nızı işgal ettim. Hepinize teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlar, bu saatte sizleri çok yormıya-
cağım. Zannediyorum ki, 5 - 10 dakika içerisin
de sözlerimi bitireceğim. 

Muhterem arkadaşlar, ben sadece bu kür
sülerden az konuşulmuş olan ve Türkiye'nin ve 
Türkiye halkının en önemli konusu olan her 
insanın sabahleyin elini vurup ağzına getirdi
ği ve günde birkaç defa bunu yaptığı ekmek 
konusuna dokunmak istiyorum. Her gün bu 
kürsülerden dinliyoruz. Hükümet bilgi veriyor. 
10 yıldan beri yılda 400 bin ton buğday ve 
1968 yılında da bilhassa 500 bin ton buğday it
hal ediyoruz. Politika yapmak için arz etmiyo
rum. Geçmiş hükümetler 1953 lerde buğday 
satmalan bir memleket iken buğday satan 
memleket haline geldi diye öğünmüştür. 1968 
yılında da geçen yılda da A. P. iktidarı buğ
day artık satmalmıyacağız diye övünmüştür. 
Ama vakıa bu değil. Türkiye'de gün geçtikçe 
şehirlenme hızlanmakta hele bugünkü iktidar
da şehirleşmeyi teşvik etmekte olduğuna göre 
şehirleşmeden korkmayın diyen bir hükümette 
bu işi plânlamadığına göre ithal edilen buğ
dayı bu memleketimize her zaman daha çok it
hal edeceği kanaati bende var. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, sağlam rakam
lar yanımda yok. Ben zannediyorum ki, bu it
hal edilen buğdayın tamamı büyük şehirlerde 
kasabalarda yenmektedir. Türkiye'de buğday 
meselesi bence yağmur yağma meselesidir. 
Yağmur yağarsa buğday olacaktır, yağmur 
yağmazsa, buğday olmıyacaktır. Karı yağmuru 
plânlıyamıyacağımıza göre bu buğday ithalini 
de plânlamamıza imkân yok. İleride yapılacak 
sulamalarla bu buğday tüketimi, üretimi artı
racağız demekte mümkün değil. Çünkü sulama
lar olacaktır kabul ediyorum ama sulama ile 
beraber sanayi ziraata doğru kaymalar ola
caktır. Buğdaya su vermek Türkiye'de çok az 
bir şey. Pancar, tütün diğer şeyler varken böy
le yağlı şekilde maddeler varken, zaten bunun 
öyle olması lâzım, sanayi kalkınma istiyoruz, 
bu buğday istihsalinin artacağına ben inanmı
yorum. Hele bu Mekiska buğdayı da övünül-
düğü kadar memleketin buğday ihtiyacına kâ
fi geleceğine inanmıyorum. O da yanlış bir dü
şünce. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, buğday ek
mek dolayısiyle ekmek bir Hükümet mesele
sidir bence. Buğdayın tamamını üretici değil 
şehirlerde oturan tüketici şehir halkı yiyor. 
Elbette yiyecek. Yemesin diyemiyeceğiz ama 
şehirlerde ekmek israf edilmektedir. Ekmek 
israfına bir çare düşünmemiz lâzımdır kanaa
tindeyim. Ben mübalâğalı konuşmak istemem 
ama ben zannediyorum ki, yediğimiz aldığımız 
bir ekmeğin onda birini israf ediyoruz. Bunu 
fakir sofralarından haberi olmamış bir arka
daşınız olarak konuşmuyorum. Yalnız resmî 
kayıtlara dayanarak konuşuyorum. Demin 
muhterem arkadaşım Hayri Mumcuoğlu'ndan. 
sordum. Bir adliye müfettişi iken ceza evi gi
bi fakir yalnız ekmekle geçinen o devirde, yer
lerde bile torbalarla ekmeği efendim, dışarı 
atıldığı hapishane gibi yerden dahi ekmeğin 
dışarı atıldığı adliye müfettişinin raporuna 
geçmiş bulunmaktadır. Yatılı okullarda, lo
kantalarda, şehirlerde, fukara sokağında dahi 
ekmek daima israf edilmekte, dışarı atılmakta
dır 

Şimdi 500 bin ton buğday satmalıyoruz. 
59 dolardan hesabım yaptım biraz evvel hata 
etmemişsem eğer, rakam hatası, benim hesabı
ma göre yılda 30 milyon liralık bir ekmeği 
çöplüğe, sokağa atıyoruz. Ekmek nasıl telef 
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ediliyor. Ya yanmıştır bir tarafı, ya hamurdur 
içi, ya da yemeğinizden büyük bir parça ol
duğu gibi artmıştır, kesilmiştir, kurumuştur. 
Bayat etmek yenmez. Taze yenmesi lâzımgelen 
bir gıda bu. Şimdi dij^emezsiniz ki, yani bu bir 
belediye meselesidir diyemeyiz ki, bu bir hal
kın terbiyesi meselesidir. Vardır ama ben bu 
işte Hükümetin bir tedbir alması lâzmıgeldiği 
kanaatindeyim. Halk ekmeği israf ediyorsa, be
lediye bu işe dikkat etmiyorsa, biz her sene 
böyle dövizlerimizi götürüp attıracakmıyız? 
Her sene böyle buğday satın alan, başkalarına 
buğday gibi, ekmek veren şey için el açacak 
bir devlet mi olacağız. Buna bir çare bulma
mız lâzım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben şuraya 
varmak istiyorum. Küçük ekmek meselesine. 
Şimdi, bildiğime göre bunun teknik tarafları 
vardır, belki Ticaret Bakanlığı işi daha çok 
tetkik etmiştir; araştırmalar her halde yapmış 
olması lâzımgelir. Ekmek küçük olursa yanma
sı da az olur. Ekmek küçük olursa içinde ha
mur da az olur. Ekmek küçük olursa kesildi
ği zaman kuruyup atılan parçası da az olur. 
Bu üç hususun küçük ekmek üzerinde bu işin 
yapılmasının bir tasarruf sağlıyacağına inanı
yorum. Şimdi aynı şeyin her şehirde tatbikine 
imkân yoktur, muhakkak. Bu belki zor bir 
şey. Ama nüfusu 50 bin, 100 binden yukarı 
olan şehirlerde en çok bu ekmeği israf ediyo
ruz. Köylümüz pek o kadar israf etmez. Köy
lümüz israf etse bile kendi hayvanına yedirir. 
Yine o da bir faydadır. 

Ama en çok şehirlerde ekmek telef edil
mektedir. Çuvallarla ekmekler toplanır gider, 
hazan hayvanlara verilir, bazan çöplüğe gider. 
Bizim bu Ankara şehrinde 10 ton buğdayın, 
ekmeğin çöplüğe atıldığını ispat edebilirim. 
Gayet kolay iş. Şimdi halk israf ediyorsa bele
diye bakmıyorsa tekrar ediyorum Hükümet 
buna seyirci mi kalacaktır, buna bir çare dü-
şünmiyecek midir? Ben - biz Amerikalılar gibi 
tüketici ekonomisi olan bir memleket olmadık 
biz muhakkak tasarruf etmekle bu işin çaresi
ne bakacak bir devlet olduğumuza göre, bu 
fakir memleketin bu dövizlerinin buğday alın
ması suretiyle israfına mani olunması için Hü
kümetin tedbirler almasını istirham ediyorum. 
Sayın Ticaret Bakanının bu £o!da bir çalışma
ları var mıdır. Bu yolda çalışmalar bir fayda 

getirecek midir, biz teknisyen değiliz, bunlar 
teknik meselelerdir. Buna imkânlar var mıdır? 
Bu yolda malûmat vermesini istirham ediyo
rum. Avrupa'da birçok yerlerde görüp istiyo
ruz. Böyle küçük ekmekler yapılıyor. Biz bu 
yola gidemez miyiz. Bu suretle halkın, köylü
nün alın teri ile tırnakları ile yerden tek tek 
toplamak suretiyle bu yerden topladığı bu 
buğdayın büyük şehirlerde israfına meydan 
verilmemesi için Hükümetimizin buna bir çare 
düşünmesini itsirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Altı sayın üye konuştu, yeter
lik önergeleri vardır, okutuyorum. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Yeter
lik aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu yeterlik aley
hinde istiyorsunuz. 

Sayın Başkanlığa 
Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki müza

kerelerin kifayetini arz ederim. 
izmir 

Beliğ Beler 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe müzakerelerini zamanında ikmali te

min için kifayeti müzakere teklifinde bulunu
yorum. Kabulüne delâletlerinizi saygılarımla 
rica ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu aleyhinde, bu
yurun. 

FERİD MELEN (Van) — Kifayet önerge
leri matbu mu? 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini her üye 
serbestçe verebilir sayın Melen. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Muh
terem senatörler, Ticaret Bakanlığı Türkiye'ni'! 
topyekûn ekonomisini ilgilendiren bir bakan
lıktır. Şimdi bugün cidden randımanlı bir ça
lışma içindeyiz. Zaten Sayın Başkana sordum, 
dört - beş kişi kaldığını ifade ettiler. 10 dakika 
ile de tahdidsdilmiştir. Bımım yanında tah
min ediyorum ki, okunan üyelerin bâzıları da 
burada bmımmııvaoak, saten iki - üc kişi kaî-

• 

mistir. Kifayetle bu konuşacak arkadaşları ko
nuşmasından menetme yoluna gidilmemesini 
rica ediyorum. Önergeyi veren arkadaşlardan 
bilhassa istirham ediyorum. Önergelerini geri 
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alsınlar. Şayet almadıkları takdirde lütfetsin 
sayın senato Umumi Heyeti bu geride kalan 
iki üç arkadaşa da bu müsaadeyi versinler, 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.... Beraber gelmektedir. Yeterlik önergesini 
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul 
etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir.. 

Sayın üyeler çalışma müddetimiz dolmuş-
bulunuyor. Ancak, bundan sonra Sağlık Ba 
kanlığı gibi çok yüklü bir bütçemiz vardır, 
sayın üyeler de günlerden beri mahdut kadro 
alarak gece yarılarına kadar, ve gündüzün er
ken saatlerine kadar bütçeleri takibetmektedir-
ler. Sayın Ticaret Bakanı çok veciz ve kısa bir 
konuşma yapacaklardır. Kendileri de konuş
malarının kısa olduğunu bildirmişlerdir. Eğer 
müsaade ederseniz burada sayıları çok olan 
Devlet memurları bulunmaktadır. Yemekten 
sonra tekrar gelme külfetlerini kendilerine 
yüklememek üzere, i*in verirseniz görüşme 
müddetimizi devam ettirelim, Sayın Bakan çok 
kısa konuşacaklarını da vadetmişlerdir. Ticaret 
Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine değin, yani 
saat 19,30 a kadar görüşmelerin devamı hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan buyurun. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Bakan, değerli 
senatörler, bütçe programının aksamaması için 
Sayın Başkanlığa yardımcı olmak maksadiyle 
sayın senatörlerin temas ettikleri mevzulara 
cevap vermek ve Bakanlığımızın umumi çalış
ma programı çalışmalarının raporunu sayın Se 
natoya sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Konuşmalarım esnasında değerli söz
cülerin temas ettikleri meselelerin tamamını 
cevaplandıramazsam bu takdirde değerli ko
nuşmacıların bağışlanmasını, yazılı cevabımı 
kendilerine vermek suretiyle onları tatmin yo
luna gitme cihetini zaman bakımından seçmiş 
bulunuyorum. 

Bakanlğımız bütçesinin müzakeresi vesile
siyle iktisadi meselelerimizi eleştiren, değeri i 
fikirler ileri süren sayın sözcülere teşekkür 
ederek konuşmama başlamak istiyorum. 

Bugün ekonomik meseleler umumi politika 
içinde önemi bir yer işgal ediyor. Bu sebeple 
dile getirilen konuları cevaplandırmadan önce 
Bakanlığımıza ait ekonomik meselelerin 1968 
yılma ait bir özetini sunuyorum. 

Bilindiği üzere, 1968 yılı ikinci Beş Yıllık 
Plân Döneminin ilk tatbik vılıdır. 

Birinci Beş Yıllık Plân Dönemine daha 
hacimli bir hizmet ve yatırımı öngören bu 
devre içinde 1968 yılı, program hedefleri ve uy-
gulamar bakımından başarılı olmuştur. Kal
kınma hızı % 6,8 nisbetinde gerçekleşmiştir. 
Bu gelişmeye rağmen fiyat istikrarı korunmuş
tur. Sayın sözcülerin iddiaları hilâfına fiyat 
istikrarı korunmuştur. Ve ekonomimizin istik
rarlı gelişmesini engelliyecek unsurlar, kont
rol altında tutulabilmiştir. Bu gelişmeye yar
dımcı istihsal artışı kredi imkânları ile des
teklenmiştir. Kredi politikamızda istihsali 
geliştirici maksat, ekonomik maksat öncelik 
almıştır. Buna ilâveten dış ticaret poltikamı-
zm başarıya ulaşmasına yardımcı bir kredi po
litikası uygulanmıştır. 

özellikle zirai ürünlerin destekleme alım
larını, müstahsil ürününün değerlendirilmesine 
bu yolda devam edilmiştir. 

Sayın senatörler, 
Bilindiği gibi beynelmilel sahada 1967 yılın

dan intikal eden moneter meseleler, bilhasıa 
1968 yılında önemle durulmasını gerektirecek 
bir vüsat kazanmıştır. Dış ticaretimiz üzerinde
ki tesirleri bakımından bu olayların yakından 
izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmiştir. 

iç ticaretimiz yönünden ekonomik gelişme
lerde bir anormallik belirtisi olmamıştır. Ti
caret ve sanayi sektörleri ilişkisi içinde plân 
hedeflerine yakın bir gelişme göstermiştir. 
Zirai sektörde mevsimlik şartların icabı geri 
kalmalar, bilhassa hububat ihtiyacımızın itha
lât yolu ile karşılanma mecburiyetini doğur
muştur. iç ticaretimizi düzenleme çalışmala
rında önemli mesafe kat'edilmiş, 1968 yılında 
dış ticaretimizde hacım bakımından geçmiş yıl
ların üzerinde bir seviye kazanmıştır. 

Yatırım maddeleri ve hammade yönünden 
ithalâtımız program hedeflerine yalan bir se 
viyede ve % 94 oranında, buna mukabil ihra
catımız % 95 oranında gerçekleşmiştir. 

i ihracatımızın 5 yıllık devredeki seyri plân 
I hedef ve tahminlerinin üserinde gelişme gös-
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termesine rağmen 1968 yılı içinde bu hedefin 
% 5 nisbetinde altında kalmmasmdaki âmil
lerin başında bize göre OECD ülkelerinin mâ
ruz kaldığı para krizi vardır. Nitekim bu ül
kelerin bâzılarına yapılan ihracatımızda gerile
meler görülmüştür. Bugün sükûna ermiş gö
rülen bu konu içinde ihracatımızın bu ülkelere 
artırılmasına özel bir itinayı bu yıl tatbik ede
ceğiz. 

İhracatımızın kısmi gerileme gösteren mad-
lerı bâzı zirai ihraç mallarımız ile sanayi ma-
mullerimizdir. Bilindiği üzere beynelmilel re
kabet sahasında pazarlama organizasyonu yö
nünden sanayiimiz gereği gibi teşkilâtlı değil
dir. Sanayicilerimize, sanayiini çok önceden 
kuracak: dış paraza yerleşmiş mal ile rekabet 
gücü eşitliği kazandırma gayreti içindeyiz. Bu 
maksatla 1968 yılı içinde özellikle sanayi ma
mul ihracını cazip hale getirecek bir kısım 
tedbirleri alarak uygulamaya geçilmiştir. 1969 
başında bu tedbirlere ilâveten yeni teşvik un
surları getrimiş bulunuyoruz. 

Sayın senatörler; 

Muhtelif şekilde dış ticaret açığı üzerinde 
tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmalarda 
saygı ile karşılıyacağımız değerli fikirler ile
riye sürülmekte ve umumiyetle dış ticaretimi
zin dövizle tediyeler bakımından dengede yü 
rütülmesi talebedilmektedir. Böylece şikâyet 
konusu hususların ortadan kaldırılacağı ifade 
edilmektedir. 

Bu fikirler hepimiz için, milletçe arzu edi
len bir idealdir. Ekonominin bu seviyeye eri
şebilmesi için plân hedefleri içinde muayyen 
noktalara ulaşmamız gerekiyor. Yatırımların 
gerçekleşebilmesi için ihracat gelirimizi asan 
ölçüde ithal zorunluğumuz vardır. Kalkman 
her ülkenin içinde bulunduğu bu problemi ha
fifletici tedbirler olarak ihracatı artırmak 
düşünülmüştür. Hükümet olarak bu hususta 
gerekli, mâkul ve ekonominin istikrar için'ie 
gelişmesine mâni teşkil etnryen her tedbiri 
almaktan kaçmılmamıştır. Buna rağmen te
menni edilen noktaya ulaşmak için bâzı hiz
metlerin tamamlanmasını beklemek ve bir 
devreyi geçirmiş olmamız gerekmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plân Dönemi, yatırım 
hacmi bakımından kalkınmamızda yüklü bir 
devredir. Bakanlığımız bu hizmetlerin nor

mal şekilde gerçekleşmesinde kendi payına dü
şen mesuliyeti müdrik olarak çalışmaktadır. 
Bu anlayışla dış ticaretimizin problemlerini 
azaltma gayreti içindeyiz. Tekrarında fayda 
gördüğüm husus İkinci Beş Yıllık Plân dö
nemi sonunda da dış ticaret açığımızın ola
cağı gerçeğidir. Beynelmilel sahada, bu ko
nuda, yalnız Türkiye böyle değildir. Dış ti
careti bizim gibi açık olan ülkeler arasında 
asnayii ve ekonomisi ileri olan ülkeler de var
dır. Bilindiği üzere, bu ülkelerde olduğu 
gibi yurdumuzda da dış ticaret blânçomuza ilâ
veten tediye bilançosunun diğer unsurları ile 
ödemeler dengesini kurmaktadır. 

Türkiye için Plân dönemindeki bu açık
ların karşılanması maksadiyle Konsorsiyum 
kredileri yanında işçi gelirleri ve turizm gelir

leri ödemeler dengemizin esas unsurlarıdır. 
Bu sebepledir ki, Hükümetimiz bu kaynak

lan geliştirici tedbirleri uygulama kararını da 
almıştır. 

Bilindiği üzere turizm döviz kurlarında ve 
işçi dövizi kurlarındaki tatbikatta bu farklı du
rum teşvik edici unsur olarak kullanılmıştır. 
saygılarımla. 

ithalâtımızın dış ticaret rejimi karan ilke
leri içinde eşitlik, alenilik ve umumilik pren
siplerine uyanın şekilde yürütüldüğünü bilhassa 
belirtmek isterim. 

İthalâtımızın 1968 ithal programına göre 
bünyesi; 

% 39,8 nisbetinde yatırım maddesine, 
% 50 nisbetinde hammaddeye, 
% 10,2 nisbetinde tüketim maddesinden te-

rekkübetmektedir. 
Böylece ithalâtın % 90 ı kalkınma hedefleri

nin gerçekleşme maksadına yönelmiştir. 

Bu bünyedeki bir ithal programının Plân he
defleri ile bağlantısı ihmal edilemez. Hizmetler 
bu anlayış içinde görülmüştür. Yıl sonunda 
ithalâtımızın 780 milyon dolar olarak gerçekle
şeceği ümidini taşıyoruz. 

ihracatımızın bünyesine gelince; gerçekleşme 
oranına göre tanm ürünleri % 80,74 nisbetinde, 
madenler % 5,45 nisbetinde, sanayi mamulleri 
% 13,81 nisbetinde dir. Bu nisbetler 11 aylık 
neticelere göredir. Yıl sonu rakamlarına göre 
de ihracatımızın 517 - 520 milyon dolarda ger
çekleşeceğini tahmin ediyoruz. 

— 240 — 
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ihracatımızın gelişmesine matuf 1968 yılın

da alınan tedbirlerle, bünye değişikliğini de ge
liştirmek istiyoruz. Tarıma ve tabiat şartlarına 
bağlı olarak ihracatın gelişmesindeki sakınca
ları azaltabilmek için bu yolda çalışmada fayda 
düşünüyoruz. Ayrıca, sanayi sektöründeki ge
lişme ve ihtiyaçlarda bizi böyle bir çalışma tar
zına çekiyor. Esasen bu gerçek, millî ekono
minin gelişmesine paralel bir zarurettir. 

Mevcut dış pazarların genişletilmesine ve 
yeni pazarlar kazanılmasına kesif bir faaliyetle 
devam ediyoruz. 1968 yılı içinde mevcut dış ti
caret temsilciliklerimize ilâveten Kuweyt'te ti
caret Ataşeliğimizi açtık. 1968 yılında yine Ku-
weyt'te bir sergi düzenledik. Bu cümleden ola
rak Libya'da aynı mahiyette bir sergi tertibet-
tik. 1968 yık dış ekonomik ilişkilerimiz bakı
mından da önemli bir yıldır. 

RÇD Anlaşması dâhilinde Eylül ayı içinde 
yapılan Ticaret Anlaşması ile Türkiye, iran ve 
Pakistan arasındaki ticaretin gelişmesi esasları 
tesbit edilmiştir. 

9 Aralık 1968 de Brüksel'de Ortak Pazar 
Konsey Tonlantısmda hazırlık döneminden ge
çiş dönemine intikali konusunda müzakerelerin 
başlaması ve ilk müzakere raporunun Nisan ayı
nın ikinci yarısına kadar hazırlanması karan 
alınmıştır. 

Toplulukla olan ticari ilişkilerimizde tütün, 
kuru üzüm, kuru incir ve fındık için sağlanan 
tarife indirimli kontenjanlar 1965 yılından beri 
artırılmaktadır. 1968 yılı için kontenjanlar ton 
olarak şöyle tesbit edilmiştir: 

Ton indirimli tarife nisbeti 

Tütün 17 615 Muaf 
Fındık 18 700 % 2,5 
Kuru üzüm 38 570 Muaf 
Kuru incir 18 900 % 4,7 dir. 

Buna ilâveten, Ortak Pazar ülkelerine yapa
cağımız ihracatta 1967 Aralık ayından itibaren 
bâzı mallanınız için vergi indirimi veya tarife 
kontenjanı tatbiki suretiyle sürüm kolaylığı 
sağlanmıştır. 

ikili Anlaşmalarla her yıl yenilenen proto
kol çalışmalarına Kliring Anlaşmalan esası için
de 1968 yılında da devam edilmiştir. 

Sayın senatörler; 
iç piyasanın teşkilâtlanması konusundaki ça

lışmalarımız hakkında da bilgi vermek istiyo
rum. Anayasamız demokrasi düzeni içinde 
plânlı bir kalkınmayı öngörmüştür. 

Böyle bir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için 
iç piyasamızın da teşkilâtlı hale getirilmesi zo-
runluğu vardır. Kalkınma Plânımız, piyasanın 
ve fiyatların arz ve talep kaideleri içinde te
şekkül etmesi esa^nı kabul etmiştir. Burada 
tam rekabet şartlarının teessüsüne yardımcı bâ
zı kuruluşlan geliştirmekte ekonominin faydası 
vardır. Borsa kuruluşlarımız yeterli seviyede 
değildir. Bu maksatla yeni borsa kuruluşla-
nnı teşvik, mevcutlannı yaşatabilmek için büt
çeden yardım esasını bu yıl da getirmiş bulunu
yoruz. 43 borsaya ilâveten 13 ayrı yerde borsa 
kuruluşunu sağlamışızdır. Böylece borsa sayısı 
56 ya yükseltilmiştir. 

Zirai ve sınai mahsullerimizi yurt içinde ta
nıtma ve daha iyiyi yapma yansı halinde 6 ilde 
fuar tatbikatına devam edilmiştir. Bütçeden iç 
fuarulan geliştirmek için nakdî yardım yapıl
mıştır. 

Bunlara ilâveten 7 sergi ve 152 panayınn da 
kurulmasına yardımcı olunmuştur. 

Yurt içi fuar, sergi ve panayır çalışmalan ile 
bölgelerin turistik imkânlarına büyük katkılar 
getirildiğine inanıyoruz. 

iç piyasada perakende satışa arz edilen za
ruri ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini 
ekonomik kurallar içinde düzenlemek üzere; 

Gıda maddelerinin müstakar ve rasyonel 
bir şekilde pazarlanmasını temin için paraken-
deciliğin ıslahı ve büyük mağazacılığın gelişti
rilmesi mevzuunda valışmalar yapılmıştır. Bu 
cümleden olarak mevcut Gima mağazalarına 
ilâveten 7 mağaza daha açılmış, mağaza sayısı 
13 e çıkarılmıştır, önümüzdeki yıl bu yıl bu 
mağaza sayılan istanbul'a da götürülerek daha 
büyük sayıya çıkanlacaktır. 

Ayrıca taze meyva ve hallerinin geliştirilmesi 
ve pazar yerlerinin ıslahı çalışmalan yapılmak
tadır. Bu arada yeni kurulmuş bulunan müs
tahsil teşekküllerin pazarlama imkânlarım ar
tırmak üzere bilhassa Ankara'da bir birlikler 
emrine satış merkezleri tesis edilmiştir. Bu ya
kında gerçekleşecek ve halk hizmetine girecek
tir. 



C. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 2 

507 sayılı Kanun gereğince ktieiik esnaf ve 
sanatkârların teşkilâtlandırılmalarım sağlamak 
üzere yeniden 151 esnaf ve küçük santkâr der
neği kurulmuştur. Tüccarların meslekî hizmet
lerini yürütmek, meslek ahlâk ve tesanüdünü 
korumak maksadiyle teşkilâtlanması teşvik edil
mekte ve bu maksatla 139 ticaret odasına ilâ
veten 9 oda yeniden kurularak mevcut oda ade
di 148 e yükseltilmiştir. 

İç ticaret teşkilâtlandırma konusu içinde 
fiyat hareketlerine burada da temas edildiği üze
re değinmekte ve bu konuyu huzurunuza tekrar 
getirmekte fayda görüyorum. 

Fiyat endekslerinin zamanın ihtiyaçlarına 
uygun şekilde ıslahı ve yeniden düzenlenmesi ko
nusu Kalkınma Plânı içinde istenen bir husus
tur. 

Bu maksatla toptan eşya fiyatları endeksleri 
94 madde üzerine ve 1953 yılı hazma göre dü
zenlenirken, 1968 yılında yapılan çalışmalarla 
madde grupu, genişlemiş, ayrıca bâz7 yılında 
beylenmilel endekslerle paralelliğini ve plânlı 
kalkınmanın islemesini sağlamak üzere 1963 yılı 
bâzına dönülmüştür. Sanayi maddelerini kav
ramak üzere yapılan çalışmaları tamamlanınca, 
muhtemelen yıl ortasında yeni toptan eşya en
dekslerine dönmek suretiyle, evvelce endeksleri 
94 maddeden taMbederken, böylece birkaç bin 
madde üzerinden izleme imkânı getirilmiş ola
caktır. 

Bunun yanında dış ticaret hadleri endeksi 
çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu çalış
maları 1969 yılı içinde bitirme arzusundayız. 
G-eçinme endekslerinin özelliği ve maddi im
kâna olan ihtiyacı sebebiyle bu endeks üzerin
deki çalışmalar daha sonraya bırakılmıştır. 

Toptan eşya fiyatları endekslerine göre, 1968 
yılı ortalaması 1967 yılma nazaran % 3,4 ora
nında artmıştır. 

Sayın Sarlıcalı bu rakamı % 6 olarak ifade 
ettiler. Hangi kaynaktan faydalandıklarını bil
miyorum. Fakat bu gerçeğe aykırıdır. Halen ve 
bizim elimizdeki son netice % 3,4 tür. Bu neti
ceyi 1965 yılında % 8,9, 1966 yılında % 4,4, 
1967 yılında % 5,2 idi. Bu durum ekonominin 
istikrarlı gelişmesinin en güzel örneğidir. 

'Bunun yanında, Ankara ve İstanbul geçinme 
endeksleri de bu durumu teyidedioi neticeler 
vermiştir. 

Toptan eşya fiyat hareketleri : 

Ankara geçinme İstanbul geçinme 
endeksine göre durum endeksine göre durum 

1965 % 6,8 
1966 % 5,3 
1967 % 6,4 
1968 % 4,1 

1965 % 4,6 
1966 % 8,7 
1967 % 14 
1968 % 6,2 

dir. 
Her halde Saym Sarlıcalı İstanbul geçinme 

endeksindeki rakamı umumi toptan eşya en-
deksiyle eşit sayarak bu neticeyi ilân etmiş bu
lunuyor. Bu sebeple sayın arkadaşımızın bu gö
rüşünü tashih etmesini rica ederim. 

Memleketimize ait bu neticeleri Birleşmiş 
Milletler İstatistik Bülteninden 16 muhtelif 
memleketin 1967 ve 1968 toptan eşya fiyatları 
endeksiyle karşılaştırdığımızda 16 memleket va
satisinin fiyat artışı % 6,2 olduğu halde bizde 
bunun yarısı nisbetinde bir artış olmuştur. 

Değerli senatörler; 

Krediler konusuna, kısaca temas edeceğim. 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşme sırasında, 
değerli arkadaşımın verdiği bilgiye Bakanlığı
mız açısından kredilerin sektörlere göre dağılı
şı, ihracat ve tarım kredileri konusunu da ek
lemek istiyorum. 

Bilindiği üzere banka kredileri; 1965 yılında 
16 milyar 100 milyon, 1967 yılında 23 milyar 368 
milyon, 1968 Ekim sonunda 26 milyar 440 mil
yon idi. 

Kredilerdeki gelişmeler yanında kredilerin 
dağılışını 1963 yılındaki rakamlariyle mukayese 
edildiğinde : 

1963 % 1967 % 

Resmî sektör 14,5 iken 11,9 olmuştur 
Zirai sektör 20,3 » 23,8 » 
Sınai sektör 3,2 » 4,4 » 
Mesken inşaat sektörü 10,9 » 8 » 
Esnaf ve sanatkâr 
krdileri 1,7 » 2,5 » 
Ticari krediler 49,4 » 49,4 » 

100 100 

Sektörler arasına bu nisbet dâhilinde dağıl
mıştır. 

— 242 
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Zirai, sınai sektörde ve esnaf kredilerindeki 
gelişme ekonomik maksadı daha iyi belirtir şe
kilde gelişme göstermiştir. 

İhracâtın teşviki ve geliştirilmesi için uygu
lanan kredi sistemine 13 Eylül 1968 tarihli Ka
rarname ile yenilikler getirilmiştir. Buna göre 
ihracat kredilerinde faiz haddi % 9 olarak tes-
bit edilmiş, serbest döviz sahasına yapılacak ih 
racat finansmanından % 3 faiz iadesi kabul e&i1 

mistir. Bu % 3 Merkez Bankasındaki selekti* 
kredi fonundan karşılanacaktır. Buna ilâveten 
kredilerdeki vergi ve resimlerde muafiyet sağ
lanmıştır. 

Banka Kredileri Tanzim Komitesinde buna 
paralel kararı ile banka komisyonlarında bu 
maksat için bir indirim sağlanmıştır. 

Tarım kredileri sayın üyelerin üzerinde has
sasiyetle durdukları konulardan biridir. 

Tarım sektörünün Türk ekonomisindeki bü
yük yeriyle, bu sektör kredileri üzerinde Hükü
met olarak da önemle durmaktayız. 

Ziraat Bankasının çiftçiye 
sağladığı tarım kredileri 

milyon 

1965 3.287 
1968 (Kasım) 7.600 

Artış % 131 

Tarım kredilerindeki gelişme yanında kredi
lerin tâyininde getirilen yeniliklerle daha geniş 
çiftçi ailesinin bundan faydalanması esası ve 
kredi usullerinde kolaylık ve yenilikler getiril
miştir. 

Esnaf ve küçük sanatkâr kredilerine gelince: 
Sosyal ve ekonomik bünyemizde esnaf ve 

küçük sanatkârların büyük değeri ve yerini 
kabul ediyoruz. Bundandır ki, esnaf ve küçük 
sanatkârların kredi imkânlarını geliştirmek ve 
onları güçlendirmek için, Halk Bankasınca de
ğerli hizmetler yapılmıştır. 

Bu hizmetlerin esnaf ve küçük sanatkârları
mıza gereği şekilde sağlanabilmesi için, Halk 
Bankası imkânları ve kaynakları geliştirilmiştir. 
Bu maksatla banka sermayesinin 300 milyondan 
1 milyara çıkarılmasını sağlıyan tasarıya ilâve
ten, bankanın mevduat kaynaklarında önemli 
gelişmeler olmuştur. 

Gelişen bu imkânlara paralel olarak esnaf ve 
küçük sanatkâr kredileri 1965 yılında 312 mil
yondan, 1968 yılında 815 milyona yükselmiştir. 

Halk Bankasının şube adedi 1965 yılında 80 
iken, 1966 da 99, 1967 de 127 ve 1968 de 162 
olmuştur. 

Ayrıca, Esnaf Kefalet kooperatifleri ve or
tak sayılarındaki gelişmeler de şöyledir : 

Kooperatif Ortak 
Yıllar adedi adedi 

1965 263 99 718 
1966 341 114 641 
1967 365 136 953 
1968 400 157 504 

1. Esnaf ve sanatkârların, orta ve uzun va
deli, donatım, tesis ve edindirme kredileri 1965 
yılında 73 616 000 lira iken 1968 sonunda 
343 600 000 liraya yükselmiştir. Artış nisbeti 
% 366 dır. 

2. Şoförlerin taşıt sahibi olabilmesi ve taşıtı 
bulunanların da tamir ettirebilmeleri için şimdi
lik 20 milyon liralık özel bir fon tesis edilmiş ve 
ikrazata başlanmıştır. 

Bu kredinin şahıs haddi 16 500 lira olup, 
ödeme süresi 5 yıla kadar uzamaktadır. 

Taşıt tamiri için kredi haddi 5 500 lira olup, 
süresi iki yıla kadar uzamaktadır. 

3. Esnaf ve sanatkârların mamullerini ta
nıtmak maksadivle, İzmir, Samsun ve Kayseri 
fuarlarında özel pavyonlar açılmasını teminen 
bütçeden malî yardımda bulunulmuştur. 

Yu yoldaki çalışmaların yurtdışı sergi ve 
fuarlara da teşmili konusunda gayret sarf edil
mekte ve memleketimizin resmen katıldığı ya
bancı fuarlarda bu mamullerin teşhir ve tanıtıl
masına önem verilmektedir. 

Küçük sanatkâılarm modern işyerlerine ka
vuşturulması için sanayi siteleri kurulmasına 
devam edilmektedir. 

Halen, beş yerdeki sanayi siteleri inşaatı ta
mamlanmış olup, diğer 27 yerde sanayi sitesi 
inşaatı devam etmektedir. 

Bu maksatla tesis edilen fon kıymeti 1965 yı
lında 15 milyon lira iken, 1968 sonunda 
79 570 000 liraya baliğ olmuştur. 

Esnaf ve küçük sanatkârların ve ailelerinin 
sosyal güvenliğini sağlıyacak tedbirler üzerinde 
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Çalışma Bakanlığınca yürütülen faaliyetler, Ba
kanlığımca da yakından izlenmektedir. 

Müstahsilin teşkilâtlandırılması konusunda 
1968 yılında büyük hizmetler görülmüştür. Bu 
hizmetlerin huzurunuzda tafsilâtına geçmek is
temiyorum. Sayın Sabahattin Orhon bu husus
ta detaylı bir bilgiyi Yüce Senatoya sunduğu 
için, bu kısımda ben diğer konulara zamanımı 
ayırmak suretiyle geçiştirmiş olacağım. 

Tarım ürünlerinin istihsalden, iç ve dış pa
zara kadar en ekonomik şekilde ulaştırılmasını 
ve müstahsil emeğinin değerlendirilmesini sağ
lamak üzere, muhtelif maddeler üzerine kurul
muş olan kooperatiflerin bu tarzda müstahsil 
teşkilâtlanmalarında büyük hizmeti olduğunu 
kabul ediyoruz. Bundandır M, bilhassa 1968 
yılı ihracat gelirlerimizde tarım ürünlerini % 
80,74 oranına yükselten bir değerlendirmenin 
bu tarz bir teşkilâtlanmada büyük payı oldu
ğuna inanıyoruz. Aynı zamanda iç piyasada 
fiyat istikrarının teessüsünde ve ekonomik is
tikrarın sağlanmasında bu tarz kuruluşların 
yine fiyat temevvüçlermi azaltıcı istikamette
ki gelişmede büyük hizmetler olduğunu kabul 
ediyorum. Bu maksatla müstahsil teşekküllerin 
birtakım malî güçlerle tesisler kurmasına, so
ğuk hava depoları tesisi suretiyle muhafaza 
güçlerinin artırılmasına ve pazarlamayı daha 
geniş bir devreye yaymak suretiyle ekonomik 
israfı önleme ve değerlendirme imkânlarının 
getirileceğine inanıyoruz. Bu hizmetleri huzu
runuzda 31 yerde kuracağımız 52 bin ton
luk ve 64 920 0O0 liraya baliğ olacak soğuk ha
va deposu projelerini Bakanlığımız bünyesin
de getirdiğimiz elemanlarla hazırlamak suretiy
le ve bu hizmetleri mahallî kooperatifler, bele
diyeler, ziraat odaları ve halkın iltihakı ile 
'kurduğumuz soğuk hava depoları limited şirket
leri vasıtasiyle gerçekleştirmekteyiz. 

Dış ve iç piyasa şartları içinde değerlen
dirme tedbirlerinin bir diğeri de destekleme 
alımlarıdır. Müstahsil gelirini müstakar hale 
getirici bu politika tütün, pamuk, üzüm, incir, 
fındık, zeytinyağı ve Antep fıstığında muh
telif y( 1larda ve değişik şekilde, hacımda uygu
lanmış olmasına rağmen, bilhassa 1965 ten iti
baren büyük miktarlara ulaşmıştır. Bu maksat
la tesis edilen krediler 1965 yılında 623 milyon 
lira iken, 1968 devresinde 1 milyar 825 000 000 

I liraya ulaşmıştır. Bu nisbet % 300 bir artışı 
ifade eder. 

Destekleme alımlarında iç ve dış piyasa 
şartları rakip müstahsil memleketlerin duru
mu esas alınarak fiyat tesbiti yapılmaktadır. 
Bir asgari fiyat garantisi mânasına getirilmiiş 
bu tedbir, istihsalin teşvikine yardımcı oldu
ğu kadar fiyatların menfi gelişmesine de mâ
ni olmuştur. 

Sayın senatörler, 
Destekleme alım politikamızda aynı mâna

da hizmet gören İM bağlı kuruluşun çalışmala
rını da kısaca arz etmekte fayda buluyorum. 
Bunlardan biri Toprak Mahsulleri Ofisi diğeri 
Et ve Balık Kurumudur. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyetlerinde 
ağırlık hububat piyasasında tanzimei hizmetler 
görmesidir. 

Bu maksatla Ofis müstalhsıldan aldığı hubu
batı şehir ve kasabaların ihtiyacını karşılama
da kullandığı gibi, tabiî âfetlere mâruz kal
mış muhtaç bölgelere hububat ve çiftçiye to
humluk temini suretiyle hizmet ifa etmektedir. 

Ofis üretici ve tüketici arasındaki bağlantı
yı kurma bakımından memleket ekonomisinde 
mühim bir istikrar unsurudur. 

Ofis, 1968 yılında müstahsıldan 539 428 ton. 
hububat, 119 ton afyon ve 2 032 ton çeltik mu
bayaa etmiştir. 

1967 yılında 290 olan ofis alım işyerleri 
adedi 1968 yılında 348 e yükselmiştir. 

1967 yılında 10 milyon ton olajı hububat 
istihsali, 1968 yılındaki son tahminlere göre 
9 650 0O0 ton olarak idrak edilmiştir. 

Bu noksanlık yurdun her tarafında aynı öl
çüde olmamış, bâzı bölgelerde (Trakya, Gü
ney - Doğu ve Doğu) buğday istihsalimdeki nok
sanlık daha büyük ölçüde müşahade edilmiştir. 

Rekolte azlığı ve nüfus artışı dolaysiyle hu
sule gelen ihtiyaç durumu tabiatiyle piyasayı 
etkilemiştir. 

Bu sebeple, piyasada arz ve talep dengesini 
bozmamak için hariçten 500 000 ton buğday it
hali yoluna gidilmiştir. 

Değerli senatörler, bu konuda hububat ko
nusunda sayın sözcülerin temas ettik
leri hububat ithali ve buğday istih
lâkinde tasarruf sağlamak tedbirleri üzerinde 

I konuşmada ve bâzı hususları ilâve etmekte 
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fayda görüyorum. Yaptığımız bir araştırmayı 
Yüce Senatoda açıklamak isterim. Umumiyet
le buğday fiyatlarının yükseltilmesi suretiyle 
buğday ithalcisi durumundan çıkacağımız tezi 
savunulmaktadır. 

Buğday fiyatlarının Türkiye'deki seyri 
muhtelif yıllarda, 1948 den 1968 yılına kadar 
20 yıllık devrede şöyle seyir etmiştir. 1948 de 
27,8 kuruş bu primli sert buğday için olan fi
yat. 1949 da 27,8, 1950 de 27,8, 1951 de 28,8 
1952 den 1953 e kadar 30 kuruş, 1954 ten 
1955 e kadar 33 kuruş, 1956 da 35 kuruş, 1957 
de 45 kuruş, 1958 de 45 kuruş, 1959 da 55 ku
ruş, 1960 ta 60 kuruş, 1961 de 65 kuruş, 1962 
de 78 kuruş, 1963 te 78 kuruş, 1964 te 75 - 78 
kuruş, 1965 te 83 - 86 kuruş, 1966 da 83 - 86 
kuruş, 1967 de 83 - 86 kuruş, 1968 de yine 
83 - 86 kuruş. 

Primli yumuşak buğday da, yine 1948 den 
1951 e kadar 27,8 - 28,8 kuruş arasında artmış; 
1952 de 30 kuruş, 1953 te 30 kuruş, 1954 te 31 
kuruş, 1956 ya kadar 31 kuruş, 1957 de 41 
kuruş, 1958 de 41 kuruş, 1959 da 51 kuruş, 
1961 de 56 kuruş, 1962 de 75 kuruş, 1964 te 
75 kuruş, 1965 te 80 kuruş ve halen 80 kuruş. 

Şimdi bu nisbetleri Türkiye borsa trendi 
içinde değerlendirirsek, 1948 de 27,48 kuruş, 
1968 de 88,87 kuruş. Toptan eşya fiyatları ile, 
bu fiyatlar arasındaki endeksin mukayesesin
de ofis fiyatları endeksi 1948 de 100 kabul 
edildiğinde 1968 fiyatları, 1948 e nisbetle % 328 
puvana, toptan eşya fiyatları ile bunu mukaye
se edersek 1958 de 100 kabul edildiğine göre, 
1968 de 336 puan. 1967 de 322 puan. Demek ki, 
1967 328, 1967 toptan eşya fiyatları ile 322, 
aradaki cüzi fark % 6 oranındadır. Şimdi bu 
mukayese bize, buğday fiyatlarının diğer mad
delerdeki münferit malları ele alarak yapaca
ğımız mukayese, yerine umumi ekonomik sevi
yedeki gelişmeyle mukayese edildiğinde, bu 
ortalamaya yakın bir kolerasyonun mevcudol-
duğunu görüyoruz. 

Şimdi, buğday fiyatlarının umumiyetle ya
pılan tartışmasında dış piyasa şartları bir ke
nara itilmekte, yalnız müstahsil himayesi politi
kası üzerinde durulmaktadır. Ve şu hususu 
belirteyim. Bugün müstahsil politikası ele alın
dığı takdirde mesele ekonomik açıdan büyük 
bir istihsal noktasına gelindiğinde, ihracat ba
kımından takriben ortalama % 50 nisbetinde 

I bir zararı kabullenmemiş gerekir, Bugün mu-
I bayaa ettiğimiz 500 bin tonluk hububat fiyat-
I larında, ton başına 57 dolar İranda 51 dolar. 
I FOB ve CİF fiyatları içinde mubayaada bulu-
I nuyoruz. Bunun Türk lirası mukabili karşılaş-
I tırıldığı takdirde dış pazardaki bu büyük fi

yat farkının aleyhte işleme neticelerini düşün
memiz gerekir. Et ve Balık Kurumunun 1968 

I yılı faaliyetlerine de huzurunuzda değinmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanla 
rica edeceğim. Eğer konuşmanız uzayacak ise, 
oraverelim. Yemek arasından sonra devam 
edersiniz. 

TİCARET BAKANI AHMET TtKRKEL 
(Devamla) — Sayın Başkan, ben konuşmamın 

I sonuna gelmiş bulunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TİCARET BAKANI AHMET TttttKEL 

i (Devamla) — Hayvan yetiştirici ve besleyiei-
I lerinin daha geniş Ölçüde korunup desteklen-
I mesi ve müstehlikin et ihtiyacının uygun bir 

şekilde temini, et fiyatlarının müstakar bir se-
I viyede tutulması için kurum faaliyetlerine hız 
I vermiştir. 
I Diğer taraftan, canlı hayvan ve et ihraca-
I tının artırılması, kaçakçılığın önlenmesi konu-
I sunda kurum 1968 yılı içinde büyük gayretler 
I sarf etmiştir. 

Kurum, bir taraftan et itsihsalinin, muba-
I yaa hacminin artırılmasına çalışırken, öte yan-
I dan, kış aylarında fiyatların anormal şekilde 

yükselmemesi için, büyük stoklar tesisine mu-
I vaffak olmuştur. 

Nitekim, kurumun et üretimi 1967 yılında 
20 398 ton iken, 1968 yılında 26 603 tona yük
selmiştir. 1969 yılı içinde 40 422 ton olarak 
programlanmıştır. 

Canlı hayvan ihracatına gelince; 

Et ve canlı hayvan ihracatını geliştirerek 
döviz gelirimizi artırmak maks adiyle, kurum, 
söz konusu memleketlerle 1968 yılı içinde 
16 381 600 dolarlık koyun, keçi, sığır gibi can
lı hayvan ve 5 330 500 dolar kıymetinde taze 
et ihracı için mukaveleler imzalamış ve yıl so
nuna kadar 9 211 338 dolarlık ihracatı ser
best dövizle yapılan ihracatı realize etmiştir. 

Aynı maksatla, kurum, Doğu ve Güney - Do-
| ğu illerimizde et kombinaları tesisine çalışmış, 
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Elâzığ ve Urfa kombinaları 1968 yılında hiz
mete açılmış, Kars ve Tatvan kombinaları in
şaat faaliyetlerine devam etmiştir. Bunlardan 
Kars Kombinası 1969 ve Tatvan Kombinası 
1970 yılında hizmete girecektir. 

Ayrıca, 1968 yılında inşasına başlanan Di
yarbakır ve Ağrı Et Kombinalarından birincisi 
1970 ve ikincisi 1971 yıllarında bitirilmiş ola
caktır. 

Bu suretle, Kurumun yurt sathında yayıla
cak tesisleri, müstahsil ve müstehlikin korun
ması ve ihracatın yeterli seviyeye çıkarılması 
için daha geniş ölçüde hizmet etme imkânına 
kavuşacaktır. 

Değerli senatörler; bu suretle Bakanlığımız 
ve bağlı kuruluşların hizmetlerine dair muh
tasar bir çalışma raporunu sizlere sunmuş bu
lunuyorum. Tenkid ve temennilerinizi bize ışık 
tutan, hizmete teşvik eden değerli fikirler ola
rak kabulleniyoruz. Bu vesile ile Yüce Senato
nun değerli üyelerine saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Sa
yın Melen buyurun sorunuzu sorun. 

PERİD MELEN (Van) — Sayın Bakandan 
şunu rica edeceğim. 1968 ihracat rakamı kesin 
olarak anlaşılmış olacaktır. Acaba nedir yeni 
rakam? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Henüz neticeler alınmamıştır. 
istatistik Enstitüsünün son neticeleri elimize 
geçtiğinde bunu ilân edeceğiz. Henüz daha bit
memiştir çalışmalar. 

FERİD MELEN (Van) — Yüzde 5 diye bir 
rakam ifade buyurdunuz da. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Ben 11 aylık neticelere göre ifa
de ettiğimi arz etmiştim her halde o kısım at
landı. 

PERİD MELEN (Van) — ikincisi; Hayvan
cılık bakımından önemli bir yer işgal eden 
doğu illerimizde soğuk hava depoları yapılma
sı neden düşünülmüyor? Mütemadiyen prog
ramda görüyoruz, ama sıraya girmiyor Bir 
sebebi var mıdır? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Soğuk hava depolarınm bah
settiğimiz müstahsil teşekkülleri eliyle yapıl
ması mânasına mı, yapılması hususuna mı te
mas sediyorsunuz? 

FERİD MELEN (Van) — Hükümetin yap
ması, belediyelerin yapması hangi yollardan 
olursa olsun soğuk hava deporları faraza çok 
verimli bir yer olan Van'da hayvancılık bakı
mından yağını, peynirini ve sairesini zamansız 
olarak elden çıkarmaya mecbur olur müstahsil. 
Çünkü bir soğuk hava deposu yoktur. 1957 den 
itibaren zaman zaman haberler çıkar yapıla
caktır diye ama yapılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan hazırlıklı bu
lunmadığınız husular varsa yazılı olarak da 
takdim edebilirsiniz. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Sayın Başkan umumi olarak be
lirttiğim şekilde Saym Melen'e bu kısımda ce
vap vermek isterim. Bu bölgede hayvan ürünle
rinin değerlendirilmesi mânasına yapmış oldu
ğumuz kombina hizmetleri zannederim, bün
yesinde soğuk hava deposunu da bulunduracak
tır. 

Bilindiği üzere o bölgeden daha çok canlı 
hayvan ihracatına gidildiği için ve henüz ge
reği şekilde taze et ihracı imkânları temin 
edilmediği içn o bölgede yapılacak hizmet ka
naatimce et stokunu sağlamak suretiyle de pa
zarlama imkânlarını geliştirmektir. Kombi
nanın kurulduğu yerde daima soğuk depoyu da 
beraber getirmek bizim ekonomik anlayışımı
za uymaktadır. Meseleyi, buyurduğunuz, te
mas ettiğiniz şekilde ekonomik üniteleri değer
lendirme mânasına ele alabilirz. Bunu incelete
ceğim. 

FERİD MELEN (Van) — Bir, üçüncü nok
ta, kooperatifçiliği geliştirmek üzere Ticaret 
Bakanlığı bünyesinde bir kooperatif umum mü
dürlüğü kurmayı düşünüyorlar mı? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Kısa bir zaman sonra kopoeratif-
ler kanunu tasarısını Yüce Senatoda müzakere 
edeceğiz. Bu kanun Ticaret Bakanlığı bünyesin
de bir Kooperatifler Genel Müdürlüğü tarzında 
bir kuruluşu öngörmektedir. Buna paralel bir 
husus esasen kanun hükmüyle beraber gelmek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Efendim 
iki sualim olacak. Bunun birisine Sayın Bakan 
yazık olarak cevap verebilir. Türkiye'ye ithal 
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edilen Karabiber hangi firmalarca ve ne miktar 
ithal edilmiştir? Bunu yazılı olarak cevaplan-
dırırlarsa minnettar olurum. 

ikinci sualim, Halk Bankası marifetiyle şo
för vatandaşlarımıza onbeşer bin lira kredi ve
rilmektedir. Bu kredi tutarı ile bugün için Tür
kiye'de çalışabilir bir otomobil almak kabil 
midir? Bu kredi talebedenler, talebeden vatan
daşlardan, trafik sigortası dışında şahsi kefa
letlere rağmen kasko sigorta aranmakta ve bu 
ikibin liranın üzerinde bir masraf ihtiyar etti-
riyormuş doğru mudur? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Birinci sualinizi bilmiyorum. Bu
nu araştıracağım. Türkiye'de karabiberi kimler 
ithal eder bilmem. Onu öğreneyim, tetkik ede
yim size yazılı olarak arz edeyim. 

Şoför kredileri konusunda bir vasıta satmal-
maya yetecek nisbette bir kredi verme mese
lesi tartışılabilir. Esasen bu tarz kredilerin 
Türkiye'de Bankalarca uygulanması sadece 
Halk Bankası tarafından uygulanmasına geçil
miştir. Kredinin mevzuu olan mesele çok seyyar 
vasıta. Birtakım riskleri olan bir konu. Fazla 
nisbette riskleri olan bir konu. Bu sebeple Ban
ka bu tarz krediyi ihtiyatlı bir geliştirme içinde 
uygulamaktadır. Bizim örihesaplarımız-a göre 
bu tarz kredi ihtiyacı 750 milyon lira civarın
dadır. Birden bu tarz kredinin uygulamasına 
geçmekte birtakım ekonomik bankacılık yönün
den sakıncalar olabilir. Bahsettiğiniz kasko si
gortası hususunu size yazılı olarak vereyim bu 
hususu da bilmem. 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan bir kaç tane sorum var. 
Bir tanesi Sayın Ömer Ucuzal'ın konuşmasiyle 
ilgili. 1965 ten beri zirai kredilerin artışı Sayın 
Bakanın ifadesine göre yüzde 30 un üzerinde. 
Sayın Ömer Ucuzal'ın söylediğine göre yüzde 
250 küsur fark oluyor tabiî bu gelişi güzel bir 
konuşma olduğu için Sayın Batkanmkinin üze
rinde duracağım ben. Bu yüzde 30 artış üzerin
de. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk bir arkadaşın 
konuşmasına gelişi güzel demeyin de kişi
sel görüşü deyin, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Kişisel 
bir görüş. Yani Bakanmkiyle yakınlığı olma
dığı için. 

BAŞKAN — Tavzih edildi, tamam. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Şimdi 500 

lira alan bir çiftçi, bir ziraatçı 1965 te bugün 500 
lirası yüzde 30 olduğuna göre 1 300 liraya mı 
çıkmıştır, yoksa yine 500 liradır da bu artış 
başka vatandaşlara da veriliş durumuna göre 
midir bu çoğalma? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Evvelâ bir hususu tashih et
memiz gerekiyor. Ben % 30 demedim, % 131 
dedim. Yani 1985 yılında 3 milyar 287 milyon 
olan Ziraat Bankasının çiftçiye sağladığı tarım 
kredileri hacmi. 1968 yılında Kasım ayında 7 mil
yar 600 milyon liraya çıkmıştır ve 1965 ve 1968 
mukayesesindöki artış oranı % 131 dir. Umumi 
olarak söylüyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Umumi ola
rak fertler üzerindeki krediler üzerinde bir ar
tış yoktur. 1965 teki sistem devam etmektedir. 

BAŞKAN — O tartışmıya girmiyelim, 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Devamla) — Bir hususu daha tavziiha ihtiyaç 
var. 1985 te Tarım Kredi Kooperatifleri ortak
larına verilen kredi miktarı bir vasati ortalama 
kredi miktarı 900 lira, civarındadır. 1968 de bu 
nisbet 1 900 e çıkmıştır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Diğer bir so
rum, gene Ziraat Bankası ile ilgilidir, Ziraat 
Bankasının ödenmiş sermayesi nedir, öz kaynak
ları ne kadardır? 

BAŞKAN — Kesin rakam yoksa yazılı ola
rak da cevap verebilirsiniz. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verecek
ler. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Üçüncü so
rum, ithalâtın temeli kota sistemidir. Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen bâzı 
hususlar var bunları bir tarafa bırakalım, ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen 
memleketimiz yatırım malları, sanayi hammad
deleri, tüketim maddeleri, memleketin de ihti
yacı göz önünde tutularak kotalar buna göre 
çalışacak mıdır, yoksa mamul mal getirilmiş 
midir kotalara? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Kotaların teşekkül tarzında ve 
ithalâtımızdaki yatırım malları, hammadde, tü-
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ketim malları nisbetıni konuşmamın içinde arz 
etmiştim. Şimdi yıllık 1968 yılı neticelerine göre 
hu hususu arz edeyim. Bilhassa yatırım malları 
oranındaki gerçekleşme program hedefinin üs
tünde olmuştur. 

Program hedefini yani % 39,8 oranının üze
rinde gerçekleşmiştir. Hafızam beni yanıltmı
yorsa takriben % 47 oranında gerçekleşmiştir. 
Şimdi hammadde oranı ise program hedefleri
nin altında kalmıştır. Tüketim malları ithala
tındaki gerçekleşme % 10,2 iken program he
defi % 5 civarında gerçekleşmiştir. % 5 civa
rında yani yarı yarıya gerçekleşmiştir. Şu hal
de ithalâtımızın bünyesindeki bu gerçekleşme 
daha çok yatırım mallan istikametinde realize 
edilmektedir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bununla il
gili bizim bütçe tasarımızda da AID yardım-
lariyle transfer edilen ithalâtta bir bağımsız
lık altında kalmak konusu mevzubahis midir? 
Şöyle bir durum var, son haberlerden öğreni
yoruz meselâ Ereğli Demir Çelik tesisleri için 
AID 125 milyon lira kredi vermiştir. Ve bu kre
di karşılığı bâzı esaslar getirmektedir. Bu ge
tirilen esaslar müteahhit ve mühendisleri tetkik 
ve tasvibinden geçmeden bunun verilemiyeceği 
yahutta da istenilen istikamete götürülemiyece-
ği anlaşılıyor. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Sayın senatör bu hususu tekrar
lamamıza bilhassa vesile olmuştur. AID kredi
leriyle millî hâkimiyet prensiplerinin değiştiri
leceği hususunda bir endişelerinin olmaması ge
rekir. Türkiye'nin hak ve hukukunu korumak 
da en az bir Hükümet üyesi olarak, en az ken
dileri kadar hassasiyet göstermemizin bilin
mesi gerekir. 

ikinci husus, AID kredilerinin şartlan me
selesi tamamiyle Maliye Bakanlığı ile alâkalı 
bir konudur, bizi bu husus ilgilendirmez, bir 
yanlışlık olacağını zannediyorum. Proje kredi
leri, umumi ithalattaki yeri meseleleri ile o 
şartlar içinde yıllık anlaşmalarla realize edilir. 
Biz sadece AID yoliyle ithalâtı öngörüyoruz. 
Bunun madde konuşmasını yapanz. Şu mallar, 
bu mallar üzerinde verme pazarlığı olur. Güm
rük anlaşmalarında olduğu gibi. İkili anlaşma
larda olduğu gibi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Diğer bir 
sorum, 1967 yılına nisbetle 800 milyar değerde 
bir azalma olmuştur dış ödemelerde. Buna gö
re 540 milyarlık ödeme yapılması gerekirken 
bu, 515 milyarlık bir seviyeye ulaşmıştır. Bu
nun sebepleri nelerdir, dış ödemede bu bir sı
kıntıya yol açar mı? Döviz sıkıntısı yaratır mı? 

BAŞKAN — Milyon olacak. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Devamla) — Sayın Başkan, değerli senatörün 
bu sualine konuşmamda geniş şekilde yer ver
dim. Program hedefi, yılık ihracaatımız 1968 
yılı için 540 milyon dolardır. Bizim henüz kat'i 
netice elimize geçmediği için dirki, bunu 11 
aylık neticelerle mukayese ederek vardığımız 
sonuç 517 ilâ 520 milyon dolar civannda realize 
edileceğidir, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 9 aylık ra
kamı tesbit ettim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — 520 milyon dolar efendim yan
lış ifade edilmiş olmasın. 520 milyon dolar böy
lece yıllık ihraç programının altında bir neti
cedir. Bunun sebeplerini konuşmamda bize göre 
olan sebeplerini arz ettim. Şüphesiz bu yıllık 
ihraç programındaki gerileme bir nevi ithalât 
programındaki gerileme ile telâfi edilmiş kabul 
edilmelidir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ben bunu 
geniş bir mânada ele alıyorum ama, zatıâlindze 
bu soruyu sormayı faydalı buldum. Bugün ban
kalarımızın hediye olarak yıl başlarında veya 
özel günlerinde dağıttığı meblâğlar var. Bunun 
senelik tutarlan olan meblâğlar büyük rakam
lardır. Bu paralann halkın ve gençliğin, ve ço-
cuklann kültürel yönden yetişmesi hususunda 
harcanması noktasında bir şey düşünülüyor 
mu? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Bakanlığımıza bağlı iki banka 
için bunu konuşabiliriz. Bunlardan biri Ziraat 
Bankası, diğeri Halk Bankası. Her iki banka
nın her iki malî teşekülün bu tarz masraf-
lannı geniş tutmaması hususu Hükümet tali
matı olarak kendilerine verilmiştir. Bu sebep
le gerek Ziraat Bankasının, gerek Halk Banka
sının bu tarz masrafları en asgari seviyede yü
rütülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu. 
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KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Bendenizin iki suali vardır, birisi 
Halk Bankasının malî ve krediler mevzuunda 
küçük esnaf ve sanatkâra müteveccih faaliyetle
rinin yanı sıra küçük sanatkârı ve esnafı tek
nik ve teknolojik bilgilerle teçhiz eden faydalı 
öğretim kurslarının 1969 yılında artırılması 
düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİOARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Devamla) — Düşünülüyor. 
KAZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-

rahisar) — Esnaf ve kefalete hitabeden güzel 
hizmetleriyle Türkiyede sanatkârın ve esnafın 
malî gelişmesine imkân veren, teşkilâtiyle ge
çen sene 30 un üzerinde şube açmış olan Halk 
Bankası 1969 malî yılında bu hayırlı müesse
selerden hayırlı hizmet görecek olan banka şu
belerinden kaç tane açacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Bu konuda Halk Bankasınca 
programlaştırılmış ve ön tetkiklere dayanan 
şube açma yerleri tesbit edilmiştir. Bu konu es
naf kredileri tanzim komitesinin toplantısında 
de müzakere edilecek ve son şeklini alacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Türkiye'nin 
üç tarafı denizle çevrilidir. Balık ihracı için ba
kanlık ileriye matuf ne gibi tedbirler düşünü
yor? Ne gibi kolaylıklar göstermek tasavvur 
ediyorlar? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Balıkçılığımızın geliştirilmesi 
üzerinde bilhassa balıkçılarımızın istihsal güç
lerini artırmak üzere ve bu istihsali değerlen
dirme konusunda yaptığımız çalışmalar var
dır. Sayın Sabahattin Orhon bu konuşmasında 
bu konuları dile getirdiği için ben bir tekerrür 
olmaması için ve zamanınızı kısmak için temas 
etmemiştim. Biz... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Yazılı ola
rak verin 

BAŞKAN — O halle yazılı olarak talebedi-
yorlar. Sayın Bakan yazılı olarak sunacaklar
dır. Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, kıymetli misafirler; açlıktan 

kıvranan midelerin karşısında kendi hakkım 
olan 10 dakikayı bile kullanmıyacağım. Yalnız 
son söz senatörün olduğu için bunu bir görev 
kabul ediyorum. Burada konuşan arkadaşları
mızı dinledik. Bilhassa Adalet Partili arkadaş
larımı daha çok dikkatle dinledim. Hepsi şikâ
yette bulunuyorlar. Hem de bizim şikâyet et
tiğimiz şeylerden. Tefecilikten şikâyet ediyor
lar. Biz de öyle şikâyet ediyoruz. Kooperatifle
rin gecikmesinden müştekiler. Hattâ Melen ar
kadaşımız da müşteki. Biz de aynı şekilde. Ara
cıların fazla kâr ettiklerinden müstahsilin elin
deki malın çok ucuza satılıp müstehlike çok 
yüksek intikal ettiğinden şikâyet ettiler. Biz de 
öyle şikâyet ediyoruz. Demek ki hepimiz bir 
noktada birleşiyoruz. Yani hepimiz kabul edi
yoruz ki, artık pekmezimiz ekşimiştir. Yalnız 
bunun düzeltmek için arkadaşlarımızın fikirle
ri başka bizim fikirlerimiz başka. Der ki arka
daşlarımız bu pekmezin ekşiliğini hissetme
menin çaresini arıyalım. Çaresini de şekerciye 
soruyorlar. Şekerci de diyor "ki, ağzına bir to
pak şeker alacaksın bir kaşık ekşi pekmezi o 
tatlandırır. Doğru. Şekercinin fikri iyidir. Çün
kü o bozuk pekmezden bol şeker satışı ile ka
zanacaktır. Biz de diyoruz ki, hayır pekmezin 
ekşiliğini hissetmemek değil de o ekşiliğini gi
derelim. Bunun çaresi de ekşiyen pekmezi ye
niden kaynakmaktır. işte fikir ayrılığı bura
dan geliyor. Bir müddet sonra o ekşiyen pek
mez yavaş yavaş köpük vermeye başlamıştır, 
acıma devresine girmiştir. O zaman kaynat
mak da fayda etmiyecektir. O acıyan pekmez 
köpükleri ile taşacak o şekerci dükkânının şe
kerini de istilâ ederek onu da iflâsa götürecek
tir. Onun için biran evvel biz diyoruz ki, ekşi
yen pekmezimizi kaynatalım. Zaten yapılışında 
da öyle yapılır. Hep beraber toplatıp üzümü 
kaynatıyorum pekmez yapıyoruz. Bunu toplanıp 
yeniden kaynatalım ve pekmezimiz tatlı olsun. 
Biz bu pekmez kaynatmayı partiler yelpazesine 
koyduğumuz zaman tam ortanın soluna düşü
yor. Ve bozuk düzeni böylece değiştirelim diyo
ruz. Aksi halde bu ortanın solundan aşırı sola 
gidecek ve elde ne pekmez ne de şekerci ne de 
onu yiyecek insanlar kalmıyacaktır. 

Şimdi Sayın Bakanımızın verdiği izahlardan 
memnun öldük. Yalnız hepsinin üzerinde teker 
teker durmak imkânı yok ama evet istatistik-
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lere göre hayat pahalılığı endeksi çok yüksek 
gözükmüyor. Rakamlar öyle. Ama vatandaş bu
nu daha ağır hissediyor gibi geliyor. Bilmiyo
rum bu çelişmezlik neden? (A. P. sıralarından 
kazancı yok, sesleri) Evet tamam kazancı yok. 
Çünkü satınalma gücü düşmüştür, izahı müm
kün. 

İkincisi bir arkadaşımızın da hatırlattığı 
gibi banka faizleri alırken ve verirken çok fark
lı oluyor. Mevduata yatırılan paraların banka 
tarafından ödenen faizleri çok düşük. Buna 
mukabil bir tüccar bankadan para alırken öde
diği faiz çok yüksek. Biz şöyle düşünüyoruz, 
Acaba bu faizleri, mevduat faizlerini artırır
sak bankalar mevduat toplamak için reklâm 
masrafı yapma ihtiyacını duyarlar mı? Sayın 
Bakanımız tütün ihracatından bahsettiler. Fın
dık ihracatından, kuru üzüm ihracatından, ku
ru incir ihracatından bahsettiler. Her halde 
listelerdeki pamuğu unutmuş olacaklar. O da 
bahsedilir. Memnun olduk. Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetlerinin hepsi şimdiye kadar bir 
fındık politikası bir üzüm politikası, bir pa
muk politikası, bir tütün politikası meydana 
getirmişlerdir. Tatbik etmektedirler. Hangi par
tide olursa olsun bu böyledir. Aksak topal git
mektedir, Her yerde, her zaman. Ama maale
sef bir narenciye politikası henüz yoktur. Sa
yın Bakanımızın bir narenciye ihracatından da 
bahsetmesini arzu ederdim. Bizim narenciyemiz 
Akdeniz bölgesinde kalite itibariyle en iyisi-
dir. Şansımız odur ki, narenciye yetişen top
raklar dünyanın belirli bir kuşağında ve o ku
şağın da büyük bir kısmı denizle çevrili o deni
zin kenarında da biz bulunuyoruz. Avrupa 
memleketlerinin en erken yiyeceği narenciye 
bizde yetişmektedir ve dolayısiyie ilk çıkanlar 
narenciyemizi Batı Avrupaya gönderdiğimiz za
man çok miktarda kazanıyoruz. Fakat İspanya, 
İtalya, Yunanistan diğer memleketler de na
renciyelerini yetiştirdikten sonra oralarda ta-
biatiyle fiyat düşüyor. Şimdi bizim gerek koo
peratiflerimiz gerek tüccarlarımız narenciye 
satışını şu devrede yapmaya kalktıkları zaman 
da görüyoruz ki, fiyat bakımlarından yaptık
ları temaslarda şimdiki ihracatımızı anlaşmalı 
bölgelere değil de serbest döviz sahasına yö
nelteceksiniz diyorlar. Halbuki şu anda serbest 
döviz sahasında satılan narenciyeler zararına 
gidiyor, Kota kontenjan meseleleri önüne çıkı

yor. Bundan alıcı memleketler de çok müşteki
ler. Hattâ bize derler ki, bizim paramız hazır 
cebimize koyuyoruz geliyoruz ver bana naren
ciye diyoruz. Ya kotanız vardır, kontenjan yok
tur ya kontenjan vardır kota yoktur. Bunu bir 
ayarlayın diyorlar. Bunu hep beraber ayar-
lıyalım. Tabiî bu narenciye ile beraber turfan
da sebzenin de ihracatını temin edilen soğuk 
havalı kamyonlar, vagonlar ve gemilerle yapa
cağız. Hep beraber bunda Sayın Bakana, kıy
metli hükümete yardımcı olacağız. 

Ziraat Bankasının kredilerine temas etti ar
kadaşlarımız. Bir noktayı ben de hatırlatarak 
sözlerime son vereceğim. Ziraat Bankasının çe
şitli kredileri var. Bunlardan bir kısmı bir çok 
kıymetli bankacılarımızın ifadesi ile abonman 
kredilerdir. Hani her sene verilir köylüye fai
zini bulur öder. Tekrar verilir. Buna halk ara
sında kütüğü dibine derler. Bundan kalkınma 
da pek faydalı olmuyor ama dönüş de yok. Bir 
de ipotekli krediler var. Gerek Toprak - Su'-
nun dağıttığı kredileri ki bu banka ipotek mev
zuatına göre yapıyor. İşte burada bir haksızlık 
olmakta gibidir. Oluyor hattâ. Ancak çok mik
tarda gayrimenkulu olan insanlar mevcut bir 
arazisini imar edebilmek için para alabiliyor
lar. Yeteri kadar gayrimenkulu olmıyanlar da
ha doğrusu çok az gelirli olanlar fukara çiftçi
ler bu kredilerden maalesef faydalanamıyor
lar. Gerçi ipoteksiz verilen son zamanlarda 10 
bin liraya kadar krediler biraz iş görüyor ama 
yine de esas büyük paraları büyük toprak sa
hipleri alıyorlar. Buradaki bozuk düzenin dü
zeltilmesinde Türkiye'de bir misal var, Emlâk 
Kredi Banakaları -potekli banka kredileri ve
rirken, evin yapılacağı ve üzerindeki evin ipo
tek yapılmasını kâfi görüyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen iki dakikanız 
kaldı. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Peki bağlıyorum 
efendim, çünkü, arsanın değeri sıfır bile olsa 
üzerine yapılan tesis eğer kontrollü şekilde ya
pıldığı için asgari bankanın verdiği para oraya 
dökülüyor ve hiçbir zaman bankanın parası 
batmıyor. Şimdi Toprak - su kredilerinde de 
sğer tesis yapılan tarlanın değeri ki arkadaş
larımız söylediler, barem düşük olduğu için 
hiçbir zaman verilen kredi karşılığı kadar ki o 
da % 75 i geçiyor, teminat veremiyorlar, yal-
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nız o tarlanın değeri yeter olsun. Çünkü Top
rak - su kredileri kontrollü olarak sarfettirili-
yor. Taksit taksit veriliyor. O halde tarla de
ğeri ne olursa olsun, onun değeri asgari olarak 
kredi.kadar yükseliyor. Bu bakımdan da fuka
ra olan veya fukaralığa doğru kaymakta olan 
çiftçilerimizin durumunun kurtarılmasında fay
dalı olacak sanıyorum. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmak üzere. 
LÜTFÎ BİLGEN (Devamla) — Peki efen

dim, bağlıyorum. 1969 Ticaret Bakanlığı Büt
çesinin memleketimize hayırlı olması temennisi 
ile hepinizi sayglyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı 1969 yılı 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

L) TİCARET BAKANLIĞI 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 25 463 433 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 1 975 525 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 57 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 672 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler ° 8 619 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

34.000 Malî transferler 1 247 197 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
meler bitmiştir. Saat 21,25 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,25 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tütün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayı
sı : 1162 ve 1162 ye ek) (1) 

M) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/575; Cumhuriyet Senatosu 1/945) (S. Sayı
sı : 1170) (2) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1969 yılı bütçesi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde gö
mmelere balıyoruz. 

Grupları adına Sayın Şevket Koksal 
C. H. P. Grupu adına, Sayın ibrahim Etem Ka-
rakapıcı Güven Partisi Grupu adına, Sayın 
Vehbi Ersü Millî Birlik Grupu adına, Sayın 
Ragıp Üner Kontenjan Grupu adına, Sayın 
Halûk Berkol A. P. Grupu adına söz almışlar
dır. 

Şahısları adına Sayın Kınaytürk, Atmaca, 
Şenocak, özmen, Karayiğit, inebeyli, Bilgin, 
Hazerdağlı, Bora, Yurtsever, Turan, Hazer, Ali-
hocagil, öztürk söz almışlardır. 

Sayın Koksal buyurun. Karayolları Genel 
Müdürlüğü. Bütçesi üzerinde oy kullanmıyan 
Sayın üye?...( Var sesleri.) 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KOK
SAL (Ordu) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se-

(1) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı basmaya-
ztlar 28 . 1 . 1969 tarihli 25 nci Birleşim tuta
nağı sonundadır. 

(2) 1170 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

natosunun sayın üyeleri, Sayın Bakan ve Ba
kanlığın güzide mensubu; Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 1969 senesi bütçesi üzerin
de C. H. P. Grupu adına görüşlerimizi ve te
mennilerimizi Yüce Heyetinize arz etmeye çalı
şacağım. 

Sözlerime başlarken hemen her sene haklı 
olarak bütün Parlâmento üyelerinin tekrar et
tiği bir gerçeğe ben de işaret etmek isterim. 
Bu gerçek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının umumi bütçe içindeki bütçesinin umumi 
bütçe içindeki nisbetinin eleştirilmesidir. Eko
nomik ve sosyal hayatta büyük etkisi ve de
ğeri olan sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde 
bir anaprensibi ortaya koymuştur. 

Bu anaprensip, mevcut ekonomik ve malî 
takatimiz ve tatbikatımız karşısında dünya 
milletlerinin millî bütçelerinden sağlık hizmet
lerine ayırdıkları % 10 nun üzerindeki sevi
yeye ulaşacağımızı tesbit etmiştir. 

Ancak daimî gelişmeye tabiî olan sağlık 
hikmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 
1 sene önceki bütçeye nazaran % 13 artışı da 
öngörmüştür. 

Halbuki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı hizmetleri aksatmadan yürütülebilmesi için 
yaptığı 920 161 049 cari 406 845 000 yatırım 
46 207 850 transfer harcamaları olmak üzere 
1 373 213 904 liralık teklifi Maliye Bakanlığın
ca 1 100 083 471 liraya indirilmiştir. 

Böylece plânın öngördüğü bir evvelki büt
çeye göre artışı nisbeti % 13 e ulaşmıştır. Bu 
nisbet % 8 dir. 

Sayın senatörler, 
Bu gerçeği böylece tesbit ettikten sonra Ba

kanlığın elinde olmıyacak hizmetlerin aksama
sından mütevellit haklı şikâyetlere ve tenkid-
lere muhatabolacağı tabiîdir. 
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Bütçenin kifayetsizliği Bakanlığın cidden 
çok güzide elemanlarının hizmet görebilme az
mini ve kudretini sarsacaktır. 

Geçen sene de vuzuhla ortaya koyduğumuz 
hizmetlerin ifasındaki aksaklıklar aynı şekilde 
devam edecektir. 

Dolayısiyle cari harcamalarda 1969 senesi 
yeniden işletmeye açılacak hastane ve ilâve ya
takların, yeni açılacak verem dispanserlerinin, 
hıfzıssıhha enstitülerinin, kıreş ve gündüz ba
kımevi ile sağlık kolejnin ücretli kadrolarında 
kesinti yapmak suretiyle, bu müesseselerin 
noksan personelle çalışması mecburiyeti hâsıl 
olacaktır. 

Ayrıca bu durum sosyalizasyon bölgelerin
de yeniden açılacak 49 sağlık ocağı ve 612 aded 
sağlık evi için de varittir. 

Geçen sene sosyalizasyon mmtakasında he
kimsiz, hemşiresiz, ocak açmanın Sağlık Ba
kanlığı tarafından usul ve itiyat haline getiril-
değinden uzun, uzun şikâyetle bahsetmiştim. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kındaki 224 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi, (bir 
sağlık ocağının hizmeti en az bir hekim ve ye
ter sayıda yardımcı peersonelden teşekkül eden 
bir ekip tarafından yürütülür) demektedir. 

Ayrıca 17 nci maddesi de (Bir bölgede sağ
lık hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülebilme
si için gereken tesisler, lojmanlar, malzeme, 
araçlar, ve personel temin edilmeden o bölgede 
sosyelleştirme plân tatbik edilemez) hükmünü 
vaz'etmiştir. 

Görülüyor ki 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesine ait Kanunun 10 ve 17 nci 
maddesi bir tarafa bırakılmıştır. 

Sayın Bakana; gereekton memleket sağlı
ğında gerek koruyucu tababet, gerek tedavi 
hekimliği sahasında ve aynı zamanda sosyal 
bünyemizde ve kalkınmamızda büyük hizmet
lerin temel esprisini taşıyan bu kanunu tatbik 
ederken daha dikkatli olmasını hatırlatmaya 
mecburuz. 

Zira doktorsuz, hemşiresiz sağlık ocağı aç
mak tatbikat böylece devam ederse Türkiye'
de mevcut doktorların ve bizzat Sağlık Bakan
lığı bünyesindeki mevcut doktorların yurt sat
hındaki dağılışı aynı dengesizliği muhafaza 
edecektir. 

Hattâ Karma Bütçe Komisyonunun raporunda 
da işaret edildiği gibi, her sene bu dengesizlik 
biraz daha artacaktır. 

Şu ana kadar sosyalizasyon tatbik edilen 
yerlerden birkaç vilâyeti misâl olarak vermek 
isterim. 

24 mütehassıs kadrosu olan Adıyaman'da 
sadece 1 mütehassıs, 

24 mütehassıs kadrosu olan Artvin'de sade
ce bir mütehassıs, 

18 mütehassıs kadrosu olan Hakkâri'de sa
dece 2 mütehassıs vazife görmektedir. 

Misaller çok, Yüce Heyetinizin zamanını bu
nunla almak istemiyorum. 

Pratisyen doktor noksanlığının da aynı öl
çülerde olduğunu dikkate alırsak, Bakanlığın 
âcil tedbirler almaya mecbur olduğu meydana 
çıkar. 

Sayın senatörler: 
Geçen seneM bütçede bu hususta alınması 

lâzımgelen tedbirlere ait temennilerimiz; şu an
da aynı tazeliği muhafaza etmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Hü
kümet içinde diğer bakanlıklarla koordinasyon 
kurmamış olmasından mütevellit hizmetlerin 
aksadığını belirtmiştir. Ve 1965 ten bu tarafa 
Sosyal Sigortaların, Devlet Demiyollantıın ve 
Millî Savunmanın kendi bünyesinde sağlık men
supları için çıkardıkları tazminat kanunlarının, 
Sağlık Bakanlığının bünyesinden birçok ele
manlarının ayrılmasına sebebolduğunu ifade 
etmiştim. 

Bunun neticesi olarak mahrumiyet mmtaka
smda ve sosyalizasyon bölgelerinde çalışan he
kimlere verilen tazminatların cazibelerini kay
bettiğini de ifade etmiştim. 

O günden bu yana yeni bir şey getirilmemiş
tir. 

Sadece Bakanlık kendi bünyesinden ayrılıp 
de başka bir Devlet müessesesinde çalışmak isti-
yen doktorlara muvafakat vermemekte ısrar et
mektedir. 

Buna karşı doktor istifa etmekte, «6 ay müd
detle resmî vazife alamaz.» hükmüne rağmen 
başka bir bakanlıkta 6 ay ücretle çalışmak su
retiyle geçirdiği ve 6 ayın sonunda da kadro
ya geçtiği bilinmektedir. 

Bakanın buna dahi seyirci kalması hâzin
dir. Ve istifalar umumiyetle Bakanlığın dokto
ra ihtiyacı olduğu mıntakalarda olmaktadır. 

=- 253 — 



O. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 3 

Ayrıca Bakanlığın kendi bünyesinde tatbik et
tiği çok değişik ve bâzan keyfî olan ücret sis
temi de hekimlerin büyük şehirlerde toplanma
sını teşvik eder duruma getirmiştir. 

Bu büyük şehirlerde hekimlerin toplanması 
mevzuunu bilâhara bütün detayları ile ortaya 
koyacağım. 

Sayın senatörler : 
Buraya kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığının malî imkânsızlıklarını kâfi miktar
da eleman bulamamaktan mütevellit kadrola-
rmdaki noksanlığı Yüce Heyetinize arz etmeye 
çalıştım. 

Bu hususta Bakanın şahsıan çalışmalarını da 
takdir ettiğimizi de ifade etmek isterim,. 

Amerika'dan doktor getirmek için şahsi 
prestijini dahi kullandığını biliyor ve takdir 
ediyoruz. 

Yeni mezun olacak doktorlara hizmet gör-
dürebilmek, âdil ölçüde üniversitelerle de temas
lar etmek suretiyle bir kanun hazırlamaya ma
tuf gayretlerini de takdir ediyoruz. 

Serbest çalışan veya Avrupa'da çalışan dok
torların Devlet hizmetinde lâyık ollduğu barem 
seviyesine Emekli Sandığına borçlandırmak için 
ortaya koyduğu yapıcı ve samimî kanaatlerini 
de takdir ediyoruz. Ve nihayet, Birinci Beş Yıl
lık Plânın öngördüğü ve 1963 ten beri devam 
eden ve halen hazırlık safhası biten ve Meclise 
sevk edilecek Sağlık sigortası Kanunu için de 
takdirlerimizi sunuyoruz. 

Ancak, Sayın Sağlık Bakanının bizzat Hü
kümet içinde, daha önce de söylediğim gibi, ken
di bakanlığına ait mevzuları koordine etmemek
teki lâkaydisini veya gücünün yetmeyişini tak
dire değer bulamıyoruz. 

Ve hemen ilâve etmeye mecburuz ki, Baka
nın bizzat kendi Bakanlığı içinde bir reorgani-
zasyon yapmayışı, Bakanın şahsında sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı için bir talihsizlik ol
muştur. 

Saym senatörler, 
Bu mevzuu' reorganizasyon noksanlığından 

mütevellit gerçek mânada halka sosyal yönden 
ve koruyucu tababet yönünden ve gerekse, 
full - time tatbikatı yönünden vâ'dedilen ve ka
nunun esprisinden uzak bir tatbikatı yapan Ba
kanlığın aksaklıklarını vuzuhla ve resmî belge
lerle ortaya koymadan önce, bir özel durumu 
tesbit etmekte fayda görmekteyim. 

Bu özel durum Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının çok partili demokrasimizde, bâzı ve
rimsiz çekişmelere ve polemiklere yer verniyen 
önemli bir mevkii olan Bakanlık oluşudur. 

Bu bakımdan kaderinde iktidarlar değişir, 
hattâ iktidar içinde bakanlar da değişir, ancak 
başlanan anadâvalar ve bu anadâvaîann fera
gatli elemanları neticeye varmaktaki azmi ve 
gayreti asla değişmez. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana iktidar
lar değişmesine rağmen sıtmada, veremde, tra
hom ve frengide alman neticeler bizler için ifti
har edilecek değer taşıdığına işaret etmek iste
rim. 

Bu bakımdan konuşmalarımızın Bakanlığın 
memleket hizmetinde daha faydalı olabilmesine 
matuf bir görüş ve temenni olarak değerlendi
rilmesini takdirlerinize arz ediyorum. Mevzuu 
bu açıdan ele alarak, şimdi asıl meseleye geçiyo
rum. 

Sayın senatörler, Sayın Bakan Amerika ve 
İngiltere'de sağlık müesseselerini gördüler ve 
tetkik etme imkânını da buldular. 

Burada, hekimlerin ve sağlık personellerinin 
çalıştırılmasındaki standart ölenleri ve bu hu
sustaki görüşlerini getirmesi çok yerinde olurdu, 

İleri milletlerin yetişmiş insan gücünü ithali 
etmelerinin sebebi nedir? 

Niçin Lâtin Amerika ve Avrupa milletleri 
Türkiye'den doktor ithal ediyor? 

Bu ithali durduracak eğitim programı yapa
bilecek güçler mi yoktur? Yoksa, malî takatleri 
mi yoktur? 

Burada gerçeği ortaya koymakta zaruret 
vardır., 

Eğitimin uzun vâdede netice vermesi ve bir 
doktorun yetişmesi için 500 bin lirayı geçtiği bir 
malî ortam da yetişmiş insan gücünü ithal etmek 
bu mililetler için daha cazip gelmektedir. 

Bugün Almanya'dan başka ileriye matuf he
kim kadrosu tamamlayıcak bir programı yapa
cak şekilde diğer devletlerde bir işarete raslamı-
yoruz. 

Halen Türkiye'den yetişip giden 2 000 dok
tor vakaa maddeten tatmin edilmekte ve bulun
dukları memleketin sosyal bünyelerinde büyük 
itibarlı bir mevkii de bulmaktadır, Ancak, bu 
doktorların meslekî faaliyetlerinde dakika ve 
saniyelerinin bile nasıl değerlendirilerek, nasıl 
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zor bir çalışmanın ve hizmet yarışının içine so
kulduğunu bilmekteyiz. 

Sayın Bakan bu durumu bizzat yerinde tet
kik ederek taze bilgilerle su anda mücehhezdir
ler. 

Hal bu iken, bugün Türkiye'deki durum ne
dir? Veya başka bir ifade ile bugünkü malî im
kânsızlığına rağmen, umumi olarak kadrolarm-
daki noksanlığına rağmen, Bakanlık mevcut 
personel bakımından veya hizmetlerin görülmesi 
için ileri milletlerin tatbik ettiği standart öl
çülerde kendi bünyesinde bir reorganizasyona 
girmiş midir? 

İşte sayın senatörler, Sağlık Bakanlığının 
asıl müşkülleri burada, başlar. Yukarda arz et
tiğim gibi, nasıl bakanlıklararası bir koordinas
yon kuramayışmm neticesi kadrolarını boşaltıp 
ve hizmetleri aksattı ise, kendi bünyesinde de 
reorganizasyonu yapmayışı personel israfını 
Türkiye'de en mahir şekilde temsil eden bir Ba
kanlık haline getirmiştir. 

Plân yetişmiş insan gücünün yerinde kulla
nılmasına ait istediği kadar hükümler getirsin. 
Bakanlık hizmetlerin görülmesinden çok ilti
maslıların, hatırlıların İstanbul, İzmir ve An
kara gibi büyük şehirlerdeki arzularını yerine 
getirmek için özel tazyikin altına sokulmuş
tur. 

Bu durumu kamu oyundan, matbuattan ve 
hattâ Yüce Meclislerin dikkatlerinden uzak tu
tamayız. Gerçeği olduğu gibi. ortaya koymaya 
ve tedbirleri almaya mecburuz, 

900 yataklı Elâzığ Akil Hastanesinde 2 dok
tor var ilken ve 400 yataklı Manisa Akıl Hasta
nesinde 2 doktor var iken va birisinde 450 has
taya 1 doktor, diğerinde 2C0 hastaya 1 doktor 
düşerken, Ankara'da veya istanbul'da 2 yatağa 
1 doktor düşmesi Sayın Bakana şeref getirmez. 
Meseleyi objektif ve iyi niyetle tatbike tabi 
tutarsak durum cidden üzücüdür. 

Çünkü Ankara, istanbul ve izmir'de herhan
gi bir hastaneye girdiğiniz zaman yeni kadrola
rın buralara yerleştirmek için koridorların dâhi 
bölünerek 15 - 20 yataklı servislere ayrıldığı ve 
böylece her kiliniğe bir şef, şef muavini ve baş 
asistanlık kadroları verilmesi suretiyle doldu
rulduğu görülür. Ve böylece beynelmilel ölçüle
re göre 20 yatağa 1 doktor isabet etmesi lâzım-
gelirken, bu vilâyetlerde bâzı servislerde 2 ya

tağa 1 doktor isabet edecek kadar ölçüleri ka
çırdığı da tesbit edilir. 

Acaba hastaneler dışı olan yerlerde bu vilâ
yetlerin sağlık müdürlüklerindeki ve belediye 
hudutları içindeki durum nedir. Buna ait de 
Yece Heyetinize enteresan rakamlar vermek is
terim. 

Ankara: 1 sağlık müdürü, 9 sağlık müdür 
muavini, 17 Hükümet tabibi, 27 doktor, (6 ta
nesi mütehassıs) 

Belediye de: 11 doktor, (3 tanesi mütehassıs) 
istanbul'da : 1 sağlık müdürü, 12 sağlık mü

dür muavini, 3 tane Hükümet tabibi, 43 dok
tor (13 tanesi mütehassıs) 

istanbul Belediyesinde : 85 doktor, (18 i mü
tehassıs.) 

izmir : 1 sağlık müdürü, 4 müdür muavini, 
14 Hükümet tabibi. 

Bakanlığın bizzat içinde veya hemen ya
nındaki bâzı müesseseler tetkik edilirse, genç 
doktorların ve hattâ en verimli çağda olan 
genç mütehassısların büro hizmetlerinde vazi-
felendirildikleri görülür. 

Sayın Bakanın bu durumda doktor yok, mü
tehassıs yok derken düştüğü tezattan kendisini 
kurtarmasını rica ediyoruz. 

Ve gerçek mânada hizmeti vatandaşın aya
ğına götürecek tatbikatı rica ediyoruz. 

Dünyanın hiçbir ileri memleketinde hattâ 
Sayın Bakanın bizzat tetkik ettikleri Amerika 
ve ingiltere'de böylesine doktor israf eden bir 
tatbikat yoktur. 

Bugün Ankara, istanbul ve izmir illerinde 
Hastanelerinde ve hastane dışında öylesine kıy
metli doktorlar toplanmıştır ki, bunlar üze
rinde hassasiyetle durmak lâzımdır. 

Şayet arz ettiğim bu illerdeki hastaneler 
normal standardlar içinde çalıştırılırsa mevcut 
hizmeti ve ihtiyacı en iyi bir şekilde karşılan
dıktan sonra yeniden açılacak 3 000 yatağa bu 
elemanların kâfi geleceğine ait kanaatleri Baka
nın değerlendirmesini rica ediyoruz. 

Zira Bakanlık cidden personel bakımından 
bir israf içindedir. 

Bakanlık bu vilâyetlerde hizmetleri çok pa
halı görmekte ve büyük bir malî israfın da için
dedir. 

Mevcut hastanelerin amelyathanelerin bö
lünen servislerin normal çalışmalarına cevap 
vermiyor. 
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Ameliyat olacak hastanın kaç günde taburcu 
edileceği fuzuli yatak işg-allerinin maliyetlerinin 
hesap edildiği birzamanda ameliyathanenin her 
hangi bir servise veya hastaya sıra olarak gel
mesi bir hafta 10 gün gibi bir zaman bekletildiği 
gözden uzak tutulmaz. 

Sayın Senatörler; 
Full - time tatbik edilen hastanelerimizde bu 

kadro şişkinliği insanı şaşırtacak bir seviyeye 
çıkarılmıştır. 

Bu şişkin kadroya döner sermayeden veri
lecek 2500 liralık tazminatları ödemek için has
tane başhekimlerinin içine düşürüldüğü durum 
hazindir. Zira bu güzide idareci kadro tazminat
ları ödemek için fakir vatandaştan biraz para 
almak veya fakir vatandaşların yardımlarına 
muhtaç bir duruma sokulmuştur. 

Sebeb nedir? sebebler üzerine çok çok ko
nuştuk bazen konuşmalarımız acı da oldu. 

Hattâ bir defasında gerek Sosyalizasyon 
Kanunu ve gerekse Full-time kanununun ger
çek espirisinin hizmeti vatandaşın ayağına gö
türmek olduğunu söyledim ve ilâve ettim. 

Tatbikat ise anadolunun muhtelif vilâyetle
rinden gelen mustarip ve hasta vatandaşların 
parlâmento koridorlarında Sayın üyelerden ve
ya Bakanlığın kapısından koridorlarına kadar 
hastahanelere yatmak için Sayın Bakandan ve
ya bakanlığın güzide mensubundan tavasut bek
lemek şeklinde cereyan etmektedir, demiştim, 
Şu anda durum halen aynen devam etmektedir. 

O halde ne yapmak lâzım; görülüyor ki ba
kanlık bütün ümidini sağlık sigortasına bağ
lamıştır. 

Bu kanunu Cumhuriyet Halk partisi guru
bu olarak biran evvel bekliyoruz, bekliyeceğiz. 

Ancak kanun Yüce Meclislerden çıksa bile 
Bakanlığın sağlık hizmetlerinin görülebilmesi 
için sağlam bir hareket noktasına varılması 
lâzımdır. 

Bu haraket noktası hastahanelerimizin ça
lışmalarını servislerinin yatak adedini ve bir 
yatağa düşen Doktor adadini tesbitle olur. 

Reorganize edilen Hastahane Baş Hekimi
nin ehliyetine önem vermekle olur . 

Böylece hastahanelerde döner sermayeden 
maaş -f 2 500 lira tazminat alan bir Diş doktoru
nun görebileceği hizmete 5 tane tâyin etmeye 
veya 20 yataklı bir ilâ 2 doktorun hizmete kâ
fi geldiği servise 7 doktor tâyin etmeye Baka

nın insafı ve hizmet anlayışı veya hastahane 
Başhekiminin mesuliyet duygusu müsaade et
mez. 

Netice olarak bu tasarruflarla Fakir hasta
nın para vermeden ve bir tavassuta da ihtiyaç 
duymadan devletine, hükümetine ve müessesele
rine güven duygusu içinde gider, icabederse 
yatar ve tedavi görür. 

Sayın Senatörler; 
Konuşmamı burada, bitiriyorum sabır ve 

müsamahanıza şükranlarımı sunarım. 
Sözlerime Başlarken de arz ettim; Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı hakikaten çok partili 
demokratik hayatımızda çekişmelerin ve pole
miklerin üstünde ve dışında olan büyük bir 
müessesemizdir. Bu büyük müessesemize ait bu 
konuşmalarımı bu anlayış içinde dile getirmiş 
bulunuyorum. Bakanlığın hertürlü müspet icra
atının hemen yanında, onun destekçisi olarak 
daha önce de grubum adına birçok defa beyan 
ettim şu anda da beyan ediyorum - hemen yanın
dayız ve destekçisiyiz. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Bakana Par
lâmentonun muhterem üyelerine, Sayın Bakan
lığın güzide mensuplarına B^ygü^vm. sıınarak 
ve bütçelerinin hayırlı olması dileğini sunarak 
bitiriyorum. 

Teşekkür ederim (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adma 

Sayın Karakapıcı 
G. P. GRUPU ADINA t ETİM KAHAKA-

PÎGI (Urfa) —.Sayın Başkan, demirli senatör 
arkadaşlarım, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 
üzerinde Güven Partisi Gmpu adına beyanları
nı? arzedeceğim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulu
şundan bu yana Türk halkının sağlığı üzerinde 
tam mânasiyle müessir olan tedbirleri almış 
bunu bir sağlık politikası halinde uygulamış ve 
hakikaten takdire iâyik sonuçlar almış bir Ba
kanlıktır, 

Son yıllarda bu durum daha çok önem ka
zanmış ve birinci Beş Yıllık Plânda ve gerek
se İkinci Beş Yıllık Plân döneminde çalışma
lar hedefe ulaşır hale gelmiştir. 

Ancak şurasını hemen belirtmek gerekir ki 
Bakanlığın bu çalışma seviyesin? uJaTiaıı öte
den beri bilgili yetkili ve dâvamıa ir-anmış kıy
metli elemanların hangi iktidar zamanında olur-
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sa oI?/a:ı Iıangi politika uygulanırsa uygulan-
sın, gayelerinden dönmeyen Türk hekimi ve 
onun fedakâr yardımcılarının üstün çalışmala
rının bir malısulü olmuştur. 

Dünyada iktidarın şahikasına çıkmış büyük 
sultan Kanununun (Halk içinde muteber bir 
nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda 
bir nefes sıhhat gibi sözünü) kendisine reh
ber edilmiş ve Tıp fakültesinden çıkarken va
tandaşlarının sağlığı kendisine müracaat eden 
hastanın cinsi, milliyeti, mezhebi, siyasi görüşü 
n.j olursa olsun asla tefrik yapmadan onu sıh
hat?, kavuştun.} aktan başka düşüncesi olmayan 
Türk hakiminin bugün yalnız kendi yurdunda 
de 5 il bütün dünya milletleri içinde kabiliyetini 
ve başarısını tasdik ettirmiş olması da Türk 
Milleti için ve onun sağlığı için cidden büyük 
bir teminattır. 

Bir Doktor Srsek'in, bir Doktor Bayazıt'ın 
dünya tıp camiasında büyük akisler uyandıran 
basanları igia yukarda bahsettiğimiz Türk he
kiminin sonu gelmez bir çalışma ve kabiliyet 
kaynağının tükenmiyen örnekleridir ve bunun
la iftihar ediyoruz. Yeri gelmişken kendilerini 
gurupum adına en samimi duygularımla tebrik 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi sırasiyle Sağ
lık Bakanlığının 1969 yılı bütçesini tahlil ve 
tenkiti ederken 1963 yılı çalışmalariyle muka
yeseli olarak umumi hatlariyle ve kısaca değin
mek istiyorum. 

1 — Personel durumu; Hekim adedi, Türki-
yede 10 binin üstündedir.Ben dışarda bulunan 
bin hekimi bu rakama ithal etmiyorum. Dikkati 
çeken konu Sağlık Bakanlığında çalışan hekim
lerin mevcuda göre oranı % 33 olmasına muka
bil % 31 diğer resmî teşekküllerde ve % 32 si
nin serbest meslekte çalışması olmasıdır. Yani 
Bakanlık Türkiye'nin Sağlık politikasını hekim 
movcudunun 3 tc birisiyle yürütmektedir. Gönül 
isteri:: mevcut Türk hekimlerinin hiç olmazsa 
% 50 si artık Sağhk Bakanbğı bünyesinde, bu 
memleketin sağlık hizmetine katılsınlar. Yalnız 
burada bu hususu belirtirken fayda mütalâa 
ettiğim bir husus vardır. Bakanlığa intisap et
miş onun direktifi altında çalışan hekimlerin 
de hayat şartlarına göre, maddi yönden ve mes
leki yönden tatmin edilmesi yoluna da gidil
melidir. 

2 290 1 790 
1 733 4 151 

124 333 
69 391 

4 929 2 571 
2 427 5 475 
5 311 7 489 

Çünkü insan hayatı her hangi bir şeyle mu
kayese edilemiyecek kadar mukaddes ve kıy
metlidir. O halde bilhassa sosyalize edillmiş böl
gelerdeki hekimlerin tazminat sistemi fultaym 
konusu yeniden ele alınmalı ve tek ücret siste
minin biran evvel gerçekleşitirilmesine çalışılma
lıdır. 

Şimdi Sağlık Bakanlığı 1969 yıllı Bütçe rapo
runa göre 1968 de Türkiye'de hekim ve yardım
cı personel durumu ve ihtiyaç miktarı şöyledir : 

Mevcut İhtiyaç 
Mevcut kadroya göre : 

Mütehassıs hekim 
Pratisyen hekim 
Diş tabibi 
Eczacı 
Sağlık memuru 
Hemşire - Ebe 
Köy ebesi 
dur. 

Türkiye sağlık politikasını yürütmek için 
muhtacolduğu hekim ve yardımcı personelin ye
tiştirilmesi yolunda Bakanlığın giriştiği ve bil
hassa 1960 dan bu yana sarf ettiği gayret cidden 
olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Tıp fakül
telerinden mezun hekimler adedi ise : 

1966 yılında 523 
1967 yılında 455 
1968 yılında da 657 doktor mezun olmuştur. 
Yeni tıp fakültelerine ihtiyacolduğu aşikâr 

olmakla beraber mezunların sağlık hizmetinde 
çalışma imkân ve şartlarının yaratılması en baş
ta gelen husustur. Bu konuya girişmişken lü
zumsuz ve asla yerinde olmıyan bir kararla tıp 
talebe yurtlarının kapatılmasının tıp camiası 
için büyük bir kayıp olduğunu belirtmek ve Hü
kümetten yetkili Sağlık Bakanlığı mensupların
dan tıp talebe yurtlarının yeniden açılması ve 
ihyası yolunda gayret sarf etmelerinin yerinde 
olacağını söylemekte fayda görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar şimdi de sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirilmesi mevzuuna geliyorum : 

224 sayılı Kanuna göre yürütülen bu tatbika
tın mevcut eksikliklerine rağmen Türkiye'nin 
sağlık politikası için kaçınılmaz bir yol olduğu
nu kesin olarak söylemeliyiz. Bu tatbikatın dört 
başı mamur bir hale gelmesi zamana bağlıdır. 
Sağlık yönünden büyük bir hamle olan sosyali
zasyonun yalnız tek başına Sağlık Bakanlığının 
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sırtına yüklemenin büyük bir haksızlık olduğu
nu da belirtmek yerinde olacaktır. Sağlık ocağı 
ki, en büyük hizmeti görmektedir. Bunun yolu, 
suyu, elektriği bir kelime ile çalışmaya hazır ol
ması bizzat Hükümetin işidir. Bu da bakanlık
lar arasında koordine çalışmalar sonunda tahak
kuk edecektir. Şimdi bu tatbikatın maddi kül
feti de üzerinde durulacak mühim bir konudur. 
Hekimi, ebesi, sağlık memuru kısmen tedavi edi
ci, ama daha çok koruyucu hekimlik yaparak 
vatandaşın sağlığını kontrol altına aldığı zaman 
bunun maddi külfeti yalnız Sağlık Bakanlığının 
ve onunla birlikte Hükümetin altından kolayca 
kalkacağı bir yük değildir. 

Bunun çok üstünde maddi bir külfettir. Şim
di burada sağlık sigortasından bahsetmek ve 
biran evvel bu kanunu çıkarmaya ve kısmi de 
olsa tatbikatına başlamak zamanı gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar şimdi de uzun gayret
lerle Türkiye'de baş kaldıramıyacak derecede 
yok edilen sıtma eradikasyonu çalışmalarından 
bir nebze bahsedeueğim. Bütün Türkiye sathın
da tatbik edilmek suretiyle 1946 yılında olağan
üstü bir sıtma savaş çalışmasından sonra bu
gün daha bilgili olarak üzerinde durulan sıtma 
âfeti mevzi bölgelere intikal etmiş haldedir. Bu 
çalışmalarda hizmeti olan hekim ve personeli 
şükranla anmak bir meslek borcudur. Aldığı
mız bilgiye göre halen Mardin, Hakkâri, Siirt 
illerinde ve bir miktarda Diyarbakır çevrelerin
de sıtma vakaları artmış bulunmaktadır. 1968 
yılı tesbitine göre vak'a adedi 592 dir. Bu artş-
şm kaynağı Irak'taki sıtma epidemisinin Tür
kiye'ye sıçramasiyle olduğu bildirilmektedir. Söz 
buradayken sıtma teşkilâtında feragatle çalışan 
sıtma savaş persoleninin; kadro işlerinin Meclis
ten çıktığını Senatodan da geçirilmesini ve biran 
evvel tatbik edilmesini önemle rica ederiz. 

Muhterem senatörler, Sağlık Bakanlığı Büt 
çesi görüşülürken Türkiye'de insan hayatını 
amansız şekilde tahribeden veremden bahsetme}^ 
imkân yoktur. Elbette bu bahse girerken Sağ
lık Bakanlığı ve Verem Savaş Genel Müdürlüğü 
kadrosunda çalışan bütün personeline verem âfe
tini yurdumuzda kendi üstün çalışma ve gayret
leriyle yendiklerinden dolayı grupum adına te
şekkür ve minnetlerimi sunmak en başta gelen 
bir vazife olacaktır. Memnuniyetle görüyoruz 
ki devamlı aşılama ve mikrofilm taramalariyle 

j Türkiye'de verem ortalama % 1,4 e düşmüştür. 
Verem Savaş Genel Müdürlüğünün yurt sathın
daki çalışmalarını teferruatiyle arz etmeye lü
zum görmüyorum. Sistemli ve bilgili bir çalış
manın içinde BSG aşı tatbikatı 4 ncü devresine 
girmiş ve nüfusun % 90 nı böylece aşılanmıştır. 
Bu çalışma sonuçlarından bâzı rakamlar vermek 
istiyorum. BSG uygulamasında BSG aşı mik
tarı 22 milyon 531 bin 574 kişidir. Verem 
rem taramalarında 16 milyon 331 bin 500 
kişi kontroldan geçirilmiştir. Verem dis
panserlerinde 12 milyon 547 bin kişi muaye
ne edilmiş ve materyallar tetkik edilmiştir. 
258 bin 500 kişi ve 4 618 kişi Sanatoryum ve 
Göğüs Hastalıkları hastanelerinde tedavi ve 
ameliyat görmüşlerdir. Bu rakamlar üstün ça
lışmaların mahsûlüdür. Son günlerde Türkiye'
yi ziyaret eden Ünicef Avrupa Bölgesi Genel 

I Müdürü Dr. Siko bu çalışmalar hakkında aynen 
j şöyle bir beyanat verdiği görülmüştür. (Türkiye 

BSG kanpanyası dünyanın en mükemmel kan-
panyalarmdan birisidir) bu harikulade başarı
dan dolayı Türk Hükümetine tebriklerimi suna
rım) demiştir. Bu bizim için bir iftihar vesi
lesidir. 

Bunun harisinde birçok vilâyetlerimizde ku
rulmuş verem savaş derneklerinin olumlu çalış
malarını da burada kaydetmek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bulaşıcı hasta
lıklar trahom lepra, frengi bugün Türkiye'de 
kontrol altına alınmış ve bu sahadada çalış
malar olumlu sonuçlar vermiştir. Türkiye'de 
uzun yıllar üstünde durulan ve Bakanlıkça iyi 
bir çalışma ile kontrol altına alman bir hasta
lık da çocuk felci (polyo miyelit) hastalığıdır. 
Son zamanlarda artış gösteren bu hastalığın da
ha sonra arz edeceğimiz umumi sağlık hizmetleri 
yani çevre sağlığının günden güne bazulmasm-
dan ileri geldiği muhakkaktır. Zira yalnız İs
tanbul'da polyo vakası 1968 yılında 585 olmuş 
ve 44 mortalite kaydedilmiştir. 

Çocuk ölümünde büyük etken olan kızamık, 
boğmaca difteri hastalıkları karma aşıların ge
niş tatbikatı sayesinde epidemilerden kurtulmuş
tur. Bu sahada yepyeni çalışmalar olduğu ve 
kızamıkta aşı tatbikatına gidileceği memnuni
yetle öğrenilmiştir. 

Kuduz vakaları üzerinde Bakanlığın hassa-
j siyetle ve ciddiyetle durması gerektiği aşikâr-
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dır. Anadolu il ve ilçeleri başı boş ve kuduz 
tehlikesi yaratacak köpeklerle doludur. Ve maa
lesef bunlarla mücadele hiçbir zaman kifayetli 
olmamıştır. 

Muhterem senatörler, sağlık denince esas 
olan fertleri hasta etmemek akla gelmelidir. Has
taların ye hastalıkların tedavisi ise bundan 
sonra düşünülür. Çevre sağlığı bakımından 
esefle söylemek lâzımdır ki, bugün büyük şehir
lerimiz başta olmak üzere Türkiye'de sağlık 
şartlan tam mânasiyle yerinde yani havası suyu 
temiz ve karışık olmıyan gıdasiyle kanalizasyon 
ve diğer medeni vasıtalariyle mücehhez bir ili
miz ve ilçemiz yoktur. Bugün gösterdiği man
zara itibariyle Başkent Ankara dahi yaşanılma
sı güç bir şehir halindedir. Belli - başlı birkaç 
büyük, caddenin dışında yollar bozuk sular yer 
yer göl halinde birikmiş yayalar ve vasıtaların 
bir arada seyrettiği her köse başında yığın yığın 
çöpler ve türlü gıda maddeleri satan satıcıların 
en basit sıhhi kaidelerden yoksun hal ve duru
mu cidden bu memlekette sağlık hizmetleriyle 
ilgili kimselerin bulunup bulunmadığı hakkında 
tereddüt uyandıracak bir vaziyettedir. Her vilâ
yette belediye sağlık hizmetleri diye bir şey kal
mamıştır. Belediye mensupları bu sağlık hiz
metlerini kendileri için bir angarya ve hattâ lü
zumsuz bir konu addetmektedirler. Bugün Tür
kiye'de yalnız basma çöp meselesi henüz halle
dilmiş bir konu değildir. 

Birazda Sağlık Bankanlığı üzerinde hiç dur
madığını zannetiğim bağırsak parazitleri konu
sunu yukarda arz ettiğimiz sebep ve vesileyle 
belirtmek isterim. Elimizde bir istatistik yok
tur. Ancak kanaatimizce Türkiye'de bağırsak 
parazitleri halk arasında çok yaygın bir hal 
dedir ve bu enfekte vatandaşların çoğu ise es
naf ve satıcıdır. Yani halkla daima sıkı teması 
olan bir kütledir. Sebze ve meyvalanmızın et ve 
sütümüzün bir kelime ile gıdalarımızın içecek 
suyumuzun ne kadar sıhhata zararlı olduğu her 
gün gazetelere intikal eden türlü havadislerle 
ortaya çıkmaktadır. Kontrol altında olan ordu 
karargâhlarında yatılı okullarda kütle halinde 
zehirlenmeler olmaktadır. Gıda bakımından 
Türkiye'de mide ve bağırsak hastalıkları safra 
kesesi iltahap ve ihtilatîarı artık normal hasta
lıklar arasına girmiştir. Maddi gücü olan va
tandaşlar pahalı olan gıda maddelerinin daha 

temiz ve vasıflı olanlarını elbette temin edebil
mektedirler. Geriye kalan dar g"elirli vatandaş
ların gıda bakımından beslenme durumları bü
tün dünya ölçülerine göre asgari haddedir, ikin
ci Beş Yıllık Plân hedeflerinde Türkiye'de has
ta yatağının artırılacağı yeniden Tıp Fakül
teleri açılacağı ve sağlık hizmetlerini tedavi edi
ci hekimlik yönünden artırılacağı kaydedilmek
tedir. Bunlar elbette iyi şeylerdir. Ama bu Beş 
Yıllık Plân hedefi içinde hangi ilimizin, bahu
sus gecekondu semtlerinin sağlık hizmetlerinin 
(su elektrik yol kanalizasyon sıhhi konutlar) 
halledileceğini görememekteyiz. Ama sağlığımız 
teminatı bunlara bağlıdır. Bu da bir Hükümet 
işidir. Şimdi Sağlık Bakanlığı gıda maddeleri 
için yeni talimatnameler hazırlamakta veya yeni 
tadil ve tekliflerle Meclise geleceklerini duy
maktayız. Ancak bunların kesin ve müessif ka
rarlarla lâyikıyle tatbik edilmesi gerekil'. 

Muhterem senatörler. Bir nebze de tedavi 
kurumları ve hastanelerimizden bahsetmek isti
yorum. Tedavi kurumları ve hastaneler deyince 
akla müessese yatak adedi ve personel gelir. 
Müessese bakımından 1961 den bu yana durum 
iyidir. Yataklı tesis adedi 529 dur. Memleke
timizde toplam yatak adedi ise 78 526 dır. Buna 
göre 430 kişiye bir yatak düşmektedir. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında yatak 
adedi 43 955 tir. İkinci Beş Yıllık Plân hedefi 
içinde bu aded daha da artırılacaktır. Buraya 
kadar durum iyi gitmektedir. Ancak hayretle 
görüyoruz ki halen Bakanlığın elinde 650 yatak 
ihtiva eden inşaatı bitmiş müessese olduğu halde 
bu müesseseler para ve personel kifayetsizliği 
yüzünden hizmete açılamamaktadır, işte Türki
ye'de işler böyle yürümektedir. Sağlık Bakan
lığı Plân hedeflerine uygun yatak adedini ve 
müesseseleri artıra dursun para ve personel işi 
bu ilerlemeye yetişememekte ve kâfi gelmemek
tedir. Hastalarımız hastaneler kapısında yatak 
bekliyor vatandaş hastası zamanında yatmadı 
diye şikâyetçi bunun sonu nasıl alınacaktır. 
Şimdi yatak var işletecek para ve personel yok 
niçin bu dengesizlik. Döner sermayeyle çalışan 
hastanelerin sermayeleri artırılamamıştır. Va
tandaş dışarda özel muayene ve tedaviye para 
ödediği halde ne hikmet ise hastaneye tedavi 
ücreti vermekten kaçmaktadır. Bunu bir düze
ne sokmaya aksıyan tarafını uygun hale getir-
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mek icabetmez mi? Şimdi bu konuda görüşümüz 
şudur. 

1. Tedavi kurumlarının önemine binaen va
tandaşın tedavisi bir sağlık sigortasiyle emniyet 
ve düzen altına alınmalıdır. Bu fondan temin 
edilecek gelirin bir kısmı hastanelerin daha ba
kımlı ve fennî cihazlarla takviyesine sarf edil
melidir. 

2. Personel: Hekim Türkiye'de bir ihtisas 
mensubu olarak tek ücret sistemine kavuşturul
malı ve çeşitli ücret tazminat ve ek görevden 
kurtarılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar sağlık hizmetlerinde 
personel önemli bir yer tutar. Bununda başında 
hekim gelir. Hekimi dar çerçevesiyle bir memur 
statüsü içersinde mütalâa etmek ve öylece de
ğerlendirmek yanlıştır. Hekimi personel düzeni 
dışında tutmalıdır. Zira hekim istihdamı sağ
lık politikasının temelidir. Hekimin hizmet 
karşılığı alacağı ücret ve bunun geçirdiği 
safhalar çok eski zamanlardan beri önemli 
bir konu olarak ele alınmıştır, ilk hamlede 
1926 çıkarına 839 sayılı bir Kanunla hekime 
ayrı bir ücret statüsü sağlanmıştır. O zaman 
sıtma ve frengi savaşı üzerinde çalışan hekim
ler bu koruyucu tababet hizmetlerine karşılık 
umumi personel rejimi dışında bir ücret al
mışlardır. Bilâhara 1936 da çıkarılan 3656 a-
yılı Kanunla Devlet hizmetinde çalışan bütün 
personel için müşterek hükümler uygulanmış 
tır. O zaman hekim ve diğer teknik eleman 
için her hangi bir özellik tanınmamıştır. Bun
dan sonra 3656 ve 3659 sayılı kanunların ada
letsizliği ve matematik haksızlığını gidermak 
için çeşitli tazminat kanunları getirilmiştir. Son 
Devlet memurları personel kanunları ile hekim
ler ibr sınıf olarak tefrik edilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu hususları uzun 
uzadıya izah etmektense durumu hulâseten 
şöyle vaz'etmek istiyoruz. Yalnız Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışan he
kimlere halen 7 türlü ücret sistemi uygulan
maktadır. 

1. 3656 sayılı Kanuna göre ücret alınır. 
2. 3656 + 641 karma sistemine göre ücret 

alanlar. 
3. 3656 + 472 karma sistemine göre ücret 

alanlar. 
4. 3656 + 224 karma sistemine göre ücret 

alanlar. 

5. Ek görev -f 3656 karma sistemine göre 
ücret alanlar. 

6. Baştabip -J- 3656 tazminatına göre ücret 
alanlar. 

7. 3656 + 229 karma sistemine göre ücret 
alanlar. 

Bunlar yalnız Sağlık Bakanlığı teşkilâtında 
çalışanlar içindir. Diğer sağlık hizmetleri gö
ren kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise 8 
türlü ücret daha vardır. Bunları da tadad-
edelim, 

1. 3659 + 7244 karma sistemine göre «Ça
lışma Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu.) 

2. 3659 + 7244 -f 672 karma sistemine 
(Sosyal Sigortalar Kurumu.) 

3. 3659 + 7244 + 708 karma sistemine gö
re (PTT Devlet Demiryolları, Türkiye Demir 
Çelik. Türkiye Çimento Sanayii, Azot Sanayii 
ve Makina Kimya Kurumu.) 

4. 3656 + 115 karma sistemine göre (Ege 
Üniversitesi.) 

5. 3656 + 224 + 535 karma sistemine göre 
(Atatürk Ün.) 

6. 3658 + 645 karma sistemine göre (Si
lâhlı Kuvvetler*) 

7. Anlaşmalı sisteme göre ücret alanlar 
(Sosyal Sigortalar.) 

8. Yevmiyeli sisteme göre ücret alanlar 
(Denizcilik Bankası) ve diğer bankalar.) 

Her iki tabloya göre çeşitli hizmetlerde 
çalışan hekimlere 15 türlü ücret sistemi uy
gulanmakta olduğu görülmektedir. Bu Ü3-
ret düzeni içinde ise hekim kendisine hangi 
sistem uygun gelirse oraya kaymaktadır. Bu 
tazminat ve ek görev kanunlarının esas ga
yesi hekime kendisine lâyık bir maddi imkân 
sağlamaktan ziyade hekimi vazifeye bağlamak 
muayenehanesini kapamak Full - Time çalış
tırma döner sermayede prim. vermek gibi oya
layıcı tedbirlerden ileri gitmeyen bir tatbikat
tır. Bu konuda söylediklerimizi hulâsa eder
sek : 

1. Yurdumuzda âmme hizmeti gören he
kimlerin tümünü kapsıyan tek ücret siste m 
yoktur. 

2. Çeşitli kuruluşlarda çalışan tıp perso
neline uygulanan ödeme düzenleri esaslı te
mellere dayanmaktadır. 

3. Tabiplerle 15 ayrı ücret düzeni tatbik 
edilmektedir. 
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4. En uzun meslek eğitim gören ve sağlık 
hizmetlerinin anaunsuru olan hekime ödenen 
asgari hizmet (taban) meslekî öğretim görmi-
yenlere uygulanan ücretten az farklıdır. 

5. Tabibe ödenen ücrete emek - değer pren
sibine sadık kalınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi İkinci Beş Yıl
lık Plân hedefine ve getirdiği hükümlere ba
kalım. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı sağ
lık hizmetlerindeki esas noktayı sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirilmesi üzeı'ine bina etmiştir. 
Sağlık ocaklarının kurulmasiyle sağlık hiz
metleri halka daha kolayca ulaşmaktadır. Ko
ruyucu hekimliği önplânda tutarak bunun ya
nında tedavi edici hekimliği de geliştirerek sağ
lık politikası yürütülecektir. Plânın diğer bir 
paragrafında; istihdam eğitim ve insangücü 
başlıklı bölümünde (Hekim istihdam eden çeşit
li kurumların farklı ücret uygulamalarını söy-
liyerek, hekimlerin yurt yüzeyinde dengeli da
ğılmasını sağlıyacak bir personel ve ücret poli
tikası uygulanacaktır.) denilmektedir. Buna 
göre icra organı bu kanun hükümlerini yerine 
getirmesi yerekir. Ve bunda da mecburiyet var
dır.. 

Muhterem senatörler: Zamanın imkânı nisbe-
tinde bir nebze de ilâç ve ilâç sanayiine değin
mek yerinde olacaktır. Türkiye'de halen yerli 
ilâç sanayii başarılı bir şekilde gelişmektedir. 
Ancak bu gelişme daha ziyade (Prodivişimi) 
hammaddeye doğru gelişmesi arzuya şayandır. 
Yabancı ilâç sanayii ise esas gayesinden uzak 
ithal edilen hammaddeyi kullanarak müstah
zarlar imal ederek piyasaya sürmektedir. Ham
madde imal etmek yerine bu şekil daha kolay 
ve kârlı olmaktadır. Türkiye'de ilâç sanayii 
için temel olacak esas kimya sanayi kurulma
sına doğru gidişte olacaktır. Bu da henüz veri
mini verecek bir halde değildir. Bundan ayrı 
piyasaya sürülen ilâçların ciddî bir tahlil ve 
kontroldan geçirilmesi de en başta gelen bir gö-
r'evdir. Bu da ancak merkezî bir ilâç kontrol lâ-
boratuvarlarınm kurulması ile olacaktır. Hali 
hazırda yerli ve yabancı ilâç imal eden müesse
seler aynı değerde ve tertipte ilâçların birçok 
patent ve ambalaj içinde piyasaya sürme duru
mu vardır. Memlekette vatandaşın kendi sağ
lığı için yariırlı ve nisbeten ucuz ilâcın temin 
edilmesi ve bulundurması arzusu umumi bir te
mayüldür. 

I Vatandaş aradığı isimde ilâcı bulmak arzu
su ve temayülünü göstermektedir. Çok defa şi
kâyetler hastaların ısrarla aradığı ilâcı bula
mamasından doğmaktadır. Bakanlığın bu ko
nuda ilâç fiyatları ve mübrem ilâçların imal ve
ya ithali konusunda ne gibi tedbirler alındığı 
yolunda izahat vermesini istemekteyiz. Bu ara
da tertip ve tesir itibariyle birbirinin aynı ve 
fakat isim ve ambalaj bakımından ayrı görü
nüşlü ilâç müstahzarlarının da mümkün merte
be standart hale getirilmesini faydalarına kaa-
ni bulunduğumuzu belirtmek isteriz. 

Muhterem senatörler, 1969 yılı bütçe tekli
fiyle geçen seneki teklif ve yapılan işler ve ya-
pılamıyan işlere göz atalım. 

Ayrı ayrı fasıl ve maddeleri mukayeseden 
vazyeçerek umumi hatlariyle ele alırsak 1968 
de Bakanlık umumi bütçesi bir milyar 21 mil
yon 134 bindir. 1969 teklifi ise 79 milyon fazla-
siyle 1 milyar 100 bin 83 liradır. Esasen genel 
bütçe ile mukayese edildiğinde 1968 de genel 
bütçenin % 4,59 u, 1969 da genel bütçenin % 
4,27 si olduğunu görmekteyiz. Buna göre her 
ne kadar cari masraflarda bir artış görülüyor-
sada umumi bütçeye nisbet edildiğinde % 0,32 
lüşme olduğu ortaya çıkmaktadır. Halbuki düş
me yerine artış olması gerekirdi. Zira 1968 yı
lında başarılamıyan işler 1969 da telâfi imkâ
nı bulması lâzımgelirdi. Bakanlığın bu yoldaki 
teklifleri maalesef Bütçe ve Plân Komisyonun
da nazarı itibara alınmamıştır. 1968 yılında 
inşaatı biten bir kısım yataklı müesseseler şun
lardır. 

Adana Devlet Hastanesi : 200 yatak 
Elâzığ Doğumevi : 125 yatak 
Edirne Doğumevi : 75 yatak 
Maraş Doğumevi : 125 yatak 
Sivas Doğumevi : 125 yatak 
Yozgat Göğüs Hastalıkları Hastanesi : 100 

yatak. 
Oem'an 760 yataktır. 

Muhterem arkadaşlar. Tedaviye muhtaç va
tandaşlar yatak sıkıntısı çekiyor. Bakanlık 
açılmaya hazır 760 yataklı müesseseye sahip 
ama parasızlıktan bunları hizmete sokamıyor. 
Bu teidavi edici hekimlik için yıkıcı bir olay
dır. Üstelik plân hedefinde her sene 1969 dan 
itibaren 1 900 yatak ilâvesi öngörülmektedir. 

I Bu nasıl tatbikattır. Kurulan yataklı müesse-
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seler, yapılan yatırımlar bu gidişle bos kalmaya 
ve karabolmaya mahkûm mu bırakılacaktır? 
Â. P. Hükümeti bu yanlış ve zararlı yoldan 
dönmelidir. 

Sayın senatörler, sağlık hizmetleri hiçbir 
saman diğer Bakanlıklar gibi gösterişli bir hiz
met değildir. Şu anda Türkiye'de ehliyetli fe-
ragatkâr hekimler ve onların yardımcısı binler
ce insanın hayatı ile meşguldürler. Sağlık Ba
kanlığı mensuplarının hizmeti işte beyle sessiz 
ve gösterişsiz ama Türkiye'de yaşıy anların ko
ruyucusu ve hastalıkların amansız mücadelesini 
veregeimişlerdir. Kaldı ki sağlık hizmetleri di
ğer branşlarda olduğu gibi ertelenecek hizmet
lerden de değildir. Hastalıklar gününde teda
vi edilecektir. Bir perfore apandist yine bir 
ferfore mide, bir ile usa derhal müdahale edil
mek mecburiyeti vardır. Difteriye yakalan
mış bir körpe yavruya derhal trekeotomi ya
pılacaktır. Kanaması olan bir veremli derhal 
yatacaktır. Bu işler bekler mi bir hafta sonra 
değil bir dakika sonraya dahi bırakılamaz. Ama 
Hükümet veya Bütçe Plân Komisyonu dar bir 
görüşle Bakanlığın istediği tahsisatları rahat 
rahat erteliyebilmekbedir. 

2. Verem savaş hizmetlerinin genişlemesi, 
malzeme ve yiyecek alımları ve fazla işçi kul
lanma zorunluğu karsısında 1 milyon 750 bin 
liralık ek ödenek talebi karşılanamamıştır. 

Muhterem senatörler verimli hastaların her 
ne olursa olsun perişan ötede beride dolaşma
sı cidden üsülecek manzaralardır. Ben bir has
tayı pijamasiyle Verem Savaş Genel Müdürlü
ğüne geldiğini gördüm. Bunun misalleri çok
tur. Bu hastaların ve bu sahadaki kısmetlerin 
tahsisatı nasıl kesilir. 

3. 6972 sayılı Kanun gereğince korunmaya 
mulıt-aç gocuklar için beş seneden beri konulan 
tahsisat miktarı aynıdır. Bu tahsisat kifayet 
etmemekte böylece hizmet geniş mikyasta ak
samaktadır. 

Muhterem arkadaşlar A. P. iktidarı diğer 
iktidarlardan ayrı müspet ve teknik konulara-
ağırlık koyacak ve yıllardan beri i<hmal edile
rek birikmiş tortuları silip süpürecek bir ikti
dar olacağı ümidini böylece vatandaşa vereme
mek durumuna düşmüştür. Bakanın, şahsi gay
retleri elbette iyi sonuçlar getirebilir. Ama bu
gün ortada bir muvaffakiyet ve elle tutulur 
bir şeyler yapılmış ise bu iktidarın sağlık poli

tikasına yepyeni şeyler katmış olmasından ileri 
gelmemiştir. Bu Sağlık Bakanlığı kadrosunda 
yer almış hekimlerin gayretlerinin bir araya 
gelen nıuhasalasıdır. 

Şimdi 1969 un getirdiği teklifler nelerdir 
ona bakalım. Bu yılın tahsisatı maalesef her 
dalda azaltılmıştır. 

1. Cari masraf 860 milyon 162 bin 660, 
2. Yatırım masrafı 211 milyon 160 bin, 
3. Sermaye teşkili ve transfer 28 milyon 

755 bin 805 liradır. Geçen seneye nazaran 
% 8 bir azalma vardır. 1969 da 3 095 yatak 
ilâvesi. 

17 aded verem savaş dispanseri 49 aded sağ
lık ocağı, 612 sağlık evi, 7 aded tamirhane ve 
depo, 2 hıfsıssıhha enstitüsü, bir kreş, bir sağ
lık koleji, iki sağlık okulu plâna alınmıştır. Ve 
hizmete girecektir. Halbuki ücretli kadrolar
da büyük kesinti yapıldığından bu iş tahakkuk 
safhasına giremiyecek. 

Mııhesreni arkadaşlar, bütçeyi böylece in
celedikten ve sağlık politikamızın anahatlarını 
açıkladıktan sonra Güven Partisinin sağlık ko-
îiıi'unda samimî dilekleri temennileri ve prog-
r?.-mır>.da yer almış sağlık hizmetlerinin inkişafı 
sadedinde görüş ve tekliflerimizi arz edeceğiz. 
Zira Güven Partisi bütün diğer Bakanlık ve 
teşkilatlarındaki çalışmalara ışık tutacak gayet 
realist ve memleket gerçeklerine uygun bir 
programa sahiptir. Ve bu programda derpiş 
e^eği hususların günden güne memleket sat
hımda, yer tuttuğunu da-memnuniyetle görmek-
'e:-ir. Bu itibarla simdi neler yapılması gerekir 
7^,.,,.,...^, p r 0 ğ r a m ı m l s çerçevesi içinde arz ve 
izah edelim. 

1. Genel Bütçeden Sağlık Bakanlığına ay-
r-l-rn t-heie^t kifayetsizdir. Gelecek yıllarda bu
nu daha iyi ayarlamak lâzımdır. Zira vatandaşın 
beden ve ruh sağlığına kavuşması Hükümetin 
başlıca vazifesidir. 

2. Spğhk Bakanlığı personeli için bilhassa 
hekim istihdamı şekli yeniden ele alınmalı tek 
ücret sietemi uygulanmalıdır. 

3. Genel Sağlık Sigortası biran evvel çıka-
ıılmE.h YO tatbik edilmelidir. 

4. Halk Sağlığı eğitimi ve çevre sağlığı ko
nulan her şeyden evvel üzerinde durulacak ko-
r.uîard?.r. 

Bunlar için pratik tatbik kabiliyeti olan ka
nun ve talimatnameler süratle getirilmelidir. 
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5. Halkın istihlâkine arz edilen her türlü 
gıda maddeleri geniş "bir kontrol nizamı altına 
alınmalıdır. Yepyeni bir teşkilât lâzımdır. 

6. Özel hastaneler açmak suretiyle tedavi 
edici hekimliğe yardım edecek yatırım ve ku
ruluşlar için gerekli talimatnameyi biran evvel 
çıkartmalı ve buna kolaylık gösterilmelidir. 

7. Uzun yıllardan beri çıkması beklenen 
Türk Farma Kope kanun tasarısının gerçekleş
tirilmesi gereklidir. 

8. Sağlık , hizmetlerinin sosyalleştirildiği 
bölgelere hekim teminini hedef alarak muka
vele müddet ve şeklini yeniden tâyin edecek 
kanun teklifi biran evvel Meclislere gelme
lidir. 

9. Yeni mezun hekimlerin sosyalizasyon 
bölgesine gitmeden evvel formasyon ve adap
tasyon yönünden kurs görmelerinin temini ve 
tatbiki lüzumludur. 

10. Nüfus plânlaması tatbikatının nüfu
sun artışiyle bir mücadeleye girmiş havasından 
kurtarılarak her ailenin istediği kadar çocuğa 
sahibolmak hedefini güttüğünü telkin edilmesi 
ve böyle anlatılmasında fayda vardır. 

11. Himayeye muhtaç kimseler için ba
kanlığın giriştiği çalışmaları memnuniyetle 
kaydetmekle beraber bunun daha genişlemesini 
temini çalışmalarına önemle devam edilmesi 
arzu edilmektedir. 

12. Son olarak ilâç fiyatları üzerinde ye
niden bir araştırma yapılacak hayati önemi 
olan ilâçlarda bir indirim yapılması imkânları
nın araştırılması yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı Büt
çesi üzerinde söyliye çeklerimiz bunlardan iba
rettir. Bütçenin Türk Milletine hayırlı olması
nı tanrıdan niyaz eder bakanlığın muhterem 
mensuplarına candan başarılar dilerim. 

Teşekkür ederim (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa

yın Ersü. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBİ 
ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, vatandaş sağlığını korumada 
ağır sorumluluklar taşıyan ve bu sorumluluk
larını Cumhuriyetten bu yana çeşitli program
ları başarı ile gerçekleştiren bir bakanlığın büt
çesini görüşmekteyiz. Başarılı yönleri tescil ve 
teslim ederken aksıyan hatalı yönlerini de ay-

I nı açıklıkla eleştireceğiz. Bu espri içinde teşki
lâttan beklediğimiz büyük hizmetlere karşılık 
ayrılan bütçenin yetersizliğine hemen işaret 
etmek isterim. 

Dünya standartlarını bir yana bıraksak bile 
yıllardan beri arzulanan genel bütçenin % 5 i 
seviyesine ulaşılamamış olması hizmetlerin ak
samasında başlıca etkendir. İktidar çevresinde 
plân fikrinin bütün icapları ile benimsenmemiş 

I olması bu gibi güçlüklerin temel kaynağını teş
kil etmektedir. 

Örneğin, çeşitli sağlık programlarına ayrı
labilecek milyonların 1968 yılında cezaevleri 
yapımında ve ,asayiş kuvvetlerinin genişletil
mesi ve teçhizinde kullanılması kalkınma fikri 
ile bağdaşamaz. Bu ve daha benzer ve bir çok 
örnekler Devlet Plânlama Teşkilâtının da bi
limsel bir örgüt olmaktan çıkıp, politikanın 
maşası haline geldiğini göstermektedir. 

Sayın Bakandan ricamız 1969 yılı Bütçesi 
ve uygulamasında da katma değeri olmıyan bu 
gibi israfları enerjilerinin sadece bir kısmını 
kullanarak önlemesi ve faylalı yatırım alanla
rına kaydırmalıdırlar. Sayın arkadaşlarım, ba
kanlığın bütçe yetersizliği ve giderme çareleri 
üzerindeki bu kısa beyanımızdan sonra teşkilât 
ve hizmetlerinden de söz etmek isterim. Bilin
diği gibi bütün ülkelerden insan ve sağlığın 
büyük gelişmelere rağmen birinci önceliği mu
hafaza «etmektedir. İnsan sağlığının korunma
sı ise, koruyucu sağlık hizmetleri tedavi he
kimliği ve çevre sağlık şartlarının düzenlenmesi 
gibi entegre bir hizmete bağlıdır. Cumhuriyet 
hükümetlerinin şükranla karşıladığımız faali
yetleri sıtma, verem, trahom, frengi ve salgın 
yapan bulaşıcı hastalıklarla mücadele prog
ramları imkânlar ölçüsünde başarılmış sağlık 
hizmetlerindendir. Ancak entegre hizmet anla
yışı daha çok 27 Mayıs 1960 tan sonra idealist 
Türk hekimleri ve teşkilâtın yurtsever evlât
ları sayesinde gerçekleşmeye başlamıştır. Hiç 
şüphesiz bu hizmetin adı sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesidir. 

Sağlık hizmetlerini köye kadar götüren bu 
büyük proje maalesef ciddî bir ihmalle karşı 
karşıyadır. 1965 yılına kadar büyük bir hızla 
gelişen yatırımlar bu tarihten sonra en az iki 
yıl gerilemiştir. Sosyalizasyon bölgelerinden 
Van, Hakkâri, Ağrı ve Kars illerinde 1963 de 

I hekim sayısı 185 iken, bugün %50 oranında bir 
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azalma ile 91'e düşmüştür. Tüm sağlık ocak
ları yatırımı ise ancak % 18 crannıda gerçekleş
tirilebilmiştir. 

Bu misaller göstermektedir ki, vatandaşa hiz
met götürmek ancak inançlı ve bilinçli uygula
ma ile mümkündür. Yukarıda da arz ettiğim 
gibi, sosyalizasyon programlan çeşitli sağlık 
hizmetlerinden gayrı, sosyal ve kültürel faali
yetleri de içine alan ve halk - hekim ilişkile
rini düzenliyen entegre bir hizmettir. Asırlar
dan beri Türk halkının ayağına giden en başarı
lı bir uygulamadır. Hiçbir usûl ve tatbikatla 
bunun yerini biz dolduramayız. 

Kaldı ki bu program bütün Türkiyede ta
mamlandıktan sonra hizmet standartlarını astı
rarak ilelebet yaşıyacak bir halk hizmeti niteli
ğindedir. Uygulamadaki aksaklıkların Fuil - Ti
me ve çeşitli kurumların hekimlere sağladığı im
kânlar altyapı eksiklikleri ve nihayet sağlık 
ocaklarına arsa temininde çekilen güçlükler ve 
yüksek maliyetden ileri geldiği belirtilmektedir. 
Bunların hepsi de bir ölçüde doğru 
olabilir. Önemli olan bu güçlükleri yen
mektir. Plân ve programlarda da işaret 
edildiği gibi bunlar tek ücret sistemi 
ve sağlık hizmetlerinin bir elden idare 
ve koordinasyonu gibi büyük ölçüde çözümle
nebilir Maliyet unsurlarında cidden büyük fark
lar var. Köy sağlık ocakları 100 ilâ 290 Tl. 
arasında farklı maliyetler göstermektedir. Mah
rumiyet bölgelerinde bir yandan çıkarcı zihni
yetin, öte yandan Bayındırlık Bakanlığının 
umursamaz tutumu ciddî tedbirleri gerektirmek
tedir. Sosyalizasyon bölgelerine altyapı yatı
rımlarının koordoneli bir şekilde götürülmesini 
olumlu karşılıyoruz. Ancak geçen yıl belirtti
ğimiz gibi kalkınma bölgelerinde cazibe nokta
lan tesbit etmek suretiyle bütün Devlet hizmet
lerini ve bu arada sağlık hizmetlerini birlikte 
götürmek gerekir. Böylece hizmetlerdeki düb-
ligasyon önlenmiş, hizmetin maliyeti düşürül
müş olur. 

Değerli arkadaşlarım, bulaşıcı ve salgın 
hastalıklarla savaş koruyucu hekimliğin baş gö
revlerinden birisidir. Dünynın bir çok yerlerin
de kökü kazınmış hastalıklar bizde hâlâ halk 
sağlığını ciddî ölçüde tehdidetmektedir. Me
selâ, difterinin aşı ile yok edilmesi mümkün 
iken bizde henüz önlenememiş olması ve kızamık 
ve boğmaca salgınlarına sık sık raslanması bu 

alandaki çalışmalarımızın yetersizliğini göster
mektedir. 

Polyo vakaları da büyük bir hız kazanmış
tır, 1967 de 814 vaka ve 27 ölüme karşılık bu 
yıl 1975 vaka ve 93 ölüm tesbit edlimiştir. Bu 
önemli artış karşısında olağanüstü tedbir ve 
çalışmalara ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Salgın 
ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çevre şart
larının ıslah ile birlikte en müessir tedbir aşı
lamadır. Buna rağmen aşı üretimi bâzı istis
naları ile yetersizdir. Yakın senelere kadar boğ
maca aşısı üretiminde yeterli iken 1967 - 1968 
yıllarında ithal mecburiyetinde kalmamız dik
kat çekicidir. Yurdumuzda yapılamıyan aşılar
la kızamık, felç gibi yeteri kadar üretilemiyen 
aşıların yeterli üretim seviyesine çıkanlması 
zarurettir. 

Aziz arkadaşlarım, Bakanlık sıtma, verem, 
frengi ve trahom gibi başarılı programlar uy
gulamaktadır. Yalnız iki nokta üzerinde dik
katlerini çekmek istiyorum. Veremle savaş tedavi 
safhasına kadar başarılı olmakla beraber hasta 
vatandaşların da ihmalleri sebebiyle hstalığın 
kökü kazmamamaktadır. Tedavinin ilk üç, dört 
aylık döneminin yataklı tedavi kurumlarında 
yapılması gerekmektedir. 

Sıtma konusunda da bir endişemizi dile ge
tirmek isterim. Raporunun 14 ncü ekinde Gü-
nfly - Doğu bölgesinde sıtma vakalarının 
yüarle 78 sı görülmektedir. Geri kalan yüzde 
24 vakanın çeşitli bölgelerde ve münferit va
kalar halinde mücadele dışı kalabileceği haklı 
olarak endâse vericidir. Bu endişemizi ek 16 da 
*"7r. ayılarının 1964 oranla artmış olması doğ
rulamaktadır. 

Tidavi hizmetlerine gelince: Bu hizmetler 
.dünyanın her yerinde çoğunlukla Devlet eliy
le yapılmaktadır. Tedavi kurumlanmız yeterli 
olınadığı gibi ağır bir hasta baskısiyle de kar
sı karşıyadır. Koruyucu hekimlik hizmetleri 
yeterli kale getirilinceye kadar bu baskı de
vam edecektir. Ancak bu konuda Bakanlığın 
şa^.rtıcı bir kararına işaret etmek isterim. But
ça yetersizliği gerekçesiyle bu yıl hizmete gire
cek 2 595 yatağı hizmete sokmıyarak ve mev
cut yataklardan bir kısmını da boş tutarak ek-
dk ödeneği karşılamaya çalışacaklardır. Bu 
olumsuz kararın derhal kaldırılmasını tavsiye 
elerim. Yatak adedlerindeki artışla sık sık 
ovünmekteyz. Fakat verdiğimiz hizmet stan-
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dartlarının düşüklüğü yatak adadlermin artı
rılmasının fazla bir şey sağlamadığını ifade 
etmektedir. Bu düşüklüğün, standartlardaki bu 
düşüklük yardımcı sağlık personeli ve lâbora-
tuvar hizmetlerindeki boşluklar giderilmek su
retiyle yükseltilmelidir. 

Full - Time ve döner sermaye uygulamala
rında da acele tedbirlere ihtiyaç vardır. 
Full - Time aslında iyi bir metottur. Bizdeki 
uygulanış şekli suiistimallerden arınırsa fayda
lı olur. Meselâ bir tedavi kurumunda yalnız iç 
hastalıkları için yedi klinik şefliği bulunduğu 
ve sebebinin de şeflik tazminatına dayandığı 
söylenmektedir. Ayrıca hekim tazminatını bu 
fondan aldığı için daha çok paralı hastaları 
hastaneye yatırmakta, hastaneye yatırmak için 
de muayenehaneden geçmek zorımluğu doğ
maktadır. Bir yandan paralı ve nüfuslu hasta
lar Devletin sağlık tesislerinden kolayca ve 
âzami derecede faydalanırken kimsesiz ve yok
sul kişilerin yüzüne kapanan kapılar vatandaşı 
haklı olarak Devlete karşı güvensiz hale getir
mektedir. Bu keyfî idareye ve şefliklere sürat
le son verilmelidir, öte yandan Ankara ve is
tanbul'da yapılan kalb nakli operasyonları 
Türk hekimlerinin her dalda olduğu gibi yük
sek hazakat seviyelerini göstermektedir. Göğ
sümüzü kabartan bu ve benzeri başarıları da 
candan kutlarız. 

Değerli arkadaşlarım, çevre sağlığı şartları
mız bütün vahametini muhafaza etmektedir, Bu 
konuda dağınık olan yetki ve sorumlulukların 
bir elde toplanmasını gerektiren hukukî mevzu
at ve teşkilâtlanma süratle çözümlenmelidir. 
Plânın her ile bir halli sağlığı lâboratuvan il
kesinin gerektirdiği çalışmalar da yetersizdir. 
Lâboratuvar malzemesi tedariki ve teknik per
sonel yetiştirilmesi hızlandırılmalıdır. Gürültü 
ve kirli hava bilhassa büyük şehirlerimizi ar
tık yaşanmaz hale getirmiştir. Acele çözüm 
bulunmadığı takdirde daha birçok ruh ve sinir 
hastalarını tedaviye hatırlanmalısınız. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi de Bakanlığın 
personel konusuna değinmek istiyoruz. Hemen 
ifade etmek isterim ki yetersiz de olsa bir per
sonel yetiştirme programına sahibolan Bakan
lığın personel politikasını göremiyoruz. Türki
ye'de 12 166 hekim var. Yurt dışmdakilerle 
birlikte 14 bin küsur hekim eder. Bunların an- | 

cak 4 bini Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalış
maktadır. iyi bir personel politikası ile yurt 
içi ve yurt dışındaki hekimlerin büyük bir kıs
mını hizmete almak ve sağlık kadrolarmdaki 
boşlukları doldurmak mümkündür. Ayrıca mah
rumiyet bölgelerinin cazibesi yitirilmiş, 224 sa-
sayıh Kanunun gerektirdiği tüzük hâlâ çıkarıl
mamı?, rotasyon düzenlenmemiş, hizmet ve üc
retler arasında âdil bir denge kurulamamış ol
ması hekimlere güven vermemektedir. Bâzı key
fî tasarruflar da bu güvensizliği daha da ar
tırmaktadır. örneğin, bir hastanesindeki de
ğerli birkaç hekim sebepsiz olarak görevlerin
den uzaklatşıninuştır. Danıştaydan karar alan 
bu hekimlerden biri Sayın Bakana başvurarak 
eski görevine ia.desini istemiştir. Sayın Baka
nın esvabı çok ilginç: Ben sisi hizmete iade ede
rim ama içişleri Bakanı Sayın Sükan engel 
oluyor, diyebilmişlerdir. Böylece Sağlık Bakan
lığında bir pasifikasyon programı uygulanır
ken person-sl politikasından bahsetmek de el
bet mümkün olmuyor. 

Seym arkadaşlarım, ikinci plâna girmiş ve 
aktüel hale gelmiş olan sağlık sigortasına da 
değinmek istiyorum. Sayın Şevket Koksal ar
kadaşımla her ne kadar tez-ata düşüyorsak da 
Tür!dye'd3 yeni yeni tartışılmakta olan bu ko
nuda tez ve anti tezlerin çarpışmasında elbette 
yarar vardır. Birçok konularda olduğu gibi 
bunda ela memleket gerçeklerini hesaba katma
dan bir özentiye kapıldığımızı görmekteyiz. Bu 
isin kültür ve gelir seviyesiyle orantılı oldu
ğunu bilmekteyiz. Halkın büyük bir kısmının 
sigorta primi ödiyemiyecek durumda olduğunu, 
o diyenlerin de fazlasiyle geriye almaya çalış
tıklarını da görüyoruz. Refah devletlerinin, 
altından kalkamadıkları bu hususun biz de ba
şarılı olacağına, kaani değiliz. 1963 - 1965 yıl
ları arasında Amerika'da, dar gelirlilerin sağ
lık hizmetlerinden faydalanmaları için, çıka
rılmak istenilen bir kanun, ve bu vesile ile ya
pılan bir araştırma sonunda halkın % 20 si
nin sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu, ve 
sigortalama yolu ile, gereken hizmetin, yapıla-
mıyacağı anlaşılmıştır. Bunun üzerine sağlık 
hizmetlerin tümü, genel vergi ile desteklenen, 
bir hükümet sorumluluğu şeklinde, çözüm bu
lunacağı, yaygın kanaat haline gelmiştir. 

Bize gelince; hangi teşkilâtla, primleri top-
hyacağız, hangi tesisle, personelle gereken hiz-
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meti halka vereceğiz? Bâzı şehirlerde mevcut, 
ve kurulacak tesislerle, hizmet yürütmeye" kal
karsak, şehirli ve zengin baskısı karşısında, 
dar gelirli ve köylüye, hizmet arzı da mümkün 
olamıyacak, tesbit edilen primleri de, gerçeğe 
uygun bulmuyoruz. 79 Türk liralık prim tesbit 
edilmiş. Halbuki, Sosyal Sigortalar Kurumun
da hastalık ve gebelik halinde, adam başına 
ödenen prim, 300 Türk lirasıdır, ilk kademe
de memurları sigortalamaya kalkarsak, yalnız 
bunlar için, 200 milyon üzerinde bir fona ihti
yaç var. Sayısı milyonları bulan prim ödiye-
miyecek, halk kütlelerini hesaba katarsak, ha
yal peşinde olduğumuzu daha iyi anlarız. O 
halde bizim için çıkar yol sosyalizasyon tatbi
katını geliştirerek, yeterli seviyede hizmeti, 
genel vergi ile desteklenen bir devlet hizmeti 
olarak halka götürmektir. 

Sayın arkadaşlarım, günün konularından 
biri de ilâç problemidir. Belimizi bağladığımız 
tedbir, yani sınai maliyetle tesbit edilen fiyat
lar, halk zararına sonuçlanmıştır. Fazla vakti
nizi almamak için tesbit ettiğim, yalnız birkaç 
misalle durumu arz etmek istiyorum. Arz et
mek istediğim fiyatlar, Eczacılar Odasının, Ec
zanelere gönderdikleri resmî listelerden alın
mıştır ve bu listelerde çok düşük, çok sivri 
hususları da dikkate almadım. Ferro hausman 
eski fiyatı 540, yenisi 760 yükseliş fark 220 
kuruş. G-estim, eskisi 24 lira, yenisi 25,70 fark 
170 kuruş. Podazym 3,85, yenisi 600, fark 2.15, 
Taum 31/35,60 4,60. Kemycetin 4,88, 6,10, 122 
kuruş fark. Ve diğer kemycetin 6,92 8,65, fark 
173. Tetrapan 6,44, 8,05 fark 170. Magnecy 
Calcyne 8,24, 10,30, fark 2,60. 

Bu konuda problemi yaratan bilhassa ya
bancı sermaye kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, 
Yabancı Sermaye Kanunu bir yana iterek, bü
yük kâr transferleri yapmakta, yerli kuruluş
ları, baskı altına alarak, maliyeti yüksek tut
makta ve yerli sanayiin ilâç sanayiinin geliş
mesini önlemektedir. Bugüne kadar bunların 
Türkiye'ye 30-35 milyon dolar, getirdikleri va
kıadır. Bir fabrikanın maliyeti, 500 milyon li
ra civarında olduğuna göre, bir fabrika dahi 
kurmadıkları bir yana, düzineleri aşan firma
lar, birkaç milyonla ancak birer tezgâh kur
muşlardır. Ayrıca, bir milyar Türk lirası civa
rında da, yerli kredi almışlardır. Yalnız bu 
kredi ile en az iki fabrika kurmak mümkün 

olduğuna göre, bu alandaki tavizlerimiz, yer
sizdir. Bu konuda da, aşağıdaki tedbirleri tav
siye ediyorum. Tabi oldukları kanunları, hiçe 
sayanları, derhal tasfiye etmek. Devletin des
teği ile yerli ilâç sanayiini genişlettirmek.. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak nüfus 
plânlaması konusuna değinerek, huzurlarınız
dan ayrılacağım, ikinci Beş Yıllık Plân, nüfus 
plânlamasının bir ana ve çocuk sağlığını koru
mak; iki nüfus yapısını iyileştirme, üç iktisadi 
gelişme üzerindeki nüfus baskısını azaltma 
amaçları ile yapılacağını belirtmektedir. Her 
iki plânda da kalkınmanın nüfus artış hızı ya
vaşlatılarak, gerçekleştirebileceğini görüyoruz. 
Bu gerçeklerden hareket edince, önce nüfusu
muz artsın, sonra kalkmalım tezi, mesnetsiz 
kalır. Bugün Türkiye'de tüketici nüfusun ge
nel nüfusa oranı, % 46 dır. Faal nüfus % 54 
tür. Gelişmiş ülkelerde bu oran % 25 civarın
dadır. Yurdumuzda nüfus artışı, ciddî prob
lemler de doğurmaktadır. Bu problemler, bü
yük istihdam güçlüğü dolayısiyle ağır bir iş
sizlik yaratmakta, şehirlere hızlı bir akın, do
layısiyle gecekondu gibi çözülmesi güç, sorun
lar yaratmakta, okul çağındaki çocukların, 
% 87 sinin, okumaması gibi problemler yarat
makta, ekonomi üzerindeki, ağır baskısı, kal
kınmamızı güçleştirmekte ve geciktirmekte
dir. Kısaca özetlersek, insanlarımızı insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşama düzeyine ulaş
tırmamızı, güçleştirmektedir. 

Durum bu iken sefalet içindeki kütlelerin, 
her gün biraz daha artmasını, istemek akıl 
kârı değildir. Sadece nüfus kalabalığının bir 
işe yaramadığını Orta - Doğu olaylarında da 
gördük. Şimdi Dünyadaki nüfus artışı hızları
na da bir göz atalım. Amerika Birleşik Devlet
leri, ve Rusya, binde 18 yani % 1,8, Macaris
tan binde 12, % 1,2, diğer Avrupa ülkeleri de 
bu ikisi arasında yer almışlardır. 

Türkiye'de ise bu kesin olarak bilinmemek
le beraber, izmir, İstanbul, % 25, yani % 2,5; 
Orta - Anadolu'da, binde 47, yani % 4,7, Doğu 
Anadolu'da binde 55, yani % 5,5 tir. Bu ufak 
kıyaslama, nüfus artış hızımızı, daha da azalt
ma gereğini ortaya koymaktadır. Bu konuda 
büyük vatandaş kütlelerinin temayüllerini de 
dikkate almak zorundayız. 

Şehir ve kasabalardaki, nüfus kontrol kli
niklerine başvuranların % 45 i köy ve kırsal 
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bölgelerden gelen vatandaşlarımızdır. Demek 
ki, büyük bir vatandaş kütlesi bu kontrolü be
nimsemektedir. Böylece karşı görüşlerin halk 
tarafından benimsenmediği de meydana çık
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, nüfus baskısının eko
nomi üzerindeki etkilerini de kısa bir kıyasla
ma ile, dikkatlerinize sunmak isterim. Bizde 
millî hâsıla net millî hâsıla artışı fert başına 
3,9 dur. Ortak Pazar ülkelerinde bu hız % 3,3 
tür. Bu hızla, yarışa devam edersek, Ortak 
Pazar ülkelerine ki, bu Entegrasyonun bir 
üyesi olmaya namzetiz ancak birkaç, yüz yıl 
sonra yetişebiliriz. Bu hızı yani bizim 3,9 luk 
net artışımızı, % 0,5 artırarak, % 4,10 oranı
na çıkarırsak, komşu Yunanistan'ın bugünkü 
seviyesine ancak 20 yıl sonra ulaşabiliriz. Bu 
derece önemli bir memleket dâvasında kararlı 
ve azimli bulunmamız gerektiğini sanırım ki, 
paylaşmakta artık güçlük çekmeyiz. 

Sözlerime son verirken kalkınmamızı en-
gelliyen hususlardan en önemlisinin toplumu
muza hâkim olan yanlış bir kaderci felsefede 
toplandığına işaret etmek isterim. Bu görüş 
sağlık alanında Allah ne kadar ömür vermişse 
o kadar yaşarım şeklinde kalıplaşmıştır. 

Halbuki, yaratan yarattıklarına bir irada 
ve akıl verdiğini ve bunları kullandığı ölçüde 
dünya nimetlerinden yararlanacağını da bil
dirmiştir. Türk hekimlerinin çalışmaları mey-
valarını verdikçe, çağdaş uygarlığın imkânla
rından yararlanan halk kütleleri, zamansız 
ölümlerden korunmanın mümkün olacağını an-
lıyacak ve kaderci felsefe de toplumumuzdan 
sökülüp atılmış olacaktır. Böylece, daha çok 
çalışarak çağdaş toplumlar seviyesine ulaş
mak mümkün olacaktır. Bu kutsal dâvanın ta
kipçileri olan sağlık teşkilâtı mensuplarına ve 
yurt sever aydın Türk hekimlerine başarılar 
diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ragıp Üner, Cumhur
başkanlığı Kontenjanı Grupu adına. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçesi üzerinde oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

KONTENJAN GRUPU ADINA RAGIP 
ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; Senato Kontenjan Grupu adına Sağlık 
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ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1969 malî yılı Büt
çesi üzerinde dilek ve temennilerimizi arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. Bu müna
sebetle Sayın Sağlık Bakanımıza ve Bakanlı
ğın güzide mensuplarına grupumuzun saygı 
ve sevgilerini sunarım. 

Türk Anayasasının 49 ncu maddesi, herke
sin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesi 
ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla Devleti 
görevli kılmaktadır. Bu ödevi üzerine almış 
bulunan Sağlık Bakanlığı çevre sağlığını dü
zenlemek, halk sağlığı konusunda eğitimi te
min etmek, bulaşıcı hastalıklarla savaşmak, 
beslenme şartlarını ıslah etmek, nüfus plânla
masını uygulamak, yardıma mühtacolanlarm 
problemlerini halletmek, ilâç sanayiini mura
kabe etmek, tedavi edici hekimliği sevk ve ida
re etmek, sağlık personeli yetiştirmek suretiy
le halkı sağlık içinde yaşatmak ve gelecek ne
sillerin sıhhatli yetişmesini temin etmekle mü
kelleftir. Dünya milletlerinin bir çoğunda Sağ
lık Bakanlığı yalnız koruyucu tababet ile meş
gul olur, tedavi edici hekimlikle meşgul olmaz. 
G-eri kalmış ülkelerde her iki vazifeyi de Sağ
lık Bakanlığı üzerine alır. 

Profesör Kenan Cenap Berksoy sağlığı şöy-
ls tarif ederdi : 

«Sabatoym yatağandan neşe ile kalkan, öğle 
verniğine neşe üe oturan ve aksam yatağına ıs-
kk ça-arak yatarı irnan, sağlık içindedir.» der-
di Yine klâoik fizyoloji kitaplarına göre, bir in-
mrnrı normal ola?ak 190 sene yasamam icabedi-
voi". Ne çare, günlük hayatın icapları, insan 
"•vM. hayatındaki şartlar, beslenme bozukluk
ları ve geçirilen hastalıklar insan ömrünün azal-
na'îina sebcbolmaktadır, 

İngiltere ve Amerika'da ortalama inşan öm
rü 79 yıl olduğu halde, geri kalmış bölgelerde 
cilalama crnür 20 ilâ 35 yıl arasında durakla
maktadır. Türkiye'de 33 milyon insanın sağlı
ğından sorumlu bulunan Sağlık Bakanlığının 
1989 yılı Bütçesi, genel bütçenin % 4,27 sini, 
konsolide bütçsnin % 4,1 ini teşkil etmektedir. 
îsvec millî bütçesinde bu rakam, % 20 dir. Mem
leketimizde bir kısım teşekküller de sağlık hiz
meti ifa ederler. Sosyal Sigortalar Kurumu, 
IIlllî Savunma Bakanlığı, fakülteler, Devlet De-
v'ivyolto., PTT İdaresi, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve bankaların da sağlık teşekkülleri var-
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dır. Bunlar da hesaba katılırsa, bütçe nisbeti-
nin % 9 a kadar yükseleceği anlaşılır. Bütçe
sinin dar imkânlarına rağmen, Sağlık Bakan
lığı kendisinden bekleneni yapmaktadır. Bilhas
sa koruyucu hizmet için ayrılan ödeneğin her 
yıl artması sevinilecek bir olaydır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye nüfusunun 
% 70 i sağlık tesislerinden, doktor ve ilâçtan 
mahrum bir halde yaşamaktadır. Bu durum 
karşısında tek çıkar yol, tababetin sosyalizas
yonu idi. 224 sayılı Kanun bu sebeple ha
zırlandı. Tababetin sosyalizasyonu, sağlık 
hizmetlerinin devletleştirilmesi, millileştiril
mesi ve reorganizasyonu demektir. Plân 
gayet mükemmel hazırlanmış, yerli ve ya
bancı birçok uzmanın tenkidine arz edilmiştir. 
Bu tatbikatın neticesi olarak, yolsuz, susuz, 
okulsuz, elektriksiz, «Kuş uçmaz, kervan geç
mez» sarp dağlarla çevrili, kışın —40 derece 
soğukta karla kaplı yollarına, senenin altı ayı 
şehirlerle başlantısı kesilmiş köylerde oturan 
Türk köylüsünün kapısına kadar doktor, hemşi
re, ebe ve ilâç ulaştırılmıştır. Doğu illerinin yir
mi sene evvelki halini bilenler, bugün oraya ya
pılan şeylerin ne büyük bir mana ifade ettiğini 
bilirler. Sosyalizasyondan önce 19 000 kişiye 
bir doktor isabet eden bu illerde, bugün 6 000 
kişiye bir doktor düşmektedir. Bu bir reform
dur. Her reformda olduğu gibi, bunun da ak
saklıkları olacaktır. Sosyalizasyona Doğu ille
rinden başlamayıp, altyapı üniteleri tamamlan
mış olan Edirne, İsparta, Konya gibi illerden 
başlansa idi, tatbikatta en ufak bir aksaklık 
olmazdı. O zaman Doğuya ne zaman gidilecek
ti? Her halde 50 - 100 sene sonra, Tarihin bü
tün çağlarında jandarma ve tahsildardan başka 
ziyaretçisi bulunmıyan Doğu illerine dikilen bu 
mütevazi âbideler, çevre sağlığını koruduğu 
gibi, bir yandan da toplum kalkınması ile ken
disinden bekleneni verecektir. Sosyalizasyon 
daha ilk tatbik yıllarında varlığını hissettirmiş, 
buralarda salgın hastalıklar, kızamık asgari 
hadde inmiş. G-üney - Doğu hudutlarımızdaki 
komşularımızda bulunan tehlikeli hastalıklar 
Türkiye'ye girememiştir. 

Netice şudur : 224 sayılı Kanun tam olarak 
uygulanırsa, sağlık tesisleri için gerekli ilâç, 
malzeme, yol, içme suyu, taşıt, personel, ulaş
tırma araçları tam olarak verilirse; memleketi

miz şartları için bundan daha uygun bir sistem 
bulunamaz. Üstelik bu pahalı bir sistem de de
ğildir. 1963 yılından beri bütün tesislere harca
nan para 570 milyon liradır. Bu miktara 23 vi
lâyette yapılan sağlık tesisleri de dâhildir. Sos
yalizasyon onu benimsiyen ve ona inanan in
sanların elinde en değerli bir sağlık sistemidir. 
Bütün faaliyetlerini takdirle müşahede ettiği
miz, çalışkan ve değerli Bakanımızın sosyali
zasyona inandığını ve bu sistemi uygulamakta 
büyük başarı sağlıyacağma kaani bulunuyoruz. 

Verem savaşı konusunda, Bakanlığımızın 
olağanüstü çalışmalarını müşahede ediyoruz. 
Bu hızlı ve insan üstü çalışma ile alman neti
celer bütün dünya milletlerini geride bırakmış
tır. Her zaman söylediğim bir cümlenin tekrarı
na müsaadelerinizi rica ederim : Senatör arka
daşlarım, seçim bölgelerine gittikleri zaman en 
ücra köylere uğradıkları gün tarlada, okulda, 
yolda rasladıkları çocukların omuzlarını açıp, 
lütfen baksınlar. Orada mutlaka her çocuğa ve
rem aşısı yapıldığını göreceklerdir. Verem sava
şının değerli genel müdürü ile beraber Fransa'
ya ve Japonya'ya gittik, Verem çalışmalarını 
gördük. Oralarda verem dispanserleri 10 dok
tor, 15 hemşire ve 70 yardımcı personelle çalı
şıyordu. Muazzam bir araç ve gereç bolluğu ve 
hattâ israfı içindeydiler. Fakat, gördük ki, bi
zim tek doktor ve tek hemşire ile, bütün per
soneli beş kişiyi geçmiyen dispanserlerimizin 
yaptıkları işi yapamıyorlardı. Türkiye'de verem 
hastalığını kökünden kazımaya azimli olan Ba
kanlığımızı tebrik ederim. Verem savaşma bağ
lı gezici ekipler şehir şehir, köy köy dolaşarak 
kadastro taramaları ile bütün halkın göğüs fi-
limlerini çekmektedirler. Bu hizmet verem yö
nünden olduğu kadar, akciğerin diğer hastalık
larını, kalb hastalıklarını ve akciğer kanser
lerinin de erken yakalanması için büyü fayda
lar temin etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, akciğer kanserleri
nin son 50 yıl içinde gösterdiği büyük artışı 
çağımızın en önemli problemi haline gelmiştir. 
1912 yılında Avrupa'da ve Amerika'da bütün 
dünyada tesbit edilen akciğer kanseri miktarı 
yalnız 374 vaka idi. O günden bugüne 
akciğer kanserlerinden % 500 oranında bir 
artma görülmektedir. Hastalık sosyal bir âfet 
halinde bütün insanlığı sarmaktadır. Buna kar-
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şilık diğer kanser çeşitlerinde önemli bir artma 
yoktur. Amerika'da 1930 - 1950 yılları arasında 
yapılan araştırmalara göre; yemek borusu, ba
ğırsak, rektum ve prostat kanserleri nisbetinde 
artma olmamıştır. Miğde ve karaciğer kanserle
rinde azalma vardır. Kanser nisbetinin artma
sında şehirleşmenin büyük etkisi vardır. İsrail 
Devleti kurulduktan sonra, oraya gelen göç
menler arasında bir kanser araştırması yapıl
mıştır. Yemen ve Arabistan'dan göç edenler 
arasında kanser nisbeti % 29 olduğu halde, 
Avrupa'dan gelenlerin arasında % 68 bulun
muştur. Gerçi, teşhis metotlarının artması, in
sanların uzun yaşamaları bu nisbetlere tesir 
edebilirse de, araştırmaların çoğunluğu otopsi 
üzerinde yapıldığı için, hücrelerde büyük bir 
değişiklik olmıyacaktır. 

Şimdi de hava kirliliği konusuna geliyorum. 
Bütün dünyada yeni sanayi bölgeleri kurul

maktadır. Şehirler gittikçe büyümektedir. Mo
torlu taşıma araçları gittikçe artmaktadır. So
nuç olarak hava kirliliği meydana gelmekte
dir. insanlar açlığa beş hafta, susuzluğa beş gün 
dayanabilirler, halbuki havasızlığa beş dakika 
dayanamazlar. O halde, insanın en tabiî hakkı 
olan ve yokluğuna beş dakika dahi dayanama-
dığı havayı bozmaya ve onun evsafını değiş
tirmeye kimsenin hakla olmamalıdır. Baca du
manları ve motorlu araçların eksoz dumanları 
içinde insan sağlığına zarar veren maddeler var
dır. Karbon monoksit, karbon dioksit, sülfür di-
oksit, hidrojen dioksit, ozon, metan, propan bu 
maddelerin başında gelir. Metan ve propan gibi 
gazların tekrar yanması ile pyren ve benz pyren 
meydana gelir. Bu da kanser husule getiren bir 
maddedir. Odun, kömür ve sigara dumanında bu
lunur. Ankara'da, Ankara hava kirlenmesi ile sa
vaş Derneği adanda bir dernek vardır. Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bünye-
sindedir. Derneğin yayınlarına göre, Türkiye'
de hava kirliliğinden en çok zarar gören şehir 
Ankara'dır. Ankara'nın coğrafi, topoğrafik 
ve meteorolojik koşulları önemlidir, etrafı dağ
larla çevrilidir, çukur bir bölgeye yerleşmiş
tir. Havadaki kirliliği ve dumanları dağıtacak 
rüzgârların tesirinden masundur. Hava kirlili
ği bakımından birinci sırada olan Londra ile 
Ankara mukayese edilmiş, Ankara havasının 
Londra'dan daha kirli olduğu sonucuna varıl
mıştır. Alman tedbirlerle Londra havası git

tikçe düzelmektedir. Ankara havasındaki du
man yoğunluğu, uluslararası standartlardan or
talına 2,5; kışın soğuk aylarda da 6 misli faz
ladır. Kükürt yoğunluğu da iki defa fazladır. 
Bu ilmî derneğin yayınlarına göre, hava kir-
lenmesi insanlar ve nebatlar üzerinde birta
kım etkiler yapar, insanlar üzerindeki etkisi 
evvelâ tahriş edici sonra da kanser yapıcı ola
rak vasıflandırılıyor. Hava içinde bulunan gaz
lar broko - spazm, kronik - bronşit husulüne se-
bebolurlar. Araştırmalar gösteriyor ki, akciğer 
kanserine yakalanma sanayi bölgelerinde daha 
çoktur. Hava kirliliği ile savaşmak zamanı gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de Türkiye'
ce yapılan kalb ameliyatlarına geliyorum. 

Geçtiğimiz yıl içinde Yüksek ihtisas Has
tanesi ile, Haydarpaşa Göğüs Cerrahı Merkez 
Hastanesinde, kalb ameliyatı yapıldı. Bu büyük 
başarılarından dolayı meslektaşlarımı tebrik 
ederlim. 

Muhterem arkadaşlarım, istatistikler göste
riyor ki, dünya nüfusunun yarısı, kalb damar
larının bozulması neticesi meydana gelen en
farktüs denen bir hastalıktan ölmektedir. Kal
bin diğer kısımlarının hastalıkları ise, insan
larda ağır maluliyetlere sebebolmaktadır. Bu
gün Amerika'da, kalb yetersizliğinden malûl in
san sayısı 25 milyondur. Bugün, anjografik tet
kiklerle kroner* damarlarının durumu gayet iyi 
his edilebilmektedir. Kalb enfarktüsü vakıaları 
anlaşılmakta. Bu sayede hastalık gelmeden teş-
için kurulan entansif bakım üniteleri sayesinde 
% 100 ölümle sonuçlanacak hastaların, % 50 si 
kurtulmaktadır. Kalb hastalarının bu yüksek 
nisbeti artışı karşısında, dünya doktorları hay
vandan insana kalb nakli için çalışmaktadırlar. 
Bilhassa Cenubi Afrikada, maymun kalbi nakli 
üzerindeki denemeler muvaffak olursa, insan 
uzun yıllara dayanmak imkânına malik olacak
tır. Sovyet Eusya'da plâstik ve sair maddeler
den suni kalb imali üzerinde yoğun çalışma
lar vardır. Küçük bir atom çekirdeği veya ha
riçten şarj suretiyle çalışacak olan bu suni kalb-
lerin üç dört sene içinde piyasaya çıkacağı 
umulmaktadır. Dünya tıbbmdaki ilerlemeleri 
yakından takibeden Haydarpaşa Göğüs Cerrahi 
merkezi, bu yeni buluşlara kendini hazırlamak
tadır. Bir memlekette plâstik kalb takıldığının 
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ferdasında, bizde de taküabile çektir, istanbul 
Göğüs Cerrahi merkezindeki ameliyatın talih
siz tarafı, kalbin 52 yaşındaki birisinden alın
masıdır. Bu kalb 25 yaşlarında bir kimseden 
alınsa idi, hasta bugün aramızda olacaktı. Gö
ğüs Cerrahi merkezinde 1968 yılında yapılan 
280 kalb ameliyatından iki ölüm vakası ol
muştur. Nisbet binde 7 dir. 100 açık kalb ame
liyatından 7 kişi ölmüştür. 338 büyük akciğer 
ameliyatında iki kişi ölmüştür. Bu iki vakada 
zaten kanserdi. Nisbet yüzde yarım bile değil
dir. Bu rakamlar dünyanın en modern klinik
lerinde yapılan ameliyat sonuçlarından daha 
iyidir. 

Şahsi fikrimce kalb ameliyatlarında başlıca 
iki noktaya dikkat etmek lâzımdır. Birisi, kan 
grupunu ve doku gruplarım iyi tâyin etmek, 
ikincisi alınacak kalbi iyi kontrol etmektir. 
Göğüs açıldıktan sonra, kalbi dikkatle muaye
ne etmeli ve hastaya faydalı olacaksa o kalb 
alınmalıdır. Haydarpaşa Göğüs Cerrahi mer
kezi, yoğun çalışmaları ile, akciğer plantasyo
nuna da hazır bir hale gelmiştir. Ancak, akci
ğer kalb gibi değildir, harici hava ile temasta 
olduğu için pek çabuk enfarktüsüne mâruz kal
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi başka bir 
noktaya geliyorum. Günlerdir Mecliste konuş
tuğumuz, korunmaya muhtaç çocuklar konu
suna da değinmek isterim. Bu çocukların için
de yaşadıkları şartları burada dile getirecek 
değilim. Fakat kanaatim şudur ki, buna bir 
çare bulmak mümkündür. Türkiye'de dört yere 
birden bağlı, dört ayrı müessese tarafından 
idare edilen bir örgüt artık kalmamıştır. 1961 
yılında Sağlık Bakanlığı bir kanun teklifi ha
zırlamıştı. O zamanki hesaplarla 60 milyon lira 
ile bu işin kökten halledilmesi kabildi. Fakat 
her nedense Millî Eğitim Bakanlığı bu kanunun 
karşısına dikildi. Bu çocukları ne tamanıiyle 
kendisi aldı, ne Sağlık Bakanlığına verdi, ne 
de müstakil bir umum müdürlük kurulmasına 
razı oldu. Ben muhterem Sağlık Bakanımızdan 
rica ediyorum. Anasından doğarken talihsiz 
kalmış bu çocukların durumu ile alâkadar olma
larını ve yeni bir kanun teklifi ile bu işin kö
künden halletmelerini diliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupaya ve Ame-
rikaya giden doktorlarımız Bütçe Komisyonun

da çok konuşuldu. Şuna samimî olarak inanı
yorum, harice giden meslektaşlarımız bir men
faat karşılığı oraya gitmiyorlar. Bilgilerini ve 
görgülerini artırmak için gidiyorlar. Etıbba 
Odalarının tamimlerini görüyoruz. Suudi Ara
bistan, Kuveytten, Kongodan doktor talepleri 
var. Burada gideceklere verilecek ücrette, ayda 
30 - 50 bin Türk Lirası arasında değişiyor. Fa
kat kimse gitmiyor. Çünkü, Türk hekiminin 
oradan öğreneceği bir şey yoktur. Halbuki, 
Avrupa ve Amerikadan öğreneceği çok şey 
vardır. Muhterem meslektaşlarım bu memle
ketlere sırf ilmî araştırma yapmak ve ilmî 
bilgilerini artırmak için gidiyorlar. 

Diğer bir konu cîa, son zamanlarda bütün 
dünyada artan frengi vakalarıdır. Yurdumuzda 
da yeni vakalar vardır. Profesör Mashar Osman, 
sivilizasyon ve sifilizasyon derdi. Hakikaten, 
"sfahatin mevcudolduğu yerde, frengi vardır. 
Son yıllarda yurdumuzda çok miktarda gelen 
bitniklerin, frengi vakalarında âmil olduğunu 
tahmin ediyorum. Hastanın tedavisi basit oldu
ğuna göre, Bakanlığın en kısa zamanda hasta
lığı yok edeceğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara'da halk 
sağlığı bakımından birçok ihtiyaca cevap veren 
kapasitesi üstünde çalışan bir Belediye hasta
nesi var. Burada çalışan arkadaşlarımızın gay
retleri ile hastane çok büyümüş. Ve fevkalâde 
modern bir hale gelmiştir. Hastane derneği al
dığı hızla, şimdi yatak sayısını 200 e çıkarmaya 
karar vermiştir. Muhterem Bakanımızın bu der
neğe bir miktar yardım yapmalarını rica ediyo
rum. 

Bakanlığın illerimizde gıda kontrolü lâbo-
ratuvar tesisini, ilâç politikasını ve çocuk ma
ması konusundaki, hassasiyetini son samanlarda 
ele aldığı sağlık sigortasını takdirle karşılıyo
ruz. Sağlık sigortası ile Türkiye'de birçok sağ
lık konusunun halledilmesi mümkündür. Buna 
inanıyoruz. Yine son yıllarda açılan kreşler, yaş
lılar için huzur evleri ve rehabilitasyon tesis
lerini memnunlukla karşılıyoruz. 

Son olarak Etibba Odalarının durumuna ge
liyorum. Etibba Odaları kuruluş gayeleri itiba
riyle gayet müspet iş gören ve tababet için lü
zumlu bir teşekkül olmasına rağmen salâhiyet-
siz ve maddi imkânları yetersiz ve bu sebepten 
da varlık gösteremiyen bir teşekküldür. Mem-
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leketimizdeM Etibba Odası teşekküllerinin Ame-
rika'daki (Emerikan Medical Assocaation) gibi 
kuvvetli bir teşekkül haline getirilmesinde bü
yük fayda vardır. Buraya da hiçbir teşekkül
den yardım görmiyen bu müesseseye de Sağlık 
Bakanımızın elini uzatmasını temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmam burada 
bitmiştir, her bakımdan mükemmel bir insan 
olan, değerli gayretleriyle temayüz eden Kıy
metli Bakanımızın çalışmalarında başarı diler 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin 
Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını te
menni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ber
kol. 

A. P. GRUPU ADINA HALÛK BERKOL 
(istanbul) — Sayın Başkan, değerli senatörler, 
dar imkânlar içinde sağlık hizmetini müessir kı
lacak ve ona zemin hazarlıyacak olan değişik 
bakanlıklara bağlı, değişik hizmetlerin koordi
nasyonundan mahrum ve bunlara inzimamen 
malî güçsüzlük ve personel yetersizliği içinde 
üstün gayret sarf ederek çok yüklü olan vazife
lerini noksansız yerine getirmeye çalışan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı mensubinine ve teş
kilatındaki hekim, hemşire, ebe, sağlık memu
ru ve diğer yardımcı sağlık personeline teşek
kürü, yerine getirilmesi icabeden bir vecibe bir 
vazife addederiz. 

Geçen yıllardaki bütçe müzakerelerinde bu 
önemli Bakanlığın faaliyeti ve sağlık politika
mız üzerinde, Adalet Partisinin görüş ve temen
nileri, bilhassa senelerden beri yapılan istişari 
ve ilmî tetkikatın ve seminerlerin ışığı altında 
varılan neticeler ve buna göre tâyin edilen hedef 
açık olarak ve mükerreren grupumuzca ifade 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, huzurunuzu bu mevzularda 
uzun boylu işgal etmek istemiyoruz. Tekerrür
den mümkün mertebe kaçınacağız. Ancak, ge
lişen sağlık hizmetlerinin, artık yörüngesine 
oturmak üzere bulunduğunu, sağlık problemle
rinin çözülebilmesi için bütün meçhullerin ay
dınlığını, bu gerçeklere göre Türk halkının sağ
lık dâvasının medeni ölçüler içerisinde ve her 
türlü siyasi art düşünce dışında halledilmemesi 
için sebep kalmadığını, cesaretle beyan etmek, 
nikbin değil realist ve yerinde bir görüş olur ka
naatindeyiz. 

Güçlüklerin mevcudiyetini inkâr etmiyoruz. 
Ancak, güçlüklerin yenilmesinin, çarelerin bilin-
mes muvacehesinde, güçlü bir mesai ve cesur 
bir politika ile mümkün olacağına da inanıyo
ruz. 

Hakikatler ve bu hakikatlerin ortaya çıkar
dığı güçlükler nelerdir?.. 

Senelerden beri, başta Bakanlık olmak üzere 
bütün Parlâmento üyelerinin bütün grup sözcü
lerinin ittifakla beyan ettikleri ve bu bütçe 
müzakereleri münasebetiyle tekrar ettikleri bir 
husus genel bütçe içerisinden Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına ayrılan payın kifayetsizli
ğidir. Gerek Karma Komisyonda, gerek Umumi 
Heyetlerde bunun artırılması temennisi defaatle 
ve ısrarla beyan edilegelmiştir. Ama bütün iyi 
niyet ve gayretlere rağmen, ihtiyaç ve kalkın
ma gayreti içinde bulunan Türkiye'mizde, bu
nun mümkün olmadığı ve olamıyacağı bütçe im
kân ve tekniğinin bir zarureti olarak meydana 
çıkmış bulunmaktadır. Bu seneki Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu tetkik edilirse bu husu
sun bir başka şekliyle ifadesine rastlanır. Fil
hakika bu raporun altıncı kısmında bütçedeki 
ödeneklerin durumu paragrafında aynen şöyle 
denilmektedir : «Yaptığımız tetkikte bakanlık 
bütçesinin bâzı ödeneklerine hizmeti istenilen 
seviyede yürütmeye mâni olacak şekilde nok
san tahsisat konduğu görülmüştür.» 

Maliye Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına 1969 malî yılı cari harcamalar ta
vanını verirken, her ne kadar Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından kabul edilen sektörler-
arası cari harcamalar dağılımında, bakanlığa, 
asgari değerlere göre % 13 gelişme harcaması 
tanınması gereğinden hareket etmiş ise de, bu 
artışı 1968 malî yılı bütçesi cari harcamaların
da gerçekleşmiyen ödemeler olarak % 7 ora
nında, yani 55 667 000 Tl. düştükten sonra, 
geri kalan miktara % 13 ilâve etmek suretiyle 
hesaplandığından, aslında bakanlık cari harca
malarının artış oranı % 6 ya düşmüştür. An
cak bu miktara, bir kısmı geçen yıldan noksan 
verilen ödeneklere karşılık olmak üzere 24 mil
yon Tl. daha eklemek suretiyle artış oranı 
% 8 e yükselmiştir. 

Muhterem senatörler; 
Hal böyle olunca, yukarda bahsettiğimiz bü

tün artırma temennilerine rağmen, Sağlık Büt-
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çesinin genel bütçeye nisbeti 1967 de % 4,8 
iken 1969 da % 4,6 ya düşmüştür. 

Derhal belirtelim ki, bu mâruzatımızdaki 
kasıt, bütçeyi yapanları tenkid veya neden ar
tırılmadığını sormak değil, (zira senelerden beri 
yapılamadığına göre bunun bir zaruret oldu
ğuna artık inanmak gerekir.) dediğim gibi 
tenkid, neden artırılmadığını sormak değil ve 
fakat bugünkü imkânlar ve kalkman memleke
timizin tüm ihtiyaçları muvacehesinde, Sağ
lık Bütçesinin umumi bütçemiz içerisinde hak
lı olarak artırılamıyacağı hakikatini, saraha
ten beyandan ve kabul etmekten ibarettir. 

Değerli senatörler; 
Gelelim şimdi ikinci bir hakikate : 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak

kındaki kanun, sağlık hizmetini halkımızın aya
ğına götürmek ve tedavi edici tababet kadar ve 
hattâ esas itibariyle daha da mühim olan koru
yucu tababeti de geliştirmek gibi ideal bir gaye 
ile çıkarılmıştır. Daima ifade ettiğimiz gibi bir 
zaruretin neticesi olarak tedvin edilen bu 224 
sayılı Kanun oldukça acele ve üzerinde et
raflıca düşünülüp çalışılmadan, bir bakıma 
müzakeresiz çıkarılmış bir kanundur. Prensip
leri itibariyle kabul etmek lâzım, faydalıdır; 
bir yenilik teşkil etmiştir; sağlık hizmetlerini 
ve bilhassa koruyucu hekimlik hizmetlerini kö
ye kadar götürmek, sağlık yönünden halkı 
eğitmek gibi gayeleri gütmüştür. Ama birçok 
yönlerden tatbiki güç olup, ihtiva ettiği bâzı 
katî hükümler bakımından da ıslaha muhtaç bir 
kanundur. 

1963 senesinden itibaren 5 yıllık tatbika
tında bugünkü şekliyle kifayetsiz kalacağını, 
hattâ bundan sonraki safhalarının imkânsız 
olacağının işaretleri mevcuttur. Her şeyden ev
vel yukarda ifade ettiğimiz ve sağlık hizmetle
rinin tahakkukunda temeli teşkil eden birinci 
hakikat, başka bir tâbir ile malî imkânsızlık, 
sosyalleştirmenin bütün yurda teşmiline müsaa
de etmemektedir. Yoksa her hangi bif Hüküme
tin veya her hangi bir iktidarın bu husustaki 
ihmalinin neticesi değildir. Bütçe Karma Ko
misyonunun Sağlık Bütçesi raporu, bu haki
kati, geçmiş yıllarda olduğu gibi, alâkalı bö
lümünde, bir kere daha tebarüz ettirmiştir. 
Bu arada, sosyalleştirmenin bütün yurda teş
mili için 3 260 sağlık ocağı, 6 520 sağlık evi
nin programlanmış olduğu; bunların inşaat 
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j yatınmmm 1 459 000 000 Tl. sına varacağı; ha-
| len 22 ilde 752 sağlık ocağı ile, 195 i yaptırı

lan, diğerleri köy evlerinde faaliyet gösteren 
' 765 sağlık evinin hizmet gördüğü, yine halen 

inşa halinde bulunanlarla birlikte inşaat yatı
rımı olarak bunlara 265 000 000 Tl. sı harcan
dığı ve bakiye 2 460 sağlık ocağı ile 5 710 
sağlık evinin inşası için böylece 1194 000 000 Tl. 

] inşaat yatırımı daha gerektiği düşünülürse ka
naatimizde haklı bulunuşumuzun maddi delili 
meydana çıkmış olur. 

Biran için bunların tahakkuku ile 67 ilin 
sosyalieştirilmesinin mümkün olacağı farz edil
se, bu ocakların faaliyeti için her sene bakan
lık bütçesine ayrıca 700 milyon liralık takribi 
bir cari harcama yükü tahmil edilmesi gereke
ceği de alâkalılarca hesaplanmış bulunmaktadır. 

Demek oluyor ki, muhterem senatörler; me
sele sadece Sağlık Bütçesinin umumi bütçe için
de plânca tayin edilmiş hedef olan % 5 e çık
ması ile de halledilebilecek durumda değildir. 

I Bu hakikatlere inzımamen halen sosyalleştir
menin gerçekleştiği illerimizde ihtiyaca nis-

I betle mütehassıs hekim adedi % 30, pratisyen 
| hekim % 47, sağlık memuru % 80, hemşire 
| % 30, köy ebesi adedi ise % 80 dir. 

Bunun yanında yaz - kış açık bulunan yolu, 
içme ve kullanma suyu bulunan sağlık ocak
ları nisbeti % 50. bu sağlık ocakları için bu ön
görülen araç mevcudu % 49 olursa, ilerideki 
tatbikatta muvaffakiyetin bugünkü şartlarla 
elde edilerniyeeeği hakikati frzlsri tsyiden mey
dana çıkar, 

Mâruzâtımızda bilhassa belirtmek istem 
224 sayılı Sosyalleştirme Kanununun karşısın
da olduğumuz mânası çıkarılmamalıdır, çıka
rılamaz da. Ancak, bugünkü şartlar tahtın
da tek basına bu kanım ile halkın sağlık dâ
vasının hallediîemiyeceği bedaha tinin ispatı
nın gayreti içinde bulunduğumuzu sarahatle 
b3İirtmek isteriz. Bu müşkülâta rağmen sos-

j yalleştirmeyi bu seviyeye dahi getirebilen Ba-
j kanlığa elbetteki teşekkür borçluyuz, ihmal 
j yok. büyük, gayret var ama bahsettiğim hu-
j suslar birer hakikat olarak karşımıza çıktığa 
i 7aman, neden sosyalleştirim-snin 1965 ten sonra 

isabetli olarak hızının düşürüldüğü verdiğim 
I rakamlardan meydana çıkmaktadır kanaatin -
I deyim. Ama bu sosyalleştirme başlanmış oldu-
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ğu şekilde yarı yolda bırakılacak değildir. 224 
sayılı Sosyalleştirme Kanunu üzerinde çalış
mak, pratikte tatbik edilemiyen maddeleri
ni değiştirmek, aksıyan taraflarını gidermek 
ve ondan sonra değişik şekliyle tatbikini müm
kün kılacak imkânları süratle temin etmek za
ruretine inanmaktayız. 

Şayanı şükrandır ki, Sağlık Bakanlığı da 
bu zarurete inanmış ve bu yöndeki çalışmala
rım bilhassa son senelerde hızlandırmış, neti
ceye varmak arifesine gelmiştir. 

Filhakika 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 
24 ncü maddelerindeki değişikliklere mütedair 
tasan Meclislere Hükümetimizce getirilmiştir. 
Vatandaşın ilâç temininde kolaylık getiren, 
realist bir görüşte ve arz ettiğimiz sebepler
den dolayı, artık 1977 de bitirilmesi gereken 
sosyalleştirmenin 1982 ye uzatılmasını sağlıyan, 
sosyalleştirme bölgesindeki vazifelilere nor
mal olması icabeden haklarını istimal imkâ
nını veren bu hükümler bu kanunda bir geliş
me kaydedecektir, Meclislerden geçtiği takdir
de. 

Bu arada şunu hemen belirtelim ki, bugüne 
kadar 224 savılı Kanunim 22 nci maddesinin 
âmir hükmüne göre teşekkül etmesi ve her 
sene toplanması gereken Gsnel Kurulun ilk 
defa olarak önümüzdeki aylarda toplantıya 
çağrılması kanunun icabının yerine getirilme
si bakımından olduğu kadar, sosyalleştirme
nin tatbikatı hususunda getireceği tecrübeye 
müstenit ve istikbale muzaf faydalar bakımın
dan da memnuniyet verici bir keyfiyettir, te
şekküre şayandır. 

Değerli senatörler, 
Sosyalleştirme Kanununun 2 nci maddesi, 

kanunda kullanılan terimlerin delâlet ettiği 
mânaları gösterir. Son fıkrasından bir evvelki 
fıkrası sosyalleştirmeyi şöyle tarif eder : 
«Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, vatan
daşların sağlık hizmetleri için ödedikleri prim 
ile âmme sektörüne ait müesseselerin bütçe
lerinden ayrılan tahsisat karşılığı sağlık hiz
metlerinden ücretsiz kendisine yapılan masra
fın bir kısmına iştirak suretiyle eşit şekilde fay
dalanmalarıdır. 

işte, muhterem senatörler, bir husus daha 
ki, bizim bilgimiz dâhilinde ve bâzı ilâçları?: 
temini hususu dışında, sosyalleştirme bölgele
rinde tatbik edilmemiş veya edilememiştir. 

Bu mevzu üzerinde yine de nisbeten uzunca 
duruşumuzun sebebi, sağlık dâvamızın çözümü
nü teşkil edeceğine muhakkak nazarı ile bak
tığımız Genel Sağlık Sigortasının bir bakıma 
gerekçesini hazırlamak içindi. 

Hiç şüphe yok ki, temeli malî imkâna da
yanan bu problemlerin çözümünde gerekli fi
nansmanı ve hizmeti sağlıyacak olan çare ka
demeli olarak tatbik edilecek Genel Sağlık Si
gortası olacaktır. 

Bütün mesele Sağlık Sigortası ile sosyalleş
tirmenin birbirini birçok yönleri ile itmam 
edici iki tatbikat olduğunu kabul etmek vi 
yürütebilmektir. Yoksa Sağlık Sigortası sos
yalleştirmenin karşısına çıkarılan bir mevzu de
ğil, bilâkis onun gelişmesini halkın hizmetin 
içinde bulundurulması imkânını hazırlayıcısı 
olacaktır. Filhakika bu hususta senelerden 
beri yapılan çalışmalar nihayet müspet safhaya 
gelmiştir. Çok eski tarihlerde Sağlık Bankası 
kurulması gibi - fikirlerle ortaya atılan fakat 
bidayette gereği kadar ehemmiyetle üzerinde 
durulmıyan Genel Sağlık Sigortası mevzuu bil
hassa son iki - üç sene zarfında dikkatle ele 
alınmış, nihayet 1968 senesinde Sağlık Bakan
lığında teşekkül ettirilen ciddî ve yeterli bir 
komisyon, bütün membalardan ve eski çalışma
lardan istifade etmek suretiyle, kesif bir faa
liyete girişmiş ve 11 Haziran 1968 de Türki
ye'de Genel Sağlık Sigortası kurulması üzerin
deki raporunu neşretmiştir. Bu hususun ger
çekleşmesinde gayretini esirgemiyen Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına ve neticeye gö
türülmesinde âmil olan bütün alâkalılara ve 
başta bu hususta gayretini esirgemiyen Sayın 
Bakana teşekkür etmek cidden zevkli bir vazi
fedir. 

Zira bu raporu efkârı umumiyenin ıttılaına, 
da arz edip birçok değişik alâkalının fikrini 
aldıktan sonra bir kanun tasarısı haline de 
kısa zamanda hazırlmaya muvaffak olmuş
lardır. 

Sayın senatörler, 
Gecenin bu geç saatinde Genel Sağlık Si

gortasının ne raporuna ne de kanun tasarısını 
eleştirecek değiliz.* Zamanı geldiğinde bütün 
grupların, kıymetli parlömanterleri ile, bu va
zifeyi dirayetle yapıp en iyi şekliyle bu kanu
nu çıkaracaklarına inanıyoruz. Yalnız bu mev
zuda şu hususa işaret etmeden geçemiyece-
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ğiz : Belki, her şeye rağmen, bu husustaki etüd-
leri şu veya bu mülâhaza ile kifayetsizlikle it
ham edenler olabilecektir, iltifat etmemek 
gerekir. Zira Genel Sağlık sigortası kademeli 
olarak tatbik edilecektir. Kanunu olacaktır. 
yönetmelikleri olacaktır. Çeşitli nüfus grupla 
rina, çeşitli bölgelerde imkânlara göre uygu
lanacaktır. 224 sayılı Kanunun bir bakıma 
temelini teşkil edecek, ona eksik olan ruhunu 
canlılığını verecektir. Biran evvel çıkmasın
da fayda vardır. Tatbikatta görülecek aksak
lıklar zaman içinde halkımızın tam tasvibindi 
mazhar olacak, içtimai adaleti ve içtimai em
niyeti sağlıyacaktır. 

Sağlık Bakanlığının ve bilhassa Hükümeti
mizin şu ana kadar olduğu gibi, bu mevzuda 
bundan sonra daha da azimli ve kararalı ola
rak, hizmetteki başarıvı büyük veçhile tenrn 
edecek olan bu kanun tasarısını süratle fiili
yata çıkarmasını canı gönülden temenni ede
riz. Zira yine bu sağlık sigortasının tatbikin
den sonradır ki, uzun senelerden beri tartış
ma konusu olan tek sistemin, sağlık hizmeti, 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde tatbiki ve ancak 
ondan sonra tatbik edilebilecektir, gerek üc
ret ve gerekse hizmetin dengesi bakımından. 

Mâruzâtımızı bitirmeden evvel geri kalan 
kısa zaman içinde bâzı hususlara muhtasar 
da olsa temas edeceğiz. : 

Bakanlık, sağlık personeli yetiştir
mesi faaliyeti yönünden tetkik edildiği 
zaman, varılan netice bilhassa hekim sayısı 
bakımından ümitli görülmemektedir. Büyük 
ihtiyaç ve noksana rağmen, zaman içinde Sağ
lık memuru, hemşire, ebe, hemşire yardımcm, 
köy ebesinin tedricen arzu edilen miktara va
rabileceği mevcut ve ihdas edilecek imkânlar 
muvacehesinde, tahmin ve hesabedilmektedir. 
Fakat bu iyimser görüş hekim mevzuunda 
Iragün ifade edilememektedir. 

İstanbul Tıp Fakültesinin Türkiye'mizin 
tek fakültesi olduğu devirlerde (meselâ 
1941 - 1943 - 1946) senelerinde mezun adedi 
500 ile 800 arasında değişiyordu. 

Bugün : 
Ankara, istanbul izmir Tıp fakültelerinin 

üçünün birden mezun verdiği miktar : 
1966 da 523 
1967 de 455 
1968 de 657 dir. 

Gerçi şimdi Hacettepe Tıp Fakültesi, Di
yarbakır Tıp Fakültesi, Erzurum Tıp Fakülte
si, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hizmete girmiştir. 
Ama şu verdiğim rakamlar içinde bilhassa 
1966 - 1967 de Cerrahpaşa Fakültesi istanbul 
Tıp Fakültesinin kendi bünyesinde idi. Bunun
la şunu demek istiyoruz, imkânların gelişmiş 
olmasına rağmen, neden fakültelerimiz mezun 
adedini adetâ azaltmıştır? Bunun üzerinde cid
diyetle durmak ve bunun cevabının sadece ve 
sadece bugün daha az hekim mezun etmekle, 
daha kalifiye hekim mezun ediyoruz iddiası ile 
karşılaşırsak, bunun münakaşasını bilgili bir 
tarzda yapmak gerektiğini ifade etmemiz gere
kir. Bugün bakınız Sağlık Bakanlığımız bir 
enternlik kanunu getirmekte, enternlik kanunu 
güzel bir espiri ile iyi niyetle hazırlanmış bir 
kanun. Sağlık Komisyonundan geçmiştir. Ya
kında Meclislerimizde müzakere edilecektir. 

Ama Sağlık Bakanlığımızdan bilhassa te
menni ederim, gerçi üniversitelerimizden de 
bu temennide bulunmamız gerekir. Bu entern
lik kanunu çıkarken, mezuniyet müddetinin 
bir bakıma uzaması keyfiyeti dolayısiyle, aca
ba tıp tahsilinin doğrudan doğruya altı senelik 
devresinin kısaltılması veya bu enternik süre
sinin bu altı seneye sığdırılması, zira dikkat 
buyurulursa bizim sömestrlerimiz, bizim tedri
satımız üçer aylık iki sömestrden ibarettir. 
Bunun üzerinde her halde çalışılması ve Sağ
lık Bakanlığımızın üniversitelerle, tıp fakülte
lerimizle bu hususta müştereken gayret göster
mesi gerekir. Bir fikir olarak grupumuz aidı-
na beyan etmek isteriz. 

Asistanlık süresinin indirilmesi hususunda, 
yani ihtisas süresinin kısaltılması hususunda 
fakültelerimizin, Sağlık Bakanlığımızdan bir 
talebi olmuştur. Bir yönetmelik meselesidir. 
Elbetteki bunun da gereği Bakanlığımızca ya
pılacaktır. Ama bizim bilhassa grubolarak 
üzerinde durmak istediğimiz bir husus pratis
yen hekimlik meselesidir. Pratisyen hekim bir 
nevi mütehassıs olmalıdır. Pratisyen hekim 
sadece ve sadece enternik dahi yapmış olsa ki 
bu bir merhaledir, fakülteden mezun olmuş he
kim demek olmamalıdır. Muayyen şubelerde 
ilk yardımları hattâ cerrahi müdahaleleri bir 
tedbir olarak yapabilecek bir seviyeye ulaşmış 
iki veya üç sene muhtelif şubelerde ihtisas yap
mış, süreler geçirmiş bir hekim olarak karşunı-
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za çıkmalıdır. O takdirde şikâyet ettiğimiz 
mütehassıs hekimlerin çokluğundan pratisyen 
hekimlere doğru bir kayma olacağına şimdiden 
kabul etmenin doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun tadili 
zaruretine inanıyoruz. Birlik ile Bakanlığın 
daha yafan ilişkiler kurması ve hekimlerle ilgili 
haklar ve yetkiler hususunda teşriki mesaide 
bulunmasının Sağlık hizmetlerinin gelişmesinde 
ve hasta - hekim münasebetlerinin verimliliğin
de faydalı olacağına inanıyoruz. 

Hekimin içtimai emniyetinin sağlanması, 
şartlarının düzenlenmesi, hastanın selâmeti yö
nünden mühimdir. 

Dışarıdaki hekimler konusundaki fikirleri
mizi daha evvelki senelerde ve muhtelif vesile
lerle belirtmiştik burada kısaca şunu belirtmek 
isteriz. 

Yurt dışındaki hekimleri göreve çağırmak, 
yurt içindeki şartların düzenlenmesi ile müm
kündür. 

Gıda kontrolü ve çevre sağlığı mevzularına 
bilhassa önemi gittikçe artacak şekilde yer ver
me zaruretine de inandığımız bir husus olarak 
burada bir kere daha beyan ediyoruz. 1928 de 
çıkan 1219 numaralı Tababet ve Şuabatı Kanu
nunun biran evvel kanunlaşmasının, biran ev
vel Meclisten geçmesinin ehemmiyetine bir ke
re daha ve ısrarla işaret etmek isteriz. 

Elbette ki muhterem senatörler, biz A. P. 
Grupu olarak bütün gruplar gibi bütün sağlık 
mensupları ve bütün Türk vatandaşları gibi 
bu sene zarfında ki, bunun temelinde Bakanlı
ğımızın isabetli, hareketleri isabetli gayret ve 
teşvikleri vardır. Kalp nakli mevzuunda kıy
metli arkadaşlarımızın elde ettikleri müspet 
neticeleri şükranla belirtmek isteriz. 

Değerli senatörler, 1969 yılı Bütçesinin 
memlekete hayırlı ve verimli bir sağlık getir
mesini canı yürekten temenni eder. A. P. Gru
pu adına hepinizi ve Sağlık Bakanı ile Sağlık 
Bakanlığı mensubinini hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muh
terem Başkan, değerli senatörler, kıymetli 
Bakan ve Bakanlık erkânı, benden evvel konu
şan değerli hekim arkadaşlarım Sağlık Bakan-
lğının teşhis edilmiş hastalığını artık tedavi 

edilmesi zamanının geldiğini ifade ettiler. Ben
deniz kısa zaman, içerisinde bu değerli arka
daşlarımın gayet tatlı, fakat kısmen de olsa in
saf ölçülerini biraz aşan birkaç sözüne cevap 
vererek, sözlerime başlıyacağım. 

Sayın Koksal arkadaşım buyurdular M, 
kendisini çok sevdiğim hekim arkadaşım, (bir 
iki doktorun göreceği hizmeti sekiz on doktor 
görmektedir) ve buna paralel olarak hemen 
ilâve ettiler (hastanelere yatan bir hasta bir 
hafta ameliyat ve tedavi beklemektedir.) He
men şu iki ifade müsaade buyururlarsa çok sev
diğim arkadaşım tarafından tekzibedilmektedir. 
Demek ki hastaya bir iki hekim değil, oradaki 
hekim ancak kâfi geliyor ki, bir hafta yatak 
bekliyor, ameliyat bekliyor tedavi bekliyor. 

Arkadaşlarım bugün hastanelerde 'hekimle
rin mesaaileri çok üstün bir şekilde cereyan 
etmektedir. Hemen buna paralel olarak Ha
lûk Bey arkadaşımın ifadesini bağdaştırmak is
terim. Buyurdular ki, 1946 - 1947 v« 1948 de 
sekizyüz doktor yetiştiren istanbul Tıp Fakül
tesine mukabil, izmir ve istanbul, Ankar'a Tıp 
fakültelerinin son yekûnu 500 dür. Bina
enaleyh, beşyüz hekimi üç fakültenin vermesi, 
bir fakültenin sekizyüz bizim zamanlarımızda 
vermesi şu iki konuşmayı birbiriyle bağdaştı
rıyor. 

Değerli arkadaşlarım, hekime gereken önemi 
vermiyoruz. Tıp uzun bir tahsildir. 6 sene ile 
bir diğer mühendis ve teknik kollar gibi bitmi
yor. Dört sene ihtisas yapmazsanız hekim ol
muyorsunuz. Binaenaleyh, on sene gibi bir emek
ten sonra çıkan bir mütehassıs hekime 600 li
rayı, buyur ondan sonra da 472 sayılı Kanunla 
son olarak verilen 600 - 800 lira arasındaki taz
minatlar da kâfi gelmediğine göre, hekim ar
kadaşları bu her zaman rencide ediyor, her za
man kırıyor ve Türk fakültelerine de rağbeti 
bunun için sağlıyamıyoruz. 

Bugün bir kimyager, bugün bir mühendis ar
kadaşım, bugün bir eczacı, bugün bir dişçi çık
tığı zaman bir ihtisas konusu yoktur. Dört sene 
üç sene gibi bir emek yoktur. Doğrudan doğ
ruya asgari yevmiyesi 80 - 100 -110 lira arasın
da tâyin edilmektedir, istirham ediyorum, he
kim olan arkadaşlardan istirham ediyorum, ken
di meslektaşlarımıza bunu reva görmek ve hiz
met çerçevesi içerisinde yüklendikleri bu kadar 
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ağır külfetler karşısında da sekiz on hekimin, 
bir hekimin gördüğü işi görür demek insaf ölçü
leri içerisinde mukayese edilmez. 

Bu mevzua bu kadarcık temas ettikten son
ra da Sayın Karakapıcı arkadaşımıza da bir nok
tada bir şeyi hatırlatmak isterim, A. P. zamanın
da Sağlık Bakanlığı istenilen hizmetleri ve
rememiştir. Bakanlık iyi oturmuş olması iti
bariyle gelen hizmetleri güzel sistemlerle yü
rütmektedir buyurdular. Beraberim müteşek
kirim. Bakanlığımın Jbu şekilde kendisi tarafın
dan, büyük muhalefet partisi tarafından iltifata 
mazhar olması bize haz vermiştir. Yalnız he
men şunu ilâve etmek isterim, beni mazur gör
sünler 1965 te 39 553 olan yatak bugün plân he
deflerine ulaştırılmış 43 955 tir. Plân 49 dur, bir 
68 noksanı vardır, fakat 1969 da bu telâfi edilip 
1 195 olacaktır. Buna paralel olarak açılan Tıp 
fakülteleri, buna paralel olarak gelişen sağlık 
hizmetleri, sağlık kolejleri acaba A. P. nin bu 
imkânsızlık bütçeleri dâhilinde gayret gösterme
sinin neticeleri değil midir? Binaenaleyh bu 
hisseyi de arkadaşım lütfettiler teşekkür ede
rim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Bakan namına 
mı konuşuyorsunuz? 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turan müdahale etmeyin. 
Siz kolay kolay müdahale etmezsiniz. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Sayın 
Ersii arkadaşıma da beni mazur görsünler ha
fifçe cevap vermek isterim. Efenidim, buyur
dular M, muayenehaneden geçmiyen hastalar 
yatmıyor. Esasen tazminat kanunları muayene
haneleri kapattığına göre, bu ifade belki sayın 
arkadaşımın eskiden bahsetmek istediği bir ko
nu olabilir. 

Bununla beraber ben, bunu mazur görsünler, 
kabul edemiyorum. Kaldı ki demin bahsetmiş
tik, bir hekime 600 lira ile başla... Mütehassıs 
bir hekime verdiğimiz 600 lira tazminatları da 
kesilip bin liradan sonra gecesi gündüzü olmadan 
ıstıraplı her anınızda koş dediğiniz zaman bu 
hekimi yanınza çağırıp hizmet beklemeniz, ondan 
sonra da gelip bu kürsüde (hekimler muayene
haneden geçmeden hastalan yatırmıyorîar) ifa
desi insaf ölçüleri ile bağdaşmaz. 

Ben muhterem senatör arkadaşlarımdan he
kimlere daha değer vermelerini Avrupa'ya ka

çışlarının bir espirisinin de bu olduğunu kabul 
etmelerini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kmaytürk. Sa
yın arkadaşlasınız olarak senatörlerin sayın he
kimlere kıymet verdikleri daima bilinmektedir. 
Bu sebeple sanki bir kıymet verilmiyormuş gibi 
telâkki edilecek sözünüzü tavzih etmenizi rica 
ederim. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — öyle 
bir düşünce içinde değilim Sayın Başkanım. Yal
nız Sayın Vehbi Ersü arkadaşımız (muayene
haneden geçmeden hastalar yatırılmıyor) ifade
sinde bulundukları için derim ki böyle bir şey 
yoktur, arkadaşlarımın, bütün senatör arka
daşlarımın hekimlere değer vereceklerinden şüp
hem yoktur, bu ifadeyi tavzih için söyledim. 
Eğer yanlış anlaşılmışsa tashih ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuları belirttik
ten sonra zaman ölçüleri içersinde benden evvel 
konuşan arkadaşlarımızın hekimlerin azlığından, 
Avrupa'ya gidişlerinden, sosyalizasyondan, genel 
sağlık sigortasından bahsettiler. Tekerrürden 
kaçınmak için bu konular üzerinde durmıyaca-
ğım ve yalms şuna işaret edeceğim ki ben de 
aynı fikirle genel sağlık sigortasının değerli 
Bakan arkadaşımızın ve Bakanlığın gayretli ça
lışmaları ile kanım haline gelip Meclislere veril
mesini ve bu yoldaki çalışmaların sonuçlarının 
süratle alınmasını sabırsızlıkla beklemekteyiz. 
Türkiye'nin, Sayın Halûk Bey arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, sosyalizasyon genel sağlık si
gortasına bir geçiş, bir kademe olmakla beraber 
sağlık dâvasının halledilmesi yönünde sağlık 
sigortasının gerçekleşmesiyle kaim olacağı inan
cındayım. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, müddetiniz 
doldu. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Hayır 
eefndim, ben saatime baktım... Üç dakika geçi
yordu... 

BAŞKAN — Saat 12 yi 02 geçe başladınız 
saat 12 yi 12 geçmektedir. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — De
ğerli senatörüler, vaktimin darlığı sebebiyle da
ha fazla sizleri rahatsız etmeden birkaç temenni
mi arz ederek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Kadrosuzluk yüzünden 2919 sayılı Kanunla 
128 hekim, 4 diş tabibi, 286 sağlık memuru, 232 
hemşire, 463 köy ebesi olmak üzere cem'an 1113 
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kişiyi ilgilendiren kadrosuzluğun biran evvel 
hallini istirham edeceğim, Bunun dışında evvel
ce kadrolu olarak çalışıp da askere giden ve asil 
olan bilâhara 1 Ocaktan itibaren terhis olan 
157 sağlık memurlarının durumuyla yakından il
gilenmesini ve kadroların hallini istirham edece
ğim. Sonra hepinizin malûmu olduğu, yüzün üs
tünde bugün gündüzlü mezunu olan sağlık me
murlarının tâyin meselelerinin hallini istirham 
edeceğim. Aynı Bakanlık merkez ve taşra teş
kilâtında görevli olup terfi süreleri bir, iki se
neden beri tamamlanmış olmalarına rağmen terfi 
edemiyen mülki memurların durumlarının sürat
le halledilmelerini istirham edeceğim. 

BAŞKAN•— Müddetiniz geçti efendim..., 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Bir 
dakika, iki dakika Sayın Başkan. 472 sayılı Ka
nuna paralel olarak çıkarılması öngörülen ve 
halen Mecliste olan sağlık personeli ve hemşire
lere ait Tazminat Kanununun biran evvel çıka
rılmasını, kaldı ki bugün hekimlere verilen 
600 - 800 - 1 000 lira arasındaki tazminatın da 
artık yeter durumu kalmamıştır. 3 117 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât 
ve memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştiren 225 ve 981 sayılı kanunların ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı bir sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair Kanun maalesef 8 aydan beri 
Maliye Vekâletinde beklemektedir. Bunun hal
lini istirham edeceğim. Hastanede nöbet tutan 
asistanlara ertesi gün beraber nöbet tuttuğu 
hemşireye isin verildiği halde asistana bu hak 
tanımamaktadır. Bunun dikkate alınmasını is
tirham edeceğim. Asistanların şefler tarafından 
daha ciddî meşgul olunarak iyi yetiştirilmeleri
nin sağlanmasını da ayrıca işaret etmek iste
rim. Evvelce mecburi hizmeti yapmış olan ve 
ihtisasa gelen asistana yeniden mecburi hizmet 
yüklenmemesini ve bunun dikkate alınmasını; 
fakir hastalar aleyhine işliyen 1959 da tesbit 
edilen eski hastane ücretlerinin yeniden tesbitini 
istirham edeceğim. Çünkü burada zengin has
talar, hastanelere 64 liraya malolan yatak
larda 20 liraya yatmadadırlar. Sayın Bakan 
bunun üzerine eğilmişlerdir. Bir iki defa yası 
yazmışlardır hattâ. Bakanlar bilhassa bu işte 
çok faaldir. Sosyal fonları olduğu halde geli
yorlar, fakir hastanın yatacağı 20 liralık yatağı 
işgal ediyorlar ve buna mukabil kendileri büyük 

| paralardan kaçmıyorlar. Sayın Bakanın bu işe 
alâkasına huzurunuzda teşekkür ederim. Radyo
loji Kanununun yeniden tetkikini istirham ede
ceğim. 4 - 5 seneden beri bir.... 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, onda üç ora
nında müddetinizi geçirdiniz. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkan, teşekkürle bitiriyorum, özel hastane-
ciliğin gelişmesi için bâzı vergi muafiyetleri
nin çıkarılmasını bilhassa kuruluş anında araç ve 
gereçlerin temininde gümrük muafiyetlerinin 
sağlanmasını istirham edeceğim. 4 - 5 seneden 
beri bir türlü çıkarılamıyan 1928 tevellütlü Ta
babeti Şuabata ait 1219 sayılı Kanunla, 1930 ta
rihli 1295 sayılı Umumi Hıfzıssıhha ve Farma-
koba Sosyal Hizmetler Kurulu ve Toplum Sağ
lığı Akademesi kanunlarının biran evvel çıkarıl
masını temenni ederken, Yüce Senatoyu hür
metle selâmlar 1969 senesi Bütçesinin memlekete 

I ve milletimize ve Sağlık Bakanlığına hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni eder, saygılar sunurım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koksal, içtüzüğün 65 nci 
maddesi gereğince istediğiniz söz Sayın Kınay-
türk'ün mü, Sayın Berkol'un mu sizin söyleme 
diğiniz sözleri yanlış anlayıp size isnadettikleri, 

I kimin konuşması için..., 
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Kınay-

I türk'ün konuşmasında... 
I BAŞKAN — Sataşma değil, yalnız sizin söy-
I lemediğiniz fikirleri size isnattan dolayı söz.... 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Benim söy
lemediğim şekilde konuşmamı bir zemine götür
mesi bakımından sadece bunun için... 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Yanlış 
anladımsa özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, «yanlış an
ladımsa, özür dilerim» diyorlar. Bu sizi tat
min etmez mi? Eğer isterseniz size söz veririm, 
dzi tatmin ediyor ise Kmaytürk'un centilmence 
beyanı sisi tatmin ediyorsa ne âlâ, etmiyorsa 
buyurun,,.. Çok kısa olmak üzere buyurun. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Muhterem 
senatörler, çok takdir ettiğim ve hürmet ettiğim 
Sayın Kmaytürk konuşmamı her halde iyi taki-
betme imkânını bulamadı. Bu bakımdan bir, 
iki. hekimin vazife görebileceği yerde sekiz, on 
tane doktorun olduğunu, buna rağmen hastanın 

| 10 gün ameliyat için sıra beklediğinde benim 
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konuşmalarımı, iki cümleyi birbirine bağladı
lar bir tezat buldular. Haddi zatında bu şekil
de düşünülürse bir tezat var gibi. Ama bütün 
konuşmayı tetkik ederse tezat yok. 

Ben ne dedim: Ameliyathanelerin bir kapa
sitesi var. Bir hastanenin ameliyathanesinin 
bir kapasitesi var dedim. Maalesef bâzı hasta
nelerimiz servislere bölünüyor. Bir, iki servisle 
idare edilecek bir hastanenin kliniği 5 - 6 taneye 
bölünüyor. Halbuki ameliyathanenin kapasitesi 
malûm. Ayrıca yalnız cerrahi şubesinin diğer 
kısımları da var; burun - boğaz var, bevliyesi 
var ve başka birçok şeyler. Ve dolayısiyle ekip 
var, çalışacak hekim var. Hattâ bir serviste bir, 
iki ekip var. Ama ameliyata girecek, hastayı 
ameliyata sokacak ameliyathane yok. Onun için 
fuzuli olarak yataklar işgal ediliyor, bu istika
mette konuşmamı söylemiştim. Ve durumun 
tavzihi için söz aldım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, buyurun. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, sağlığımızın te
minatı olan değerli Sağlık Bakanlığı mensup
ları; hayatta her işin başı sağlıktır. İnsanoğlu
nun sağlığı sağlanmadıkça hayatın hiçbir anla
mı kalmıyacağı malûmdur. Sağlık Bakanlığı 
çalışmalarının basma intikal edeni ve görebil
diğimiz kadariyle gerçekten çok iyi bir yolda 
olduğu ve verimli çalıştığını görmekte, oku
makta, işitmekteyiz. Bu iyiye gidişte verimli 
çalışmada Sayın Bakan ve değerli mesai 
arkadaşlarının feragatle çalışmaları ve cid
dî tutumlarının payı büyüktür. Hastane
lerin ve kliniklerin muntazam çalışmasın
da, vatandaşa iyi muamele edilmesinde, 
temizlik ve düzende sıkı kontrolün ne kadar bü
yük yararlar sağladığı, tesir ettiği görülmekte
dir. Sağlık sorunlarımızın başında sağlık perso
nelinin nitelik ve nicelik bakımından üstün ye
tiştirilmesi başlıca konulardan birisidir. Koru
yucu ve tedavi sağlık hizmetlerini yürütecek 
elemanlar kalite bakımından ve sayı bakımın
dan ne kadar iyi olursa, fazla olursa netice al
mak o kadar kolaylaşır. Sağlık personeli yetiş
tirmede ciddî adımlar atılmıştır. Ama henüz 
2 nci 5 Yıllık Pânm hedeflerine ulaşabildiği de 
iddia edilemez. Bilhassa doktor noksanlığı ba
riz bir şekilde görülmektedir. Doktorları tatmin 
etmedikçe ve çalışma statülerini onları tatmin 

eder bir hale getirmedikçe doktorların dışa kaç
ması önlenemez. Sadece bu duygusal bağlılık
larla millî duyguların harekete geçirilmesiyle 
sağlanamıyacağı artık ortaya çıkmıştır. Bu ve
sileyle sayın doktorlarımızdan özlük haklarını 
koruması kadar millî duygularının da önplân-
cla mütalâa ettiklerine de inançlı olduğumu ifa
de etmek isterim. Ancak bu ciddî çalışmalar 
yanında görebildiğimiz kadar aksıyan diğer bir 
konu meydana çıkmıştır. Bura bilhassa kadro 
tıkanıklığı diyebileceğimiz, kadro yetersizliği 
dolayısiyle mevcut sağlık personelinin tâyinle
rinin güçlüğü artık gözle görülür sıkıntısı çeki
lir bir hale gelmiş bulunmaktadır. Kadro sıkın
tısı bir sayı bakımından yetersizdir. Biraz evvel 
sayın hatiplerin de ifadet ettikleri gibi bilhassa 
sağlık kolejlerinden mezun olan gündüzlülerin 
tâyini yapılamamakta, hepsi görev almak için 
mesieke bağlılığının neticesi olarak sırada bek
lemektedirler. Mecburi hizmetlilerin de hepsine 
kadro verilememekte 2119 sayılı Kanunla tâyini 
yapılanlar vardır. Bunların terfilerindeki ka
yıpları kadro verilinceye kadar geçen zaman 
olarak büyük bir zarar olacaktır. 

Bir taraftan Sayın Bakan veya Bakanlığa 
plân hedeflerine ulaşacaksın, Türk milletinin 
sağlığını koruyacaksın, hastaların tedavisini 
yapacaksın, diye görev verir, plân hedefi göste
rir, diğer taraftan da kadro ve imkân veril
mez. Böyle bir icraatın müspet olması düşünü
lemez. Bunun başlıca kadro sebebi tıkanıklığın 
sebebi, diğer bakanlıklarda da diğer devlet sek
törlerinde de görüldüğü gibi Maliye Bakanlığı 
baraj ve engellerinin aşılması Türkiye'de çok 
güç şartlara bağlı olmaktadır. Nefsi hazineci 
bir zihniyetle hizmetlerin aksaması düşünülme
den, sadece dar boğazlardan geçilmek- suretiyle 
Maliye Bakanlığı imkânlar sağlamaktadır. Elde 
bir plân vardır. Meclislerden geçmiştir. Bakan
lar Kurulunun kararma yıllar olarak bağlan
mıştır. Mütehassıs elemanlar tetkik etmiştir. 
Bu plâna ulaşabilmek için Maliye Bakanlığının 
muslukları açmaması, doğrusu kalkınma edebi-
yatiyle ve hizmet anlayışiyle asla kabili telif 
olamaz, imkân verilmediği müddetçe yani kad
rolar verilmediği müddetçe veya düşük kadro
lar vermek suretiyle sağlık personelinin terfi
sinin zamanında yapılması sağlanmadığı müd
detçe bu personelden hizmet beklemeye mem-
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leketin en ücra köşesine kadar sağlık hizmetini 
sokmaya imkân yoktur. Çünkü sağlık hizmeti 
elemanla yürütülür. Elemanı tâyin edemedik
çe, tâyin ettikten sonra onun özlük haklarını 
korumadıkça, ondan hizmet beklemek haksızlık 
olur. Bu imkânlar verilmedikçe Sayın Bakanın 
haklı olarak iktisabettiği j etlik sıfatını füzeye 
çevirsek dahi netice almamız, nihayet kendi gü
cü ve imkânı içinde kalır. 

Sağlık Bakanlığının olumlu çalışmasına 
Sağlık Sigortası Kanununun çıkarılması suretiy
le yeni bir başarı halkasının da eklenmesini 
temenni ediyoruz. Sağlık Sigortası Kanunu çık
tığı takdirde sosyalizasyonda görülen birtakım 
aksaklıklar da kendiliğinden giderilecektir, 
kanaatindeyim. 

Sayın ve değerli Bakandan bir istirhamım. 
Okul ve öğrenci sağlığı konusunda yine him
metini esirgememesini rica edeceğim. Zira okul 
sağlığı ve öğrenci sağlığı bir ihtisas içindedir. 
Ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesi içinde maale
sef bu aksak olarak yürütülmektedir. Sağlık 
Bakanlığının bu konu üzerinde eğilmesini rica 
edeceğim. Zamanımız az olduğu için detaya in-
miyeceğim. 

Diğer bir husus. Sayın Bakana teşekkürle
rimle şunu bildirmek isterim ki, kahraman ga
zilerimize sağlık müesseselerindeki muayene ve 
tedavilerindeki öncelik ve bedelsiz yapılması 
hususundaki kararı, cok olumlu karşılanmıştır. 
Bütün emekliler konusunda da ya bir kanunla 
veya yetkisini kullanarak bu yıllarca 30 - 40 se
ne memlekete hizmet etmiş memur emeklilerin, 
diğer emeklilerin de sağlığı konusunda himmeti
ni bekliyoruz. Bir kadirşinaslık olacaktır, iyi 
duygularının bu konuda müspet neticelere va
racağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca müddetiniz 
doldu. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkanım. Kimsesiz çocuklar yani 
6972 sayılı Kanuna göre ana babasız ruh ve be
den gelişimi tehlikede olan çocukların durumu 
maalesef Türkiye'de her iki bakanlık için de 
gereğince ele alınmamıştır. Sağlık Bakanlığı
mın 0 - 7 yaş arasındaki çocukların bakım, yurt
larında gerçekten iyi bir itina vardır. Yıllar
ca teşriki mesai ettiğim için biliyorum. Ama 
sayı itibariyle yeterli değildir. Bu balkımdan 
bunların sayılarının artırılması aslında bu işin 

bir bütün olarak çatal kazık olmaktan çıkarıl-
msmı temenni edeceğim. 

BAŞKAN — Bir başka bahse geçmemenizi 
rica edeceğim. Müddetiniz geçti Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Değerli 
Bakan ve mesai arkadaşlarına değerli hizmetle
rinin başarı halkaları içinde devam etmesini 
temenni ederken, 1969 bütçesini Türk Milletine, 
Türk Milletinin sağlığının korunmasında hayır
lı ve uğurlu olması dileğimi ulaştırır, hepinizi 
derin saygılarla selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Karayoları Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe bütçe kanunu tasarısı üzerinde 
119 sayın üye oy kullanmış 114 kabul 5 ret. Oy 
tesbit edilmiştir. 

Sayın Şenocak? Yoklar. Sayın özmen? Yok
lar. Sayın Karayiğit? Yoklar, Sayın inebeyli? 
Yoklar. Sayın Bilgen? Yoklar. Sayın Hazer-
dağlı? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Vazgeç-
tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, teşekkür ede-
rim. 

Sayın Bora. 
ASLAN BORA (Tunceli) — Sayın Başkan 

ve sayın senatörler ve Sayın Sağlık Bakanı ve 
Başkanlık mensupları, konuşmamı gayet kısa 
olarak özetliyeceğim. Zaman geçmiştir, fazla 
zamanınızı almamaya çalışacağım. Ve bu ko
nuşmam bilhassa en çok sualler halinde olacak
tır. 

Şimdi Sayın Vekilden soracağım, Sağlık 
Bakanlığının halk sağlığı için ehemmiyetle üze
rinde durduğu bâzı noktaların tenvirini istir
ham edeceğim. 

Sayın arkadaşlar, 
1. Son yıllarda bilhassa kanserden mus

tarip olan vatandaşların gün geçtikçe 
miktarlarının arttığını yüksek huzurlarınız
da üzüntü ile belirtmek isterim. Esasen vatan
daş kanser hakkında yeterli bir bilgiye sahibol-

I madiği için de zamanında tedavisini yaptıra-
I mamakta ve bu hastalığın önüne vaktinde ge

çilememektedir. Bu maksatla kanser hakkında 
vatandaşı bir bilgi sahibi kılmak maksadı ile 
yetişmiş gezici ekipler şeklinde kurslar tertibe-
dilmesi Vekâletçe düşünülüyor mu? 

2. insan sağlığı için daima bir tehlike teşkil 
etmekte olan kanser cerrahi ve tedavisi üzerinde 
sağlık personelleri arasında biran evvel kurs-
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ların açılması Vekâletçe uygun mütalâa edili-
yormu ve ediliyorsa bug'üne kadar bir hazırlık 
yapılmış mıdır? 

3. Bugün Ankara'dan 20 ilâ 25 kilometre 
uzakta ve halen Makina Kimya Hastanesinin 
bir köşesini işgal eden Kanser hastanesi için 
ne zaman müstakilen bir bina yapılacaktır ve 
mümkün ise bu binanın şehir içinde olması ter
cih edilecek midir? 

4. Bugün mevcudiyetine şiddetle lüzum gö
rülen kanser araştırma lâboratuvariarımn biran 
evvel kurulması işin bir hazırlık yapılmış mı
dır? Bu hususların Sayın Vekil tarafından ce
vaplandırılmasını beklerim. 

Sayın senatörler, şimdi sosyalizasyon kısmı
na kısaca geçmek istiyorum. Sosyalizasyonun 
224 sayılı Kanunun getirdiği âmir hükümleri
ne uygun bir şekilde tatbik edilmediği maale
sef hepimizin müşahedeleri arasındadır. Bu
gün tesissiz, doktorsuz, ebesiz ve hemşiresiz bir 
sosyalizasyon programının uygulanması kar
şısında vatandaş sağlık hizmetlerinden bekle
diği faydayı görememektedir. Bugün seçim böl
gem olan ve aynı zamanda kış mevsiminde faz
la yağan karlar dolayısiyle köylerin kazalarla, 
kazaların merkezle olan irtibatları uzun süre 
inkıtaa uğrayan Tuncelide sosyalizasyon böl
gesine dâhildir, Bütün sağlık personeli nata
mam olmasına rağmen mevcudiyetine şiddetle 
lüzum görülen memleket hastanesi için bir ope
ratör dahi yoktur. Bu durum karşısında sos
yalizasyon edebiyatından nasıl bahsedilebilir? 

Sayın senatörler, plânda da sosyalizasyon 
programının böyle tatbik edildiği görülüyor. 
Resmî gazetelerle yayınlanan icra programında 
da böyle görülüyor. Hattâ tetkik edilen bütçe
de de böyle görülüyor. Belki biraz sonra Sayın 
Bakanın da Tunceli'nde sosyalizasyon progra
mının gayet iyi yürüdüğüne ait beyanları işitile-
bilecek. Ama samimî olarak itiraf edeyim ki, 
memleketin bugünkü sağlık probleminin böyle 
aksak bir sosyalizasyon hizmeti ile yürütülemi-
yeceği bir hakikat olarak kendisini göstermek
tedir. Binaenaleyh, sağlık hizmetlerine daha 
fazla lüzum gösteren Doğu bölgesine sosyali
zasyon programının eksiksiz olarak biran evvel 
tatbikini görmek bizleri bahtiyar edecektir. 

Sözlerime son verirken, 1969 yılı bütçesinin 
Sağlık Bakanlığı Teşkilâtına ve millete hayır

lı, uğurlu olmasını diler ve mezkûr Bakanlık 
mensuplarını da yüksek huzurlarınızda saygıy-
le selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever? Yok. Sayın 
Turan. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Sağlık Bakanlığı uzuv nakli 
ameliyatları dolayısiyle bu sene iyi bir puvan 
toplamıştır. Hakikaten Sağlık Bakanlığının iyi 
çalışan teşkilâtlan ve müesseseleri vardır. Sağ
lık Bakanlığımızın geçen yıllarda verdikleri is
tatistikler Türkiye'mizde 1 milyon civarında ve
remli olduğu yolunda idi. Memnuniyetle öğreni
yoruz ki, bu seneki raporda veremli sayısı 
500 000 altına düşmüştür. Bu çok iyi bir neti
cedir. Bu Verem Savaş Teşkilâtının çok iyi 
çalışmasının bir ifadesidir. Verem Savaş Teşki
lâtını takdir, Sayın Bakanı da tebrik ederim. 
Ankara merkezinde Verem Savaş Dispanserle
rinin ve ziyaretçi ekiplerinin büyük bir disip
lin ve fedakârlık içinde çalıştıklarını yakinen 
müşahede etmiş bulunuyorum. Bu arada hıfzı-
Thha bünyesinde çalışan Verem Araştırma ve 
Eğitim Merkezinin araştırma ve eğitim bakı
mından Verem Savaş Teşkilâtına yaptıkları 
hizmetleri de takdirle karşılamak icabeder. 

Muhterem senatörler, bir toplumun sağlığı 
geleceğin teminatı ve bunun temeli olan anne
nin ve bunun meydana getirdiği çocuğun sağ
lığının korunması ile sağlanabilir. Sıhhatli bir 
anne ancak sıhhatli bir çocuk meydana getire
bilir. Çocuğun sağlığını korumak ve teminat al
tına almak suretiyle yarının yetişkin fertleri 
sıhhatli ve güçlü olurlar, işte memleketimizde 
bu konu ile ilgilenen Ana Çocuk Sağlığı Teşki
lâtı vardır. Bu teşkilât hakkında kısaca bilgi 
vermek isterim. Sağlık hizmetlerini halkın ve 
köylünün ayağına götüren bu teşkilât 0 - 6 yaş 
arasındaki çocuklarla gebe ve loğusaların sağlığı 
üzerinde çakşır. 0 - 6 yaş arasındaki çocukların 
gelişme bozukluklarının, hastalıklarını ve aşıla
rını- kontrol altma alır. Gebelerin doğumda 
husule gelecek veya gebelik esnasındaki hasta
lıkları ile ilgilenerek normal bir doğum yap
malarının teminine çakşır. Aynı zamanda sosyal 
tarafı da vardır, Gelişmiş çocuklara lüzumlu 
ilâç ve gıdaları, vitaminleri ücretsiz verir. Ge
belere de keza aynı şekilde gıda ve ilâç yardımı 
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yapar. Giyim eşyası verir. Kundak verir. Anne
lere çocuk bakımını ve mama yapımını öğretir-. 
Bunun haricinde hemşireleri ile mahallederde 
gebe ve çocuk olan evleri ziyaret ederek anne 
ve gebelere lüzumlu sıhhi tavsiyelerde bulunur. 
Bu teşkilât illerde, merkez, ilçelerde şube ve köy
lerde ise istasyon teşkilâtı vardır. Merkezde do
ğum ve çocuk hastalıkları mütehassısı ve lüzum
lu miktarda ebe ve hemşire bulunur. Köylerde 
ki istasyonlarda da köy ebesi bulunur. Her 15 
günde bir bu istasyonları doktorlar ziyaret ede
rek daha evvel benim davet etmiş olduğum ge
lişmemiş hasta çocuklar ve gebeler muayene edi
lirler ve tavsiyede bulunulur. Bugün Türkiye'de, 
bu teşkilât tarafından 1968 yıllının ilk ayında 
140 bin anne, 526 bin 288 çocuk muayene edil
miş ve kontrol altına alınmıştır. Bu çok büyük 
bir rakamdır. Ve büyük bir hizmettir. Daha ev
velde arz ettiğim gibi sağlık hizmetlerinin köy
lünün ve halkın ayağına götüren bu teşkilâtın 
başı yalnız bir müdürlüktür. Bu kadro dar bir 
kadrodur. Teşkilâtın gelişmesine engel olmak
tadır. Umum müdürlük ve bunun yanındaki, 
direk vekâlete bağlı olarak çalışan sıtma ve ve
rem savaş teşkilâtının muvaffakiyeti ve neden
leri arasında müstakil bir umum müdürlük ola
rak çalışmasıdır. Ana - çocuk Sağlığı Müdürlü
ğünün de bu gayeye ulaştırılması şayanı arzu ve 
temennimizdir. 

Sayın senatörler, sosyalizasyon çalışmaları, 
personel yokluğu nedenleri ile bir duraMama 
devresine girmiştir. Bunun yerine muvaklraten 
de olsa yetinilmek istenen ve yedi ilde tatbikine 
başlanan entegrasyon adı verilen bir sistem tat-
<bik edilmeye başlanmıştır. Ve fakat bu da iste
nilen neticeyi personel yokluğu nedeni ile iste
nen sonuca varılamamıştır. Meselâ yedi ilde açıl
ması lâzımgelen 72 şubeden 31 i 340 ocaktan 
152 si, 698 istasyondan ise ancak 179 u faaliyete 
geçirilebilmiştir. 

Burada Sayın Bakandan bir sualim olacak
tır. Senelerden beri yurt dışında 2 000 Türk 
doktorunun bulunduğu söylenir. Bunun hakiki 
miktarı kaçtır. Ve 1968 yılında yurt dışına kaç 
doktor gitmiş ve yurt dışında kaç doktor mem
lekete geri dönmüştür. Sağlik Bakanlığımızın 
önemli konularından, ve hakikaten bugün şikâ
yet mevzuu olan hastaneye hastaların kabul şek
lidir. Bir ilmî haber meselesi vardır. İlmî haber

le hastaneye müracaat eden hastalar, hastane
lerce çok zamanlar geri çevrilmektedir, Muhtar 
her müracaat edene ilmühaber veriyor ve sizde 
böyle almışsınız diyerek hasta hastanede mua
yene ve tedavide müşkülât çekiyor. Hattâ, hasta 
azatlara, da imza ettirmeyi düşünüyor. Bâzı has
tanelerde, hastalara bunu vilâyetten yahutta 
kaymakamlıktan tasdikli olarak gelinmesi tav
siyesinde bulunuluyor. 

Diğer taraftan hekimler, hastane şu şekilde 
şikâyettedir. Efendim hastayız diye müracaat 
eden hasta, peki hadi hasta fakirsin yatıralım, 
bedava yatacaksın dendiği zaman, emanetlerin 
varsa, üç - beş kuruşun varsa karantinaya tes
lim. et deyince 3 - 5 bin lira üzerinde bir para 
çıkıyor. Bu para biz bunu nasıl bedavaya yatı
ralım tezi ileri sürülmektedir. Çok değerli ve 
Sayın Bakanımızdan bu ilmühaber işine bir hal 
çaresi bulmasını rica ediyoruz. Bu hal kendisinin 
basma da gelmektedir. 

Günün mevzuu Ankara havasının bozuk olu
şudur. Tabiî sağlık yönünden bu daha çok Sağ
lık Bakanlığını ve teşkilâtını ilgilendirmektedir. 
Havasının bozulması gerek kaloriferlerden, ge
rekse Ankara'nın içindeki havagazı yapım teş
kilâtından ileri geldiği gibi, aynı zamanda gü
nün aşağı yukarı her saatinde girip çıkan tren
lerin de büyük tesiri olduğu söylenmektedir. Bu-
oün artık diğer motorlu lokomotiflerin adedle-
ri artmıştır. Acaba, şehir içinde dizel motorlu 
lokomotiflerin çalıştırılıp, diğer kömürle işliyen 
lokomotiflerin şehir dışına alınması mümkün 
olur mu ve bu hususta bir çalışmaları var mıdır? 

Efendim, 1980 bütçesinin Sağlık va Sosyal 
Yardım Bakanlığına ve memleketimize hayırlı 
olmasını temenni eder, Yüce Senatoyu ve onun 
enorjik, genç Başkanını Sayın Bakan ve onun 
rahsmda çok kıymetli sağlık mensuplarını saygı 
vo sevgilerle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aiihocagil. 
ALİ HOCAGİL (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu saatten sonra sözlerin dinlenmesi 
:îo sordur. Takdir ediyoruz. Ben temenni edi
yorum, yani Parlâmentoya ait bir durumdur. 
Bütae müzakerelerini her ne suretle hangi de
ğişiklikle mümkünse sevimli ve çekilir bir hale 
getirelim. Ben herkesin ve bütün arkadaşları
nım temas ettiği bir meseleye temas edeceğim. 
Çünkü biz niye tekrar ediyoruz, şunu arz et
mek istiyorum, sosyalizasyon iyi işlemiyor. Ben-

— 281 — 



C. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 3 

den evvelki arkadaşlar temas ettiler. Ben niye 
temas ediyorum. Erzurum büyük bir vilâyet, 
birçok şikâyetler almaktayız. Sayın Bakanımız 
da bunları bilmektedir. Benim hattâ bir sualim 
de vardır. Ona da cevap verecektir. Sayın Baş
bakanımız Erzurum'a geldiği vakit de kendisi
ne arz ettim. Sosyalizasyon işlememektedir ar
kadaşlarım. Belki iyi maksatlar için kurulmuş
tur. Memleket için çok hayırlıdır. Fakat şimdi 
değil. Elde doktor yok. Doktor olmayınca sağ
lık memuru çalışamıyor, ebe çalışamıyor, ondan 
sonra ilâç verme işi yok, peki bu sağlık ocağı 
kabili istifade değilse bunu bırakmak lâzım. Pa
raya çok ihtiyacımız var. Sağlık hizmetlerinin 
diğer bölümlerine yatırım yapılabilir. Eğer ona 
da lüzum yoksa, bugün sağlık ocağı yapmak 
istediğimiz köyün yolu yok, suyu yok, elektriği 
yok, bunu da yine bilmiyen yok. Herkes biliyor 
bu sözleri, öğrendik çünkü memleketin mese
lelerinin tartışılmasını 1950 den sonra herkes 
öğrendi. Onun için ben Sayın Başbakanımıza 
da arz ettim, şimdi Bakanımıza da söylüyorum. 
Bakanlıklar birbiri ile organize halde çalışmı
yorlar. Her bakanlık kendisine bütçeden daha 
çok para ayırmak istiyor. Hizmet yapmak isti
yor. Ama o hizmet memleketin bugünkü şartla
rına göre de on sene, yirmi sene eğer lüzumsuz 
görünüyorsa, veya faydalı olamıyacaksa bundan 
vazgeçmek lâzımdır. Şimdi bir sosyalizasyon 
bölgesi düşününüz ki, 72 ocak var, 72 ocağın 
11 inde doktor var. Artık bundan vazgeçmek 
lâzım. Muvakkaten vazgeçmek lâzım. Doktor 
buluncaya kadar, bu ocakları işletinceye kadar, 
yahut sağlık evleri falan.,. Bunu durdurmalı, 
bunlara doktor bulmalı, personelini tamamla
malı ondan sonra... Esası hakkında fazla bir şey 
söyliyemiyeceğim. Lüzumlu ise, memleket için 
çok iyi bir hizmettir sosyalizasyon, Ondan sonra 
devam etmeli. Şimdi evvel bu kurulmuş ama, 
düşünülmemiştir. Arkadaşlar, halk bunu anla
maz. Halkımız yapmışsınız hastane demişsiniz 
buna, kurmuşsunuz hani doktoru diyor. Geçen 
gün Halit Çavuş nahiyesinden bana bir mektup 
yazmışlar. Aynen onların tâbiridir. Diyorîarki, 
fareler top oynuyor. Yani şimdi halkın Devlete 
itimadını da sarsıyor bu vaziyette. Okul yapar
sınız, düşününüz şimdi, Allah'a şükür öyle de
ğil, herkes okumak istiyor. Talebe buluyorsu
nuz. Ama şimdi, bina boş duruyor. Hınıs'ta ar
kadaşlar doktor olmazsa, Hınıs ki, Erzurum'un 

büyük bir kazasıdır. Peki Hınıs'ın Halil Çavuş 
nahiyesinde, Karaçoban nahiyesinde doktor ol
maz. Zaten nahiyeye koyarsanız doktoru... Evve
lâ kazada yoktur diye tenMd edilir. Onun için 
ben kendi, bizim icraatımız olarak partimiz ik
tidarda efendim, kendi iktidarımızdan katı iza
hat istiyorum. Hükümet programımızda şudur, 
budur. Fakat işlememektedir. Bunun üzerinde 
yani çoğaltmamak lâzım bu ocakları. Erzurum'
da belki çoğaîtılmıyacaktır ama, başka yerde 
açılma ihtimali vardır, 

Şimdide... Halk bize ben bu sene gezdim, sa
yın Bakanımıza gezdiğimiz yerlerden telgraf
lar da gönderdim. Hattâ öyle bir vaziyet var M, 
grMğimiz yerlerde arkadaşlar, doktorların nasıl 
yetiştiği, binbir müşkülât içinde yetiştiği, uzun 
tahsil devreleri olduğunu, bunlar şimdi bazen 
yanlış ta anlaşılıyor. Şimdi bunu göndereceksi
niz, işte bilmem hangi dağın kenarında başın
da veyahut bilmem neredeki sağlık ocağına. E.. 
gönderdiniz duruyor, kendi kendine. Ne yapa
cak bu şimdi? Yani bunu düşünüyorum bunun 
orada doktorluk yapması da pisikolojik bakım
dan da bir başka durum arz ediyor. Onun için 
benim anladığıma göre biz memleketin realite
lerini hepimiz biliyoruz, yol meselesi içme suyu 
meselesi, halledilmedikten sonra hattâ daha ba
sit sözlerle ifade ediyorum, köprü meselesi, bu
gün yine ben sağlık ocağı diyorum, bitmiş, ya
pılmış, yapmışlar, köprü yok arkadaşlar. Ge
çemiyorlar, gidip gelemiyorlar, münakalesi yok. 
E., bu yatırımda, bu ocakların yapılmasında ıs
rar etmekte bir mâna yoktur. 

Bir de acaba merkeziyetçiliği azaltmak müm
kün değil mi? Sağlık Bakanlığına bağlı, aşağı 
derecede böyle ifade edeyim, memurların dosya-
lariyle beraber, çünkü mahallî idarelerde de 
var, diğer bakanlıklara bağlı personelin de bir 
kısmının dosyası tamamen vilâyette bulunur, 
oradan tâyin yapılır, bunların sicilleri filân 
oradadır. Şimdi binlerce memuru bu Sağlık Ba
kanlığında dosyalarını falan toplamak bilmiyo
rum yani işleri kolaylaştırmak bakımından na
sıl olur. 

Bir de bir defa konuşuldu bu bir sual dola-
yısiyle ilâçlar ucuzlatıldı. Benim aklıma o zaman 
gelmişti, konuşamamıştım, acaba bu ucuzlatı
lan ilâçlar, yani ucuzlatılmadan evvel niçin pa
halı satılmış? Yani demek ki ucuz ilâç kul-
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lanmak mümkün iken pahalı kullanmışız. Ya
ni sayın Bakan buna nasıl cevap verir bilmiyo
rum, niye yani pahallı kullanmışız. Mademki 
ucuzlatılma imkânı varmış niye yani senelerce 
bunu pahalı satmışlar. Yani bu falan filân ikti
darı kastetmiyorum. 

Bir de efendim Erzurum'dan bir sağlık me
muru nakledilmiştir, belki şimdi zamanı değil 
ama uzun zaman söyliyemiyoruz, bu sağlık me
muru için zannediyorum ne Vilâyetin yazısı var
dır, ne de bir müfettiş raporu ve sairesi yoktur 
Ve buraya gelmişken de bu şunu söylemek is
terim. Yani memurların partizanlık, parti işle
rine karışıyorlar falan filân. Bunlar hakkında 
tahkikat yapıp bunları şiddetle cezalandırmalı-
dır. Mevzuatları müsait değilse. Bu gibi işlere 
karışmaya. Bunun haricinde şu veya bu talep
le memur kaldırılmamalıdır, bunu her parti her 
hükümet bu perensibi benimsemelidir. Şimdi 
ben diyebilirim, falan diyebilir, niçin diyelim, 
dememeliyiz bunu. Eğer çalışmıyorsa âmiri var
dır, kontrol eder, ondan sonra efendim buradan 
tahkikat yapılır ve tahkikatlarla da meydana 
çıkmıyabilir ama, her halde şu veya bu talep
le bunları yapmamak lâzımdır. Bunun bir mü
fettiş gönderilmek suretiyle hakkında tahki
kat yapılsın eğer varsa hakikaten suçu bilmiyo
rum belki de yapılmıştır, ona göre hareket edil
mesini rica edeceğim. Teşekkür ederim, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve sayın 
Sağlık Bakanlığının kıymetli personeli, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre anailkelerde 
sağlık, aile plânlaması, sosyal refah ele alınmış
tır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ça
lışmaları da bu ilkeler üzerine çekilmek isten
miştir. Oysa aile plânlamasında Türkiye'de ye
terli bir gelişme olduğu müşahede edilmemekte
dir. Ayrıca hayat pahalılığı ekonomik, sıkıntı 
lise beslenme zorluklarını doğurmuş ve bu hal 
birçok hastalıkların artmasına sebebolmuştur. 
Böylece de sosyal refah mümkün olmamıştır. 
Hattâ bozuk besinler bütün Türkiye'yi bir za
man çalkalıyan madeni yağlar katılmış zeytin
yağları, ilâçlı buğdaylardan yapılan unlar, hat
tâ en güvendiğimiz Et ve Balık Kurumundaki 
yiyeceklerin bozuklukları, küflülükleri halkımı-

1 zı birçok hastalıklarla karşıkarşıya getirmiştir. 
I Öyle ise Türkiye'de önce bir beslenme sistemi-
I nin beslenmedeki dikkat edilecek esasların tes-
I biti gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının görevi 
I yalnız hastaneler ve yalnız Sağlık ve Sosyal 
I Yardım Bakanlığı personelinin bulunduğu ku-
I rumlar ve kuruluşlar olmamalıdır. Bütçe rapo-
I runda görüldüğü gibi sağlık personelli çok nok-
I sandır. Gelişmekte olan çeşitli sağlık program-
I larmı yürütecek sayıda ve güçte görülmemek-
I tedir. Gerçi Türkiye'de 4 769 pratisyen, 7 397 
I mütehassıs hekim olmak üzere 12 166 oluyor 
I sayıları. Bunların yine raporda tesbit edildiği 
I gibi 1 733 ü pratisyen, 2 290 ı da mütehassıs 
I olmak şartiyle Devletin bugün elinde bulunan 
I Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının emrinde 
I çalışan 4 0 23 hekim vardır. 
I Bu 33 milyon nüfusun bölümü yapıldığında 
I 20 bin, 25 bin bâzı bölgelerde bâzı yerlere de 10 

bin kişiye bir doktor düşmektedir ki, bu sa
vı Türkiye'nin insanlarını koruyacak, yahut 
da tedavi edecek bir sayı değildir. Halen 2 000 
mütehassısımızın yabancı ülkede olması acı bir 
durumdur. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril-

I mesiyle bu noksanların tamamlanması ve bu 
dengesizliğin giderilmesi ön plânda tutulmuş 
fakat görüyoruz ki bu da bu meseleyi çözme
miş, çözememiş. Oysa ki, 224 sayılı Tazminat 

I Kanunu ile sosyalizasyon bölgelerinde çalışan 
I mütehassıs doktorlara ve diğer pratisyen dok

torlara çok iyi ücretler verilmektedir. Meselâ 
I bakıyoruz, pratisyen hekimlerin tabanı, taban 
I tazminatı ve çeşitli ödenekler, maaşı hariç 2 350 

den başlıyor, tavan 6 100 liraya kadar çıkıyor. 
Mütehassıs hekimlerin ise taban 3 200 den baş
lıyor, 6 800 liraya kadar çıkıyor. Bu brüt. Bu
na karşılık bu bölgelerde bu maaşla çalısmıyan 
ve bütün arkadaşlarımızın da ortaya koyduk
ları gibi doktorlar ve hakikaten açılmış olan 
hastaneler ve sağlık ocakları boş beklemektedir. 
Bunun sebebi ne olabilir. Şöyle ben inceledim 
bunları. 

Bir, burada çalıştırılacak hekimlerin üç yıl
lık bir mukaveleye tabi tutuluşu belki uzun 
oluyor, üç yıl bunları sıkıyor, öyle ise bu sta
tüde bir değişiklik yapılması lâzımgelir. Diğer 
dairelerde fazla kazanç sağlamaları imkânını 
buluyorlar. Üçüncüsü; sistemde olan bozukluk 

j geliyor. Sosyalizasyon bölgelerin hekim nok-
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sanlığında sebeplerin bu üç esası yanında her 
şeyden önce hekimlerin Devlet hizmetinde ça
lışma mecburiyetini sağlam esaslara bağlıyama-
mışız. öyle ise bir sistem meselesi ortaya çı
kıyor. 

Yine yabancı ülkelere gidip orada kalanla
rın, orada kalmamasını gerektiren rasyonel 
prensiplere ve esaslara varamamışız. Bu da 
bir sistem meselesi oluyor. Tıp fakültelerinde 
daha çok sayıda öğrenci almak, daha çok sa
yıda doktor yetiştirmek mümkünken yine görü
yoruz M, Beş Yıllık Kalkınma Plânının ve 
kalkınma programlarının hedefine uygun ol-
mıyan şekilde sosyal bilimler bölümüne doğru 
kaydırmışız öğrencileri, öbür tarafa yine as 
almışız. 
Bugün hastanelerimizde aynı şekilde doktor 

ve hakikaten mütehassıs hekim sayısı noksan 
dır. Bu yüzden hastanelerimizin durumu çok 
perişandır. Ben kısa kısa geçiyorum, hastane
lerin durumu perişan derken iki yönü ile ala
cağım bunu, birisi hekim noksanlığından, ikin
cisi de hastanelerimizin halk hizmetinde halkın 
hastanesi olarak işlemeyişindendir. Halkın 
bugün hastanelere hastalanıp da gelenlerin 
% 90 ı şikâyetçidir. Sayın Bakan bunu gör
müş ve şikâyetleri dinlemiştir. Halkın durumu 
perişandır. Parası olmıyan tedavi olamamak
tadır. Ameliyat olacak, seruma ihtiyacı olan 
bir kimse parası yoksa ameliyat da edilmemek
tedir. Bunun yanında hastanelerde diş tabibi 
yoktur, eczacılık işi iyi yürütülmemektedir. 
Sağlık memuru noksanlığı, hemşire noksan
lığı, ebe noksanlığı raporda da görüldüğü gibi 
çok büyüktür. Sayın senatörler, asıl önemli 
olan koruyucu hekimlik için plânlı bir çalışma 
yoktur Türkiye'de, Bunun her şeyden evvel 
ele alınması gerekir. 1954 yılında idi, Berga
ma'yı geziyorduk, istanbul Üniversitesinden 
ve öğretmenlerinden bir ekiple Bergama'da bir 
hastaneye gittik. Hastane Milâttan üçbin yıl 
önce yapılmış, Romalılar tarafından. Bu has
tanenin giriş kapısından muayene oldukları 
kliniklere kadar gidiş 500 metre. Eğer bu 500 
metreyi hasta kendi başına oradan oraya ka
dar yürüyemiyorsa, o hastayı muayene etmi
yorlar, tedavi etmiyorlar, geri çeviriyorlardı. 
Demek ki, Milâttan 3 000 yıl önce bu koru
yucu hekimlik ele alınmış. Türkiye'de bunu ele 
almalıyız. 

Ayrıca bugün Balkanlar'da grup hastaneleri 
kurulmuş 30 yıldan beri başarı göstermişlerdir. 
Ama bununla birlikte köy yolları da birlikte 
gelişecek M, bu hastaneler işlesin. Sağlık per
soneline olan bu ihtiyacımız yanında hakikaten 
bugün çalışan sağlık memurları var, sıtma mü
cadele memurları var, çok az ücretle çalışıyor. 
Bunlara da gereken ehemmiyet verilmiyor, on
ları o şekilde bırakıyoruz. Çok önemli olan 
bir durum var, röntgen mütehassısları. Bu 
kıymetli elemanlarımız hakikaten elektrik şuası 
altında daha genç yaşta gözlerini kaybediyor
lar. Fakat bunlar için ne bir hayat sigortası, 
ne bir sosyal güvenlik konmamıştır. Sayın 
Bakandan bilhassa bunun üzerine eğilmesini is
tirham edeceğim. Sayın Bakan hakikaten gez-
mesiyle bir de Sayın Atmaca'nın belirttikleri 
gibi jet Bakan ismini aldılar. Fakat geçtiği yer
leri de jet gibi geçtiği için asıl teftiş tekniği
ne göre bir hastanenin denetlenmesi esaslı ya
pılmamış, hattâ kendisinden sonra daha bozuk 
düzen devam etmiş. Doktorların yalnız izzeti-
nefisleriyle, kişilikleriyle oynayan dedikodular
dan başka geride bir şey kalmamıştır. 

Okul sağlığı da Türkiye'de iyi işlememekte
dir. ilâç pahalılığını devam ettirmektedir. 

Bunun yanında Sivas için de bir dileğim ola
caktır. Sivas, israil kadar bir-toprağa sahiptir. 
Bir milyona yakın nüfusa sahiptir. Buna rağ
men Sivas'ın her tarafını sosyalizasyon bölge
si sardığı halde, nedense Sivas sıraya girenler 
arasında yine geride kalmıştır. Sayın Bakan
dan istirhamımız Sivas'ın bir milyona yakın 
insanının, çoğu fakir olan bu insanlarının biran 
önce sosyalizasyon bölgesine girilmesinin temi
ni için istirham ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN" — Sayın Ersü. Sayın Ersüden 
sonra Sayın Bakan siz konuşacaksınız. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arka
daşlarım, gecenin bu geç vaktinde huzurları
nızı tekrar işgal etmek istemezdim. Ancak, sa
yın iki arkadaşımın beyanlarında beni tekrar 
vuzuha davet eder beyanlarına rastladığım için 
bu açıklığı huzurlarınıza yapmak için bulunu
yorum. Önce Sayın Kmaytürk Full - Time has
tanelerinde çalışan hekimlerin muayenehaneleri 
yoktur, Her halde arkadaşımız eskiden kalma 
bir hususu beyan ediyorlar diye buyurdular. 
Halbuki cümlem şöyle idi. Full - Time ve döner 
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sermaye kuruluşlarından daha çok paralı has
talar yararlanmakta, parasız hastalar yararlana
mamakta, dolayısiyle hastanenin yolu da mu
ayenehanelerden geçmekte. Burada herhalde dö
ner sermaye müesseselerini karıştırdığı için 
veya unuttukları için yanlış bir beyanda bu
lundular. 

ikinci husus; yine bana atfen hekimleri hor 
görmek gibi bir terim kullandılar. Sayın arkada
şım Bütçe Karma Komisyonunda bir partidaşınm 
yurt dışındaki hekimleri vatan haini olarak va
sıflandırmaya kadar ileri giden beyanları ile 
her halde beni karıştırmış olacaklar. İki yıldan 
beri bu Bakanlık bütçesi üzerinde konuşuyo
rum. Her yıl da aynı şeyleri tekrarlamamak için 
büyük gayret sarf ediyorum. Geçen yıl zabıtla
rını tetkik buyururlarsa yurt dışındaki hekim
lerin neden yurt dışında olduklarmı,yurt için-
ki hekimlerin neden böyle kuruluşlarda, hiz
metlerinde görev almadıklarının sebeplerini 
devletin hekime iyi muamele yapmadığını, he
kime gereken imkânları vermediğini, maddi ve 
mânevi imkânları vermediğini ve bunun için 
hekimin güvensiz olduğunu ve bu bakımdan da 
kendilerini ayıplamaya lüzum olmadığını be
yan etmiştim. Sayın arkadaşım, bu noktayı da 
tetkik buyururlarsa görüşlerini bir defa daha 
düzeltme imkânı bulmuş ourlar. Kaldıki, iki 
yıldan beri beyanlarımda mümkün olduğu ka
dar Ana sağlık politikasının, politikaların üze
rinde, yüksek seviyede tutmak istedim. Ancak, 
fikirlerimize mesnet bulmak için nadiren ör
neklerden münferit olaylar aldım. 

Sayın bir değerli hekim olan Kınaytürk he
kimliğin bir çok buhranlı ve sıkıntılı çabaları 
içinde münferit meseleleri dile getirmenin alış
kanlığı içinde bu yüksek seviyedeki politikayı 
belki gözlerinden kaçırmış olacaklardır. Sayın 
Berkol'un geçen yıl zevkle dinlediğim bütçe ko
nuşmalarını yine aynı zevkle dinleme gayreti 
içinde iken 224 sayılı Kanundan bahsederken 
bir nevi (müzakeresiz kabul edilmiş bir kanun) 
terimini kullandılar. Sayın arkadaşlarım, 224 
sayılı Kanun görüşülürken o gün Devlet gücünü 
kullanan Millî Birlik Komitesinin yalnız Sa
yın Başkanı hariç, bütün üyeleri o toplantıda 
idi. Zabıtlarımızın özellikleri vardır. Ve o top
lantıda çeşitli önergeler vermiş, teklifler yapmış 
kanunu daha iyi şekle sokmak için gayret sarf 
etmiş arkadaşlarınızdan biriyim. Ama Sayın 

Berkol'un kâfi tetkiki imkânı bulmadan böyle
sine bir küçük ithamda bulunmalarını benim-
siyemedim. .Kaldı ki, bir görüşlerini teyit sa
dedinde bu kanunun bir maddesinden yarar
lanmak fırsatını da buldular. 

Özür diliyerek beyan ediyorum. Şu anda 
devletin bir yıllık icraatının temel yapısı olan 
bütçeyi görüşüyoruz. Kaç kişi ile görüşüyoruz 
arkaraşlar? Biz % ,99 oranın üstünde yalnız 
bir kanun konuştuk. Sayın arkadaşımız 
Devletin devamlılığı fikri ile çelişmeye düş
mekten geri kaldıklarını sanmıyorum. Ve bunu 
böyle tesbit ,ederek huzurlarınızdan ayrılıyo
rum. Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, söz sırası si
zin ama eğer münasip görürseniz Başkanlık si
zin Bakandan sonra son sözü kullanmanızı mü
nasip görmüştür. O bakımdan Sayın Bakana 
söz vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni bir günün ilk 
saatinde repiniz yorgun ve günlerden beri şüp
hesiz ki, bir devamlı çalışmanın içindesiniz. 
kıymetli ( Bakandan başkanlık divanı ümide-
der ki, vukuf içersinde çok kıymetli olacak ko
nuşmalarını az bir zamana sığdırmanın bize 
yeni bir başarısını gösterecektir. Buyurun Sa
yın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL TARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Bütçesinin 
görüşüldüğü şu sırada grup sözcüleri arkadaş
larım ve kendi adlarına görüşen, konuşan de
ğerli hatipler gerçekten güzel fikirler serd et
tiler ve çalışmalarımızın bugüne kadar olan 
safhasını büyük bir vukufla tenkid ettiler. Ay
rıca ileriye matuf çalışmalarımız için de kıy
metli düşüncelerini açıkladılar. Her birisi emek 
verilmiş bir tetkik mahsulü ve bakanlığım için 
değer ifade eden beyanlardır. Ayrıca şüphesiz 
ki, bundan böyle de devam edecek çalışmaları
mla için bir teşvik mâna ve mahiyetini de ta
şımaktadır. Bütün arkadaşlarıma teşekkürleri
mi sunuyorum. , 

Muhterem arkadaşlarım, ,Sağlık Bakanlığı
nın çalışmaları ve sağlık mücadelemizin nere
den başladığı, hangi noktada bulunduğu ve 
hangi hedeflere varacağını sizlere bütün bir 
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açıklıkla ye muhterem Başkanımızın Senato 
Başkanımızın da tavsiyelerine uyarak izaha ça
lışacağım. 

Arkadaşlarım, orta - doğu dünyanın birinci 
değilse ikinci derecede gayrisıhhi bir vasatını, 
bir bölgesini işgal etmektedir. Türkiyemizin de 
içinde bulunduğu bu bölgenin bilhassa bundan 
50 yıl önceki durumuna bir bakacak olursak 
korkunç tahribat yapan ,.bir çok hastalıkların 
bu bölgede büyük bir rahatlık içerisinde kol 
gezdiğini görürüz. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığımızın kurulduğu ilk: günden itibaren 
yani bundan tam 46 yıl önce başlıyan sağlık 
mücadelemizin bugüne kadar da ısrarlı bir şe
kilde takibi neticesi memleketimiz Orta - Do
ğu'nun bu gayrisıhhi vasatından kendisini sı-
yırmıştır ve bugün Türkiye'mizde o korkunç tah
ribat yapan hastalıkların pek çoğu eradike edil
miş, imha edilmiş ve geride kalan bir kaçı ise 
sönme safhasına varmıştır. 

Muhterem arkadaşlarını, bütün bu güzel ne
ticelere rağmen bütün bu güzel çalışmalara 46 
yıldır devam eden bu güzel çalışmalara rağmen 
hiçbir zaman memleketimizin bütün sağlık dâ
valarını bütün sağlık meselelerinin halledilmiş 
olduğu iddiası içerisine asla giremeyiz. Çünkü 
daha pek çok meselelerimiz pek çok sağlık mev-
zularımız hal için bizim gayretlerimizi ve çalış
malarımızı beklemektedir. 

Arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı olarak gös
terilen sağlık hizmetlerinde ve takibedilen sağ
lık mücadelesinde bir anasağlık politikası var
dır. Bu anasağlık politikası Anayasamızın gös
terdiği ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunumuzun 
tâyin ve tesbit ettiği esaslar içerisinde cereyan 
eder. Bu politika Yüce Meclislere sunulmuş 
olan hükümet programımızda da gayet sarih 
olarak yer almıştır. Eu koruyucu sağlık hiz
metlerine, halk sağlığı hizmetlerine, eğitici sağ
lık hizmetlerine öncelik veren tedavi edici sağ
lık hizmetlerini ise bunun yanında yürüten bir 
politikadır. Eğitici, koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetlerini bütün vatan sathına teşmil 
edebilmek ancak en büyük şehirlerimizden en 
kalabalık şehirlerimizden, en uç topluluk olan 
köye ve köylüye kadar bu sağlık hizmetlerini 
kademeli bir şekilde götürülmesi ile mümkün
dür. 

Arkadaşlarım, yıllardır işte böyle bir sağlık 
hizmeti getirilmesi aranmış. Hattâ Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gelen muhterem ba
kan arkadaşlarımın görüşleri istikametinde de 
neticesiz kalan birçok tecrübelere de girişilmiş
tir. Nihayet 224 sayılı Kanunun kabulü ve 
1 Mart 1963 tarihinden itibaren uygulanması 
ile milletimizin yaşayışına, memleketimizin şart
larına uygun bir sağlık sistemi bulunmuş ve 
tatbik edilmeye başlanmıştır. Bu bugün için is
mine sosyalize sağlık hizmetleri dediğimiz bir 
sistemdir. 

Arkadaşlarım, bu sistem daha henüz kâğıt 
üzerinde iken başlıyan bugünlere kadar gelen 
ve şu kürsüde de devam eden aleyhte bir cere
yan var. Kanaatime göre bu cereyan bu sistemi 
iyi bilmemekten daha doğrusu mahalline gidip, 
yerine gidip derinliğine bu sisten! inceleyip 
müşahede etmemekten ileri gelmektedir. Hattâ 
buradan konuşan arkadaşlarımın bası çelişme 
içine düştüklerini de gördüm. Eem sosyalise 
sağlık hizmeti aleyhinde bulunuyorlar, hem de 
bize ne zaman getireceksiniz, henüz daha drog-
rama almadınız diye burada hitapta bulunu
yorlar. Arkadaşlarım, bir program, bir plân 
mucibince bu hizmetler tatbik edilecektir. Pa
halı dendi. İleriye nıuzaf olarak da pahalı 
dendi 

Arkadaşlarım, bugün 22 ilde tatbik ediyo
ruz. 23 ilde yatırımlarını yapmışız, 570 milyon 
lira sar fetmişiz. Cihazları ile, araçları ile, mal
zemesi ile. 1 Mart 1903 tarihinden 196" t&vM-
nin sonuna kadar geçen beş senelik zaman için
de. Bunun içinde 765 aded inşaatı tamamen bit
miş sağlık ocakları, 752 aded bir kısım inşaatı 
bitmiş diğer kısmı ihalesi yapılmış sağlık ev
leri 1 350 kadar da lojmanlar vardır. Hizmeti 
böylesine yatırım şeklinde getireceksiniz 22 
ilde köylere varıncaya kadar uygulayacaksınız. 
Ondan sonra da sarf edilen 570 milyon lira için 
5 senede sarf edilen bu 570 milyon lira için 
pahalı diyeceksiniz. Hayır arkadaşlarım. Hiçbir 
zaman pahalı bir sistem değildir. 

Muhterem arkadaşlarım. Bütçe Komisyonun
da da söylemiştim. Her köye okul yapıyoruz. 
Her köye öğretmen götürüyoruz. Ve bu suretle 
eğitimi millîleşen bir tarzda büUlı c.r'^-n la uy
gulamaya çalışıyoruz. Sa^L1- YJ- ' _- _: i ^, I:c?-;-
şiresi ile, ebesi ile, sağlık memuru ile, ilâcı ile, 
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hattâ hekimi ile her köye girecektir ve sağlık 
hizmetleri millîleşen bir tarzda bu memlekette 
uygulanacaktır, 

Arkadaşlarım, personel noksanından acı acı 
buralarda şikâyet edildi. Hak veriyorum. Ve 
bu tenkidlerine gönülden katılıyorum. Ama bu 
personel ikmalini de yapabilmek için bir as daha 
sabredeceğiz. Ve esasen personel noksanlığı yal
nız sosyalize sağlık hizmetleri bölgesinde değil, 
bütün Türkiye sathında kendisini hissettiren bir 
noksanlıktır. Sosyalize sağlık bölgesi dışında Hı
nıs gibi yok mudur heldnısiz başka kazamız? 
Çoktur, işte bunun sıkıntısını biz de çok derin
den hissediyoruz. Ama tedbirlerimiz de var, bun
ları da düşünüyoruz. Bundan 15 yıl kadar ön
ce Türkiye'de mezun olan yardımcı sağlık per
soneli adedi 150 yi geçmiyordu. Bugün mezun 
ettiklerimizin miktarı 2 100 ü bulmuştur. Açtı
ğımız ve açacağımız okullarla bu miktar önü
müzdeki üç, dört sene içerisinde üçbinin de üze
rine geçecektir. Ve böylece bugün boş dediği
niz sağlık evleri bugün boş dediğiniz sağlık 
ocakları yardımcı sağlık personeli ile her sene 
üçer bin, üçer bin doldurulacak, ikmal edile
cektir. 

Evet bugün köylümüz şikâyet edecektir. Bir 
sağlık evi yapılmıştır, bir sağlık ocağı yapılmış
tır, boştur. Şikâyet etmeye haklıdır. Ama dol
duğu zaman da o şikâyet?er unutulacak yerini 
memnuniyet alacaktır. Bunu böyle kabul ede
ceğiz. Arkadaşlarım, asıl sıkıntımız hekimdir. 
Bugün dört tane tıp fakültemiz hekim mezun 
etmektedir. Ege, istanbul Tıp Fakültesi, Cer
rahpaşa Tıp Fakültesi ve Ankara Tıp Fakültesi. 
Mezun verdiği aded C00, 801 - 607 civarında. Bu 
senenin sonunda Hacettepe buna iştirak ediyor. 
Gelecek sene Erzurum Tıp Fakültesi katılacak. 
10 gün evvel Diyarbakır Tıp Fakültesini açtık, 
üç seneden beri talebe almakta. 14 Martta Kay
seri Tıp Fakültesinin temelini atıyoruz, önü
müzdeki seneden itibaren talebe almaya başlıya-
cak. Trabzon'da bir diğer fakültenin temeli 
atılacaktır. Daha üç yerde 2 nci Beş Yıllık 
Plân icabı fakülteler kurulacak, temelleri atıla
caktır. Hedefimiz 1 000 in üstüne çıkmaktır. Ve 
bu üç, dört sene içerisinde de kendisini göstere
cektir. O halde arkadaşlarım bu mevzuda da 
zamanı bekliyeeeğiz, biraz daha sabredeceğiz 
ve hekim ikmali de böylece kendisini göstere
cektir. Arkadaşlarını, her yıl bir yıl evvelden 

daha iyiyiz. Sosyalizasyon bölgesinde bu imkân
lar kendisini daha çok göstermektedir. Sosyali
zasyondan evvel bir hekime isabet eden köy mik
tarı 68 idi. Ve 43 bin nüfus isabet ediyordu. 
Halbuki bugün kurmuş olduğumuz her ocağa 20 
köy ve 10 bin nüfus isabet etmektedir. Yeterli 
personel kalifiye personel, bir hizmetin görül
mesi için başlıca unsurdur. Bunu biz bütün sağ
lık hizmetlerinde, gördüğümüz sağlık hizmetle
rinde derinliğine duyuyoruz. Sosyalizasyonda, 
sosyalizasyondan evvelki devreye nazaran perso
nel bakımından da büyük imkân içerisindedir. 
Bunu size mukayeseli rakamlarla vermek iste
rim: Sosyalizasyondan önce mütehassıs 168, son
ra 267, pratisyen 224, sonra 461, diş tabibi 17, 
sosyalizasyondan sonra 32, eczacı hiç yok, sos
yalizasyondan sonra 10, sağlık memuru 579, sos
yalizasyondan sonra 1 360, hemşire 408, sosya
lizasyondan sonra 976, ebe 642, sosyalizasyon
dan sonra 2 084. Muhterem arkadaşlarım bu 
mukayeseli rakamlara rağmen, eksiklerimiz çok
tur. Ama. bu noksanlıklarımıza bakarak, sosya
lizasyondan evvelki devreyi aramak hattâ o dev
reye hasret duymak zannımca mantıklı değildir. 
Ve bu verdiğim mukayeseli rakamın Osman Ali-
hocagil arkadaşımıza biraz daha açıklık getire
ceğini ümidederim. Ayrıca, burada Erzurum'
daki mukayeseyi de yapmak isterim. Bugün Hı
nıs'ın doktoru vardır, bir müddet evvel tâyin 
edilmiştir. Sosyalizasyondan evvel 16 mütehas
sıs varken bugün 147 mütehassıs vardır. Elbet-
teM bu oraya kurulmuş olan Tıp Fakültesinin 
tesiridir, işte biz bunun için sosyalizasyon böl
gelerine Tıp Fakültesini götürmek istiyoruz. 
Trabzon'da kurulacaktır. Mütehassıs hekimler 
bütün sahil boyunca faydalı olacaktır. Diyarba
kır'da kurulacaktır, o bölgeyi içine alan bir şe
kilde faydalarını göreceğiz. Kayseri keza sos
yalizasyon bölgesinin ortasına düşecektir. Erzu
rum'da da aynı şeyi görmekteyiz. Ve pratisyen, 
sosyalizasyondan evvel 25 iken, bugün 30 pra
tisyen vardır. Pratisyen bakımından ocak ade
dine göre biraz noksandır. Bunun ikmalinin de 
1969 senesi içerisine almış bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca, sosyalizas
yon bölgesinde araç bakımından da imkân içe
risindeyiz. Sosyalizasyondan evvel 325 aracı
mız varken bugün bu yekûn 836 yi bulmuştur. 
ihtiyacımızın % 70 idir. Hedefimiz bu % 100 ü 
bulabilmektir. 
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Bugün için mütehassıs hekimlerimiz sosyali
zasyondan evvelki devreye nazaran fazla olmak
la beraber, yine noksandır. Biz bu noksanlığı 
Batıdan muayyen merkezlerden münavebeli bir 
şekilde göndermek suretiyle temin edeceğiz. 
1968 senesi içerisinde fıtığı ile, apandisiti ile 
miğde ameliyatları, kırık, çıkığı ile ilk defa ta
rihte ilk defa olarak Hakkâri vilâyetinde de 
ameliyatlar başlamış olmaktadır. Bu şekildeki 
münavebeli gönderdiğimiz arkadaşlarımızın bü
yük faydalar temin ettiğini sizlerin takdirlerine 
bırakıyorum. 

İşte Sayın Şevket Koksal arkadaşımız 900 
yataklık Elâzığ Akıl ve Ruh Hastalıkları Has
tanesinin noksan kadro ile çalıştığını buraya ni
çin daha fazla hekim gönderilmediğinden bah
settiler. Arkadaşlarım elimizde var da gönder-
miyoroz şeklinde anlaşılmasın. Burası sosyalizas
yon bölgesi. Buraya gidecek hekimler mukave
leli olacaklardır. Zorla gitmelerine imkân yok
tur. Biz buraya da kendilerinin bol miktarda 
bulunduğunu ifade ettikleri Bakırköy Akıl Has
talıkları Hastanesinden münavebeli bir şekilde 
hekim göndermek suretiyle buranın da ihtiya
cını karşılamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca sosyalize 
sağlık bölgesinin hekimler için cazip hale geti
rilmesinin ele tedbirleri içine girmiş bulunmak
tayız. Evvelâ madde bakımından düşündük, bu
gün taban dörtbin tavan 6 bin olmak üzere net 
mütehassıs bir hekimin eline para geçmektedir. 
Keza pratisyen arkadaşlarımızın eline de taban 
2 500, tavan 3 500 olmak üzere net para ellerine 
geçmektedir. Devlet sektörü içerisinde Devlet 
en yüksek parayı buraya vermektedir. Sonra 
beşbin nüfustan aşağı bulunan bütün bölgelerde 
her personel lojman sahibi olmaktadır, Ayrıca 
yine üç senelik mukavele müddeti gerçekten 
uzundur ve personelimizi buraya sevk etmek için 
ürkütücü bir şekilde tesir etmektedir, bunun 
için de bir seneye indiren teklifimiz, tadil tek
lifimiz Meclise gelmiştir, halen komisyonlarda
dır. 

Yine sosyalize sağlık hizmetleri bölgesinde 
bir hekimin dışarıda geçen müddetleri hesaba 
katılmakta ve bu kendisine her ay tazminat şek
linde ödenmektedir. 

Arkadaşlarım, Bakanlık olarak, Hükümet 
olarak sosyalizasyonun imkânlarımız içerisinde 
bütün yurda kısa zamanda teşmilinin kararlılığı 

içerisindeyiz. Geçen sene beş vilâyetimiz sos
yalizasyon bölgesine Artvin, Rize, Trabzon, Gi
resun, Gümüşane vilâyetleri beş vilâyet olarak 
sosyalize sağlık bölgesine iltihak etmiştir. Bu 
sene 1 Mart 1969 tarihinden itibaren Maraş, 
Edirne vilâyetimiz sosyalize sağlık bölgesine gir
mektedir. Nevşehir vilâyetimizin de yatırımları 
1969 yılında yapılacaktır. Ve Sivas dâhil olmak 
üzere 4 - 5 kadar vilâyetimizi 1970 senesi içeri
sinde plânlamaya teklifini yapacağız. 

Arkadaşlarım, şuna kati olarak inanıyoruz 
ki, sosyalize sağlık hizmetleri bâzı arkadaşları
mızın söylediği gibi yalnız sağlık hizmetleri ba
kımından değil toplum kalkınmasındaki önemli 
ve müessir faydalariyle vazgeçilemiyecek, ısrar
la takibedilecek bir hizmettir. Eğer aksaklıkları 
varsa, eğer hatalı işliyen tarafları varsa, nok
san tarafları varsa bunu da telâfi etmek, bunu 
da ikmal etmek, bunları da gidermek bize ve 
hepimize düşen bir vazifedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Bütçe Ko
misyonunda gerekse Meclislerimizde üzerinde 
önemle durulan bir mevzu sosyal genel sağlık 
sigortası olmuştur. Hakikaten tedavi hizmetleri 
çok pahalı bir hizmettir. Hele bu Devletin elin
de ise Devlete hakikaten büyük bir yüktür. Bu
nu Amerika, bunu Batı, bunu sağlık hizmetleri
nin geliştiği her millet ve Devlet tamamiyle hal
letmiştir, halletme çaresi olarak da sağlık sigor
taları kurmak suretiyle olmuştur. Bunu biz, 
Sayın Vehbi Ersü'ye de ifade etmek isterim, za
ruri görüyoruz, memleketimizin sağlık hizmet
lerinin en iyi şekilde bilhassa tedavi hizmetleri
nin en iyi şekilde işlemesi için lüzumlu görüyo
ruz. Bu bakımdan Bakanlığımız 1968 yılında 
üzerine eğilmiştir. Memleketin sigorta otorite
lerinden mürekkep bir heyeti kurmuştur, kendi
lerine vazife vermiştir. Bunlar güzel bir rapor 
hazırlayarak bize kadar gelmişlerdir. Ve biz bu 
raporu daha mükemmel bir kanun tasarısı ha
zırlamak üzere ilgili bütün müesseselere gönder
dik, bütün parti gruplarına gönçlerdik, basma 
verdik, ilgili dairelere verdik, onlardan tenkidle-
rini istedik. Ve bu tenMdler basın yoliyle olsun 
bizzat olsun bize kadar gelmiştir. Ve bu ten-
kidlerin ışığında da yeni bir kanun tasarısı yine 
o heyete hazırlattırılmıştır. Bugün kanun tasarı
mız bakanlıkların mütalâaları alınmak üzere 
gönderilmiştir. Hepinizin bildiği gibi 15 günlük 
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bir mehil vardır. Buradan döndükten sonra 
belki tekrar ufak tefek tashihlere uğrayacak ve 
ondan sonra da Yüce Meclislere arz edilecek
tir. Ben bu mevzuun içine daha fazla girmek 
istemiyorum. Kanun buraya gelir, enine, boyu
na bütün gruplar, bütün arkadaşlar bunun üze
rinde görüşürler fikirlerini açıklarlar. 

Arkadaşlarım, bizim üzerinde ehemmiyetle 
durduğumuz bir mevzumuz da veremdir. Ve
rem, gençlerimizi ve çocuklarımızı pençesine 
alan halk arasında ince hastalık diye mâruf bir 
hastalıktır. Bunun üzerinde bilhassa 1953 ten 
beri fevkalâde güzel çalışmalar olmuştur. Bilgi
li, programlı, teşkilâtlı çalışmalar olmuştur. Ve 
bu bilgili, programlı, teşkilâtlı çalışmalar saye
sinde de verem Türkiye'de büyük bir ölçüde ye
nilmiştir. Hele iki seneden beri Batıdan başla
yarak yapmakta olduğumuz taramalar verem 
mücadelesinde bizim çok büyük mesafeler aldı
ğımızı göstermiştir. Yıllarca hep milyonların 
üzerinde rakamlarla ifade ettiğimiz veremli 
miktarı bu sene aldığımız kati neticelerle 400 
binin altına inmiştir. Çocuklarda yüzde 13,8 olan 
verem müsaviyeti yüzde 2 ye düşmüştür. Üniver
site çağımızda olan gençlerimizde 1952 de yapı
lan taramalarla yüzde 80 verem mikrobu taşı
yan gençlerimizin 1967 de yaptığımız neticeler
le yüzde 20 - 25 civarına düştüğü memnuniyetle 
müşahade edilmiştir. Her sene veremden 50 
bin şahıs ölürken, vatandaşımız ölürken bu mik
tar 10 bine inmiştir. 

Arkadaşlarım, bunlar güzel rakamlardır, he
pimizi sevindirici rakamlardır. Ama biz Bakan
lık olarak bu rakamlara da razı değiliz. Türki
ye'de veremin tamamen kökü kazmmcaya kadar 
çalışmalarımız bu güzel çalışmalarımız daha da 
artan bir şekilde devam edecektir. Verem çalış
malarımızda gezici röntgen ekiplerimiz plânın 
hedefini İkinci Beş Yıllık Plânın da hedefini aş
mıştır. 35 olması lâzım gelirken biz bu hedefe 
1968 de 40 olarak varmış bulunuyoruz. 
Tüberkülin ekiplerimiz 110 u bulmuştur, plân 

hedefi 30 geçilmiştir. Dispanserlerimiz 198 dir, 
Plân hedefi 35 geçilmiştir. 

Arkadaşlarım, bu şekilde gayretli çalışmala
rımızla her beş, altı senede bir 32 milyonluk 
kütle taramadan geçirilecektir ve böylece ve
rem üzerinde daha güzel neticeler alınacaktır. 
Verem mücadelesinde bizlere yardımcı olan un

surlardan birisi de derneklerdir. Bilhassa Ulu
sal Verem Savaş Derneği ki, konfederasyon ma
hiyetindedir, bununla yaptığımız işbirliği bizim 
verem mücadelesinde çok tesirli olmamıza se-
be Dolmaktadır. Ben huzurlarınızda bu dernek
lerin başında bulunan bilgili, ve dâvaya inanmış 
arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. 

Arkadaşlarım, 1969 yık veremin eradike edil
meye başladığı bir yıl olacaktır. Ve önümüzde
ki bütçe yıllarında Bakanlık olarak sizlere da
ha iyi rakamlarla, daha iyi neticelerle geleceği
mizi tahmin etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, yine iyi neticeler al
dığımız hastalıklardan birisi sıtmadır. Sayın 
Vehbi Ersü arkadaşımız sıtmanın arttığından 
bahsettiler. Katiyen böyle bir şey yoktur. 1966 
da sıtma 3 700, 1967 de sıtmalı 3 500, ve 1968 de 
sıtmalı 2 900 dür. Bir düşme vardır. Tam era-
dikasyon safhasındadır. Çalışmalarımız mües
sir olmaktadır. Hemen hemen 67 vilâyetimizin 
her tarafında sıtmalı varken 3 vilâyete sıkış
tırılmıştır ve birkaç sene içinde de tam mâna-
siyle eradike edeceğimizi tahmin etmekte
yiz. 

Arkadaşlarım bulaşıcı hastalıklarla da mü
cadelemiz her yıl artan bir şekilde devam et
mektedir. Hepimizin bildiği gibi bunda da en 
esaslı silâhımız, aşıdır. Aşılama faaliyetlerimiz 
de yine her sene bir sene evvelinden daha faz
ladır. Aşı durumumuz gayet iyidir. Yine Veh
bi Ersü arkadaşıma bu mevzuda biraz cevap 
vermek istiyorum. Bilhassa Boğmacadan bah
settiler. Dediler ki, «Aşı istihsalimiz kifayetsiz
dir, dışardan ithal ediyoruz.» 

Arkadaşlar, 1963 yılında 255 bin şahsa aşı 
yapılmış. 1963 yılında. Bunun 89 bin kişiliği 
istihsal edilmiş. 1967 yılında 1 milyon 648 bin 
kişiye aşı yapılmış. Ve bunun 1 milyon 113 
bini Hıfzıssıhha Enstitümüzde istihsal edilmiş. 
Aradaki farkı Sayın Verbi Ersü arkadaşımı
zın takdirine bırakıyorum. Yine arada dışar
dan aldığımız vardır ama görüleceği gibi aşı 
istihsalimizde bir gelişme vardır. Ve biz şim
di Hıfzıssıhha Enstitümüze yeni bir şekil veri
yoruz. Tevsi ediyoruz. Bugünkü sağlık hizmet
lerinin artan kapasitesi karşısında Hıfzıssıhha 
Enstitümüz yetersiz kalmaktadır. Bu sene aşı 
istihsalini fazlalaştıracak tesislerin temeli atıl
maktadır. Yine bu sene Esenboğa yolu üzerin
de serum çiftliği kurulmuştur. Bu da serum 
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istihsalimizi artıracak bir müessesedir ve bu 
da başlamış bulunmaktadır. Yine ayrıca serum 
çiftliği bünyesinde 1969 un ortalarında faali
yete geçecek. Reaksiyon tevlidetmiyen turufi-
ye ve konsantre serum istihsali yapacak bir 
ünite de hali inşaadadır. Binaenaleyh bu mev
zuda da Bakanlığımız ciddiyetle durmakta ve 
rakamların da ifade ettiği gibi bir gelişme 
içindedir. 

Arkadaşlarım Kolera için aynı ciddî ölçüler 
içerisinde aşılamaya devam edilmektedir. Bu 
aşılamaya aynı tedbirler içinde, eski tedbirleri 
muhafaza ederek gelmemizin sebebi Hindistan'
da ve Pakistan'da yerleşen bu hastalığın za
man zaman intifalarla hudutlarımıza kadar 
gelmesi ve tehdideder bir hal olmasından do
layıdır. Biz daima hazırlıklı bulunmaya mec
buruz. Kolerada aşı istihsalimiz yeterlidir. Hat
tâ bu sene kolera aşısının bir miktar ihracını 
dahi düşünmekteyiz. 

Çiçek bildiğiniz gibi eradike edilmiş bir 
hastalıktır. Kanunen aşılanması mecburidir. 
Sistematik bir şekilde yapılmaktadır. 

Arkadaşlarım kızamığa geliyorum. Kızamık 
hakkında bir parça geçen senelere nazaran bi
raz fazla izahat vermek isterim. Bilhassa kış 
aylarında gazetelere şu kadar kızamık görül
dü, salgınlar görüldü ve fiyat oldu şeklindeki 
son günlerde de bu vukubulmuştur. Sansansi-
yonel haberler halinde halka intikal etmekte
dir. Arkadaşlarım kızamıktan Türkiye'de 500 -
750 bin çocuğumuz her sene hastalanır. % 2,5 
ölüm vardır. 10 - 15 bin arasında çocuklarımız 
vefat etmektedir. Artık ailelerimiz vatandaşla
rımız kızamığı normal bir çocuk hastalığı ka
bul etmektedir. Hepimiz geçirdik. Bu hastalığı 
geçirmiyen hemen hemen yoktur. Onun için 
doktora gitmez. Ne zaman ki, ihtilâtlar başlar, 
ama o zaman da iş işten geçmiştir. Arkadaşla
rım bu bütün dünyada böyledir. Her yerde 
böyledir. Yalnız son iki seneden beri kızamık 
aşısının geliştirilmesiyle, Amerika 2 seneden 
beri Batı - Avrupa'da 1968 den itibaren aşı
lamaya başlamıştır. Aşı, son gelişmiş aşı, tam 
muafiyet vermektedir. Bizde bunu nazarı iti-
bare alarak 1969 da 100 bin doz aşı temin 
edeceğiz ve 100 bin çocuğumuzu aşılıyacağız. 
1970 ten itibaren de 1 milyon dozluk aşıyla di
ğer hastalıklarda olduğu gibi aşılama işine 

tam mânasiyle gireceğiz ve bu suretle kızamı
ğın da Türkiye'de halledilmiş olduğunu şimdi
den ümidedebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, tifo, tifüs, boğma
ca, para tifo, difteri, şarbon gibi hastalıklar 
da geçen senelere nazaran, istatitsikî rakam
larımız bu sene azaldığını göstermektedir. Hep
si hemen hemen azalmıştır. Bunun hakkında 
vaktinizi almamak için okumıyacağım. Yalnız 
geçen seneki 1968 yılında bizi en fazla meşgul 
eden, üzerek meşgul eden hastalık (polyo mi-
yelit) çocuk felci hastalığı olmuştur. Geçen 
senenin bahar aylarında İstanbul'da bir salgın 
başlamıştır. Biz derhal bu salgın üzerine aban
dık, aşı kampanyalarımızı oraya sevk ettik ve 
3 ay içinde yaptığımız kesif ve ev ev yaptığı
mız aşıyla 3 ay içinde bunu durdurduk. Bugün 
İstanbul'un hemen hemen 0 - 4 yaşı arasında
ki çocukları aşılanmıştır 500 bin civarında ço
cuk aşılanmış durumdadır. Türkiye sathında 
4,5 milyon çocuğumuza aşı yaptık. Fakat biz 
bu sene hiçbir çocuğumuz aşı yapılmamış gibi 
yeniden bir aşı kampanyasına girişmek istiyo
ruz. Çünkü bu hastalıkta da aşıdan başka çare 
yoktur. Tam mânasiyle kontrol altına alama-
mızm sebebi de hepinizin takdir edeceğiniz gi
bi çevre sağlığının maalesef bozuk oluşudur. 
Binaenaleyh aşıya bütün gücümüzle eğilmemiz 
ve tatbik etmemizden başka hiçbir çare bu 
mevzuda yoktur. Bu sene yeni baştan bunu ele 
alıyoruz. 

Ayrıca çocuk felci hastalıkları için de Zey
nep Kâmilde 100 yataklı, Sami Ulusta 50 ya
taklı ki, son rehabilitasyon merkezimizde de 
90 yataklı olmak üzere tesislerle tedavi yolla
rını aramaktayız. Meşgul olmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, yine iyi neticeler 
aldığımız hastalıklardan birisi de Trahomdur. 
Trahom bugün dünyanın hemen hemen her ta
rafında görülen dünya nüfusunun 1/6 sim teş
kil eden 500 milyon insanı musapeden bir has
talıktır. Trahom yüzünden 10 milyon dünyalı 
bugün görme kabiliyetini kaybetmiştir. Bizde 
mücadele 1925 ten beri başlar. 1925 te müca
deleye başlanıldığı zaman Türkiye'de 3 milyon 
civarında trahomlu vardı. Bugün arkadaşlarım 
memnuniyetle ifade ederim ki, 400 bin civarın
dadır. Artık Türkiye'de trahom ciddiyetini 
kaybeden bir hastalık haline gelmiştir. Her se-
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ne bahar ve yazın görülen oftalmik salgınlar 
tamamen ortadan çekilmiştir. Hele Türkiye'de 
artık körlükten bahsetmeye imkân yoktur. 
Trahomda tarama faaliyetlerine girişmiş bu
lunmaktayız. Hattâ geçen ay içinde Urfa ta
raması tamamen bitmiştir. 22 vilâyet trahom
lu bölge olarak bilinir. Bu 22 vilâyette ki, tra
homlular %-70 ten % 80 den nisbet, bugün 
% 5 - 15 arasında değişmektedir. Bu tarama
larımızla tesbit ettiğimiz hastalar tedaviye 
alınmaktadır. Katî olarak tedavisi vardır. He
le trahomlu bölgeye suyun girdiği okulun gir
diği, yolun girdiği yerlerde trahom mücadelesi 
daha kolay olmakta ve daha seri neticeler alın
maktadır. 

Yine lepra ve frengi mevzuunda da müca
delemiz iyi neticeler vermektedir. 1969 yılında 
lepra için yeni bir tarama kampanyası açaca
ğız. Bugün için elimizde mevcut lepra sayısı 
3 500 dür, bu tarama sonunda bunun 10 000 e 
kadar çıkacağını tahmin etmekteyiz. Frengi; 
arkadaşlarım, frengi mücadelesinde de iyi neti
celer alınmıştır. Hepinizin bildiği gibi frengi
de katî tedavi vardır. 100 000 in üzerinde olan 
frengi bugün 17 226 ya düşmüştür. Yalnız za
man zaman yeni vakalar zuhur etmektedir. 
Yeni vakalar; 1960 da 4 159 vaka, 1963 te 1 075 
vaka, 1966 da 596 vaka ve 1968 de 537 va
kadır. Yeni vakalar devamlı şekilde azalmak
tadır. üç sene içerisinde frengi tedavisi neti
cesi ihracettiğimiz hasta 8 433 tür. Yeni va
ka 1 824 tür. Devamlı şekilde mesafe almak
tayız. Arkadaşlar, yeni vaka dünyanın her 
yerinde vardır, her yerde ifade ettiğim gibi, 
seks olan yerde frengi olacaktır. Bundan kur
tulmaya imkân yoktur. Ama mücadelesini ya
pacağız. 

Arkadaşlarım, memleketimizin çevre sağlı
ğı şartları maalesef yine, huzurunuzda ifade 
etmek mecburiyetindeyim ki, tatminkâr olmak
tan uzaktır. Bu itibarla bakanlık olarak bu 
mevzua da çok ciddî şekilde eğilmiş bulunuyo
ruz. 

Her ilde hıfzıssıhha meclisleri vardır. Bu 
hıfzıssıhha meclisleri bünyesinde çevre sağlığı 
komiteleri kurulmuştur, bu çevre sağlığı komi
telerinde kurstan geçirilmiş, yahut sağlık ko
lejlerinden çevre sağlığı teknisyeni olarak me
zun olmuş elemanlarımız mevcuttur, bunlar 
çevrelerinin sağlık şartlarını düzeltmekle vazi

felidirler ve kendilerinden iyi neticeler almak
tayız. Ayrıca içme ve kullanma sularının klor
lanması mevzuu da İller Bankası ile yapılan iş
birliği neticesinde gayet güzel ilerlemektedir. 
1968 yılı içerisinde 25 belediyemiz klornatur 
cihazları ile, klorlama cihazları ile teçhiz edil
mişlerdir, işler hale getirilmiştir. 82 belediye
miz de halen monte safhasındadır. Bu sene, 
1969 içerisinde 132 belediyemize daha bu ci
hazlardan sipariş edilmiştir, 1970 yılı içinde 
bütün belediyelerimizi sularını dezenfekte ede
cek klorlama cihazlarına sahip kılmanın pro
gramı yapılmıştır. 

Arkadaşlar, yine bu arada yıllardan beri 
devam eden menlba sularının tam otomatik ci-
hazlanması tamamen temin edilmiştir, tama
men halledilmiştir. Yerli firmalar tarafından 
imâl edilen, hakikaten güzel işliyen Avrupa 
ayarındaki bu cihazlarla bugün İstanbul'da 8, 
Ankara'da 4, izmir'de 3 menba suyu bu cihaz
larla halen imalât safhasındadır, şişeleme saf
hasındadır ve bu cihazları kullanmıyan bütün 
menba suları; katî talimat verilmiştir, kapa
tılmaktadır, hattâ geçen hafta Eskişehir'e git
tiğimde tarafımdan o güzel Kaplanlı Suyunun 
şişeleme safhası tarafımdan görüldü, fevkalâ
de iptidai bir şekilde doldurma ve kapsülleme 
yapıldığı tarafımdan teslbit edildi ve ânında 
kapatma emri verilmiştir ve bundan böyle bil
hassa büyük şehirlerimizdeki vatandaşlarımız 
emniyet içerisinde, huzur içerisinde şişe sula
rını rahat rahat içebileceklerdir. 

Gıda kontrolları üzerinde çalışmalarımız 
devam ediyor arkadaşlar, hepinizin bildiği gi
bi, maalesef memleketimizde gıda kontrolları 
ve tahlilleri büyük bir dağınıklık arz etmekte
dir. Her zaman ifade ediyoruz, Tarım Bakan
lığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Ticaret Ba
kanlığı, Belediyeler ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kendilerine verilmiş kanuni yet
kiler içerisinde, müstakil olarak, " birbirlerin
den habersiz olarak bu gıda kontrol ve tahlil
lerini yapmakta ve neticeler de istenilen şekil
de alınamamaktadır. Biz bunun için talebet-
tik, koordinasyon toplantıları yapılmaktadır, 
nihai safhadadır, ısrarla takibedeceğiz, bir el
de toplanmasını, hangi teşkilâtta olursa olsun 
bir elde bu işlerin yapılmasını Bakanlık olarak 
takibedeceğiz. Hepinizin bildiği gibi, gıda 
kontrollarında ve tahlillerinde esas eleman lâ-



C. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 3 

boratuvardır. Biz geçen sene angaje olduk, de
dik ki, her vilâyette halk sağlığı lâboratuvarı 
kurulacaktır. 67 lâboratuvar kurulacaktır, de
dik. Ve arkadaşlar, bunun tatbikine geçtik. Bir 
kaçı bu aya kalmıştır. 1968 yılı içerisinde 16 
lâboratuvar açılmıştır, birkaçı da hizmete bu 
ay içerisinde girecektir. 18 lâboratuvar 1969 
da hizmete girecektir. Bunların elemanları, 
personeli kurstan geçirilmiştir. Kurstan geçi
rilmektedir, cihazları alınmıştır, alınmaktadır, 
binaları kiralanmıştır. Ve ayrıca 16 da daha 
evvelki lâboratuvarları ilâve edecek olursak 
iki sene ioerisnde 50 vilâyetimiz halk sağlığı 
lâboratuvarına kavuşmuş olacaktır M, arka
daşlarım bu küçümsenecek bir miktar değil
dir. 

Yine 1968 yılında hallettiğimiz mevzular
dan birisi de mamalar mevzuudur. Yine hepi
nizin duyduğu, gördüğü gibi birçok preparat-
lar mama ef safından uzak «lan preparatlar 
kendisini reklâm yolu ile, propaganda yolu ile 
maalesef ailelerimize, vatandaşımıza kabul et
tirmişlerdi. Bunlar tek taraflı bir beslenme 
esasına istinadediyordu ve bu sebeple çocuk
larımızın sıhhati üzerinde de zararlı olmakta 
idi. Bunun üzerine biz ilmî bir heyet teşekkül 
ettirdik, gıda mütahassıslarından, çocuk müta-
hassıslarından, gıda teknisyenlerinden mürek
kep heyetlere bir mama formülü hazırlattırdık 
ve bu mama formülünü de tüzükle tescil etti
rip 1 Mart 1968 tarihinden itibaren uygula
dık. Arkadaşlarım, uyguladık ama, eski mama 
sahipleri Danıştaya müracaat ettiler ve Danış-
taydan bizim kararımızın kaldırılması kararını 
aldılar. Israr ettik, direndik, müdafaamızı yap
tık, nihayet kabul ettirdik ve bu suretle bugün 
artık o mama evsafından uzak preparatlar pi
yasada yoktur, varsa toplanmaktadır, bu mev
zu da tam mânasiyle halledilmiştir. Bu arada 
1969 Haziran ayı içerisinde Ünicef Süt En
düstrisi ile işbirliği yapmak suretiyle 1 000 ton 
kapasiteli bir mama fabrikası kuracaktır. Bu
nun için bize teklif yapılmıştır, halen en ucuz 
bir şekilde halkımıza intikal edecek bir mama 
formülü, ayrıca bir mama formülü istanbul, 
Ankara ve izmir Tıp fakülteleri çocuk klinik
lerinde deneme safhasındadır, bu denemeler 
iyi netice verdiği takdirde bu senenin Hazi
ran ayında da bu fabrika faaliyete geçecek 

ve böylece büyük bir ihtiyaç yine karşılanmış 
olacaktır. 

Arkadaşlarım, bâzı arkadaşlar hava kirlen
mesi mevzuundan bahsettiler. Bunun üzerinde 
de Bakanlığımız bir çalışma içine girmiştir. 
Hattâ kanun tasarımız hazırlanmıştır, Bakan
lığımızın koordinasyon kurulunda görüşülmek
tedir, Bakanlar Kuruluna intikalinden sonra 
yine Yüce Meclislere sevk edilecektir. 

Yine üç büyük şehirde hızla gelişmekte olan 
gecekondularımızın sağlık mevzularını hallet
mek üzere bu bölgelerde gecekondu poliklini
ği ve dispanseri adı altında bâzı sağlık tesis
leri kurulmuştur. İstanbul'da 12, Ankara'da 
11, izmir'de 3 poliklinik. Bu polikliniklerin 
hem tedavi edici vazifeleri, hem de koruyucu 
hizmetleri olmaktadır. Faydalı teşekküllerdir, 
Plânlama ile mutabık kaldık, bunları daha yay
gın bir hale getireceğiz. 

Sayın Koksal arkadaşım, istanbul, izmir ve 
Ankara'daki Hükümet tabipleri emrinde bulu
nan mütahassıslardan bahsettiler, işte arkadaş
larım, mütahassıs hekimler bu polikliniklerde 
vazifelidir, bu polikliniklerde halkın hizmetin
de vazife görmektedir. Bu itibarla Hükümet 
tabipliği dışında bir vazife yapmaktadırlar. 

Ana - çocuk sağlığı hizmetleri, Sami Tu
ran arkadaşımın dediği gibi, gerçekten mühim 
bir hizmettir. Koruyucu hekimliğin temel bir 
unsurudur. Buna gereken ehemmiyeti vermek
teyiz ve bundan böyle de daha büyük önem 
atfedeceğim. BelM dedikleri hususta gerçek
leştirebiliriz. 

Arkadaşlarım nüfus plânlaması işine Sena
toda pek girmek istemiyorum. Çünkü muhte
rem senatör arkadaşlarım nüfus plânlaması 
aleyhinde pek bulunmadılar. Hattâ onu destek
leyici bir şekilde beyanda bulundular. Binae
naleyh, ben o safhayı burada geçiyorum. Belki 
Mecliste mevzuubahsolabilir. 

Akıl ve ruh hastalıkları mevzuunda büyük 
ehemmiyet vermekteyiz. Bilhassa 1969 çalış
malarımız bu mevzuda kesif bir şekilde devam 
edecektir. Halen üç büyük hastanemiz vardır. 
4 700 yatağa sahiptir. Bunlardan en faali Ba
kırköy Akıl ve Ruh Hastanesidir. Burada, kad
ro fazlalığı yoktur. 3 500 üstünde yatağa ma
liktir. 15 - 20 kadar hekimin 3 500 yatak için 
fazla sayılmamasını tahmin ederim arkadaşla-
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nmız da takdir edecektir. Yalnız buradaki ar
kadaşlarımızı münavebeli bir şekilde 900 ya
taklı ve iki mütahassıs ile idare edilen Elâzığ 
Hastanemize göndermekteyiz. Faydalarını da 
görmekteyiz. Manisa Akıl ve Ruh Hastalıkla
rı Hastanemizde henüz bir talep almadık. Esa
sen bunlar müzmin hastalar olduğu için o ka
dar büyük kadroya da ihtiyaç göstermemekte
dir. Geçen ay 300 yataklı modern bir paviyonu 
Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanemiz
de hizmete açtık 200 yataklı yine güzel bir 
paviyon, Manisa'da hizmete amade durumdadır. 
önümüzdeki ay içinde onu da hizmete sokaca
ğız. Ayrıca Gaziantep'te ve Samsun'da 300 ya
taklı bu sene iki akıl ve ruh hastalıkları has
tanesi açılacaktır. Gölbaşında bulunan 500 ya
taklı ve halen inşada bulunan Ruh Sağlığı 
Merkezinin bâzı tesisleri bu sene hizmete gire
cektir. Yine 500 yataklı akıl ve ruh sağlığı 
hastalıkları merkezi, Adana'da bu sene temeli 
atılacaktır. 

Kanserle savaş mevzuunda arkadaşlarım 
bugün elimizde 150 yataklı bir kanser hasta
nesi vardır. Sayın öztürk arkadaşımıza ifade 
ediyorum. Makina Kimya Endüstrisine aidolan 
hastanenin bir köşesini değil, Makina Kimya 
Endüstrisi Hastanesinin tamamını işgal etmiş 
durumdayız. 150 yatak olarak vazifededir. Ve 
bugün iki sathi, iki derin şua tedavisi halen 
monte edilir safhadadır. 25 Km. uzak olması 
bir mahzurdur. Yalnız, oraya monte edilen bu 
cihazlar faaliyete geçerse o zaman uzaklık di
ye bir şey mevzubahsolamaz. Çünkü yatan has
taların tedavileri orada yapılmış olacaktır. Bu
günkü mahzur oradan yatan hastaların teda
vilerinin Numuneye getirilmesinden ibarettir. 
Ayrıca biz, kanser mevzuuna büyük ehemmiyet 
veriyoruz. Bugün 150 yatakla hizmette bulunan 
bu hastane, halkın hastaların büyük hücumu 
karşısında, kifayetsiz kalmıştır. Biz, İstanbul'
da ve Ankara'da 500 yataklı, her türlü modern 
teçhizatı, cihazları haiz iki hastanenin kuruluş 
hazırlığına giriştik. Ankara'daki için arsa te
min edilmiştir. İstanbul'da yer aranmaktadır. 
Arsa tamamen temin edildikten sonra, proje 
safhasına intikal edecek, ondan sonra plânla
maya teklif edilmek suretiyle tahmin ediyo
rum ki, 1070 yahut 1971 sıralarında inşa
ata başlanabilecektir. Hakikaten kanser 

memleketimiz için, bilhassa yakın bir 
gelecek için büyük bir problemdir. Buna şim
diden hazır bulunmak mecburiyetindeyiz. Ar
kadaşlarım yataklı tedavi müesseseleri her ge
çen gün halkımızın ihtiyaçlarına cevap vere
cek bir gelişme içine girmektedir. Birinci Beş 
Yıllık Plân içinde 5 800 kadar bir yatak artı
mı olmuştur, ikinci Beş Yıllık Plânda 10 000 
yatak daha ilâve edilecektir. Ve 1968 senesin
de plân hedefine varılmıştır. Yataklı tedavi 
müesseselerinde inşaatlarımızda ağırlık, yurtta 
yatak muvazenesini temin etmektir. Ve yata
ğı az olan yerlere götürecek bir istikamette 
ele alınmıştır. Bugün için yatak mevcudumuz 
Batı standartların çok aşağısındadır. 10 000 
kişiye ikinci Beş Yıllık Plânın sonunda 25 ya
tağa çıkarılacaktır. Üçüncü plânda bu hedef 
10 000 kişiye 30 yataktır. Ondan sonra hedef 
45 tir ki, işte biz 45 rakamına vardığımız tak
dirde, Batı standardına ulaşmış olacağız M, bu, 
daha çok geri kaldığımızı, mesafeler almamız 
lâzımgeldiğini ifade eden bir rakamdır. 

Yataklı tedavi merkezlerimizin, müessese
lerimizin cihaz bakımından da güçlenmesini is
tiyoruz ve bu gayretin de içindeyiz. 1967 - 1968 
yılları içerisinde 40 milyonun üstünde cihaz-
lanma için para sarf etmişiz. Size misal olarak 
vermek isterim. 1967 yılında, 23 röntgen ciha
zı almışız 25 bin amperlik ile 500 bin amper-
lik arasında. 1968 yılında ise, 39 cihaz daha 
alarak iki senede 62 cihazı, tedavi müessesele
rimize göndermiş durumdayız. Bu bakımdan 
da bir gayretin içerisindeyiz. 

Tedavi müesesselerimizde üzerinde en çok 
hassasiyet gösterdiğimiz bir mevzuda, vatan
daşlarımızın tedavi müesseselerinin kapısından 
dönmemeleridir. Bilhassa fakir vatandaşları
mızın kapıdan dönmemek gayreti içerisine bü
yük görüşte girmiş durumdayız. Ve arkadaşla
rım bunun için bütün bakanlık her gün vazife 
başındadır. Her gezimizde bilhassa buna dik
kat etmekteyiz. İlmühaber meselesinden baş
ka hal yolumuz yoktur arkadaşlarım, ilmüha
ber zengin olsun, fakir olsun, kimin elinde 
ise mutlaka o ilmühaber sahibi eğer yatacaksa 
yatacaktır arkadaşlar. Yatması lâzımgeliyorsa 
yatacaktır. Bunu talimat halinde bütün tedavi 
müesseselerimize vermiş durumdayız. Yataklı 
tedavi müesesemizi hepimizin bildiğiniz gibi, 
Bakanlık vazifesine başladığım ilk andan iti-
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baren yaptığım âni teftişlerle başlamış bulunu
yoruz. Sayın, Hüseyin öztürk arkadaşım dedi
ler ki, siz geçtikten sonra daha kötü oldu. 
Kendilerine - Sivas Hastanesini şimdi görmele
rini rica ediyorum. Sivas Hastanesini bir gece 
sabaha karşı saat 5,30 da gördüm. Çok kötü 
şeyler gördüm arkadaşlar orada. Burada anla
tırsam teşhir olur. Ama, şimdi tavsiye ediyo
rum kendileri görsünler. Sivas Hastanesi, gö
ğüs hatsalıkları hastanesi başta olmak üzere, 
yeniden kurulmuş hale gelmiştir. Binaenaleyh, 
biz geçtikten sonra daha kötü olan bir şey yok
tur ve olamaz. Eğer arzu ederlerse bundan son
raki seyahatlerimde kendilerini yanıma alır bu 
teftişleri beraber yapmak isterim. 

Arkadaşlarım, Full - Time de arkadaşlarım 
bâzı şikâyetler ortaya koydular. Haklı tarafla
rı var. Biz Full - Time'nin noksan taraflarını 
15 müessesede tatbik edilen bu müesseseyi bir 
anketle tesbit ettik, bu anket üzerinde halen 
bakanlığımızda çalışılmaktadır. Ve bugün 
Full - Time hastanelerinde tatbikat ihtiyaridir. 
Bu ihtiyari tatbikatı kaldırıyoruz. Temmuzdan 
itibaren, bütün orada çalışan hekim arkadaşları
mız mecburi olarak bu tatbikatın içine gire
ceklerdir. Ve şayet girmezlerse ayrılacaklar
dır. işte o zaman Koksal arkadaşıma cevap 
veriyorum. O zaman, orada olan izdiham ken
diliğinden halledilecektir. Bugün hiçbir arka
daşımızı kolay kolay yerinden alamayız. Kolay 
kolay yerinden bir tarafa nakledemeyiz. 

Ben de Şevket Bey arkadaşım gibi ıstırapı-
nı duyuyorum. Bugün Kümüne Hastanesinde 
10 tane dâhiliye şefi, 10 tane operatör var. Bir 
o kadar da muavin var. Çok... Beri tarafta 
Doğuda, memleketimizin başka taraflarında 
hekim sıkıntısı İçerisindeyiz diyoruz, ama nak
ledebilir misiniz? İşte bir tanesini aldık, İz
mir'e verdik Vehbi Ersü arkadaşım derhal bu
rada mcvsubahsetti, nasıl alabilirsiniz dedi, ki 
İzmir'e veriyorum arkadaşlar, aynı statü içeri
sinde, aynı değerde, aynı kıratta bir hastane
ye veriyorum. Ama, Danıştaya müracaat edi
yorlar ve Danıştaydan karar alıyorlar. Teftiş
le almışım, karar bana aittir. Çalışamam diyo
rum, gidecek dedeğim yerde çalışacaktır, bu
nun başka yolu yoktur arkadaşlar. Hizmet baş
ka türlü görülemez. O halde tekaüt olacaktır, 
istifaen ayrılacaktır. Geçinden versin rahmetli 
olacaktır, ben bir teftişle karar vermişsem tâ-
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yin edeceğim ve böylece buraları tasfiye ede
ceğiz. Biz tedavi müesseselerinde standart kad
rolar kurduk. Ama standart kadroyu da bugün 
için tatbik edemezsiniz. Bugün belki Numune 
Hastanesi 5 tane dâhiliye mütehassısı ile idare 
edilecektir ama 5 tane fazladır. Bu beşe inin
ceye kadar bugün beklemek zorundayız. Onla
rın ayrılmalarını, muhtelif vesilelerle ayrılma
larını beklemek zorundayız. Bunun başka yolu 
yoktur arkadaşlarım. 

Arkadaşlarım ilâç mevzuuna geliyorum. Yal
nız ilâç üzerinde Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nm 
bir sözlü soru vesilesiyle burada geniş izahat 
vermiştim. Kısaca anlatacağım. Arkadaşlar, 
ilâçta maliyet esası gelmiştir. Pahalı idi, ucuz 
idi ilâç yok... Maliyeti ne ise o var. Vatandaşa 
ilâcın gerçek değeri ile intikali var. Artık ucuz
du pahalı idi devrini kapadık, arkadaşlar. Bun
dan sonra maliyet hesabını ucuz yaptınız, ma
liyet hesabını yüksek takdir ettiniz şeklinde 
şikâyetler olur, bunların da tetkiki gayet ko
laydır. Ben de burada, Sayın Vehbi Ersü arka
daşımızın burada beyan ettikleri gibi 3 - 4 ka
lem ilâcı pahalılaşmış diye burada rakamlar 
vermektedir, ben de sizlere yüzlerce rakam ola
rak düşen ilâçların isimlerini söyliyebilirim. 
Ama buna girmiyeceğim. Bugün gerçek fiyatı 
ile halka intikal edecek ilâç fiyatı tesbit edil
miştir. Bu smayi maliyet esası üzerine yapıl
mıştır. Ve artık fiyat keşmekeşi, yani eş bün
yeli ilâçlardaki farklı fiyatlar artık tamamen 
tarihe mal olmuştur. Standart bir şekle ilâçla-
v—v": girmiştir. Bunu böyle yaptık. Bunun baş
ka yolu yoktur arkadaşlar. Ve bunun ilâç stan
dardımız yüksektir. Batı ölçüsünde standarta 
sahiptir. Fabrikalarımız esasen oto kontrolleri 
vardır, oto kontrolilerinden geçer, seri numa
ralar alır, ayrıca biz de Hıfsıssıha Enstitümüz 
lâboratuvarları vasıtasiyle toplarız muayenele
rini yaparız ve vasıfsız bulduğumuz, formülü
ne uymadığını gördüğümüz ilâçları da verdiği
miz talimatla piyasadan çekeriz. Bu da zaman 
zaman yapılmaktadır. Zaman zaman yapılan bu 
müdahaleler, hiçbir zaman ilâç standartlarının 
düşüklüğünün belirtisi değildir, dünyanın her 
yerinde bu yapılmaktadır ve yapılması da bi
zim titiz bir şekilde bunun üzerine eğildiğimin 
zin, hassasiyet gösterdiğimizin bir işareti olma
sı lâsımgelir. 
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Arkadaşlarım, bütçe ve yatırımlara geliyo
rum. Bunu da uzatmıyacağım. Hepinizin bildi
ği gibi nihayet 60 milyon lira civarında bir ar
tış yapılmıştır. Umumi bütçe içinde yüzde 
4,23 raddelerindedir. Arkadaşlarım bu elbet-
teki kâfi değildir. Yeterli değildir. Bunu iste
riz ki Batı standartları ölçüsünde olsun ve yüz
de 10 un üzerine çıksın. Yalnız ben yine bir he
sap yaptım, bu hesabe göre Sosyal Sigortalardaki 
sarfiyatı, Silâhlı Kuvvetlerimizdeki sarfiyatı, 
iktisadi Devlet Teşekküllerimizdeki sarfiyatı 
ele aldım ve süratle Türkiye'mizde şunu gör
düm ki sağlık hizmetlerine umumi mânada nis-
bet bütçe içerisinde yüzde 6,7 dir. Bu da o ka
dar iyi bir şey değildir. Yine Bütçe Umumi He
yetine izah ettiğim gibi arkadaşlar, bugün İs
veç yüzde 20 dir bütçesinde. Fransa'da yüzde 
15 tir, keza Amerika'da öyle. Ama o bölgelerde 
köyün yolu, köyün suyu, köyün elektriği derdi 
yok. Bütün bu altyapı hizmetleri yapılmış, kur
tulmuş, biz bu hizmetleri de memleketimize 
getirmeye mecburuz. Binaenaleyh, bu hizmetle
rin yapıldığı bir- bütçede sağlık bütçesi o kadar 
büyük bir imkân içinde olmıyacaktır. Bunu da 
sizin takdirlerinize bırakıyorum. 

Arkadaşlar, sosyal hizmetler mevzuuna ge
liyorum. Bâzı arkadaşlarımız buna değindiler. 
Bizim sosyal hizmet çalışmalarımız da, Bakan
lığımız dışında da sosyal hizmet çalışmaları 
vardır. Bâzı bakanlıklara ait ve bir dağınıklık 
arz etmektedir. Bu dağınıklığı giderecek sos
yal hizmetler kurumu kanun tasarısı da Ba
kanlar Kurulundan geçen hafta içerisinde Yü
ce Meclislere sevk edilmiştir. Artık bu da tek 
elde toplanmak suretiyle daha verimli, daha 
güzel bir şekilde, daha istifadeli bir şekilde 
yaikm bir gelecekte, sizleri Yüce Meclislerin gös
tereceği iltifatla meydana gelecektir. 

Arkadaşlar, sosyal refah hizmetleri çalışma
larımızda çocuk refahı hizmetleri 0 - 6 yaş 
bizim sorumluluğumuza bırakılmıştır. Koru
maya muhtaç çocuklar için vilâyetlerde, iller
de teşekkül etmiş bulunan koruma birlikleri
ne yardımlarımız gerekli şekilde yapılmaktadır. 
Ayrıca kreş ve gündüz bakım evleri de bir 
program içinde açılmaktadır. Geçen sene Ye-
nimahallede modern bir kreş ve gündüz bakım 
evi açılmıştır. Yine gecen sene İstanbul'da bir 
diğerinin temeli atılmıştır, hali inşaadadır. Bu 

| sene de izmir'de yine bir diğerinin temeli atıla
caktır ve hizmete gireceklerdir. Ayrıca koru
yucu ailelere verilen çocukların adedi de 111 i 
bulmuştur. Yaşlıların bakımı için huzur evleri 
ve ihtiyarlık bakım yurtları da yine bir prog
ram içinde ilerlemektedir. Konya'da ve Eskişe
hir'deki hizmettedir. Bu sene istanbul'da ve 
Ankara'da büyük birer tesisin temelleri atıla
caktır. Yine geçen sene içerisinde Ankara Be
lediyesinin yaptığı ve 1 500 kapasiteli büyük 
bir huzur evimin 150 yataklı bir tesisi de hiz
mete girmiştir. 

Rehabilitasyon çalışmalarımız geçen sene 
90 yataklı, 150 ayaktan tedavili bir rehabilitas
yon tesisinin, modern bir tesisi hizmete açtık. 
Fevkalade işliyen, güzel bir tesistir. Ayrıca 
bunun dışında 25 kadar rehabilitasyon tesisi
miz Sağlık Bakanlığının emrine yine silâhlı 
kuvvetlerimizde Sosyal Sigortalarda olmak 
üzere vazife görmektedir. Memleketimizde 
500 000 in üzerinde sakat vardır. Ayrıca 10 
ısene içerisinde 150 000 trafik kazasından ya
rak husule gelmiş, meydana gelmiş ve bunla
rın 15 000 i sakat kalmıştır, işte rehalibitasyon 
müesseselerimiz bunlarla meşgul olacaktır. Bü
yük hizmet yapan, insanı, medeni hizmet yapan 
müesseselerdir. 

I Muhterem arkadaşlarım yeterli ve kalifiye 
personel yetiştirmek bizim prensibimizdir. Bu
nun için daha sözlerimin başında ifade etmiş
tim, yardım sağlık personeli tatminkâr bir şe
kilde yetişmektedir. Hekim mevzuunu da daha 
evvel anlatmıştım, yalnız biz asistanların Full -
time tazminattan istifade etmeleri için bir kanun 
tasarısını Meclise sevk ettik. Bu kanun 
tasarısında 1 500 lira kadar asistanlar, hizmet
leri sırasında bir ilâve tazminat alacaklardır. 

I Yalnız ilâve tazminat aldıkları müddet kadar da 
da Bakanlıkta çalışacaklardır. Bu suretle mü
tehassıs bulamadığım yerlere böylece bir ted
bir olarak yeni bir teklifte Yüce Meclislere 
bulunmaktayız. O da sizin iltifatınıza bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, teftiş ve muraka
belerimizden Bakanlık olarak büyük fay
da görüyoruz. Bu teftiş ve muraka
beler Bakanlığın alt kademelerine intikal et-

I mistir. Müsteşarımız başta olmak üzere teftiş 
| kademelerimizi de içine alan murakabe sistemi, 
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Sağlık Bakanlığı teşkilâtında kurulmuştur. Her 
ısene, her il, her kademe tarafından teftiş gör
mektedir. işleyişleri hizmetleri tam mânasiyle 
kontrol altında bulunmaktadır. Bu kontrolla-
nmız, bu murakabemiz bundan böyle de aynı 
ciddiyet içinde devam edecektir. Bütün gaye
miz, bütün hedefimiz sağlık hizmetlerini en 
iyi bir şekilde, en rantabl bir şekilde halkı
mıza, onun ayağına kadar götürebilmektir. He
pinizi saygiyle selâmlıyorum, sağolun. (Alkış
lar). 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Soru sor
mak işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri bir dakikanızı 
rica edeyim. Daha önce soru sormak istiyenler 
var, sizi de kaydedeyim. Sayın Koksal, Ersü, 
Tanyeri, Koksal Alpaslan, Alihocagil, Turan, 
Öztürk. Şüphesiz ki, sorular çok kısa olmak. 
Sayın Bakan da eğer geniş bilgi verilmesi ge
rekiyor ve tetkiki de icabediyor ise, arkadaş
larımızın münasip mutabakatı ile yazılı olarak 
da cevaplandırabileceklerini ifade ederler. Sa
yın Ersü buyurun. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Efendim, Sa
yın Bakanın izahlarından sonra soracağını bir 
sorum kalmadı, tahmin oldum. Kendilerine te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Tanyeri buyurun. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, bir süre önce gazetelerde de ifade edil
di. Gaziantep şehir suyunda koli basili oldu
ğu bildirildi, durumu bir önerge ile Hüküme
te intikal ettirdik. Acaba bu havadis üzerine 
suyun tetkikatı yaptırılmış mıdır, bundan bir 
netice alınmış mıdır. Az miktarda da olsa koli 
basilinin olması tehlikeli midir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Bilhassa 
vilâyetlerde içme ve kullanma sularının kont
rolü devamlı olarak yapılmaktadır. Bana bu 
koli mevzuu şu anda intikal etmektedir, henüz 
daha gelmiş değildir. Ve Gaziantpb'ten de böy
le bir intikal vukubulmamıştır. Binaenaleyh 
bu mevzuun halledilmiş olduğu kanaatini taşı
maktayım şu anda. Ama, üzerinde duracağız. 

BAŞKAN — Tetkik ettirip Sayın Senatöre 
yazılı olarak bildireceksiniz. Saym Koksal. 
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ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Saym Baş
kan, eğer durum müsait ise, ben Sayın Bakan
dan sonra son sözü istiyorum. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, Sayın Kok

sal bir hayli geç hakiniz mahfuz, ısrar ederse
niz şüphesiz M, grup adına da isterseniz veri
rim, şahsınız adına da veririm. Ancak çok geç 
yahut çok erken bir vakit, nasıl tensibederseniz 
bilmem, isterseniz soru haline getirin, isterseniz 
konuşma hakkını kullanan, sizin takdirinize bı
rakıyorum. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Başka arka
daşlar yoksa beş dakikalık bir zaman rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, deminden beri önümdeki notuma ba-
koyurz, bir kısım ilâçlar, bu işlerle uğraşanlara 
kâr temin etmediği içn getirilmiyor. Meselâ 
kan kanserine lüzumlu olan bir ilâç. Hali vakti 
yerinde olanlar dışarıdan döviz temin etmek 
veya adamlarını buldurmak suretiyle getiri
yorlar. Hiç olmazsa bu şekilde ilâç ithal eden 
kimseler arada hiçbir vasıta kullanmıyorlar. 
Acaba Bakanlığa bu mevzuu intikal etmiş mi
dir ve Bakanlık dışarıdan ilâç ithal etmekte 
olan firmaları az miktarda da olsa bu ilaçlan ge
tirmeyi bir tedbir olarak düşünüyorlar mı? izah 
edeyim kan kanseri ile ilgili olan bu ilâç bir 
sıkıntı mevzuu halindedir, bir ilâç isviçre'den 
getiriliyor. Bunun tedbiri de şu: bir zengin ilâç 
getirirken biraz fazla miktarda ilâç getirmek 
suretiyle ilâç getirtemiyen kimselere hiç olmaz
sa bu şekilde faydalı olsun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Şimdi dı
şarıdan ilâç getirmek sistemimiz şöyle bir usul 
içerisinde devam etmektedir, muadili bulunmı-
yacaktır. Hayati bir kıymeti olacaktır ve bir 
de halkın çok üzerine düştüğü bir ilâç olacak
tır. Bu usuller içerisinde biz Bakanlık olarak 
bu ilâcı Türkiye'ye temin ediyoruz. Yalnız 
sizin dediğiniz hususlar bize de intikal etmiştir. 
Yalnız bu kanser mevzuunda değil, başka mev
zularda da ilâç üzerinde teklifler yapılmıştır. 
Biz şimdi Kızılay'ı aracı yapmak suretiyle yeni 
teklif hazırladık. Bunu getiriyoruz, Kızılay'a bu 
vazife verilecektir ve bu gibi ilâçları biz Kızılay 
vasıtasiyle temin etmek suretiyle hastalarımı-
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zm emrine vereceğiz. Ve bu şekilde bize intikal 
eden vakıalarda da hastaları katiyen ilâçsız bı
rakmamış durumdayız bugüne kadar. 

BAŞKAN — Sayın Hocagil. 
OSMAN ALİ HOCAGİL (Erzurum — Sa

yın Başkan, esas konuşmam da vardı, fakat tam 
cevap alamadığım için tekrar sormak lüzumunu 
hissettim, ilâç fiyatlarını Sağlık Bakanlığı tes
pit ediyor. Ama hangi usulü kullanıyorsa kul
lansınlar onu bilmem. Durum böyle olduğuna 
göre, bir neşriyat üzerine ilâçlar pahalı satı
lıyor gazetelerde yazılar çıktı. Bu neşriyattan 
sonra bakanlık bir incelemeye başladı ve şimdi 
anlaşıldığına göre 100 den fazla ilâcın fazla fi
yatı?, sa'tildığı anlaşıldı. Ben şimdi şunu soru
yorum. Sağlık Bakanlığı bu vazifeyi yaptığına 
göre bu neşriyat yapılmasa idi, gene pahalı ola
rak bu ilâçlar satılacaktı. Ve gene vatandaşlar 
ilâçları, pahalı olarak alacaktı. Neden bunun 
üzerinde daha evvel durulmamış ve neden vazi
fesini yapmamıştır. Bunun cevabını rica edi
yorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Türkiye'de bundan evvel üâc tesbiti 
henüz daha Türk ilâç Sanayii fabrikasyona git
meden modernleşme safhasına gelmemiş, lâ-
fcoraituvar halinde iken tatbik edilen bir sistem 
içinde tesbit ediliyordu. O sistem götürü sis
temdi. Yani hammadde, ambalaj maddesi ilâve 
ediliyor ve bunun üzerine yüzde bir fiyat tek
rar ilâvesi yapılıyordu. Böyle götürü bir sis-
temin. içinde keyfi fikir vardır. Bu henüz daha 
ilâç sanayii gelişmeden tatbik edilen bir sis
temdi. Ama bugün ilâç sanayimiz tam mâna-
siyle gelişmiştir, fabrikasyon safhasına girmiş
tir. Artık bu götürü sistemden çıkması gerek
mekteydi, işte biz o gerekçe üzerine bu tatbi
katı. yapmışızdır. Sınai maliyet esasını getirmi
şizdir. Ama belki geç olmuş o başka. Ama 1964 
den beri bunuiı üzerinde çalışılmakta idi ve 1903 
1 Martından itibaren tatbik edilmiştir ve ilâç 
sanayiine bir istikrar getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Turan. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim, iki 
suallim olacaktır, birisi geri zekâlı çocukların 
eğitimi meselesidir. Acaba Bakanlık bu husus
ta bir şeyler düşünüyor mu? Aslında Millî Eği
tim Bakanlığına aidolan bu eğitim sağhk yönün

den de Sağlık Bakanlığını ilgilendirdiği ka
nısındayım. İkincisi Full - Time dışında kalan 
sağlık müessseselerinin bu sene sosyalizasyona 
dâhil edileceği söylenmektedir, doğru mudur? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Bu geri 
zekâlı çocukların eğitimi ile hakîkaten Millî 
Eğitim Bakanlığı meşgul olmaktadır. Onun hak
kında Bakanlığımızın bir teşebbüsü yoktur. 
Ankara'nın, istanbul'un ve izmir'in gecekon
dularının sosyalizasyona alınması mevzuu bir 
ara düşünüldü. Yalnız plânlama ile mutabık ka-
lmamadı. Bunun üzerine bu gecekondulardaki 
kurulmuş olan biraz evvel ifade ettiğim sağ
lık tesislerinin daha şümullü bir hale getiril
mesi kararına varıldı. Durum bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan konuşmamda ona bir sual 
yöneltmiştim. Okul sağlığı, bilhassa köy okulla
rındaki çocukların sağlığı işini nasıl düşünü
yorlar ve taMbediyorlar? 

ikincisi, yine konuşmamda geçmiştir. Rönt
gen mütehassıslarının durumu. Röntgen mü
tehassısları. günlde 3 - 4 hastanın röntgenimi 
çekmek mecburiyetindedirler. Veya 5 - 6 hasta
nın röntgenini karanlık oda içerisinde elektrik 
şuası altında bütün günlerini geçirmektedirler. 
Bunlar için Bakanlık olarak bir müspet düşün
celeri var mıdır, maddi veya manevi yönden? 

Üçüncüsü, öğrenim süresi sistemi olarak me
selâ Hacettepe Dişçilik Fakültesi 6 yıl, şimdiye 
kadar 4 yıldı. Tıp 6 yıldır. Bu süre bizim gibi 
az gelişmiş olan memleketlere uygun bir sis
tem midir? Yoksa bakanlık daha çok eleman 
yetiştirmek için ekenomik yönden bir düşünce 
içinde midirler? 

SAĞLIK VE SOSYAL YADIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Okul sağ
lığı mevzuunda bizim her vilâyetimizde sağhk 
eğitimcilerimiz vardır.. Bunlar hususi şekilde 
yetiştirilmişlerdir. Bunlar köy köy dolaşırlar 
kaza kaza dolaşırlar, ellerindeki broşürlerle 
projeksiyon cihazları ile gerekli eğitim işlerini 
yaparlar. Ayrıca okul sağlığı mevzuunda he
kimlerimize düşen vazifeler vardır. Fakat maa
lesef hekimlerimiz bildiğiniz gibi arz olduğu 
için çok yüklü vazife gördükleri için bu vazife 
lâyikı ile hekimler tarafından görülmemekte-
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dır. Yalnız bizim yeni bir programımız vardır. 
Bu yeni programımız şu. Biz her ilçeye bir diş 
tabibi gönderebilmek programı içine girmek
teyiz. Her sene 25 - 50 kadar temin edilecek diş 
tabipleri ile bilhassa diş hijyeni üzerinde okul
larda büyük bir çalışma içine girmek istiyoruz. 
Bunu da 1969 içinden itibaren tatbike g*eçmek 
düşüncesindeyiz. 

Röntgen mevzulanmız, Röntgencilerimiz 
azdır. Röntgen mütehassıslarımız azdır. Rönt
gen mütehassıslarını röntgen teknisyenleri ile 
takibetmek suretiyle onların mütehassıslarını 
teknisyenleri ile takibetmek suretiyle onların 
vazifelerini tahfif ediyoruz. Ve böylece müş
terek bir çalışma içine giriyorlar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ayrıca bir 
ücret vermek mümkün müdür? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Şimdi bun
lara tazminat verilmektedir. 472 sayılı Kanunla 
bunlara tazminatlar verilmektedir, 1 000 lira
ya kadar tazminat almaktadır. Fazla bir şey 
yoktur. 

Öğretim süreleri mevzuu, tamamen üniver
sitelerin kendi bünyelerinde halledeceği bir hu
sustur. Bu mevzuda bizim müdahalemiz olamaz. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir, Sayın Bakan. 
Teşekkür ederiz. (Alkışlar) 

Saym Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli Bakanımız ve Sağlık Bakan
lığının çok güzide erkânı, sevgili arkadaşlarım; 
bu kadar hekim arkadaş arasında ve gündüzün 
de yahut bu gününde bu çok erken saatinde be
nim de konuşmak suretiyle vaktinizi aldığım
dan dolayı bilhassa özürler dilerim. Mesleğim
le ilgisini nerede buldum derseniz eğer müsaade 
ederseniz arz edeyim. Sayın Bakanımıza jet ba
kan diye hepimiz o tarzda anıyoruz kendisini 
ben de eski bir jet tayyarecisiyim de her halde 
meslek itibariyle bir ilgisi var. Onun için bun
dan cesaret alarak huzurunuzu işgal ettim. 

Kısaca arz etmek istediğim İM nokta var. 
Bunun bir tanesi psikolojik bir eğitim davasıdır. 
Zannediyorum Sağlık Bakanlığı ile fevkalâde 
ilgilidir. 1 - 2 arkadaşımız bu nokta üzerinde 
hafif olarak durdular. Bendeniz de takviye edi
yorum. Malûm çocukları ya polise vereceğim 
diye yahutta doktora vereceğim diye doktora 

getireceğim diye korkuturlar, iğne yaptıraca
ğım diye, emin olun doktorlarımız çok daha iyi 
bilirler. Bu uzar gfider yaşlandığımız zamana 
kadar gelir bu hekimden, ameliyattan, hastane
den korkmak dâvası. Oraidan başlıyor. Hâlâ 
bugün en teihlikeli hastalıklara mâruz olup, bü
tün elemanlarını görürde yakıştıramaz hastalığı, 
bir taraftan da korkar hastaneye gidip ameliyat 
olmaktan hakikaten bir şey çıkar diye. Bunun 
çocuklardan başlamak suretiyle asıl hekimliğin 
büyük bir branşı olan prevantif sağlığı da bu 
suretle temin etmek lâzımgelir. Eğitimcilik yö
nünden bunun üzerinde doktorlarımızın sık sık 
okullarda gözükmesi yönünden büyük fayda sağ-
lıyacağına inanıyorum. Bunun için bu noktayı 
arz ediyorum. Bu vesile ile hakikaten bugünler
de son zamanlarda çocuklarımızda okullarımız
da, tarama yalnız bu BCG aşısından gayri tara
ma yapılmamaktadır. Bu da periyodik zaman 
zaman gelip yalnız onlar yapılıp gidiyor. Bir de 
kışları bazan gelip tifo için, tifüs için karma aşı 
yapıyorlar. Bir de çiçek aşısı yapıyorlar. Haddi
zatında çocukları çok yönden bir taramaya tut
mak lâzımgelir, Hem psikolojik eğitime alış
mış olurlar, hem de bilhassa zamanımızda bâzı 
hastalıklarımız var, çocuklarımız söyliyemiyor-
lar. Korkuyorlar. Zührevi hastalıklar. Bizi ço
cukken ortaokulda Divanyolu'nda İstanbul'da 
sağlık müzesi vardı. Oraya götürürlerdi. Orada 
ders verirlerdi bize. Büyük faydası olmuştun 
Şimdi çok daha muhtaç haldeyiz. Bütün okulla
rımızı bir taraftan meselâ sizler daha iyi bilirsi
niz. Diş, kel, ekzama, verem, ülser, ciğer arıza
ları, gıdasızlıktan dolayı arızalar. Sıtma ve 
zührevi hastalıklar yönünden bâzı okullarda bil
hassa böyle bir tarama yapılmasını çok faydalı 
olacağını arz ediyorum. 

İkincisi de gönüllü hemşireler meselesi. Hiçbir 
arkadaşımız dokunmadı. Gönüllü hemşirelerin 
yabancı memleketlerde ne kadar büyük bir kul
lanma sahası ve yardımcı sahalarda faydalı ol
duğunu gördüm, inandım. Bizim Türkiye'de 
tek tük şurada burada vardır, Kan Bankasında 
filân. Ama gönüllü hemşireler üzerine büyük bir 
kampanya açılması zannediyorum bu reforma gi
ren büyük bir başarı sağlamakta olan Sağlık Ba
kanlığımıza, hekimlerimize, hastanelerimize bü
yük yardımcı olur. Sayın Jet Bakanımızdan bu 
hususta da bir himmet sarf etmelerini istirham 
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eder ve bu arada sayın doktorlarımıza huzuru
nuzda hepimiz medyunuz. Hepimiz zannediyo
rum ki, kendimizi bildiğimiz andan itibaren 
hekimlerimize medyunuz. Bizi ya mutlaka ya 
tedavi etmişlerdir ya ölümden kurtarmışlardır. 
Rahat yoktur hekimlerimiz için, gece gündüz 
yoktur, iradesini hastası uğruna feda eder, ga
yet feragatkâr surette hayatlar kurtarır. Yani 
insanların insanı zevattır. Onun için huzuru
nuzda bu vesile ile zannediyorum bütün arkadaş
larımız buna iştirak ederler, yürekten Sayın Ba
kanımız başta olmak üzere diğer bütün meslek
taşlarınıza ve bu esnada onları temsil eden sa
yın Bakanlık erkânına teşekkürlerimizi, şükran
larımızı arz ederiz. 1969 bütçesinin hayırlı uğur
lu olmasını diler, saygılarımı sunarm, efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1969 yılı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 544 137 110 

BAŞKAN — Böylelikle 35.000 nci bölümün 
35.820 nci bölümüne 300 000 lira ilâve edilmiş 
olacaktır. 

Komisyon?... Katılıyor. 

Hükümet?... Katılıyor. 

BAŞKAN — 12.000 nci bölümde Sayın Dr. Fa
ruk Kınaytürk'im bir önergesi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının (D) 

cetvelinde mevcut ve 50 ile 51 nci sıra numa
rasında geçen 400 lira ücretli 14 aded ve 350 li
ra ücretli 15 aded lâboratuvar yardımcısı kad
rolarının 6 aylıktan 12 aylığa çıkarılmasında 
zaruret vardır. Çünkü Bakanlık 1969 malî yılı 
başında yeniden 18 aded halk sağlığı lâboratu-
varını hizmete açmak üzere hazırlık yapmıştır. 
Eğer sözü geçen kadrolar 12 aylık verilmez ise 
halk sağlığı bakımından çok elzem olan bu mü
esseselerin hizmete girmesi gecikecektir. Esasen 
yeni bir kadro ihdası mahiyetini göstermiyen ve 
bütçeye de munzam bir yük götirmiyecek olan 
bu durumun halli için bütçenin (A/l) işaretli 
bölümünde 12.214 ncü «Bulaşıcı hastalıklarla 
sa,vaş hizmetliler ücreti» maddesine 87 885 lira 
ve 12.370 nci «Emekli keseneği» maddesine 5 273 
lira ilâvesiyle mezkûr kadroların 6 aylıktan 12 
aylığa çıkarılmasını ve bu ödeneğin bütçenin 
12.283 ncü maddesinden 93 158 lira kesilerek 
aktarma yolu ile sağlanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Burdur 
Ö. Faruk Kınaytürk 

Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
edeceğim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, önergede başka kaydedileck 
bir husus yoktur. Bu kabul buyurduğunuz öner
gedeki tenzil ve ilâvelerle bölümleri okutup oy
larınıza arz ediyorum. 

Kadro beyanı 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık Tutarı 

11 Lâboratuvar yardımcısı 14 400 5 600 
1 2 » » 15 350 5 250 

10 850 

10 850 X 6 ay = 65 100 
% 35 zam 22 785 

Toplam 87 885 

— 299 — 



C. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 3 

Bölüm Lira, 

14.000 Hizmet giderleri 57 426 490 
15.000 Kurum giderleri 226 692 150 

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

16.000 Çeşitli giderler 12 534 529 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 34 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 3 320 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 984 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 20 587 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 300 000 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKÎLt î. CENAP EGE (Aydın) — Yanlış 
okundu efendim. 36.000 nci bölüm. 

BAŞKAN — 3 300 000 liradır, çünkü ilâve
ler yapıldı. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLİ İ. CENAP EGE (Aydın) — O, 35.000 
nci bölümdedir. 

BAŞKAN — Şu halde 1 164 275 lira şeklin
de tashih edilerek oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Hudut ve Sahiller Sağhh Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/575; 
Cumhuriyet Senatosu 1/945) (S. Sayısı : 1170) 
(İ) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini 

(1) 1170 S. Sayılı oasmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğü cari harcamaları için (A/l) işa
retli cetvelde g'österildiği üzere 5 155 291 li
ra, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 650 000 lira, serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 638 655 li
ra ki, toplam olarak 6 443 946 lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l), (A/2), (A/3) işaretli 
cetvelleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamaları okundu, oylanarak 
kabul edildi.) 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 3 975 038 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 657 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 162 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 149 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 211 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 165 000 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 485 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 11 444 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 306 211 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Birinci maddeyi biraz önce oku
nan cetvelleri ile birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Saflık Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (6 443 946) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B/l - Vergi gelirleri 
Bölüm Lira 

53.000 Bip-er Devlet gelirleri 6 103 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/2 - Vergi dışı gelirler 
62.000 Genel Müdürlük mallan ge

lirleri 98 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivftnler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 83 000 

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

B/3 - özel gelirler 
72.000 özel gelirler 159 446 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etıriivenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy

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

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünce 1969 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1969 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetle
rine, ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz edivorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün kurulusu hakkındaki 13.5.1940 
tarihli ve 3820 savilı Kanuna bağlı. (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1969 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz edivorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lımı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aido^p da, 
M"hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerimde bulunan borçlar. 1969 
vılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya CAy
lık ve ücretler kesimleri hariç), (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçlan) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten 
ödenir. 

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

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

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

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

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

1969 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü Bütçesi bugün saat 10,00 daM Birleşim
de ayrıca açık oylarınıza arz edilecektir. 

Bugün saat 10,00 da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 02,53 

5. — DÜZELTİŞ 

2 . 2 . 1969 tarihli 30 ncu Birleşim tutanağı sonuna bağlı 1173 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki 
düzeltiş yapılacaktır. 

Aded 

237 sayılı Kanun gereğince 1969 yılında satmalmacak taşıtlar 

C i n s i Kullanıllacağı yer 

34 4 X 4 Pikap (Çift şoför mahalli) Trafik hizmetlerinde 

— 302 — 



0. Senatosu B : 30 2 . 2 . 1969 O : 3 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎI ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveLioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmot Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIM 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 2 

Çekinserlcr : 2 
Oya katılmıyanlar : 80 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâ ettin Yılmaztürk 

BURDUK 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğhı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

-

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
11. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

İ. Etem Karakapıt 
Hasan Oral 

T T n 4 T/" 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kanlan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ün aldı (B§k. V.) 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzını Karaağaçlı-
oğhl 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

Mehmet İzmen 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 

Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Sadi Koçaş 

[Reddedenler] 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

[Çeki?ıserler] 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

KIRŞEHİR 
Halil öznıen 

[Oya katılmtyanlar] 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 

Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (İ.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Ragıp Ün er 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

»>»<« 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeııocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 72 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Nejat Sarlıcalı 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLÜ 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet. Ura) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tok oğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Iîayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğhı 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(i. A) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orbon Tuğrul 

BlTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

Mehmet Ali Pestilci 
C ÜMH URBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Mehmet Izmen 

[Reddeden] 

MANİSA 
Doğan Barutejuoğlu 

Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

[Oya kat ılmıy anlar] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığh 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (İ.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Forid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURB A ŞKA NIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koeaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunlulk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Mueip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçilı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 111 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyaniar : 72 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

iskender Cenap Ege 1 Salih Tanyeri 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 
.^ejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
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GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAYı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ .1 ^ \ / V - f l - U - U - t 

Lûtfi Tokoğlu 
KONY^A 

Fakih Özlen 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
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I. Eteni Erdinç 
MALATYA 

Hamdi Özer 
MANİSA 

Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RIZB 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nazım Inebeyli 

srvAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanuliah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1 A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

AYDIN-
Halil Goral 

BALTKESÎR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
YOZGAT 

ismail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELEI. 

Hidayet Aydmer 

Mehmet İzmen 

Nadir Nadi 

Tayfur Sökmen 

Zerin Tüzün 

Ragıp Üner 

Âdil Ünlü 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (iz.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

[Çekinserler] 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gün doğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkelânıoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Cumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canbolat 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkorim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteseoğlu (B) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 
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Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎI ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmü Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin (Vzgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
103 

99 
2 
2 

80 
0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

' DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğkı 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
SaMh Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mümin Kınlı 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Erdoğan Adalı | Kudret Bayhan 
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Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RIZB 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyM 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
TT A «m n O T* a 1 
-I.JLCIİSCLİİ V / L £ 1 1 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayart 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remıi Baltan 
Ahmet Demiryüee 
Mehmet Ali Pestilci 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 

Mehmet İzmen 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 

N. Zerin Tüxün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
R«fet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüne», 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. Â) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bgb. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeııocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mansıır Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

[Çekinserler] 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

[Oya katümıyanlar] 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BURSA 
î. S&bri Çağlayazıgil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yale.uk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 

Ekrem özden 
İZMÎB 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canbolat 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu (B) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şerket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kayak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (I.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betii 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal M&danoğlu 
Suad Hayri Ürgüpdi 
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Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 2 

Çekinseıier : 1 
Oya katılmıyanlar : 71 

Acık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Meihmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
-Kemal Şen ocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

İskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Salih Tanyeri 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburuıı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Baylıaıı 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeylıi 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Ardan Bora 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Emamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
tsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Grorail 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

URFA 
1. Etem Karakapıe.,. 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

GİRESUN 
İhsan Topak» ğlu 

[Reddedenler] 

| MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 

[Çehinser] 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 
[Oya kahlmvyanlar] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS. 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canbolat 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

Mehmet İzmen 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

Âdil Ünlü 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (İ.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadalı 
Hayri Dener 
Vehap Güvene 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 

- Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlamnıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 119 

Kabul edenLer : 114 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 64 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABÎI ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami K>'içük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Hayda .' Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDLN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet' Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılnuaıztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalouk" 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

Edip Somunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçu/oğlu 
Oral Karaosmaruoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Er türk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TÜNCELÎ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullalı Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai C Kan 
Mehme ; Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaf er Yurdakuler 
(i, 1 ) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Muh adder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (İ. A.) 

AYDIN 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

[ Reddedenler J 

ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

VAN 
îVrid Melen 

[Oya katıhnıyanlar] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uca gök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâmoğlu 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) ; 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

Vehap Güvenç 
Mehmet İsmen 
Sadi Koça§ 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

I ^ A ^ I ..<.. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

30 NOU BİRLEŞİM 

2.2.1969 Pazar 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

03 - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sa
yısı : 1162) (Dağıtma tarihi : 25 .1 .1969) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Say ısı : 1 

1969 YILI 
Hudut ve Sahiller Sağlık G. 

Bütçesi 





Hudut ve Sahiller Sağlık ve Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /575) 

T. C. 
Başbakanlık 30 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 806/8765 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
30 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Hudut ve Saihiller (Sağlık Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyma 

Başb 

»Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 



_ 4 — 
MASRAF BÜTÇESİ MUCİP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1969 yılı (A/ l ) işaretli cari harcamalar 1968 yılı 
5 155 291 lira olarak tesbit edilmiştir. 680 060 lira fazlalıktan 36 500 lira noksanlık düşüldüğünde artış 6 

Fazla ve noksanların mucip sebepleri aşağıdadır. 

Fazlalar 
Lira 

12.110 ncu aylıklar maddesindendir. Yeni Kadro Kanunumuz ve 1, 2, 3 ncü üst dereceler ka 
12.210 ncu ücretler maddesindendir. Yapılan intibak ve ihdaslar sebebiyle artırılmıştır. 
12.290 ncı gece pratikası ücreti maaddesindendir. Yeni ihdaslar sebebiyle artırılmıştır. 
12.370 nci Emekli Keseneği karşılıkları maddesindendir. Kanuni bir artıştır. 
12.520 nci kasa tazminatı maddesindendir. Kanuni bir artıştır. 
12.811 nci sürekli görev yollukları m'addesindendir. Ödenek kifayet etmediğinden artırılm 
12.813 ncü geçici görev yollukları maddesindendir. Ödenek kifayet etmediğinden artırılmıştır 
İ 2.841 nci tedavi yolluğu maddesindendir. Ödenek kifayet etmediğinden artırılmıştır. 
13.130 ncu döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri maddesindendir. Ödenek kifayet etmed 
13.150 nci yakacak alımları ve giderleri maddesindendir. Ödenek kifayet etmediğinden artırı 
13.160 ncı hizmetli giyim alımları ve giderleri maddesindendir. Ödenek kifayet etmediğind 
13.520 nci hizmet taşıtları ve onarma giderleri 1969 yılının hizmete çıkacak 1 deniz 2 kara 
13.610 ncu Kira bedeli maddesindendir. Kira ile tutulan binaların kira artışları için konulmuş 
14.130 ncu mahkeme harçları ve giderleri maddesindendir. Dışarıdan tutulacak mukaveleli 
14.440 ncı vergi, resim ve harçlar maddesindendir. Ödenek kifayet etmediğinden artırılmıştır 
14.796 ncı malzeme alım ve giderleri maddesindendir. Hükümet programı ile artırılmıştır. 
15.613 ncü taşıt işletme ve onarma giderleri maddesindendir. Ödenek kifayet etmediğinden 
16.710 ncu temsil giderleri maddesindendir. Yeni açılan bir tertip olmasından dır. 
16.810 ncu bina onarımı maddesindendir. Ödenek kifayet etmediğinden artırılmıştır. 

Toplam 

401 
73 
13 
30 
2 
3 
r> 
5 

380 
710 
340 
880 
000 
000 
000 
500 
000 

10 000 
5 
10 

ooo 
000 

40 000 
2 
5 
000 
000 

50 000 
12 750 
1 
9 
500 
000 

680 060 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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Noksanlar 
Lira 

5 000 
2 000 
500 

1 000 
2 000 
400 

5 000 
5 000 
1 000 
2 000 
400 

1 100 
6 000 
1 000 
500 

12.280 nei işçi ücretleri madesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
12.310 ncu çocuk zammı maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
13.190 neı diğer alımlar' ve giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşünüştür . 
13.210 ncu su giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
13.220 nei temizlik giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
13.410 ncu posta - telgraf giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
13.430 ncu taşıma giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
15.611 nei büro giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
15.619 ncu diğer alım ve giderleri madesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür-. 
15.671 nei büro giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
15.672 nei ulaştırma giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür-. 
15.675 nei giyim kuşam alım ve giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşilmüştür. 
15.676 neı malzeme alım ve giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
15.679 ncu diğer alım ve giderleri maddesindedir. Kit'ayt etmesinden düşihmüştür. 
16.720 nei ağırlama giderleri maddesindedir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 

6 500 Toplam 

Hu. ve Sa. Sağ. Gıı. Md. Bütçesi (ıS. Sayısı : 1170) 
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RAPOR 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

HİkİNGİ KISIM 

1. — Teşkilât ve vazife konulariyle hizmetin şümulü ve Plâna uygunluğu : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanl ığ ına bağlı H u d u t ve Sahiller Sağlık Genel Müdür lüğü mil let 'erarası t 

şerî ve salanı has ta l ık lara karşı millî hudut la r , sahiller ve hava alanlarımızı korumakla görevli olup, Genel 
milletlerarası sözleşmeler ile kanunlar , nizamlar, ta l imat lar ve Bakanl ıkça verilen emirler dai es inde y 

Teşkilât , 'başlangıçla milletlerarası, trafiğin icabı, olarak belli başlı, liman lanınız ile hava alanlarıımız'da k 
de görülen süratl i inkişafa ve Kalkınma. Planım; uyt>un. olarak kara hudut k a p ı l a n n d a sağlık kont .ol lar ı ya 
Cilvegözii, Gaziantep - Tib'il ve .Ağrı - Gürbulak hudut kapıdır mda, birer Jîtıdııt Sağlık İdaresi kıii'a.ra'k. hi 
merkezini teşkil eden Hatay - Gilvegözü Iıudut kapısında, bir Tecr.il ve Gezen teksiyon İstasyonu tesis etm 
k a r a hudut kapı lar ında da teşkillennuşye başlamış ve bu suretle kuruluş pyıyesine ulaşmıştır . 

2. — Teşkilât kanunlarının ihtiyaçları karşıl TIP, b a k m a n d a n yeter l ik derecesi, uygu lamada a""r?:ır. yon 
ve kadro la r ın ıslah, ikmal ve tadiline ait düşünceler : 

KG>bk ve Sosyal Yankm Pakanhğumı Teşkilât d -;u>u- G d u k mütalâa oiıumn kalma 'bütçeli Ge :d .Müd 
öngörülmüş liman, hava alanı ve sınırlarımızın ^iriş kapı lar ındaki görev alanının gelişmesine paralel oiarak 
lüğe1 giren !M)f> sayılı Kadro Kanunu ile ihtiyacı karşıiıyaeak bir seviyeye çıkarılmıştır . 

\ iv I .NG! K l'S i1.1 İ 

Hismet in inkişaf seyri 

Il ' idui \ e Sahiller Sağlık (Gııol M üdürtüf: üude n i -.,.; --! İM. inkişafına ait çeşitli istaK's! ikim- aşağıda gösteri 
a^ Milletlerarası Sağlık Nizamnamesi uya r ın • a, milletlerarası seyahat edenlere u\guiai!a:! aşı faabyei îe 
b) Gemilerin, |)eriyodik teftişleri ile dıvatizasyotı ialemleri Gk : '1., 
e) ı̂. esi I köy - idau'bnl , Kseuboğa - Aîik;ır,ı. / d a n a , hava. a îauiarum yabaıi'-ı mem lekel lc: •< hm -.''Ga: ır 

houtre luna fabl îu i ıdan yolcu ve müre t teba t Kk : d, 
e j i d - n b u l v ' îzmir Liman ve Şehir Pakteriyoloji müesseselerinin faaliyetleri ki--. : '. 
e) Mae ;.e \ sd •\ı\>\c kara , deniz ve- hava yolu de gülen ve avdet eden Hacı adayı ve hacılar E k : d 
!') Limanlarımızda iş gören ve Boğaz la rdan t a us'.: geren cemiler ile tahsil olunan kesim E k d dadır . 
G "' u.h >,, 'b ' <• • 3 ,dara nara re a d e r - : Gdür iüğün limanlar ve hava a budalanda ki çedSİ ...ığbk h 

aı 11 ' ka_v G • G' ' d . 

l îu. ve Sa. Sağ. Gn. MG. İGİtçesi (S. Sayısı : 11.70) 
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ÜfJÜNTÜ KISIM 

Yatırımlar 

1. — Plân ve yıllık programlarda yer alan yatırımların seyri : 
Kalk ın Pliuıma göre yıllık p rogramla rda yer alan ya t ı r ımlar ın seyri Ek : 7 dedir. 

2. — Tamamlanmamış olanlar ve sebepleri : 
Ya t ı r ımla rdan tamamlanmamış olanlar ve sebepleri ve güçlükler de H.k : 7 dedir. 
Yal ının harcamalar ın ın t amamen Boş Yıllık i ' lâna ve yıllık programlara uygun olduğu görülmüştür . 

3. — Yatırımlardan şimdiye kadar sağlanan faydalar ve bundan sonrası için beklenilebilecek sonuçlar : 
a) (ienel Müdür lüğün Plân hedeflerine uygun olarak yapt ığ ı ya t ı r ımlar ın başhcaları : 
.1. Doğu ve (TÜney - Doğu hudut illerindeki toplamı 85 daireyi bulan 14 a do d doktor lojmanları , 
2. .Basboa kara hudu t kapı lar ındaki .Hudut Sağlık İdareleri , 
• 'k Personel lojmanları , 
4. Tecrit ve Dezenfeksiyon İstasyonu ve Salgın vo Tro])ikal Hastal ıklar ı Hastanesi, 
5. 'Taşıt sat.inalimlar.idir. 
])) l 'lâu hedeflerine göre yılhk programlarda, : 

.1. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği hudut bölgelerine hekim tenıiniui kolaylaşt ı rmaya yarduacı. olmakt 
2. Kara, hudut kapı lar ında milletlerarası tr;ri'ik do la yi siyi o ifası gerekli sağlık kont ro l la r ım yapmakt ı r . 
'•>. Hizmeti sürat le a r tan merkezlerde sürekli ii;orvv yapan personeli her an göreve hazır tu tmak t ı r . 
4. •Milletlerarası Sağlık Nizamnaü.esinde derpiş olunan sağlık tedbir ler inin sürat le uygulanması için millet 

icabet t i rdiği giriş kapılarımızda teer.lt. teşhis ve ledıavi yapamak İçsizler kurmakt ı r . 
5. Bellibiîşb umanlarımız iie Montroı;:-: SöxU\>,mosi icabı olarak Boğazlarımızda gece, gündüz yapılmakta., 

l a n ı n günün şartlar:; ve i.-apiunna. uyan süzake yapmak, bunun i«;in de yeni motorbot teknesi ve malana, satın 

I > ü k D r \ i T KİSİM 

ûsçen yıl bütçe tatbikatı 

a) ''kapılan kieehmukk Hk>k y ı l ^ d a ;-ar.l ha'-cama iar min \ v r i lmk -I ol j 7d i lira (Peuol -d üdürli iğüu lam İÜ 
ııi göstermektedir . 

b) Kasım JkkS s;.i!ii k ika î ] ) i c </.rl [>;\:t ar a iaı >m;-. :i üi.t PvK) İka y e n ; ; i Im-.va'm.-.İnr-mİ.-.n dr i 151 ('()'.) ii, 
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c) Yıl içinde çok zaruri hallerde maddeler arasında aktarma cihetine gidilmiş, ayrıca 8 . 2 . 1 9 6 8 tari 
Kanunu ile alınan ve 1968 yılı Bütçesine konulamıyan yeni kadroların kanuni karşılıkları için ek ödenek k 

Tasarı henüz kanunl'aşmamıştır. 
BEŞİNCİ KISIM 

Yeni îbütçe teklifleri ile ilgili incelemeler 

1. öenel müdürlüğün 1969 yılı Bütçe tasarısı 6 443 946 liradır. Bu miktarım 5 155 291 lirası cari, 650 
sermaye teşkili ve transfer bütçesindedir. 

1969 yılı Bütçesinin geçen yılM bütçeye kıyasla 483 704 lira eksiği ile bağlandığı; cari harcamalard 
harcamalarında 37 736 lira artışa karşılık yatıran bütçesinde 1 165 000 lira azalma olduğu görülmekted 

2. Genel müdürlüğün 1969 yılı Yatırım bütçesinde yapı, tesis ve büyük onarım giderleri için hiç ö 
ve teçhizat alımları ve onarımları için 515 000, etüt ve proje giderleri için de 165 000 lira ödenek veril 
tırım bütçesine nazaran 1 165 000 lira noksaniyle bağlanmıştır, 

3. a) Cari harcama bütçesinde görülen 643 560 lira fazlalık 1968 yılında 995 sayılı Kadro Kanunu 
olan kanuni artışlar ve «D» cetvelinde terfi ettirilenlerin kadro karşılıkları ile yönetim, hizmet, kurum 
olup bir indirme mevzuubahiıs değildir. 

b) Geçici hizmetli kadrosu mevcut değildir. 
c) Genel müdürlüğün görevinin özelliği dolayısiyle mevcut 9 aded deniz aracı (Motorbot) faal halde 
Ayrıca 5 aded kara nâkil vasıtasından 2 si Yeşilköy ve Eısenboğa Hava Alanı Sağlık Demetleme mer 

lüğü ve İstanbul Limanı Sahil Sağlık Merkezi Baştabipliği, biri de genel müdürlük merkezi emrindedir. 

ALTINCI KISIM 

Temenniler ve genel mütalâalar 

Netice olarak, Hazineden yardım görmeksizin kendi gelir kaynakları ile bütçesini denkleştirebilen Hud 
nün 1969 yılı Bütçesi teklif olunduğu şekilde yeterli görülmüştür. 

Komisyonun tasvibine arz edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

Dr. H. Fehmi Boztepe Prof. Sadun Aren Dr. Ruhi Soyer 
Antalya Milletvekili istanbul Milletvekili Niğde Milletvekili 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 



(x) 10 Aylıktır. 

Yılı Vapur Motor 

Yılı 

19G1 
.1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (x) 

Çiçek 

7 723 
28 557 
19 311 
28 602 
25 656 
20 288 
17 131 
24 283 

— 9 — 

AŞI FAALİYETİ 

Kolera 
I. 

171 
1 494 
1 694 
1 765 
5 122 
8 483 
3 389 
5 191 

II. 

141 
1 543 
1 572 
1 516 
3 524 
4 441 
1 904 
3 236 

Takviye 

— 
— 
3 

• — 

240 
1 053 

25 
41 

Sarıhum 

{Jemilerm Periyodik teftişleriile Deratizasyon işlemleri 

DERATIZASYON 

Yekûn Tonilâto Mecburi İhtiyari 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (x) 

172 
211 
206 
185 
185 
192 
175 
139 

12 
37 
35 
57 
50 
46 
59 
52 

184 
2-k> 
241 
242 
235 
238 
234 
191 

497 147 
634 015 
620 094 
556 988 
560 892 
574 695 
502 307 
406 115 

21 
35 
26 
22 
26 
34 
29 
28 

N 

3 
1 
1 

İstisna 

160 
212 
214 
220 
209 
204 
205 
163 

Bulunan 
Fare 
Adedi 

847 
688 
514 
510 
571 
509 
415 
141 

(x) 10 Aylıktır. 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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İstanbul - Yeşilköy, Ankara - Esenboğa ve Adana Hava Alanlarına yabancı memleketlerden gelen uçak ad 
rettebat ve yolcu miktarı 

Yeşilköy - istanbul Adana 
— — - Ankara - E 

Uçak Mürettebat Yolcu Uçak Mürettebat Yolcu Uçak Müretteba 
Yılı adedi adedi adedi adedi adedi adedi adedi adedi 

756 
682 
614 
603 
580 
463 

5 21 
4 85 
4 80 
4 46 
4 1.1 
3 46 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (*> 

4 972 
5 437 
5 377 
5 622 
6 945 
6 215 

40 813 
44 791 
40 495 
41 674 
52 906 
46 352 

96 881 
100 740 
129 824 
166 490 
187 260 
190 292 

114 
172 
146 
142 
204 
220 

444 
690 
586 
539 
911 

1 063 

2 841 
t) OOİ) 

4 583 
5 423 
6 805 
8 658 

İCMAL 

Uçak Mürettebat Yolcu 
Yılı adedi adedi adedi 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (x) 

5 842 
6 291 
6 137 
6 367 
7 729 
6 898 

46 476 
50 338 
45 388 
46 674 
57 936 
50 884 

119 601 
124 084 
156 487 
194 078 
218 519 
221 934 

(*) 10 aylıktır. 
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İstanbul, izmir liman ve şehir baMeriyoloji müesseselerinia faaliyetleri 

Yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (: 

(V 

#\ 

10 

Muhtelif 
muay enol er 

124 
236 
168 
41 
104 
909 
239 
229 

aylıktır. 

Vasserman 

2 016 
1 111 
1 649 
2 256 
2 850 
1 774 
717 

V.D.K.L. 

698 
1 154 

Colıncr 

21 
731 

1 154 

Khan 

2 016 
1 111 
1 649 
2 256 
2 850 
1 774 
717 

Yekûn 

4 156 
2 458 
3 466 
4 553 
5 804 
3 778 
3 102 
2 537 

Muhtelif 
muayeneler 

1 386 
1 084 
2 115 
994 

1 187 
3 113 
3 613 
2 883 

Vasser-
man 

5 856 
4 191 
6 661 
7 595 
4 659 
5 837 
11 591 
3 942 

HAC FAALİYETİ 

V 

Yılı 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Denizyolu 
Giden 

1 363 
1 054 
542 
604 
754 
837 
— 

Di 5n'en 

1 
1 
407 
048 
542 
658 
763 
858 
— 

Ha\ 
Giden 

1 059 
300 

1 769 
1 312 
1 671 
1 886 
3 172 

rayolu 
Dö 

(*) 

nen 

4 898 
266 

1 778 
1 315 
1 633 (**) 
1 739 
3 054 

Karayolu 
Giden 

— 
— 
— 

13 686 
16 330 
31 085 
34 079 

Di i>nen 

12 4 
26 1 
34 4 
37 5 

( * ) Adana Hava Alanından gidenler dâhil edilmemiştir. 
(**) Öncüpınar (Tibil) kapısından gidenler dâhil edilmemiştir. 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/575 
Karar No. : 148 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1968 tarihinde Türkiye Büyük ZMillot Meclisine sunularak bilâhara Komisyonumuza havale ed 
nel Müdürlüğü 1909 yılı Bütçe kanunu tasarısı), Sağlık Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcil 
rüşüldü ; 

Takdim olunan bütçe ile, gider toplamı (6 443 946) lira olmak üzere, sırasiyle (A/ l ) cari harcamalar 
harcamaları için (650 000) ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (638 655) lira ödene 
(6 443 946) lira tahmin olunmaktadır. 

Söz konusu Genel Müdürlüğün Bütçesiyle, çeşitli faaliyetleri hakkında Komisyonumuz adına inceleme ya 
törlerimizin hazırladıldarı rapor muhtevası, sayın üyelerimizin ıttılama •sunulmuş, Genel Müdürlüğün yıl 
hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, 1968 ve 1969 bütçe rakamları arasındaki farklılıkların nedenleri izah 
yıl ki bütçeye kıyasla (483 704) lira eksiği ile bağlandığı; cari harcamalarda (643 560), sermaye teşkili ve 
lira artışa karşılık yatırım bütçesinde (1 165 000) lira azalma olduğu görülmektedir. 

Cari harcamalardaki artışın, özlük haklarındaki kanunî artışlardan, sermaye teşkili ve transfer harcama 
memur ve müstahdemlerin öğle yemeği yardımı, sandık yönetim giderleri, geçen yıllar borçları ve % 1 ek 
lalıklardan ötürü olduğu, 

Yatırım harcamalarındaki azalmanın ise, yapı, tesis ve büyük onarım giderleri, teknik personel ücretle 
alımları maddelerindeki bir miktar ödenek kısıntısından meydana geldiği ifade edilmiş, 

Sayın üyeler, Genel Müdürlük faaliyetleri ve ıbütçe tasarısı üzerinde görüşlerini açıklamış, Bakanın ve 
taakip, maddelerin görüşülmesine geçilerek; 

Hu. ve Sa. Sağ. G-ıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nen maddeler, maddelere bağlı cotvelleriylc birlikte tasarıdaki şekliyle a 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Antalya 
H. F. Boztepe 

Erzurum 
C. önder 

îsfbaınbul 
M. Güven 

Manisa 
ö. Sakar 

Sakarya 
0. Salihoğlu 

Ö. 

Başkan V. 
Aydın 

/ . C. Ege 

Balıkesir 
C. înkaya 

EskişeMr 
M. î. Angı 

lamir 
İ. Gürsan 

İmzada Ibulunama'Jı 

[Muğla 
T. Şahin 

Samsun 
A. F. Alişan 

İmzada bulunama 

Trabzon 
L. Hocaoğlu A. 

Lh 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Balıkesir 
F, İslimyeli 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Bosuter 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
K. Sayhan 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 

i 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 

Balıkesir 
S. Koç 

Gümüşano 
S. Ö. San 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
H. Özalp 

ııızada 'bulunama'dı 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Trabzon Uşak 
, R. Uzuner M. F. Atayurt 0. 

învz 

M. 

A 

Uşak 
Dengiz 

A 
0. 

ada 

K. 

İst 
N. 

K 
N. K 

N 
R. 

Tr 
. Ş. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 196£ yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü cari 
harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (5 155 291) 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(650 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üaere (638 655) lira ki, toplam olarak 
(6 443 946) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (6 443 946) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 1969 
yılında elde ©dilscak gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cstvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelir
lerin tarh ve tahsiline 1989 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ku
ruluşu hakkındaki 13 . 5 . 1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı, 
(1) 'sayılı cetvelde yazılı 'kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste

rilenler 1969 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1968 yıh Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

15 — 

BÜTÇE KARMA KOMİSY 

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğ 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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(Hükümetin Teklifi) 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 yılı Bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç), (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — 
bakanları yürütür. 

Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

(Bütçe Karma Ko 

MADDE 7. — Tasarının 7 

MADDE 8. — Tasarının 8 

MADDE 9. — Tasarının 9 

MADDE 10. — Tasarının 10 

Başbakanı 
S. Demirel 

Millî Savunıma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Dışişleri Bakanı V. 
8. T. Müftüoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı 
V. Â. Özkan 1. Tekin 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizmi ve Ta. Bakanı 
R. Sezgin N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

İmıar ve İsıkân Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 

Dovk 
8. T. M 

Millî Eğ 
/. 

U.1 astım 
8. 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn, Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bolüm Madde Ödeneğin cesidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

12.000 

12.110 
12.150 

12.210 
12.280 
12.290 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

Genel idare hizmetliler ücreti 
işçi ücretleri 
Gece pratika ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Poğum, yardımı 
Ölüm, yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Erkekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumları, kesenek ve 
prim karşılıkları 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

1 

1 

1 

1 

495 

495 

501 

196 
25 

280 

225 

25 
o 

10 
10 

171 

2 

641 

640 

1 
370 

370 
000 
000 

816 

000 
000 
000 
000 
961 

835 

172 400 

3 452 228 

1 

1 

1 

1 

897 021 

897 020 

1 
583 420 

270 080 
20 000 

293 340 

254 396 

23 000 
3 000 

10 000 
10 000 

205 861 

2 835 

174 400 

3 

12.520 Kasa tazminatı 14 000 16 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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Bölüm Madde 

12.590 

12.610 

12.710 

12.811 
12.813 

ödeneğin çeşidi 

Özel kanunları gereğince verilecek diğer 
tazminatlar 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 

Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

i" - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

158 400 

1 

3 000 

54 000 

6 000 
35 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

158 400 

1 

3 000 

62 500 

9 000 
40 000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 2 000 2 500 

(Yurt içi yollukları toplamı 62 000) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 11 000 11 000 
i3.ooo YÖNETIM GÎDERLERÎ 599 500 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 157 500 177 000 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 7 000 7 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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iölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

Basılı kâğıt ve defter alımları ve gi
derleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE 
LER 

İLGİLİ GİDER-
Eesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim, giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıttan işletme ve onarma gider
leri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

25 000 
20 000 
2 500 
50 000 
50 000 
3 000 

48 000 

8 000 
"13 000 
25 000 

500 
1 500 

74 000 

14 000 
30 000 
30 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

25 000 
25 000 
2 500 
G0 000 
55 000 
2 500 

45 000 

7 
11 
25 

1 

000 
000 
000 
500 
500 

65 000 

10 000 
30 000 
25 000 

220 000 230 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve1 harçlar 

SAĞLİK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.796 Malzeme alım ve giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

100 000 

30 000 

25 000 
5 000 

2 

25 000 

50 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

105 002 

140 000 

32 000 

25 000 
7 000 

2 

30 000 

100 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ 153 500 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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Bölüm Madde 

16.000 

15.611 
15.612 
15.613 
15.615 
15.616 
15.619 

15.671 
15.672 
15.675 
15.676 
15.679 

Ödeneğin çeşidi 

SAĞLIK OCAKLARI VE DİĞER SAĞ
LIK KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

SAĞLIK OCAKLARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim, - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Sağlık ocakları giderleri toplamı : 

125 500) 
BAKTERİYOLOJİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Bakteriyoloji' kurumları giderleri top
lamı : 59 000) 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

153 500 

25 
1 
15 
15 
35 
5 

000 
500 
000 
000 
000 
000 

17 000 
4 400 
4 600 

26 000 
5 000 

1 500 

201 501 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

149 750 

15 000 
4 000 
3 500 

20 000 
4 000 

2 500 

20 000 
1 500 
27 750 
15 000 
35 000 
4 000 

1 500 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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Bölüm Madde ödemeğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.720 Ağırlanma giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEIi GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
IllZM'KT GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KIT RUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 500 

200 001 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

1 000 

209 001 

200 000 
1 

•A 452 228 
599 500 
105 002 
i 5:; 500 
201 501 

4 511 731 
. — — -3 

209 000 
1 

1 

5 

Bu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

< 
1968 ödeneği Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Bölüm 

21.000 

22.000 

Madde 

21.911 
21.912 
21.913 

0 
0 
0 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel, ücretleri 
Teknik personel geçici görev vollukları 

Lira 

135 000 

100 000 
25 000 
10 000 

1 600 000 

1 500 000 
85 000 
15 000 

Lira 

135 000 

1 600 000 

-

Lira 

165 000 

100 000 
40 000 
25 000 

Li 

1 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 80 000 

80 000 48 

0 Taşıt alımları 80 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

2.°».000 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.911 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.912 Taşıt alımları 
23.913 Teknik personel ücretleri 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı. 

YAPI, TMStS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI Â E ONARIMLARI Bölümü toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

135 000 

1 600 000 

80 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

485 

'375 
75 
35 

000 

000 
000 
000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1 815 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1968 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATÎNALMA-
LAR 300 000 30 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 300 000 300 000 

77 - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 11 927 1 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 5 000 5 000 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
34.650 712G sayılı Kanun gereğince sivil savunma 

fonu karşılığı C 927 6 444 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 273 090 30 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 113 860 142 611 

35.210 % 1 ek karşılıkları 26 920 31 671 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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1968 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

BSÜm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

35.220 Emekli ikramiyesi 50 000 50 000 
35.230 Sandık yönetim giderleri 12 000 16 000 
35.240 Diğer ödemeler 24 940 44 940 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 14L 750 141 750 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 17 480 21 850 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 15 902 

36.300 Geçen yıllar borçları 2 402 10 000 

36.400 İlâma bağlı borçlar 7 500 5 000 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 6 000 6 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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1968 ödeneği Hükümetçe îstene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 300 000 3 

34.000 MALI TRANSFERLER Bölümü toplamı 11 927 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 273 090 3 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 15 902 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 600 919 6 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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B — CETVELİ 

1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm 

53.000 

Madlde 

53.170 
53.180 

0 

Gelirin çeşidi 

B/l — Vergi gelirleri 
DİĞER DEVLET GELİRLERİ 

RESİMLER Kesim toplamı 

Sıhhiye resmi 
Kaplı patente 
Bulaşık resmi 

Lira 

6 110 000 

6 100 000 
5 000 
r> ooo 

Lira 

6 110 000 

Lira 

6 103 500 

(i 100 000 
3 500 

B/2 — Vergi dışı gelirler 
62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE

LİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN 
GİBLİRLER 

62.100 Kiralar 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 
62.200 fTaşınır mallar satış bedeli 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.210 Para cezaları 

95 000 

90 000 95 000 

5 000 3 000 

25 000 

5 000 3 000 

63.300 Çeşitli gelirler 20 000 80 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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1968 yılı tahminleri Hükümetçe talimin e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira Li 

B/3 — Özel gelirler 
72.000 ÖZEL GELİRLER 697 650 15 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 697 650 159 446 

53.000 DİĞER DEVLET GELİRLERİ 

Bölümü toplamı 6 110 000 6 10 
62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE

LİRLERİ Bölıümü toplamı 95 000 9 
63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 25 000 8 
72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 697 650 15 

GENEL TOPLAM 6 927 650 6 44 

Hu. ve Sa, Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

21 
13 
31 
31 
18 
10 
30 

. 4 . 

.12. 

. 7 . 

. 7 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

, 1340 
1935 
1936 
1936 
1947 
1949 
1954 

500 
2864 
3057 
3058 
5115 
5435 
6426 

— 30 — 

O - CETVELİ 

ÖZETİ 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu. 
Turist gemilerinden alman resimlerden bazılarının affına 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanu nun 1 nci m 
Rüsumu Sıhhiye hakkındakki 500 sayılı Kanuna ek Kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddelerin 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ha 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Vergi M 
Kanun. 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 
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B - 'CETVELİ 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

Bölüm Madde 

13.000 (î İYİ M - KUŞAM ALIMLARI VL GİDERLERİ : 

13.160 Pratijka ve nakil vasıtaları ile Tahaffuzhaneler ve Bakteriyoloji personeline verilecek lâs 
başlık, eldiven, kar gözlüğü, tabip ve tephire! iş gömleği. 

14.000 SAĞLIK OCAKLARI VE DİGE R SAĞLIK GİDERLERİ 

14.796 Malzeme alım ve giderleri : 
Ta'haffuz'hanelerde sıhhi tedbirlere tabi tutulan yok-ulari'n iaşe ğ'klerıleri ile bun kurdan ve 
milerin muayeneleri için dışardan getirtilecek tabiplere verilecek ücret ve yol paraları, n 

237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar 

Aded Taşıtın cinsi Kullanılacağı ycv 

İ! Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri için) 
4 X 2 Urla, Tahaffuzhanesin 

1 Deniz taşıt aracı (Servis motorbotu tek
nesi) 'Boğazlardaki Sağlık h 

)>m<t^ -<•• 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1170) 



Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1969 Y I L I 
Karayolları Genel Müdürlüğü B 





TASHİH CETVELİ 

237 sayılı Kanun gereğince 1969 yılında satınalınacak taşıtl 

Aded Cinsi Kullanılacağı 

34 4X4 Pikap (Çift şoför mahalli) Trafik hizmetlerinde 





Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu ta 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /578) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 1 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 804/8763 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Milleıt Meclisine arzı Bakamlar 
30 . 11 . 1968 Itiarlihinde .kararlaştırılan, «Karayolları Gmel Müdürlüğü 1969 yılı (Bütçe 
sarısı» ile gerekçesi ve !eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gcrcğinün yapılmasını rica ederim. 

Süleyman D 
Başbak 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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GEREKÇE 

(A/l) Cari Harcamalar 

Bölüm Madde 

12.000* 12.110 Aylıklar: 
5539, ı6387, 107, 108 ve 667 sayılı 'kanunlara göre; 

Merkez : 
Eaaıunî (kadro 
'(L) oetvıeli 

'% 85 karşılığı 

Bler : 
Kanunî kadro 
(L) cetfvıali 

;% 35 kargılığı 

2 936 400 
1 336 800 

1 599 600 
348 000 

6 832 800 
3 155 400 

3 677 400 
844 000 

1 947 600 

4 521 400 

6 469 000 

156 000 lira tasarruftan sağlanacaktır. 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler: 

Karayolları G. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde 

12.210 Hizmetliler ücreti 
819 sayılı Eammla ödenilecek yardımlar karşılığı teklif edilmiştir. 
Merkeız : 

1968 (D) cetvıeK 
İller : 
1968 (D) eeflveli 

Müktesep İhatalara >gö 
'% 35 1er 

Ayluk 

345 450 

770 800 

re hesabedilen 

Yıllığı 

4 145 400 

9 249 600 

13 395 000 

2 966 000 

Adad 

377 

1 003 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti: 
Merkez : 

Barem, içi 
Barem clfcsı 

tiler : 
Barem içi 
Barem dışı 

16 ı361 000 

Aded 

14 
17 

56 
50 

Yıllık tutarı 

277 200 
220 000 

847 950 
551 400 

497 400 

1 399 350 

% 35 1er karşılığı 
1 896 750 

438 329 

2 335 079 
Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde 

12 271 Devlet yolları bakımı teknik personel ücreti : 
Makina, 'trafik, yol, asfalt ve köprü bakımı hizmetlerinde çalışan teknik personelin ücretle 
Itir. 

12.272 11 ve ıköy yolları bakımı teknik personel ücretli : 
11 ve (köy yollarında balkını ve idame işlerinde çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşıl 

12 280 İşçi ücretleri : 
İşçilerin yevımliye ve toplu sözleşmeye göre verilmesi lâzım gelen ödenekleri karşılamak üzer 

12.310 Çocuk zammı : 
3656 sayılı Kanuna tabi memurların çocuk zamlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Merkez ve'bölgeler teşkilâtında çalışan maaşlı 'memurlaır ile barom içi hizmetlilerin çocuğu 
miştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
3656 sayılı Kanuna, tabi mamurların ölüm yardımlarını karşılamak üzere teklif 'edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 isayılı Kamuimm 9 ncu ımaddesinli tadil eden 7351 sayılı Kanun uyarınca hazırlanıp Bak 
ve 6/1214 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Tedavi Masrafları Yönetm eliğine göre yapıla 
teklif leidiılmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Maaşlı memurlarla .avukatların yakacak 'zaımımmı .karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 isayılı Kanunun 14 ncü ımaddesıiınlin (A) ve !(B) fıkraları ile 7236 sayılı Kanunun 7 nei m 
ğına 'ödenecek 'emekli kesenekleri karşılığı 'olarak. 
12.110 aylıklar 6 ,313 000 
12.210 hizmetliler ücreti 10 361 000 

22 674 000 X % 6,5 = 1 473 810 lira ise deıgeçen yıllar fiilî ödemeleri göz önünde 'tutular 
12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 

Geçici hizmetliler, devlet yolları bakımı te'knik personel, il ve köy yolları bakı .mı .teknik.pe 
ve prim karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 



_ 7 — 

Bölüm Madde 

12.520 Kasa tazminatı : 
7399 sayılı Kamuna ıgmre verilmekte iolan kasa tazminatı fiilî ödemelere ,gör,e hesabedilmi 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
6027 ve 7237 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekeni Genel Müdürlük temsil ödeneğini k 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
•Bölgeler idarî ve meslekî personel ihtiyacı henüz karşılanamamıştır. Buralara sağlanacak 
ler arası nakli zaruri olacak personel daimi yolluğu «olarak teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Bölge avukatlarının dâvaları takibetmek üzere dâva mahalline, ayniyat ve ambar memurların 
rakabe Kurulu personelinin taşra teşlkilâtının denetimini ve diğer idari elemanların aslî ıgıör 
kikleri karşılamak rüzere teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Amerika ve Avrupa memleketlerinde yol mevzuundaki teknik gelişmeleri tetkik etmek ve i 
sadiyle O. C. G. D. ve A. I. D. yardımlarından, 
Zemin stabilizasyonu, heyelanlar, asfalt betonu, ilkel ıgerilmeli betan yol makinaları ve köpr 
(gelmesi muhtemel olan ecnebi mütehassısların yurt içi yolluklarını karşılamak üzere teklif e 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince arazi özerinde seyyar olarak bak 
tazminatlar karşılığı lolarak teklif edilmiştir. 

12.817 Yol ve MaMna bakımı geçici görev yolluğu : 
Balkım işlerinde ıçalışan yol ve makina teknik ve sanat sınıfı personelinin bafkım faaliyetinin 
de verilecek yolluklarını karşılamak için teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
1969 malî yılında merkez ve bölge teşkilâtında açılacak kurslara katılacakların yolluk ve y 
edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini değiştiren 7351 sayılı Kanun gereğince çıkarılmış bu 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm. Madde 

hükümleri uyarınca tedavi için bulundukları yerlerden sağlık müessese ve merkezlerine gön 
mini lolarak teklif edilmiştir'. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Tekniğin son gelişmelerini en ileri memleketlerde görüp tetkik etmek maksadiyle dış memleke 
ceklerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak liz'ere teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Yollukları kararnamedeki miktarlar 'üzerinden tesbit edilerek teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
1969 malî yılında proıgram (gereğince iştirak edilecek 'kongre ve konferanslara iştirak edecekl 
teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
1969 malî yılında Malzeme Ofisirden alınması lüzumlu kırtasiye ihtiyaçlarım karşılamak üzere 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Baskı için temin edilecek kâğıt ve .bastırılacak idari formların masraflarını karşılamak üzere t 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Merkez, bölge ve grup şefliğinin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ile bölgeler ve grup şeflikleri yayın alımlarını karşılamak 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
.1969 malî yılı merkez ve bölgeler yakacak ihtiyacı aşağıda gösterilmiştir. Bu ihtiyacı karşılam 
nek konulmuştur. 

Yalkacağı 
Cinsi Miktarı Birimi Birim fiyatı Tutarı 

Motorin 35 Ton 950 33 000 
Fuel. - Oil 730 Ton 400 262 000 
Bölgeler ihtiyacı 310 000 

605 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı • 1173) 
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Bölüm Madde 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Giyim eşyası verilmeyi gereken personelin bu ihtiyaçlarım karşılamak üzere teklif edilmiş 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
13.110 - 13.180 nci maddelerdeki ödenek yetersizliği hallerinde ihtiyaçlar bu maddeden karş 

13.210 Su giderleri : 
Teşkilâtın içme ve şehir suları ihtiyacı için teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Teşkilâtın temizlik m'alzemesi ihtiyacını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Genel Müdürlük, bölgeler ve Makina İkmal Grup şeflikleri aydınlatması ile ilgili ihtiyacı k 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.280 nci maddelerdeki ödenek yetersizliği hallerinde ihtiyaçlar bu maddeden karş 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Merkez ve 'bölgeler Makina İkmal Grup şefliklerinin posta ve telgraf giderleri karşılığı tekl 

13.420 Telefon giderleri : 
Genel Müdürlük, bölgeler, Makina İkmal Grup şeflikleri telefon giderlerini karşılamak üzer 

13.610 Kira bedeli : 
Genel Müdürlük teşkilâtı ile bölgelerde kira, ile tutulan binaların sözleşmeleri gereğince yap 
lif edilmiştir. 

14.000 14.110 Yangından korunma giderleri : 
Yangından korunma, giderleri olarafk teklif edilmiştir. 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Dâvaların ta'kip ve intacı için lüzumlu hare, resim, vergi, hakem ve bilirkişi ücretleri, ilâm v 
giderleri ile 341 s'ayılı Kanun ge 'eğince ödenecek vekâlet ücretleri için teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

14.342 7126 ısayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan (tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs ^derleri : 
1969 malî yılında merkez ve bölgeler teşkilâtında açılacak kumların giderleri karşılığı o 

Karnyofliarı G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde 

14.520 Burs giderleri : 
Genel müdürlüğümüz adına teknik üniversite ve teknik okullarda halen 100 öğrenci mevcu 
yılda 50 lira da tedavi masrafı olmak üzere, 

350 X 12 = 4 200 
4 200 + 50 + 400 = 4 650 lira yıllık masrafı 
100 öğrencinin 4 560 X 100 = 465 000 liraya ihtiyaç vardır. 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenci giderleri : 
Amerika ve Almanya'da öğrenim yapan öğrencilerin tahsisatlarını karşılamak üzere teklif 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
ıStaj ve öğrenim amaciyle yurt dışına gönderilecek personelin giderlerini karşılamak üzere 

16.000 16.370 iç fuar ve ısergiler giderleri : 
1969 yılında genel müdürlükçe iştirak edilecek fuar ve sergilerin giderleri karşılığı olarak t 

16.390 Propaganda ve tanıtma giderleri : 
Karayolları faaliyetlerini tanıtmıak üzore yapılacak propaganda giderleri ile yol çalışmaların 
tibedilecek gezi giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri 
G-enel müdürlüğün ağırlama masrafı iJe kurum ve derneklere yapılacak yardımlar karşılığı 

16.842 Bakım ve malzeme giderleri : 

Yol bakımı 45 500 000 
Bitümlü kaplama bakımı 10 400 000 
Köprü bakımı 1 500 000 
•Trafik 9 600 000 

67 000 000 lira teklif edilmiştir. 

16.843 Yönetim giderleri : 
Yol bakımı 5 507 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı • 1173) 
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Bölüm Madde 

Köprü bakımı 43 000 
Tırafik 450 000 

6 000 000 lira teklif edilmiştir. 
16.844 Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde meydana gelecek yol ve köprü arızalarının giderilm 

Önceden kestirilmesi mümkün olmıyan âfetler dolayısiyle husule gelecek yol ve köprü a 
miştir. 

16.845 Çeşitli giderler : 
Trafik, yol bakımı, köprü bakımı, bitümlü kaplama işleri çeşitli giderleri karşılığı olarak te 

16.851 Makina ve teçhizat onarımı ve satmalımı : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

16.852 Makina ve teçhizat yedek parça ikmali : 
Atelye sarf malzemesi, yedek parça ve atelye müşterek malzemesini karşılamak üzere 

16.853 Bakım ve ımalzeme giderleri : 
Atelye, tamirhane ve tesislerin işletme giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.854 Yönetim giderleri : 
Makina bakımının gerektirdiği yönetim giderleri karşılığı alarak teklif edilmiştir. 

16.855 Çeşitli giderler : 
Genel müdürlüğümüz emrinde bulunan ve demiryolları üzerinde çalışan 103 aded asfalt 
fından yapılan tamir ve bakım masraflarını karşılamak için teklif edilmiştir. 

16.861 Bakım ve idame giderleri (il yolları) Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle sarf edilecektir 
Karayollarına devredilmiş bulunan il yollarının ve köprülerinin bakımı ve idame giderler 

16.862 Bakım idame giderleri (köy yolları) Dağıtım şekli hakanlıkça tesbit edilir. 
Balom ve idame giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

Karayolları ({. Md. JiiVtçosi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde 

300 000 
350 000 

15 000 000 

21.543 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Devlet yolu etüt ve proje hizmetleri geçici görev yolluğu için 800 000 lira teklif edilmiştir. 

21.561 Etüt ve proje giderleri : 
î l yolları etüt ve proje giderleri işçiliğine sarf edilmek üzere 3 000 000 lira teklif edilmiştir. 

21.562 Teknik personel ücretleri : 
İl yollarında çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılamak üzere 2 000 000 lira teklif ed 

21.563 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan il yolları etüt ve proje hizmetleri geçici gö 
lira teklif edilmiştir. 

21.571 Etüt ve proje giderleri : 
(Malzemje giderleri 1 100 000 
İşçi ücretleri 1 800 000 

2 900 000 

21.572 Teknik personel ücretleri : 
Köy yollarında çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

21.573 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Köy yolları etüt ve proje hizmetleri geçici görev yolluğu karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

Maliyet 
Elektronik hesap nıakinaları 

Karayolları G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde 

Geçit onarımı ve şehiriçi Geçit. 1 500 000 
Bitümlü kaplamca onarımı 900 000 
Köprü onarım,! 100 000 

20 000 000 

22.543 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Devlet yolları yapım, ve onarım işlerinde çalışan teknik personelin geçici görev yollukları içi 

22.561 Yol, köprü, tesis yapımı ve şehir geçitleri ve büyük onarım giderleri : 

Yol yapımcı 
Yol onarımı 
Asfalt yapımı 
Köprü yapımı 
Köprü onarımı 

22.562 Teknik personel 
Yol yapımı 
Yol onarımı 
Köprü yapımı 
Köprü onanını 

Yapı 
giderleri 

13 700 000 
8 300 000 
2 000 000 

13 150 000 
820 000 

37 970 000 

ücretleri : 

İşçilik ve 
malzeme 

17 700 000 
8 610 000 
2 900 000 
4 500 000 
2 230 000 

+ 35 940 000 + 

600 000 
400 000 
450 000 

50 000 

1 500 000 

Kira 

25 000 
15 000 

50 000 

90 000 

Kontrollük ve 
•müşavirlik 

400 000 

50 000 

50 000 

Yönetim 

150 
50 
20 

100 

+ 500 000 + 320 

KarayoUarı G, Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde 

22.563 Teknik personel geçici görev yollukları : 
i l yolları yapı ve onarım hizmetleri geçici görev yolluğu karşılığı olarak 290 000 lira teklif ed 

22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri : 
Malzemje 12 000 000 
İşçilik 5 000 000 
Çeşitli giderler 1 400 000 

18 400 000 

22.572 Teknik personel ücretleri : 
Köy yollarında çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

22.573 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Köy yolları yapımı ve onarım işlerinde çalışan personelin geçici görev yolluklarını karşılamak 

22.574 Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli ayni ve nakdî olarak Köy îşleri Bakanlığınca tesbit edilir) 
^öy yolları yapımına Köy İşleri Bakanının onayı ile dağıtılmak üzere teklif edilmiştir. 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Turistik yolların yapı, tesis ve büyük onarım giderleri için 22 575 000 lira teklif edilmiştir. 

22.612 Teknik personel ücretleri : 
Turistik yollarda çalışan teknik personelin ücretlerini karşılamak için 250 000 lira teklif edi 

22.613 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Turistik yollarda çalışan teknik personelin geçici görev yolluğunu karşılamak üzere 25 000 lir 

23İ000 23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar : 
Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 60 G00 000 
Atelye, tesisat, teçhizat ve işçilik giderleri 8L 900 000 
Yedek parça giderleri 57 225 000 

199 725 000 

Ivarayol'krı (1. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde 

Bıı miktardan 26 000 000 liralık kısmı proje kredisi ile temin ediledek makina ve teçhizat 
Nakden harcanmaz. 

23.543 Teknik personel ücretleri : 
Makina servisi teknik personelin ücretleri karşılığı olarak 9 000 000 lira teklif edilmiştir. 

23.644 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Makina hizmetleri teknik personel geçici görev yolluğunu karşılamak üzere 275 000 lira tekl 

23.561 Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Yedek parça ikmali için 32 000 000 lira teklif edilmiştir. 

23.563 Teknik personel ücretleri : 
11 yollan hizmetlerinde çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılamak üzere 2 000 000 lir 

23J564 Teknik personel geçici görev yollukları : 
11 yollan makina hizmetleri geçici görev yolluğu olarak 75 000 lira tleklif edilmiştir. 

23.571 Makina, teçhizat alımları ve büyük onanmlan : 
Proje kredisi 10 000 000 
Yddek parça ve avadanlık 30 000 
Program kredisi karşılığı alınacak makina bedeli 10 000 000 
Makina alınılan için Tl 000 0O0 
Nakliye ve gümrük masrafı 10 000 000 
Takım tezıgâh 2 000 000 
İşçilik 3 000 000 

76 000 000 

23.573 Teknik personel ücreti : 
Köy yolları makina hizmetlerinde çalışan teknik personelin yevmiyeleri karşılığı olarak teklif 

23.574 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Köy yollan makina hizmetlerinde çalışan personelin geçici görev yolluklanm karşılamak üze 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transferler 

Bölüm Madde 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satanalma bedeli : 
Devlet ve il yolları kamulaştırması için teklif edilmiştir. 

34.000 34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat : 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidatı karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz milletlerarası (kuram ve derneklere 1969 malî yılında üyelik aidatlarını 

35.000 3)5.210 % 1 ek karşılıklar : 
Aylıklar 6 313 000 
Hizmetliler ücreti 16 361 000 

22 674 000 X % 1 = 22(5 740 lira teklif edilimiştir. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
Emekliye ayrılacakları mu'htemel olanların emekli işlemlerini karşılamak üzere teklif edi 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
Sandık yönetim giderleri olarak 1909 yılı içinde Emekli Sandığına ödenmek üzere tok lif edi 

35.240 Diğer ödemeler : 
55 den eksik yaş farkları ve Ölüm tazminatlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

35.300 Sigortaya ödenecek genel yönetim primi : 
Maddeyi mu'hafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

35.710 Mahdut Mesuliyeti! Karayolları Kredi ve istiklâk Kooperatifi memur ve hizmetlilerin öğ-le 
Başbakanlığın ve Maliye Bakanlığının yazlarına göre Ankara merkezindeki memurların öğle y 

36JO0O 36.300 Geçen yıllar borçları : 
,Bu madde ödeneği her yıl borçları tasfiye et'mek için aktarma yoliyle ödenek temin etmek 
içinde 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde 

36.400 İlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetiııde artırmayı Maliye Bakanı yetkilidir.) 
İstimlâk ve tazminat dâvaları ile fiyat değişimi, sözleşme ihtilâflarının mahkemelere intik 
larda borcun karşılık tertibinin ''bulunmaması halleri karşısında borcun bu maddeden ödenm 

36J500 İstikraz ödemeelri (Konsolide borç) : 
Westingbouse firmasına ve Alman Mühimmat krddisine ödenlmek üzfere teklif edilmiştir. 

36.600 Geri verilecek paralar : 
Muhasdbei Umumiye Kanununun 48 ve 74 ncü maddelerine göre geri verilecek paraların öd 

36.700 Mütaabbit bono borçları : 
'307 saydı Kanuna göre çıkanlan iç ve dış bonolar karşılığı için teklif edilmemiştir. 

36.910 Amerikan teknik yardımları karşıhğı geçici hesabı : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

36.920 5582 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar karşılığı : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

GELİR GEREKÇESİ 

1. Karayolları Genel Müdürlüğü keridi kaynaklarından temin edeceği gelir karşılığı olarak 62.110 ncu 
desine 150 000 lira, 62.120 nci «ıkiralar ve taşımı- değerler gelirleri» maddesine 900 000 lira, 62.200 ncü «ta 
2 900 000 lira, 63.220 nci «rnütaahhitlerden almaç aik gecikme cezaları» maddesine 800 000 lira, 63.390 ncı «diğer 
l'ira, 63.400 ncü «bağışlar» madesine 1 lira, 63.50C ncü «gelir kaydolunacafk teminat akçeleri» maddesine 1 lira te 

2. 72.100 ncü «Hazine yardımı» maddesine 1 248 065 246 lira, 72.200 ncü «proje kredisi karşılıkları» ma 
«5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden alınacak paralar» maddesine 450 000 000 llira, 7 
nalküt» maddesine 10 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Rapor 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1968 malî yılı bütçesiyle yaptığı ve 1969 malî yılı bütçe tasarısına göre ya 
tayız. 

BİRİNCİ KISIM 

Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş, teşkilât ve görevleri 

Karayolları (lenel Müdürlüğü 1 . 3 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5539 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
Ancak, teşkilâtın gelişen İhtiyaçlara cevap verebilmesi için, mevcut kanunu 'tadil eden bir 'teşkilât, kanunu h 
Bu tasarının biran Önce kanunlaşması Karayolları Genel Müdürlüğünün dalı a verimli bir şekilde çalışmasın 
Teşkilât : 

Merkez Teşkilâtı; Genel Müdür, üç Genel Müdür Muavini, Genel Müdürlüğe bağlı Savunma Sekreterliği, H 
Organizasyon Metot Müdürlükleri, Murakabe Kurulu, Müşavirler ile 7 Daire Başkanlığı, Daire Başkanlıkların 
5 Sulbe Müdürlüğünden ve ayrıca bir Merkez Atölyesinden ibarettir. 

Taşra Teşkilâtı: 17 Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürlüklerine bağlı 106 Şube ve 2 Makina. ve İkmal Grup Şefl 
5539 sayılı Kanuna göre, Karayolları; Devlet yalları, il yolları ve köy yolları olmak üzere üç. -sınıfa aynim ış 
Devlet yalları; Önemli bölge ve il merkezlerini, demir, deniz ve hava istasyon, iskele, liman ve alanlarını birbi 

dır. 
İl yolları: Şehir, kasaba, ilçe ve bucak merkezlerini birbirine ve il merkezine ve komşu ildeki yakın ilçe 'm 

miryolu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlıyan yol 
Köy yolları: Devlet ve il yolları ağlarına gimıiyen diğer bütün yollar (köy yolu sayılır. 
Köy yolları, halen Köy İşleri Bakanlığına bağlı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünce tedvir edil 
Önemli turistik mahalleri mevcut 'yollara bağlıyan yollar' da, bedelleri turizm sektöründen alınarak Karay 

ve bakılmaktadır. 
Esas ögrevler : 
Devlet ve il yollarında; 
a ) Ekonomik ve teknik etütler yaparak yol ağlarını tesbit etmek ve öncelik sıralarına göre programlamak 
b)' Bu yollar üzerindeki köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve devamlı bakım altında bul mdurmak, 

KarayoHıarı G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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c) Yol ağlarının yapım, onarım, bakım ve diğer hususlarda teknik şart ve vasıflarını tesbit etmek, 
d)1 Yol ağlarının etüt ve projelerini yapmak, 
e)' Yolların emniyetle kullanılması ve korunmasına ait esas ve kaideleri tesbit etmek, yürütmek ve trafik te 

İKİNCİ KISIM 

Devlet ve il yolları hakkında genel bilgi 

a) Devlet yolları : 
Karayolları ağının esasını teşkil eden Devlet yolları, Bakanlar Kurulunun 12 . 8 . 1963 tarih ve 6/2104 say 

edilmiştir. 
1968 ta'kvim yılı sonu itibariyle, Devlet yollan ağının ancak 31 273 Km. si her havada açık ve yol vasfını taş 

ları uzunluğunun yıllara göre durumu tablo 1 de gösterilmiştir. 
Burada görüldüğü üzere, halen 3 765 Km. Devlet yolu her havada açık yol değildir. -Bunun 1 240 Km. sinde 
5 Yıllık Plân hedeflerinde de belirtildiği gibi, Karayolları ekonomik şartlara, turizme, trafik haemına ve s 

metrik ve fizikî standartlara 'göre yapılmakta ve onarılmaktadır. Devlet yolları ağının tamamının her 'havada 

Anaistikametler ağı : 
35 038 Km. lik Devlet yolunun 16 715 Km. si «anaistikametler» olarak adlandırılmış olup, sosyal ve ekonom 

toplamıştır. Bu ağ 20 yıllık trafik projeksiyona göre sınıflandırılmış ve yapılan varyantlarla fiilen serviste o 
metlerin 3 '519 Km. si I nei sınıf, 5 797 Km. si I I nci sınıf, 6 745 Km. si I I I ncü sınıf ve '654 Km. si IV ncü sın 

Anaistikametler ağının mevcut durumu ve ağa giren her yolun kendi sınıfının standartlarına getirilmesi h 
miştir. Buna göre, yol yapımı 3,5 milyar Tl. asfaltlama için 1,6 milyar Tl. proje ve kontrol giderleri için 750 m 
Tl. olmak; üzere 6 milyar 200 milyon Tl. lık bir malî porte ortaya çıkmıştır. 

Anaistikamet yolları dışında kalan 18 323 Km. yol için 6,5 milyar Tl. lık »bir masraf hesaplanmıştır. Bu es 
gerekli ödenek 12,7 milyar Tl. olmaktadır. 

YukardaM standartlar dışında, ihtiyaçların sonucu olarak ekspres yollar diye târiflenen bir sınıf daha ortaya 
rı üzerinde gerekli etütlere başlanmıştır. 

•Bu meyanda İstanbul geçişi ve Boğaz Köprüsü, İstanbul - Ankara - İskenderun gibi ekspres yollar ve büyük 
içi geçişleri bu hesabın dışında bırakılmıştır. 

Devlet yollarının yol standartlarına göre durumu ve geometrik standart bakımından sınıflandırılmaları ile büy 
ve 4 te gösterilmiş bulunmaktadır. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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b) i l yolları : 
Karayolları ulaştırma 'sisteminin anadaanarmı teşkil eden Devlet yollarının il yollariy'e ve il ycllannın da ¥6 
II yolları için IV ncü sınıf standart esas kabul edilmiştir. 
İl yolları ağı 23 907 Km. olup, 'bunun .16 895 Km. si 1965 ve 6 012 Km. si de .1966 yılında Kara yo Harı (Jene 

tadır. 

Böylece 'Karayolları bu il yollarının da her türlü hizmetleriyle görevlendirilmiş bulunmaktadır. 
İl yolları şebekesinin IV nci sınıf standarda getirilebilmesi için de takriben 6 milyar Tl. sına ihtiyaç görü 

ÜÇÜNCÜ KIlSliM 

Yatırımlar 

1969 yıh için ayrılmış olan 1 156 850000 Tl. lık yatırım esas itibariyle aşağıdaki dört bölüme ayrılmıştır 
1. 'Devlet yolları yatırımı 838 070 000 Tl. (Bütçede harcanamaz kaydı ile yer alan proje kredisi kar 
2. 11 yolları yatırımı 115 930 000 Tl. 
3. Turistik yollar 22 850 000 Tl. 
4. Köy yolları yatırımı 180 000 000 Tl. 

(Bütçede harcanamaz kaydiyle yer alan proje 
kredisi karşılığı 10 milyon Tl. dâhil). 

Toplam 1 156 850 000 Tl. 

1968 yılı tatbikatı ve 1969 bütçe tasarısı: 
Genel Müdürlüğün kuruluş yılından bu yıla kadar aldığı bütçe ödeneği Devlet, il ve köy yolları için 

miştir. 
1968 yılı harcama durumu tablo 7 de ve yapılan işlerin özeti tablo 8 de toplanmıştır. 
1969 yılı yatırımlarının bütçeye göre dağıtım şekli tablo 9 da işlerin cinsine göre dağıtım tablo 10 da göst 

A) DEVLET YOLLARI 
a) Etüt ve proje : 
İ. Plânlama, etüt ve proje işleri : 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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1969 yılı için bu masrafları karşılamak üzere 50 800 000 Tl. ayrılmış bulunmaktadır. Bu miktarın 
eliyle yapılacak etüt ve projelerin ödeneğidir. 

Ayrıca 8 milyon TL sı da toplam bedeli 2G 000 000 Tl. olan 2 nci Beş Yıllık Plân döneminde yapılması 
ve çevre yolları ile İstanbul - İzmit ve Pozantı - Adana etüt proje ve diğer- mühendislik hiz metleri iç 
melerinin 1969 yılma isabet eden kısmıdır. 

2. Kamulaştırma ve satmalmalar : 
1968 malî yılında kamulaştırma işleri için 112 000 000 Tl. ayrılmıştı. Bu ödenek, devlet yolları ve ka 

kamulaştırma ihtiyacına cevap verememiştir. Genel Müdürlüğün 1968 yılından intikal eden borçlarla birlik 
işler ve şehir geçişleri ve büyük projelerde kamulaştırılması gereken taşınmaz mallar için 1969 yılında 135 0 

b) Yol yapımı : 
Karayolları Genel Müdürlüğü yol ve yolla ilgili hizmetlerin bir kısmını emanet bir kısmını da ihale su 
Emanet çalışmalara aşağıdaki durumlarda müracaat edilmektedir : 
1. Sosyal, ekonomik, turistik ve askerî sebeplerden dolayı acele hizmete arzı düşünülen yapım faal 
2. Sadece geçit sağlanması gayesi güdülen çalışmalarda, 
:•>. Metraj ve keşfi tam olarak yapılamıyan ıslah ve onarım faaliyetlerinde, 
4. Tabiî âfetler ve heyelan sebepleriyle yollarda meydana gelen hasarların giderilmesinde, 
5. Mütaahhit bulunamıyan mahrumiyet bölgelerindeki çalışmalarda, 
6. Makineli mütaahhit cezbetmiyeıı küçük, perakende işlerde, 
7. Mütaahhit ad ve hesabına yaptırılacak işlerde ikinci bir mütaahhit bulunmadığı hallerde, 
8. Asfalt kaplama, yapım ve yenileme işlerinde, 
9. Normal bakım ve kâr mücadelesi faaliyetlerinde, 
10. Mevcut personel ve makiııa ile istenilen süre içerisinde yapılması mümkün olan işlerde. 
i Bu gibi işler dışındaki yapım ve onarım çalışmaları ihale suretiyle yürütülmektedir. Genel olarak işl 

nin kabîl olmadığı anlaşılmaktadır. 
Özet olarak; Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmalarında işin özeliklerine göre bir yol takibetmekte 

çalışmalarını emanet, geri kalan durumlarda daihale suretiyle yapmaktadır. 

1. İhaleli işler : 
1968 programının devam eden ihaleli yol yapımı bölümünde yer almış olan 19 işte ve 547 km. yol üzerin 

canmış ve 121 km. alt yapı 104 ncü km. üst yapı yapılmış ve geçen yıllarda üzerinde çalışılan kesimler 
yol trafiğe açılmıştır. 

Karay olları G. Md. Bütçeli (S. Sayısı : 1173) 
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Ancak, bu programla yapılan işlerden Düzce - Akçakoca, Ereğli - Alaplı, Keskin 60 no. 1u Devlet yol 
sebebi ile ripaj yapılması, sanat yapısı ve tahkimat işlerinin artması gibi müebir sebeplerle iş miktarı % 
edilerek bakiye işlerin ikmali için emanet programa aktarılmıştır. (Devam eden ihaleli işler tablo 8/A) 

Ayrıca yeni ihale programında yer almış olan işlerden Elâzığ - Maden - Kalemdan ve Yeniçağa - M 
işler de yıl sonuna kadar ihale edilmek üzere etüt proje ve keşifleri üzerinde çalışılmaktadır (Tablo 8/A 

1968 yılı ihaleli işler çalışmaları sonucunda : 
Yalova - İzmit yolunda memnuniyet verici ilerlemeler kaydedilmiş büyük miktarda sahil tahkimatı işler 

tirilerek trafiğe açılmıştır. 
Yatağan - Muğla yolunun 18 km. si, Keskin - 60 no. lu Devlet yolunun 22 km. si bitirilmiş, Bozüyük -

kaba tesviyesi yapılmıştır. 
Ayrıca Karadeniz sahil yolu ihalelerinde mühim miktarda tahkimat işleri yapılmış ve Hopa - Borçka y 

açılmıştır. 
Balıkesir - Edremit yolu ve Balıkesir geçişi içinde 13.5 km. nin toprak tevsiyesi 8 km. nin üst yapısı v 

içindeki Salhane köprüsü ile bir demiryol üst geçişi gKbi önemli işleri bitirilmiştir. 
1969 yılında devameden ihaleli yol yapımı işleri için 143 620 000 Tl. ayrılmış olup bu ödenekle topla 

çalışmalara devam edilecektir. Taahhüt işlerinde 1969 yılndaki çalışmalar sonunda 161 km. alt yapı, 151 
yıllar üzerinde çalışılıp da trafiğe açılmamış kesimlerle birlikte toplam olarak 161 km. yol memleket hizmet 

Buna ilâve olarak toplam uzunluğu 349 km. olan 5 aded yeni iş, ihalelerini sağlamak amaciyle progr 
yıl içerisinde taahhüde bağlanacaktır. Bu ihalelerle, Uşak - Abide, Sivas - Malatya ve Karakurt - 'Sarıkam 
li istikametler ele alınmış olacaktır. 

(fetanbaıl - Hopa Karadeniz sahil yolu ), (Ankara - Sivas - Erzurum - Karış - Rus hududu), (Ankara - Siv 
(Ankara - Kayseri - Malatya - Elâzığ - Van), (Edirne - İstanbul - Ankara - İskenderun - Antakya), (İpsala 
(Adana - Gaziantep - Mardin - Hakkâri - İran huduıt yolu), (Cizre - Silopi - Irak hududu), (TJrfa - Akçakale 
karnet yollarının eksik: kesimleri' de ele alınacak, gerek komşu memleketler ile irtilbaıt yolları, gerekse yurt i 
kûr yolların bitirilmesi yolundaki çalışmalar sürattendirilecektlir. 

2. Emanet işler : 
ıl968 yılında 115 150 000 Tl. harcanarak toplam uzunluğu 2 113 Km. yol üzerinde 38 aded şantiye halinde 

üst yapı işleri tamamlanarak daha önceki yıllarda yapılan kesimlerle birlikte 511 Km. yol trafiğe açılmış bu 
Buna ilâve olarak 1968 yılında yeniden ele alınmak üzere 18 aded iş programa dercedilmiş ve bu işler i 

Km. alt yapı 33,6 Km. üst yapı bitirilmiş ve 32,6 Km. yol trafiğe açılmıştır. (Tablo: 8/B) 

Not : Emanet iğlerde makina amortismanı, yedeTn parça masrafları ve idari masraflar hissesi dâhil değildir. 
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Bütün, bu emanet çalışmalarla : 
(Tablo 8/B) nin tetkikinden de görüleceği gibi Bulgaristan'la ikinci bir bağlantıyı sağlıyacak yol ikmal 

(Bayraklı - Halıkpınar), (Germece - İskilip), (Yozgat - Sorgun), (İskenderun - Antakya), (Cizre - Şırnak - Ul 
(Karakurt - Zaraphame) ve daha bir çok önemli anaistikametteki yol kısımları bitirilmek suretiyle 543 'kilome 
tine arz edilmiştir. 

1969 yılı devam eden ve yeril emanet yol yapım programlarında ayrılmış bulunan cem'an 132 600 000 T 
uzunluğu 2 293 Km. yol üzerinde yapım çalışmaları yapılacak 530 Km. alt yapı, 830 Km. üst yapı tamamlanm 
caktır. 

Bu çalışmalarla bilhassa İstanbul için çok önemli olan çevre yolu (İstanbul - İzmir ekspres yolu) ile İzmir 
nar), (Eşrefpaşa - Kızılçullu - Kemer - Halkpınar) yollarında önemli işlere girişilecektir. 

Ayrıca (Toprakkale - Bahçe - Kömürler), (İskenderun - Antakya), (Sinop - Gerze - Alaçam), (Elâzığ -
!ip - Eruh - Şırnak), (Sürmene - Of), (Sümle - Hopa), (Derepazarı - Rize), 

(Karacabey - Bursa) (Sivas - Yıldızeli) gibi bir çok büyük projelerde hamleli çalışmalar yapılmakla bera 
mesine gayret edilecektir. 

C) ONARIMLAR : 
1. Proje onarımı : 
Bu çalışmalar mevcut yollanın' geometrik ve fizikî standartlarını süratle yükselterek asfaltlıyabilımek i 

Genel olarak büyük bir kesimi ile geometrik yapısı mevcut trafik için kifayetli olan yolların asfaltlanması iç 
larımın memleketimize büyük faydalar sağladı ğı apaçık meydandadır. 

1968 yılında 42 500 000 Tl. harcanarak cem'an 2 345 Km. uzunluğundaki yol üzerinde 26 şantiye halinde 
138 Km. yolun alt yapısı ve 411 Km. yolun üst yapısı İyileştirilerek 374 Km. yol trafiğe açılmış bulunmaktad 

Keza 196S yılı yeni projeli onarım program na dercedilmiş bulunan toplam uzunluğu 1 860 Km. olan 3 
292 Km. alt yapı, 542 Km. üst yapı yapılmış ve 463 Km. si trafiğe açılmıştır. (Tablo 8/C) 

1968 programının devam eden ve yeniden ele alman projeli onarım çalışmalariyle (Tablo 8/C) de görüldü 
Bodrum), (Manisa - Turgutlu), (Ankara - Çankırı), (Yavaş ayrımı - Develi), (Bingöl - Muş), (Urfa - Viranş 
(Görele - Harşit), (Horasan ayrımı - İran hududu), (Kastamonu - Taşköprü) gibi daha birçok yolların önemli 
takviye edilmek suretiyle asfaltlanmaya hazırlanmıştır. 

1969 yılı projeli onarımı devam eden 47 işte yeniden programa alınan 21 iş ki, cem'an 68 işte çalışılacakt 
Bunlardan devam eden işlere 55 100 000 Tl. yeni işlere 25 400 000 Tl. olmak üzere cem'an 80 500 000 Tl. 
Bu programla cem'an 4 969 Km. yol üzerinde çalışılarak 500 Km. alt yapı ve 1 050 Km. üst yapı yapıla 

tir. 
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Bu program çalışmalaıiyle geçen yollardan devam edilen yolların önemli kesimlerinin tamamlanarak asfalt 
Ayrıca yeniden programa alınmış olan (Tekirdağ - Hayrabolu), (Yatağan - Milas), (Tokat - Oamlıbel), 

nu - İlgaz - Tosya), (Ayrım - Yahyalı) ve daha birçok yol kesimleri de .iyileştirilerek asfalt mevsimine yetişti 
lacaktır. 

2. Geçit onarımı : 
Bu isim ile anılan çalışmalarımız, yollarımızın bâzı kesimlerinde geçidin iyileştirilmesi için yapılan hizmetler 
1968 malî yılında devam eden ve yeni geçit «narımı işleri için toplam olarak 20 135 000 Tl. harcanmış v 

yolun alt temel ve temeli iyileştirilmiştir. (Tablo 9/d) 
1969 yılında devam eden ve yeni geçit onarımı için 14 950 000 Tl. ayrılmış bulunmaktadır. 
Bu ödenekle yaklaşık olarak 187 Km. yolun alt yapısı ve 340 Km. yolun üst yapısı iyileştirilecektir. (Tab 

D) ŞDHİRİÇİ GEÇİŞLERİ : 
Yapılmakta olan Devlet ve il yolları ile halen trafiği sağlamakta olan yolların şehir geçişlerinin dar boğaz 

sıhhi bakımdan arzu edilmiyen problemler doğurduğu bir vakıadır. Bu geçişler âdeta mütemadi bir geçişin 
Bu problemi Karayolları, önemine göre 2 grupta mütalâa etmektedir: 
1. Standart olarak yapılan yolların üzerindeki şehir geçişlerini uygun standartta yapmak, Ancak bu çözü 

yük paraya ihtiyaç göstermektedir. (İstimlâk, proje ve inşaat bedellerinin yüksekliği dolayısiyle) imkânlar n 
bulundukları yolların ihaleleri ile birlikte ele alınmıştır. (Örnek: İzmit, Bolu, Ankara çevre yolu, İzmir geçişi 

2. Mevcut şebeke üzerinde olup, bugün için geometrik standartlarının ıslahına çeşitli nedenlerle el atılam 
değilse toz ve çamurdan kurtarılması amaeiyle bu geçişlerin kaplama durumunu ıslah etmek. Bu suretle hem 
hem de sıhhi ve diğer mahzurlar asgariye indirilmiş olacaktır. 

Bu gaye ile geçen yıllardan programa alınmış 18 aded şehir içi geçişine 1968 malî yılı içinde devam edilm 
yolun kaplaması yapılmıştır. Ödenek yetersizliği dolayısiyle programa yeni hiç. bir iş alınamamıştır. 

1969 malî yılında devam eden yeni şehir içi geçişleri için 7 750 000 Tl. ayrılmış bulunmaktadır. Bu öde 
vam edilecek, 52 aded şehir içi yeniden ele alınacaktır. 

Bunun haricinde mevcut küçük kasaba .geçişlerini toz ve çamurdan kurtarmak için önemli görülen 92 aded 
görülmektedir. 

E) BİTÜMLÜ KAPLAMA YAPIM VE ONARIMI : 
1968 yılı içinde yatırım bölümünden 97 000 000 Tl. harcanmak suretiyle yeni yapım ve onarım olarak : 
1 505 Km. sathi kaplama, 

231 » beton asfalt, 
55 » radmiks, 
44 » penetrasyon makadamı, 
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138 » bitümlü temel yapılmış ve program yılı başında 13 800 Km. olan toplam asfalt yol uzunlu 
15 025 Km. ye çıkarılmıştır. 

1969 yılında bütçeye konan 101 650 000 Tl. ile yapım ve onarım olarak; 
1 996 Km. sathi kaplama, 

165 » beton asfalt, 
50 » rodmiks, 
30 » penetrasyon makadam, 

120 » bitümlü temel yapılacaktır. 
Bu suretle 1969 yılı «onunda yol uzunluğu 1968 deki artışa nazaran % 40 artışla 1 710 Km. artırılmış ve 
1 426 Km. beton asfalt, 

108 » penetrasyon makadam, 
802 » rodmiks, 

14 399 » sathi kaplama olmak üzere toplam olarak 16 735 Km. ye çıkarılmış olacaktır. 
Günlük trafiği 100 ün üstünde olan yolların asfalt kaplanması trafik emniyeti ve işletme masrafları yön 

trafik hacmi bu miktarın üzerinde olan Devlet yollarının uzunluğu 25 000 km. civarındadır. 
Bu sebeple asfaltlama faaliyetlerinde ilk hedef, Devlet yolları üzerindeki toplam kaplamalı yol uzunluğun 
Hızım etin arzu edilen seviyeye çıkarılması için, bütçe imkânlarının artırılması gerekmektedir. 

F) TESİS YAPIMI VE ONARIMI : 
1968 malî yılında 28 700 000 Tl. harcanmış ve 1968 programında bulunan işlere devam edilmiştir. Gen 

ve hizmete açılmıştır. Geri kalan kısım 1969 da tamamlanmaya çalışılacaktır. 
1969 yılı Bütçesinde ayrılan 26 850 000 Tl. ile; 1968 yılından başlanan işlere devam edilecek, ayrıca 1966 

Mart ayında faaliyete geçmiş olan Bursa, Kastamonu ve Sivas bölgelerinin atelyeleri, diğer tesis ve sosyal tes 
Müdürlüğüne devri dolayısiyle açılması zorunlu bakım ve şube tesislerinin yapımı işlerine devam edilecektir 

Yollarımızın nizami yükler dışında ağır trafiğe mâruz kalmalarını önlemek üzere gerekli yerlerde tartı 
mında da yer verilmiştir. 

Yarma ve imlâ şevlerini erozyona karşı korumak, yan derelerin getirdikleri rüsubatı ve su tahriplerini ö 
kenarını ağaç türleri ile süslemek, sürücü ve yolcuların tabiî ihtiyaçlarını karşılamak ve trafik kazalarını 
yapılmasıyle yol estetiğine hizmet etmek maksadiyle yolların kenarında oto park ve dinlenme yerleri yapma 

Yolların üzerinde devamlı olarak artmakta olan trafiğin gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak, bu alanda 
dir. 

G) KÖPRÜLER, : 
Devlet yolu ağında toplam uzunluğu 98 200 m. olan 2 850 aded 10 m. den büyük köprü mevcuttur. 
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Bunların toptan uzunluğu 49 800 m. olan 1 300 adedi standartlara uygundur. 
Toplam uzunluğu yaklaşık olarak 13 000 m. olan 400 adedi daha düşük standartta ve dar olmakla bena 

-bunların şimdilik yenilenmeleri düşünülmemektedir. 
Köprülerin dar ve taşıma kapasiteleri düşük olmalarından dolayı yenilenmesi gerekenlerin sayısı 1 150 

Bunlara ilâveten yeni varyantlar, alt ve üst geçitlerin temini dolayısiyle takriben 250 aded 7 600 m. boyda k 
Toplam olarak .1 400 aded, 43 000 m. boyunda köprünün yapılması gerekecektir. Devlet yolundaki köprüler 

17 000 Tl. olduğuna göre takriben 730 000 000 Tl. na ihtiyaç vardır. 

1. Köprü yapımı : 
Devlet yollarında ihaleli köprü yapımı için 1968 malî yılında 13 000 000 Tl. harcanmıştır. Bunlardan 

köprü bitirilmiş bulunmaktadır. 
Emanet köprü yapımına 1968 malî yılında 22 000 000 Tl. harcanmıştır. Yıl içinde tamamlanan köprü 

1 200 m. dir. 
1969 bütçesinde, devam eden ihaleli köprü yapımı için 14 000 000 Tl. ve yeni ihaleli işler için 850 000 T 

Tl. ayrılmıştır. Yeni ihaleli işlere ayrılan ödenekle ancak toplam uzunluğu yaklaşık olarak 400 m. olan 12 k 
1969 yılında, devam eden emanet işlere 10 000 000 Tl. ve yeni işlere 2 500 000 Tl. olmak üzere, toplam ola 

net işler için ayrılan ödenekle ancak toplam uzunluğu yaklaşık olarak 200 m. olan 6 aded köprünün yapımı Ka 

2. Köprü onarımı : 
1968 yılında devlet yolu köprü onarımına 9 500 000 Tl. harcanmıştır. Hasara uğrıyan köprülerin onarımı, g 

işlerinde kullanılmak üzere malzeme alınarak çeşitli köprülerde tabiiye, kardöken, pere, gido, mahmuz v 
1969 yılında bu hizmetler için 8 970 000 Tl. ayrılmıştır. 
Bu ödenekle; köprülerin temellerinde, kârgir, beton ve demir kısımlarında meydana gelen hasarların g 

pılan tahkimatların yeterli bir duruma getirilmesine çalışılacak, sel baskınları ve diğer sebeplerle yıkılan 
bilmesi için geçit köprülerinin inşa edilmesine ve hasarları için malzeme stoku yapılmasına başlanaca 
ne devam edilecektir. 

H) MAKİNA VE TEÇHİZAT : 
1. 1968 yılında makina ve teçhizat alımları onarımları için 194 000 000 Tl. ödenek: verilmiştir. Bunun 

olduğundan, nakden harcanamamıştır. 
Keban barajı ile ilgili olarak yapılacak yollar için sipariş edilen makina ve yedek parçaların hepsi 

miştir. 
Amerika Birleşik Devletlerinden teımin edilen 15 000 000 dolârbk ikinci bir makina ve teçhizat kred 

çanın % 100 ü siparişe bağlanmış ve halen % 30 teslim alınmış, % 30 kadarı gümrüklere gelmiş bülunımalk 
«»onuna kadar yurda gelmiş olacaktır. 
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2. 1969 malî yılı için yatırımlardan makina ve teçhizat için ayrılan ödenek 209 000 000 Tl. dır. Bu meb 
dileri için konduğundan nakden harcanamaz. 

Mevcut 88 183 400 dolarlık parkın halen % 8,5 u yerli imalâtı makinadır. Bunun Türk parası olarak 
Bu yıl ihtiyacımız olan yedek parçanın % 56 sı yerli imalât olarak piyasadan karşılanmaktadır. 
1969 malî yılında yerli imalât yüzdesinin 58 olacağı umulmaktadır. 
Devlet yollarında 1968 yılı yatırımları gerçekleşme oranı, 
Devlet yollarında 1968 yılında öngörülen yatırım miktarı 854 361 500 Tl. dır. 30 . 11 . 1968 tarihine g 

708 201 735 tir. Bu durumda aynı tarihteki yattrım gerçekleşme oranı şimdiden 82,9 a ulaşmıştır. (Tablo -
C) BÜYÜK PROJELER : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen büyük ulaştırma projelerinden İstanbul Boğaz Köprüsü ve 

ekspres yolunun İstanbul - İzmıit ve Pozantı - Adana kesimleri üzerinde çalışmaya başlanmıştır. 
Bunlardan İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu etütleri 1954 yılından beri devam etmektedir. 1956 da, mü 

dan hazırlanan raporda çevre yolunun derhal, boğaz geçişinin ise 1970 lerde yapılması tavsiye edilmişti. Rapord 
torlu taşıt sayısı, trafik hacmi ve ekonomik gelişmenin 1965 senesinde tahakkuk etmiş olması,, köprü yapımının 
ortaya çıkarmıştır. 1956 senesinden beri memleketimizdeki gelişme ve değişen şartların değerlendirilmesi için 
yaptırılmıştır. Fizibilite etüdünün bâzı önemli hususları aşağıya dercedilmistir : 

a) Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesinin ekonomik iç rantabilâtesd % 14,7 dir. Bir alt yapı projesi için bu ço 
b) Yalnız köprüden geçen vasıtalardan alınacak ücretlerle projenin tüm bedeli 1987 senesine kadar % 7,5 

dir. 
e) Boğazı geçen vasıtaların muhtelif seneler için ünite geçiş maliyeti aşağıdaki cetvelde gösterilmişti 

1973 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 

Araba 
vapuru 

ile 
Tl. 

17,03 
16,52 
14,61 
13,78 
12,96 
12,44 

Köprü 
dle 
Tl. 

11,48 
9,01 
6,31 
4,71 
3,71 
3,04 
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d) Boğazı ilerikii yıllarda geçeceği tahmin, edilen günlük ortalama vasıta sayısı şöyledir : 

1968 12 000 
1973 22 000 
1975 28 000 
1980 40 000 
1985 55 000 
1990 74 000 
1995 87 000 

Bugüne ikadar yapılan proje çalışmaları maliyet hakkında oldukça hasas keşif yapmaya imkân verecek 
göre projenin tüm maliyeti 1,5 milyar lira olup b m u n 445 milyon lirası kamulaştırmaya, 350 milyon lirası B 
Kını. olan proje, 19,5 Km. yol ve 2,5 Km. uzunluk ı iki. büyük köprüyü, yani Boğaziçi ve Haliç kö millerini i 
olup giriş - çıkış kontrollüdür ve hız yolu fearakterindedir. Boğaziçi asma ıköprüsü anaaçıkhğı 1 074 m. ve 
sü ise 1 000 m. uzunluğunda olacaktır. 

Proje, İstanbul'a Doğu'dan ve Batı'dan 'gelen devlet yollarını bağlıyacağı gibi, İstanbul şehiriei ulaşımı 
Şehirlerarası yollarda süratle artan trafik ih'iyacını karşılamak ve yüksek süratle ve emniyetle ulaşımı 

lerde olduğu gibi ekspres yolların yapılması zaruri hale gelmiştir. İlk olarak İstanbul - İskenderun istikâ 
bul - İzmit ve Pozantı - Adana kesimleri ele alınmıştır. Her iki kesimde etüt ve proje çalışmaları süıatle il 
yapım çalışmaları 1968 de başlamış olup 1969 da devam edilecektir. 

B) İL YOLLAEI : 
1966 yılında 23 907 Km. ,lik di yolu :ağı Karayolları Çenel Müdürlüğüne devredilmiştir. 
Ancak gerek bâzı il yollarının ağa alınması, gerek yeniden yapılan ölçümler 11 yolu ağının 24 258 Kın. oldu 
11 751 Kim, yolda yaz ve kış geçidi vardır (943 Km. si asfalt) 
10 654 Kın, yolda yaz geçidi vardır. (519 Km. çok zor geçit verir.) 
1 862 Km. yol motorlu taşıtlara geçit vermemektedir. 
Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilen il yollarının gerek geometrik ve 'gerekse fiziki standartları 

a) Etüt ve proje : 
1969 malî yılında Genel Müdürlüce ele alınacak olan il yollarının etüt ve; proje işleri için 5 065 000 Tl. a 
b) Yol yapım ve onarım : 
İl yolları yapım ve onarım için 1968 malî yılında, 46 900 000 Tl. harcanarak 1 167 Km. yolun alt yapısı ve 

miştir. (Tablo 8/E) 
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11 yollarından bir kısmı yaz - kış geçit verir durumdadır. Geri kalan yolların bir kısmı muayyen zamanlar 
zemesi noksan olan yollar, diğerleri ise sanat yapı "iz ve tesviyesiz hamyol durumundadır. Bu yolların biran evv 
le. 1969 malî yılında muayyen zamanlarda geçit v ren yollarda sanat yapısı ve malzeme noksanlarının tamaml 
hamyollar ise yapım olarak ele alınacaktır. 

Bu maksatla devam eden ve yeni onarım (isleri için 8 300 000 Tl. ayrılarak 141 Km. yolun alt yapısı ve 480 E 
M yolları yapımı için ise 38 400 000 Tl. ayrılmış olup bununla 546 Km. yolun alt yapısı ve 1 016 K«i- yolun üst 

iler ne kadar iil yollarında süratle yaz kış geçit sağlanması üzerinde durulmakta ise de bera^*' ayrılan ö 
c) Şehir içi geçitleri : 
1968 yılında devam eden şehir geçitlerine 100 000 Tl. harcanarak 0,5 Km. yolun kaplaması yapılmıştır. 
1969 yılında ele alınacak şehir içi geçitleri için 3 500 000 Tl. ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekle yaklaşık ola 

caktır. 
Devlet yollarında izah edildiği üzere, il ydları üzerindeki kasaba geçişleri de aynı önemi haiz olduğunda 

na ihtiyaç, vardır. 
d) Bitümlü kaplama yapımı : 
1968 yılında, yatırım bölümünden 3 000 000 Tl. harcanmak suretiyle yeni yapım ve onarım olacak 306 Km. 

sonunda 641 Km. olan toplam asfalt yol uzunluğu yıl sonunda 153 Km. ilâvesiyle 794 Km. ye çıkarılmıştır. 
1.969 yılında, bütçeye aynı bölümden konan 5 000 000 Tl. harcanmak suretiyle yapım ve onarım olarak, 
229 Km. sathi kaplama ve 
5 beton asfalt yapılacaktır. 

Böylece, kaplama uzunluğu 1969 yılı sonunda 200 Kim. artırılacak ve il yollarındaki (kaplamalar : 
970 Km. sathi kaplama 

8 rodmiks kaplama ve 
10 beton asfalt kaplama olmak üzere toplam ola'*:!; 994 Km. ye çıkarılmış olacaktır. 

e) Köprüler : 
İl yolları ağında 10 m. den. büyük köprülerin yaklaşık adedi 1 200 olup, boyları 42 000 m. dir. Bunların içind 

yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca hiç. köprü olnııyan takriben 900 yere 28 000 m. köprü yapılması gerekmekt 
tulünde 1 600 ad. köprü inşa edilmelidir. 

İl yollarında ortalama metre tul köprü yapımı maliyeti 15 000 Tl. olduğuna göre 750 000 000 Tl. sına ihtiyaç 
1. Köprü yapımı : 
1969 bütçesine il yolu köprü!eni yapımı için 18 150 000 TL konmuştur. 
1968 malî yılında ihaleli il yolu köprü yapımına 10 000 000 Tl. harcanmış ve yıl içsin d e toplam uzunıluğu 1 

miştir. 
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Emanet olarak ele alınmış olan köprülere 6 800 000 Tl. harcanmış ve toplamı uzunluğu 1 035 m olan 27 a 
1969 yılında devam eden ihaleli işler dçin 12 500 000 Tl. ve devam ,eden emanet işler için de 2 500 000 
1969 yılında yeni ihaleli işleri iiçin 500 000 Tık ayrılmış olup bununla toplam uzunluğu yaklaşık olarak 

başlanacaktır. 
Yeni emanet işler için lise 1 650 000 Tl. ayrılmış olup bunumla toplam uzunluğu yaklaşık olarak 180 m ol 
Ayrıca, 1968 malî yılımda Köy İşleri Bakanlığından alman tahsisatla köy yolu köprülerinin ilmik-M işlerin 

luğu 1 333 m. olan 32 köprü linşa edilmiş ve emanet köprü yapımına ise 3 000 000 Tl. harcanmış v<> toplam, 
ve betonarme köprü yapılmıştır. 

2. Köprü onarımı : 
1968 yılında il yolu köprü onarımına 4 500 01)0 Tl. harcanmıştır. Bununla,; hasara uğrıyan köprüler ona 

tahkimat işlerinde kulllanıılmıak üzere malzeme satınalmarak çeşitli köprülerde onarım işleri yapılmıştır. 
1969 yılında aynı hizmetler için 3 440 000 Tl. ayrılabiliriiştir. 
F) Makina ve teçhizat : 
1969 yılında ili yollarının yapını ve onarım işlerinde çalıştırılacak makina ve teçhizatın bütün giderleri 

tadır. 
G) İl yollarında 1968 yatırımları gerçekleşme onarımı : 
1968 yılında il yolları yatırımları içıin öngörülen yatırım miktarı 112 milyon liradır. Tablo 7 de gör 

harcanan miktar 77 070 283 Tl. sı dır. Bunagöre, yatırımın gerçekleşme oranı % 68,8 olmaktadır. Devlet yoll 
layıs'iyfle ödenememiş borçların da ilâve edilmesi halinde bu nisbet yükselmektedir. Zaımanuula. nakit sa 
yıl sonuna kadar harcanacağı ve yatırında rm % 1 00 gerçekleşeceği muhakkaktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Cari harcamalar 
1968 yılı bütçesinde cari harcamalar içıin 317 882 756 Tl. sı ayrılmıştır. Bu miktarın 33 933 458 Tl. sı hakiki 

ve ücretleri ile diğer idari 'giderlerdir. Geriye kalan miktar ise, Devlet, il ve köy yollarının yol bakımı, k 
lama bakıımı ve trafik hizmetleri ile bu işlerde ç-ılışan makine ve teçhizatın giderleridir. 

Milyarlar değerindeki karayolu yatırımlarının muhafazasının ne kadar önemli ve gerekli olduğu mey 
1969 malî yılı bütçesinde cari harcamaların karşılanması için 450 000 254 lira ödenek ayrılmıştır. 
Bu miktarın 30 601 850 Tl. sı Köy İşleri Bak in lığı eliyle köy yollarına sarf edilecektir. Geri k dan 419 

mı ise gerçek cari giderler karşılığıdır ki, memur maaş ve ücretleri ile yönetim giderlerinin toplamıdır. 
Bu durumda, 1969 bütçesindeki (A/ l ) cari harcamalar cetvelinin 385 508 986 Tl. sı Devlet ve il yollarını 

ları ile trafik hizmetleri ve bu işlerde çalışan makina ve teçhizatın zaruri giderlerimin karşılanması işine aitt 
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Yatırımla ilgisi olan bakım hizmetlerinin cari harcamalar cetvelinde mütalâa, edilmesi, cari harcamaların fuzu 
maktadır. Sadece idari masrafları bulunan kurulıışlarm cari harca m alarma, konan kayıtların, yatıran hacmi ve k 
kım. hizmetlerine uygulanması ıbu hizmetlerin büyük ölçüde aksamasına, sebebolacaktır. Bu sebeple 'bakım hizm 
ri harcamalar cetvelinden çıkarılıp ayrı l>ir bölümde meselâ «Bakım ve idame giderleri» başlığı altında toplanmas 

a) Devlet yolları bakımı : 
1968 yılında 33 724 km. yolun normal bakımı yapılmıştır. 1969 yılı'bakım tulü, 405 km. lik bir artışla 34 02 

km. fazlası ile 28 277 km. vsi üzerinde devamlı, 2 996 km. si üzerine imkân bulundukça olmak üzere toplam olara 
lî yılında Devlet yollarının bakımı için 245 708 985 Tl. ödenek ayrılmıştır. 

1969 yılı için cari harcamalar içinde mütalâa edilen bakım ödeneğinin hizmetler için yeterli olduğu kanaatine 

b) Trafik hizmetleri : 
1969 yılında trafik hizmetleri için 22 260 000 Tl. ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekle ve âzami tasarrufa riayet ed 

lecektir. 'E zeüimle; 
1. — Mevcut Devlet ve il .yolları ağının tehlike, ihbar, yasak ve tahdit, bilgi işaretlemesine devam 'edilecek, bu 

halar revizyona tabi tutulacak, ret'lektif malzeme temin edilobilirse 'bunlar reldektiı hale getirilecektir. Ret'lekti 
mininde zorluk çekilmektedir. 

1968 yılında 5 133 km. yol son standartlara göre yeniden işaretlenmiş 29 281 km. yolda da revizyon yapılmış 
işaretlenecek ve 29 658 km. yolun işaretleri gözden geçirilecektir. 

2. — Yollarımızdan yerli ve yabancı yolcuların ('yolu kullananlarm) daha fazla istifadesini sağlamak amacı il 
konan yer, yön ve uzaklık işaretlemesine 1969 yılında devam edilecektir. 

1968 yılında, ana ve turistik yolların büyük kısmının işaretlenmesi yapılmış, yeterli ebatta ve ret'lektif olarak 
düz kadar 'görünüş sağlamış, dolayısiyle faydalılık ııisbcti artmıştır. 

Bu tip işaretleme 1968 yılında 11 661 km. yola yeniden uygulanmış evvelce işaretlenen 3 543 lan. yolda ise ye 
kesinin eksik yerleri ta'mamlanacaktır. 

3. — Trafik kazalarını azaltmak ve trafiği tanzim etmek için kullanılan yol çizgileri 1969 yılında yeni getirile 
ha süratli çizilecektir. 

1968 yılında 4 249 km. yokla çizgi işlemi yapılmış boya temin edilemediği için çizgiler yenilenemcıniştir. Bu 
km. yol çizilecektir. 

4. — Yolların kenarlarını belirten ve gece far ışığında parlıyan reflektörlerle teçhiz edilmiş kenar taşlarının 
cektir. 

1968 yılında 5 360 km. yol, kenar taşı ile teçhiz edilmiştir. 1969 yılında ise 5 452 km. yola yaklaşık olarak 21 
ların reflektörleri için plâstik reflektör araştırmalarına başlanacaktır. 
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6. — Sabit ağırlık kontroluna 1968 yılında devanı, edilmiştir. Taşıt ve personel yetersizliğinden dolayı sa 
ına yapılabilımiştir. 196l8 yılında ithal edilen seyyar ıtartı cihanları ile 1969 yılında bütün yurt sathına, teşmil 
istasyonları için telsizli ve sirenli 34 taşıta ihtiyaç vardır. 

1966 senesinde yurdumuza 680 milyon Tl. ye mal olan trafik İcaza 1 arını azaltlrnaik için gereken trafik 'kon 
ğünce yapılan yardıma taşıt imkânsızlığı ve ödenek yetersizliği dolayısiyle ara verilmiştir. Bu yıl verilen öd 
se Uygulanmak üzere bu hizmetin ihdası için muhtelif merhaleleri bulunan bir plân hazırlanmıştır. Bu plâna, 
fazla, trafiği olan yollara, sonra bütün anaistikamet yollarına bilâbara bütün yurt sathına bu hizmet götürülebile 

Bu plânların malî porteleri günlük ortalama trafiği 1 000 taşıttan fazla olan yolları kapsayan ıbirinci m 
lama günlük trafiği 500 taşıttan fazla olan yolları 'kapsayan ikinci merhale için ilâveten 10 261 215 Tl. 'dır. 
şıt gereklidir. 

'Bu plânın uygulanması sonunda mevcut trafiğin % 80 ine yakın bir kısmı kontrol altına alınmış bulunaca 

c) Bitümlü kaplama bakımı : 
1968 yılında cari masraflar 'bölümünde verilen 24 664 070 Tl. ile 1 770 km. sathî kaplama yenilenmesi ve 
1969 yılında aynı bölümden 32 830 (XX) Tl. sı ayrılmıştır. Bununla .1 800 km. sathî kaplama yenilenmesi 

çalışılacaktır. 
d) Makina ve teçhizat : 
Balalın işlerinde çalışan makina ve teçhizat yedek parça ikmali için 7 000 000 Tl. ayrılmıştır. 
Bakını işlerinde çalışan makinalarm yedek parça giderleri 20 000 000 Tl. tahmin edilmektedir. Aradaki far 

dirde bakım işleri birinci derecede önemli mütalâa edildiğinden, bu fark yatırımlardan karşılanması dolayısiyl 

e) il yollan bakımı : 
1968 yılında 21 143 km. yolun normal bakımı yapılmıştır. 1969 yılı normal bakıim tulu 22 396 km. dir. 

10 645 km. 'sinde yazın 'geçit verilmektedir. Kar mücadele tulü ise, 4 473 km. daimî, 7 278 km. imkân bulund 
1969 malî yılın'da il yollarının normal bakımı için ayrılan 33 500 000 Tl. ödenekle, programda buluna 

cadelesinin yapılmaısun'a çalışılacaikltır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Teklif ve temenniler 
1. Tahsisat durumu ve ek ödenek tadepleri : 
Karayolları Genel Müdürlüğüne verilen bütçelerle alınan ek ödenekler 1966 yılından itibaren aşağıdaki du 

-Mm an Harcanmıyaaı 
Verilen bütçe ek ödenek Toplanı ödenek 

1966 1 056 606 95 000 1 151 606 8 362 
1967 1 172 636 80 400 1 253 036 10 287 
1968 1 375 594 175 000 (Teklif) 1 550 594 8 000 ( 
1969 1 546 713 

Not: 1. Rakamlar 1 000 Tl. sini ifade eder. 
Not: 2. Köy İşleri Bakanlığınca sarf edilen miktar bu rakamın dışındadır. 

Durumun tetkikinden de anlaşılacağı üzere Karayolları Genel. Müdürlüğüne yapmakta olduğu işleri karşıla.y 
1)ilâ)ha,ra zaruretlerin sonucu olarak ek ödenek verildiği görülmektedir. Nitekim 1968 yılında da 175 milyon T 
ıl aşılmıştır. 

Bu miktar, 1968 yılında yapılan toplu sözleşmenin bütçeye aksi ile, fevkalâde hava şartı!arından doğan se 
smı işlerin tamamlaınıması karşılığı olarak ortaya çıkmıştır. 

Aynı durumla 1969 yılında da karşılaşıiacaktır. Zira toplu sözleşmenin 1969 a aksi, 1968 e nazaran 40 0 
olacak, işçilerin normal terfileri 30 000 000 Tl. harcamayı gerektirecek ve yatırım ödeneğinin 50 000 000 Tl 
Bu itibarla 1969 yatırım ödeneğinin karayollarının mevcut makina ve personeli ile daha verimli çalışmasına 
Bu hal karşısında muhtemelen 1969 bütçesinde de Karayollarının büyükçe bir ek ödeneğe ihtiyacı olacağı ka 

2. Nakit sıkıntısı : 
1968 yılında bir önceki yıla nazaran nispî bir feralhlık olmakla beraber, yine de istimlâk borçları ve müte 

sıkıntı çekildiği görülmüştür. 1969 yılında bu sıkıntının tamamen 'giderilmesi veya asgari hadde indirilmesi t 
3. Teknik Personel durumu : 
Teknik personel, balen «Meslek sınıfı» olarak adlandırılan ve 10195 sayılı Kararnameye göre muvakkat s 

şekkül 'etmektedir. 
Üzülerek ifade ötmek isteriz ki, senelerden beri kalkınmanın büyük sorumluluk ve yükünü taşıyan ve bu sa 

ce takdir edilen bu elemanların, hiçbir teminat taşımıyan bu kararnameyle idaresini sakıncalı görmekteyiz. 
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Bugün Devlet, bütün memur ve işçilerinin haklarını teminat altına almış iken, hizmetin teknik ve id 
böyle bir statüde kalmaları uygun görülmemektedir. 

Ayrıca, 931 sayılı İş Kanunumuzun çıkışımdan sonra teknik elemanların durumu daha belirsiz halo gelm 
ların bu kanunun kapsamına girip girmedikleri tam olarak anlaşılmadığından, durum uygulamada çeşitli 

Bu itibarla, büyük sorumluluk taşıyan bu kütlenin her türlü haklarını leminalt altına alma;k ve belirli 
«Teknik barem kanunu» nun çıkarılması veya bu kanun çıkıncaya kadar 931 sayılı İş Kamunu muvacehesind 
zorunludur. 

Ayrıca Yüksek Meclise teklif edilmiş bulunan 228 sayılı Kanunun görüşülerek neticeleıııdirilmesiıni ıtemcn 

4. MüteaMtitlerin durumu : 
Mıömlaket kalkınmasında müteahhitleri, Karayolları yapım hizmetinin ayrı bir parçası olarak mütalâa 

rım kuruluşunun ihtisaslaşmış müteahhitlere ihtiyacı olduğu aşikârdır. Şayet Devlet bu gibi ihtisaslaşmış m 
tireınezse kısa bir zaman sonra bu tip işleri yabancı firmalara yaptırmak zarureti ile karşılaşmak durumund 
yönünden mahzurları ortadadır. , 

Bir örnek olarak takriben 10 sene evvel büyük köprü yapan 15 aded firmanın bu işlerden başka sahala 
müteahhitlerinin işlerini tasfiyeye doğru gittikleri görülmektedir. Bu tutum ise yapılmasına başlanılmış o 
her türlü köprü ve yol inşaatıma, yapacak ihtisas 'erbabının bulunmaması tehlikesini doğurtmaktadır. 

Temennimiz, her yıl bütçe ile Karayollarına ayrılacak tahsisatın teşkilâtın mevcut ınakina ve personeli 
teahhitlik firmalarının devamlılık ve böylece ihtisaslaşmasını sağlıyacak miktarda olmasıdır. 

5. Şehir içi geçişleri : 
Yapılmakta olan Devlet ve İl Yolları ile halen trafiği sağlamakta olan yolların bilhassa küçük şehir 

ve geometrik bakımdan bu yollarla aynı standartları taşımadığından, bu geçişler bir kopukluk arz ettiği gib 
zararlı ve tehlikeli durumlar yaratmaktadır. 

Bütün şehir ve kasabaların geçişlerinin arzu 'edilen standarda getirilmesi hem zarar, hem de para bak 
tır. Belediyelerin ise bu geçişlerden büyük ve haklı şikâyetleri vardır. 

Bu durumda asgari imkân ve masrafla, bu geçişlerin geometrik standartlarını aynen muhafaza ederek, 
ması zorunlu görülmektedir. 

Bunu sağlamak üzere bütçenin 22.541 bölümüne 10 milyon ve 22.561 bölümüne 5 milyon olmak üzere 
15 000 000 'TL. ilâvesini arz ve telklif ederiz. 

6. Sel tahripleri ı: 
1968 yılındaki fevkalâde hava şartlarının sonucu olarak yol ve köprülerimiz büyük sel tahriplerine m 

ilk plânda geçitin sağlanması ve kısmen hasarların giderilmesi için 31 000 000 TL. lık sarfiyat gerektiği 
ki yılların yatırım programlanma konulmak suretiyle yapılması öngörülmüştür. 
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Bu yıl da, bu maksatla bütçeye 7 000 000 TL. konmuş ise de, bu miktar ödeneğin (bugünlerile felâket 
sindeki sel tahribatının giderilmesine bile yetmiyeceği tahmin edilmektedir. 

Bu durum gözönüne alınarak 'bütçenin 16.844 bölümüne 18 000 000 TL. ilâvesiyle bu bölümdeki tahsis 
ve tek lif ederiz. 

7. Erişme ,(Giriş - Çıkış) (kontrolü : 
İkinci Beş Yıllık Plân, İstanbul Çevre Yolu ve İstanbul - İskenderun ekspres yolu gibi erişme (Giriş -

görmektedir. İstanbul Çevre Yolu ve İstanbul - İzmit yolu 1968 programı ile ele ahnmış'tır. Halbuki, gere 
böyle yüksek standartlı bir yolun gerektirdiği şartlarda sağlamak ve gerekse yola civardan vâki gelişigü 
zuat ile mümkün değildir. 

«Erişme Kontrolü kanun tasarısı» ııın pek yakında Büyük Meclislere getirilmesini temenni ederiz. 
Bu tasarının kanunlaşması, programlara girmiş olan yukarıda sözü edilen yatırımların gerçekleşmesi içi 

ve önemli ekonomik kayıpların önlenmesi yönünden de ivedilik taşımaktadır. 
Diğer taraftan istanbul Çevre Yolunun inşası, şehrin çevre yoluna mücavir kesimlerinin, ulaşım kolayl 

değerini arttıracaktır. 
Bu potansiyelden istifade edilerek çevre yolu güzergâhı, modern bir şehir vasfına ulaştırılabileceği gi 

edebilecek amme müesseselerinin kurulması da 'mümkün olacaktır. 
Ayrıca Turizm yönünden potansiyeli yüksek bölgeler, bu yeni yolun getirdiği ulaşım 'kolaylığı sebebiy 

caktır. 
Yol inşaatının başladığı şu sıralarda bu konu üzerinde ehemmiyetle durulması, kamu yararı bakımında 
8. Kuruluş Kanunu Tâdili : 
Tvaı ay olları Genel Müdürlüğü 1950 yılında 5539 sayılı Kanunla kurulmuş bulunmaktadır. 
Uzun seneler yapılan tatbikat neticesinde bu kanunun günün ihtiyaçlarına göre tâdil edilmesi gerektiği 

nun tadili ile ilgili tasarının hazırlanarak Başbakanlığa verildiği öğrenilmiştir. Tadil tasarısının biran evv 
9. Trafik hizmetleri için |araç alınması «: 
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılması plânda öngörülen ağırlık ve trafik kontrolları ve diğer traf 

sıtaya ihtiyaç görülmekte ise de 1969 yılında ağırlık kontrolü ve trafiği yüksek olan yollardaki hizmetler i 
hallî pikap alınması hususunun Bütçe Kanununa ilâvesini teklif ederiz. 

Bu husus «R» formülü ile halledilebilir. 
Saygılarımızla. 

RAPO 
Suphi 

Tab 
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TABLO : 4 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan köprülerin (a) sayı ve uzunluğu 
Devlet yollarında İl ve köy yollarında 

Yıl iSayı Uzunluk (m) Sayı Uzunluk (m) 

1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

18 
105 
121 
85 
39 
74 
102 
89 
76 
75 
64 
58 
70 

1 
o O 
o 
2 
1 
2 
o o 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

390 
649 
521 
799 
650 
747 
666 
667 
710 
396 
160 
170 
580 

5 
9 
42 
77 
41 
58 
75 
41 
41 
68 
58 
64 
76 

279 
495 

1 693 
2 415 
1 305 
2 203 
3 032 
1 587 
1 543 
2 431 
2 020 
2 725 
8 175 

(a) 10 m. den uzun. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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TABLO : 5 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Bütçe ödenekleri (a) 

Yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1968 
1969 

ödendi 
Tl. 

64 631 
89 378 
189 111 
222 
204 
336 
382 
524 
547 
818 
971 
803 
806 
894 
892 

1 170 
1 491 
1 350 

718 
359 
701 
151 
404 
482 
277 
135 
000 
285 

983 (a) 
934 (b) 
231 
174 
996 
561 
251 
863 
297 
591 
257 
000 
506 

618 000 
863 
057 
975 
996 

089 
673 
148 
126 

Son onbeş yıllık ortalama 
(e) 1 578 

1 757 
954 
315 

009 
248 

Ödemekten L 
İl ve köy yollarına 

ayrılan 
Tl. 

7 000 000 
13 000 000 
51 389 281 
61 400 000 
52 840 807 
75 000 000 
83 000 000 

126 -600 000 
81 260 000 

152 775 172 
370 000 000 
145 000 000 
85 000 000 
115 000 000 
103 133 000 
185 0OO 000 
218 554 000 
246 000 000 

287 000 000 
3.26 143 000 

10,8 
14,5 
27,2 
27,<6 
25,9 
22,3 
21,7 
24,1 
14,8 
18,7 
38,0 
18,1 
10,5 
12,9 
11,6 
15,8 
14,7 
18,2 
19,7 
18,2 
18,6 

Öden 
'Genel M 

Ka 

57 63 
76 37 
137 72 
161 31 
151 51 
261 70 
299 15 
397 80 
466 22 
665 50 
601 13 
658 000 
721 28 
779 64 
789 730 
985 05 

1 273 42 
1 104 99 

1 291 954 
1 431 17 

(a) Aktarmalardan sonraki 
(b) 195G ve 1951 il ve köy yollarına yardım faslı Bayındırlık Bakanlığı bütçesine dâhil ise de yeknesakl 
(e) Bütçe ile verilen ödenek. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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TABLO > : 6 

Millî gelir ve millî gelirdeki ulaştırma ve Karayolları geliri 

Yıl 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 (a) 
1966 (a) 
1967 (b) 

'Millî gelir 
(1 000 Ti.) 

8 814 700 
7 924 000 
8 964 200 

10 693 800 
12 424 100 
14 696 400 
14 785 000 
18 219 700 
21 196 900 
26 623 200 
33 .873 100 
41 777 800 
44 358 700 
4.6 537 400 
52 055 100 
59 589 400 
63 874 000 
68 339 500 
79 143 300 
87 725 600 

.Millî gelire! 
'ulaştırana ge 
(1 000 Tl.) 

406 300 
499 200 
476 900 
559 500 
791 800 

• 863 100 
1 030 900 
1 243 500 
1 452 700 
1 774 500 
2 007 600 
2 803 400 
3 028 900 
3 375 600 
3 837 000 
4 366 500 
4 663 400 
5 139 100 
5 673 600 
G 518 900 

eki 
liri 
% 

4,6 
6,3 
5,3 
5,2 
6,4 
5,9 
7,0 
6,8 
6,9 
6,7 
5,9 
6,7 
6,8 
7,3 
7,4 
7,3 
7,3 
7,5 
7,2 
7,4 

Ulaştırma gelirin
deki Karayolları 

geliri 
(1 000 Tl.) 

227 100 
262 800 
227 400 
292 300 
448 300 
515 400 
597 200 
728 500 
840 600 
968 800 

1 125 300 
1 639 500 
1 898 400 
2 278 900 
2 675 000 
3 070 500 
3 289 700 
3 682 300 
4 020 300 
4 654 400 

55,9 
52,6 
58,2 
52,2 
56,6 
59,7 
57,9 
58,6 
57,9 
54,6 
56,1 
58,5 
62,7 
67,5 
69,7 
70,3 
70,5 
71,7 
70,9 
71,4 

Millî g 
Karayol 

% 

2 
3 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

(a) Geçici tahmin. 
(b) Ön tahmin. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 



Sİ I 
O 

O 

^ 
t o t o t o t o t o t o t o t o t o 
C O C O C O t O t O t O l - 1 ! — ' M O O O 
O O O 
O O O 

o o o 
O O O 

t o t o t o t o t o t o t o t o t o 
C O C O M M M M M M I - ' b ö ö ö ö o o o o o o o o o o 

S: 

S 

ÇZ2 

P 

CO 

rf^ 

to 

O 
O 
o 

O l OT OT OT OT OT O l O ' 

0 0 i_ı CO t O r - ı CO t O r ^ 

İO - 3 
tO M r-ı İ-' H tO 
Ö co to co ^ co co o t o a p o c ı ^ a o oı o o o OT on o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o o 

OT OT OT OT OT O l CT OT O l 

^ W M 0 3 t O M « U H 

OO 
OO OT 

O l 
M t O 
- 3 CO 

M tO 
to -a 

to o - J to oo co -o f-J ^ 
- J O t O O T O T O O l O ^ 
Ü l O O T O O O ^ O - ^ O o o o o o o g g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o 

i 
c: 
rx> 
p 

o 
to 

00 CO 

Oı 
to 

C5 OT 
to 

O O T O M M C O t O C T i O T 

G O C S C ^ C O M C O t O O O C 
t O C O h - ı t O t O ~ l < v S t O C O 
O i O O c T î C O O l Ö î O O t f ^ - l 

o 

0 0 

1—ı 
^ Oı -3 

Ol 
M I—1 
C O * • > 

M 
oo - a 

h~'CnOT^COOlCO~qco 
G O C T o ı c o t o ^ ı r o o 
O O î C O O t O O l O T O ^ 
C O O i O l < Î O O C D O T ~ q G O 
- 3 0 l ~ 3 C O f O t O C O Ç O t O 
o ı - ^ t o t O M c o c o o a s 



O 

W 

O rH CO 00 Oi -# . 
Tfl t- CO CO CO OO CO 
O (M LO 00 
co Oi CO 

CO t- «cH 
-- rH CO LO 
(M CO Oi 
co co co 
Oi (M 

co e* 
t> 
o 
Oİ 
co 

OO 
co 
o 
co 
(M 

38
4 

30
1 

ı H 

68
7 

o 
oo 
Oi 

93
6 

16
1 

16
2 

28
6 

04
2 

71
4 

10
6 

89
0 

85
6 

32
9 

>&D 

S 
«3 
İH &c 
Ö 
ÎH 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
O O O O L O J L O O O O O 
O S Q r H O [ - - r H O O O r H 
(M (M LO HH O LO LO 

o ^ 

H N « H f q C O T f ( H « ) T ) ( 
h t » t » | > | > t « | > | > | > t -
L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O 

O O 
o o o o 

o o o o o o 
LO O 
ÇO LO 

o 
CO 

rH rH CO CO 
CO ı—i H H 
CO CO CO CO 

O O rj Ifî 
O O rH Oi 
O O CO t*-
O O CO t-
O O rH CO 
O O 00 rH 

<N 
ı—l CO 
LO CO 
CO rH 

Ci 
O 
o 
T* 
\£> 
Oi 
00 
c-

CO 

m 

§ 
:0 

o o o o o o o o o 
o o o o o o 

r H r H r H C O C O C O C O C O C O C O 
c o c o c o ç o c o c o c o c o c o c o 

PH 

ar
ı 

ı 1 
O 
î>» 
!>> : 0 
« 

O 

3 • f i 

• rH 
Pi 
H 

o 
o 
o 
r H 
CO 

o 
o 
o 
co 
co 

o 
o 
o 
co 
co 

o 
o 
o 
co' 
co % 

c 
ra 

'o 
>> 

• r-t 
H-? 
m ır

ım
la

r 
to

pl
am

ı 

EH K* 
<j < 

:3 

W 



— 46 — 

TABLO : 8 

İhaleli yoll yapımı 
Emanet yol yapımı 
Projeli onarım 
Oeçit onarımı 
Bitümlü 'kaplamalar : 

a) Asfalt betonu 
b) Bodmiks 
c) Penetrasyon makadam 
d) Bitümlü Temel 
e) ıSathi kaplama 

Yol yapım ve onarımı 

İhaleli köprü yapımı 
Emanet köprü yapımı 

Toplam 

1968 yılımda tamamlanan işler 

Devlet yolları (Km.) 

Yeni inşaat (Üst yapı) 
Bitümlü 

Altyapı Temel, alttemel kaplama 

126 
417 

114 
615 

Alty 

85 

il yollan 

Köprüler 

41 
138 

1 225 

Devlet yolları İl1 yolları 
Sayı Boy M. Sayı 

12 460 24 
42 1 200 27 

Boy M. 

1 055 
1.035 

1 

Kö 
Sayı 

32 
18 

54 1 660 51 2 090 50 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 



Bölge No. Yolun Adı 

A) Devam eden ihaleli yol jrapımı : 
1 
2 

2 
4 
4 
4 
4 
8 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
14 
14 
16 

Yalova - Ulaşlı İzmit 
Yatağan - Muğla 

Milas - Bodrum 
Akçakoca - Düzce 
Keskin 60. no. lu Devlet yolu ilt, 
Ereğli - Alaplı 
Bozüyük - Kütahya iltisakı 
Akçadağ - Darende 
Gümüşhane geçişi 
Of - Dcrepazarı 
Hopa - Borçka 
Rize - Çayeli 
Ardeşen - S ünde 
Bitlis-Başlımı -Tatvan 
Kuzğunkıran t iineli 
Aşkale - Ihça 
Balıkesir - Edremit 
Kütahya - Azot Sanayii 
Mutu - Tercan 
Devam eden ihaleli yol 
Yapımı toplamı 

— 47 — 

TABLO : ('8/A) 

1968 yılında tamamlanan yollar 

Alt 
yapı 
Km. 

13 
18 

Üst 
yapı 
Km. 

13 
18 

Trafiğe 
acılan 
Km. 

13 
18 18 Eski yol a 

ihale edilme 

Emanet pro 
12.5 

— • 

21 
—. 
1 
1 
6 
<•) 
• ) 

1.3 
6.7 
"1 0 

5 
4 

6 
— • 

— 
30 
1 
1 
6 
2 
»> 

1.3 
6.7 

8 
4.4 

4 

22 
— 
— 
30 
1 
1 
6 
9 

o 

1.3 
6.7 

AA 
— 

» » 
» » 

Çalışmalara 

Sanat yapısı 

121 104.4 108.4 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölge 
No. 

2 
4 
4 
4 

5 
8 
9 

14 
16 

Yolun adı 

B) Yeni ihaleli yol yapımı : 

Grökova - ayrıımı - Köyceğiz 
Yeniçağa - Mengen 
(Mengen - Devrek 
Kanlıpınar - Çııkurhisar (Eskişehir çev
re yolu dâhil) 
Manas - Göksün (Püren varyantı) 
Elâzığ - Maden - Kalemd'an 
Urfa geçişi 
Bursa - İnegöl 
Erzincan - Mutu 
Yeni ihaleli yol yapımı toplamı 

A) Devam eden emanet yol yapımı 

1 Sirkeci - Florya 
1 !Ba/baeski - Kırklareli 
2 İzmir - Turgutlu - Salihli 
2 Bayraklı - Halkapmar 
2 Tersakan - Göcek 
3 Afyon - Dinar 
4 Alaplı - Akçakoca 
4 Kırıkkale - Keskin 
4 Germece - iskilip 

Alt Üst 
yapı yapı 
Km. Km. 

10 

5 

TABLO 

0.4 
24 

4.1 
4 

8 
24 

Karayolları G. M d. Büt( 

10 

: 8/13 

0.4 
24 

4.1 
— 

14 
53 

'"CıSİ 

Trafiğe 
açılan 
Km. Düşünce 

10 

10 

0,4 
24 
8 
4.1 

6 

14 

İhak^ edi 
Yeni iha 
İhale edi 

İhale edi 
İhale edi 

İhale edi 
İhale edi 
İhale edi 

Sanat ya 

(S. Sayısı : 1173) 



Km. 
Bölge 
No. 

5 
5 
5 

6 
7 
7 
7 

8 
8 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 

Yolun adı 

Toprakkale - Bahçe - Kömürler 
Adana geçişi 
İskenderun - Belen - Antakya (İsken
derun geçişi dâhil) 
Yozgat - Sorgun 
Sinop - Gerze - Alaçam 
Amasya - Turhal 
Havza - Vezirköprü - (Köprü bağ.) 
(Havza geçişi dâhil) 
Elâzığ - Maden - Kalcından 
Malatya - Elâzığ 
Diyarbakır - Silvan 
Cizre - Sımak - Ulııderc 
'Siirt - Dergalip - Eruh - Şırnak 
Cizre - Silopi - Irak Hd. 
Harşit - Espiye 
Sümle - Hopa 
iSürmene - Of 
Derepazarı - Rize 
Tuğ - Engil köprüsü - Van 
Van - Erciş 
Çukurca ayrımı - Beytüşşebap - Uludere 
(Kağızman - İğdır 
vKarakurt - Zaraphane - Kağızman 
Manavgat ayr. - Akseki- 3. Bl. Hd. 
Eğridir geçişi 
Lapseki varyantı 
Karacabey - Bursa (Bursa geçişi dâhil) 
İsmetpaşa ayrımı - Bartın 

yapı 
Alt 

6.1 
2 

31 
10 
3 

17 

20 
— 

5 
1 

31 
0.5 

25 
1 
0.8 

1 
— 
19.8 
— 
19.2 
— 
10 
17 

4 
5 

29 
12 

Karayolları G-. Md. 

49 — 

Km. Km. 
yapı açılan 
Üst Trafiğe Düşünceler 

6 6 
2 2 

31 31 
25 25 
55 51 
24 24 

35 35 

5 
29 
35 
18 
25 

3 

b 
29 
35 
18 
25 

3 

19.8 
40 
19.2 

19.8 
40 
19.2 

18 18 

Yeni ihale p 

Çalışmalara 

Sanat yapıl 

4 4 
5 5 Lapseki geç 

28 6 
22 — 

Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Yolun adı 

Am asra-Kurucaşile-Cide 
Sivas-Yıldızeli 

Devam, eden emanet yol yapım toplamı 

B) Yeni emanet yol yapınu : 
Jtzm,it-iBaşiskale-Yalova 
' (Ankara-Istanbul) Îlt.-Adapazarı 
Haydarpaşa-tzmit 
Karşıyaka ayr.-Kızılçullu-Eşrefpaşa 
Akçakoca-Düzce 
Ereğli-Alaplı 
Polatlı varyantı hey alanı 
jKeskin-60. No. lu Devlet yolu ilt. 
Ulukışla seçişi 
Samsun geçişi 
Ç elt ek-Amasya 
Bafra geçişi 
Gümüşane geçişi 
Sukavuşumu-Oltu 
Dinar ayr.-Keçiborlu 
Antalya-Kem-er (Kurs projesi) 
Cide-înebolu Abana 
istanbul çevre yolları 

Yeni emanet yol yapımı toplamı 

Alt 
yapı 
Km. 

9 
28 

371,9 

Üst Trafiğe 
yapı acılan 
Km. Km. 

27 
10 

581,5 510,5 

6 
5 

4,5 
1,5 
2 
4 
1 
4,5 

6 
8 

6 
8 

4,5 
1,1 
1 
4 
1 

5 

G 
11 

4,5 
4,5 
2 
4 
1 

3 Çalışmalara dev 

Yeni başlıyor. 

Tahkimat işi ya 
İhaleden yeni em 

Etüt, proje safh 

Etüt işleri bitti 

45,1 33,6 32,6 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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ô a 
W fi 

«I !H 
r S 02 

rH ^ T ^ 

•3 ^ ^ 
r f l O U ) 

ö f_. O , 
ö > + 3 
CÖ - r - t r -H 

)bC C/2 N 

+ J ^ ö 
CÖ CÖ r * 

^ OL V* 

W 
P! 

N 
rH 

c? 
CÖ 

fi 

C < l < N ( N C < | T j < . C O C O C O C O C n O 



— 52 — 

Bölge 
No. 

11 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 

Yolun adı 

jMuş-Başhan ayrımı 
(Sarıkamış-Kars 
Pasinler-Köprüköy-Horasan 
Antalya-Korkuteli 
Tefenni-Korkuteli 
Eğridir-Sarkikaraağaç-3.Bl.Hd. 
Balıkesir- Çanakkale 
/Bursa-Yalova 

Alt 
yapı 
Km. 

10 

18 

33 

Üst 
yapı 
Km. 

,22 
6 

39 

37,6 
67 

Trafiğe 
açılan 
Km. 

22 
6 

39 

37,5 

Drenaj işlerin 

17 Km. de alt 

Heyelan tem 

Devam eden projeli onarımlar toplamı 138 411 374 

B) Yeni projel yol onarımı 

1 Üsküdar-Şile 
1 jKarasu-4.Bl.Hd. 
2 Muğla-Fethiye 
2 JSalihli ayrımı-Alaşehir 
2 Milas-Bodrum 
3 jKonya-Beyşehir 
3 Akşehir-Afyon 
4 jBeypazarı-Nallıhan 
4 Aynm-Güdül 
4 Ankara-Çankırı 
4 Ankara gecekondu yolları 

5 /Ceyhan-Yumurtalık 
5 Kilis-Hassa 
6 Kayseri-Boğazköprü 

6 
3 

68 
15 
15 

46 

13 

6 
34 
71 
50 

15 
22 
41 

13 
34 
18 

6 
34 
71 
50 

15 
22 
41 

13 
34 
13 

Çalışmaya de 

Genel müdür 
mak suretiyle 

Karayolları Gk Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 

http://jKarasu-4.Bl.Hd
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TABLO : 8/D 

1968 yılında tamamlanan yollar 

Devlet yolları geçit onanını devam eden işler : 

Yolun adı 
Alt yapı 

(Km.) 

Edirnıekapı - Yassı viran - Saray 
Marmaris - Datça 
Öd ermiş - Kiraz - Alaşehir 
Bozkır - Hadim - Adiller 
Akşehir - Yımaık - SiiUiklü Ayr. 
Mut - Erimemek - Adiller 
Maraş - Göksün Ayr. - Elbistan - 8 nci Bl. Ild. 
Kozan - Peke - Saîilrnbeyli - Yalakköy 
Develi - Bakırdağ - Saimbeyli 
Boğazlıyan - Sarık ay a - Sorgun llt. 
Zile - Çekerek - Alaca 
Fatsa - Oıldu 
İskilip - Tosya Ild. (İskilip geçişi dâhil) 
Samsun - Çorum 
Çorum - İskilip 
Arapkir - Divriği 
TunciGİü - Pülümür 
Bingöl - Karlıova 
(D. Balkır - Silvan) Ayr. - Bingöl Hd„ 
Midyat - Cizre 
Baitman - Hasankeyf - Gercüş - Midyat 
Viranşeihiır - Ceylanıpmar 
Rize - İspir Hd. 
Bayburt - Bülür - Köse 
Giresun - Dereli - Ş. Karalıisar 
BendimaJhi - Çaldıran 

Karayolları G. M d 

Üst yap 
(Km.) 

21 

12 

10 
17 

5 
5 

Mu:h. Km. istinat 
1 
7 
1 
2 
2 

6 

duvarı 

İstimlâk ve makine seb 

1 
9 

19 
18 
9 

1 
23 

6 
6 

20 
7 

ebiyle 
12 

1 

Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Yolun adı 

Hakkâri Ayr. - Çukurca 
Muş - Abdurrıalhmanpaşa Köprüsü 
Başkale - Hakkâri 
Bulaniik - Patnos 
Oltu - Göle 

Ağrı - Tutak 
Ç o lı and ede - Hınıs - Varto 
Hacıömer - Tekman 
Mescitti - Karayazı 
Kumluca - Kaş 
Dörtyol - Yalvaç - Ululborlu 
Tavşanlı - Emet - (Simav 
Balıkesir - Dursulbey - Gökçedağ 
Biga - Karabiga 
Kütahya Ayr. - Gediz - Ab'kle - Simav 
Türkeli - Çatalzeytiın 
Tosya - İskilip Hd. 
Kangal - Gürün 
Kangal - Divriği 

Devam eden geçit onarımı toplamı 

(İzmit - Adapazarı) Ayr. Kandıra 
Adapazarı - Kaynarca (Kaynarca geçişi dâhil) 
Ayrım - Malkara 
Nazilli - Bozdoğan 
Uşak - Çivril (Sivaslı geçişi dâhil) 
Karaman - Ayrancı - Ereğli 
Bozkır - Akseki Hd. (13 ncü Bl. Hd.) 

Karayolları G. Md. Bütçesi 

Aflit yapı 
(Km.) 

5 

1 

4 

Muh. Kın. tahkimat 

Üısit yapı 
(Km.) 

32 

36 

17 

2 
19 

2 
10 
4 
24 

150 

2 
26 

28 
12 

14 
3 
11 
27 
5 
3 
22 
11 

10 
24 

388 

5 
1 
2 
16 
5 

12 
(S. Sayısı : 1173) 
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Ait yapı Üst ya 
Yolun saldı (Km.) (Km. 

Devlet Yolları yeni geçit onarımı 

Araban (Geçişi) - Yavuzeli 1 
Ürgüp - Mustafapaşa - Soğanlı - Yeşilhisar 24 24 
Ordu - Uluboy - Gölköy - Mesudiye (ıSivas il Hd.) 3 
(Gölbaşı - Adıyaman) Ayr. - Besni 8 
Kırk göz - Hekimihan - 16 ncı Bl. Hd. 9 
Birecik - Halfeti Birecik, Halfeti, Bozova şehir iç 
Erzurum - Tortum - 10 ncü Bl. Hd. Muhtelif Km. de istinat duvar 
Çanakkale - Ezine (Çanakkale çıkışı) 1 1 
Biga - Çan 1 1 
(Tosya - İskilip) Ayr. - Kargı 6 
Muhtelif Köprü (bağlantıları Köprü bağlantıları (Muhtelif K 
(Kangal - Divriği) Ayr. - Mursal 9 

Yeni geçit onarımı toplamı 120 77 

TABLO : 8/E 

1968 yılında tamamlanan yollar 
îl yolları devam edem yol yapımı ve onarımı: 

Kırklareli - Dereköy - Bulgar Hd. 42 40 
(Kandıra - Kaynarca) Ilıt. - Kaymaz 6 4 
Şarköy - Mürefte - Hoşköy - Tekirdağ 8 
Devletyolu İ l i - Midye 4 
Çorlu - Çerifeezfeöy 3 
Maltepe - Sağmalcılar - Esenler - Halkalı 1 
Uzunköprü - Pehlivanköy - Babaeski 4 4 
Alaşöhir - Eşme 9 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Yotan aidi 
-AH/t yapı 

(Khı.) 

2 
21 
12 

10 
10 
17 

Üst yapı 
'(Km.) 

11 
6 

(Marmaris - Datça) Ayr. - Bozburun 
(Bergama - Kınık) Ayr. - Korucu 
(Acıpayam - Tefenni) Ayr. - Çamıeli - Muğla Hd. 
Milas Ayr. - ören üskeleısi 
Sarayköy - Babadağ 
Tire - Aydın Hd. 
Eşme - Ulubey 
Kula - Eşme 
(Aydın - Çine) Ayr. - Koçarlı - Söke 16 
Kula - Selendi 1 1 
(Karaman - Ereğli) Ayr. - İbrala 6 
(Yunak - Haymana) Ayr. - Sülüklü - Cihanbeyli 5 5 
(Kolluya - Karapınar) Ayr. - Karaman 3 3 

Karaim an Ayr. - Ermenek 1 1 
(Konya - B'eyş<ehir) Ayr. - Ilgın - 2 2 
Afyon Ayr. - Şuhut - İsparta Hd. 6 6 
Seydişehir - Çavuş - Hatip 5 10 
(Karapınar - Ereğli) Ayr. - Gölören 2 4 
Ayr. - Ortaköy - Balcı 6 
(B'ölu - Kıbrısçık) Ayr. - Seben - Nallıhan Ayr. 16 
Keskin - Çerikli 8 
Ayr. - Alpu - Mihallıççık 27 
Kızılcahamam - Güveni - Çerkeş 12 
Ut. - Çamlıdere - Peçenek 12 
llt. - Yığılca - Alaplı 4 
Çerkeş Ayr. - Ovacık 11 
Şabanözü - Orta 9 
Eskişehir - Sarıcakaya - İnhisar ve Mayıslar - Nallıhan 9 
Polatlı - Sülüklü Ayr. 9 

Karayolları G. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Yolun adı 

Güdül - Uruş - Beypazarı 
Ayr. - Kırobası 
Maraş - Andırın 
Ayı-. - Bentiz 
Aksaray - Çiftlik - Niğde 
Karaıhasanlı - Kozaklı - Faıkılı - Boğazlıyaıı 
özklonaik Ayr. - Avanos (Gülşelbir - Hacıbektaş) Ay 
Pınarbaşı - Kaynar - 16 ncı Bl. Hd. (Şarkışla Hd.) 
Çekerek - Kadı şehri 
Kayseri - Tomarza - Toklar 
(Kayseri - iSivas) Ayr. - Felahiye - Çukur 
Kırşehir - Savcılı 
Sorgun - Eymir 
Bafra - Tosköy - Çaikıralan - Havza 
Mesudiye Ayr. - Gebeme 
(Amasya - Turhal) Ayr. - Zile 
Fatsa - Aybastı - Reşadiye Hd. 
(Ordu - Ululbey) Ayr. - Çambaşı 
(Ünye - Çarşamba) Ayr. - öilader - Tekkiraz 

Kumru Ayr. - Korgan 
Sungurlu - Kızılırmak Hd. 
Çorum. - (Osmancık - Gümüşhacıköy) Ayr. 
Palu Ayr. - Karabegan 
Tunceli - Ovacık 
Ayr. - Alut - Narince - Gerger - Taraksu 
Kığı Ayr. - Çerme 
Arguvan - Şotik (Yoncalı) 
Hekimhan - Kuluncak 
(Kemah - iliç) Ayr. - Kuruçay 

Kar ay ol bun G. Md. Bütçesi 

Alt yapı 
(Km.) 

35 
6 
4 

10 

24 

3 

24 

8 
13 

2 

Tünel inşaatı 
36 

4 
6 

15 

1 

Üst ya 
(Km. 

9 
24 
35 
4 
4 
7 

6 
13 
24 
16 
3 

21 
15 

5 
1 
3 
2 
1 
2 
6 

6 

1 
5 
1 

(S. Sayısı : 1173) 
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Yolıum laldı 

(Tunceli - Ovacık) Ayr. - Sin - Hozat 
Devtetyolu îlt. - Kahımuıt 
Ayr. - Muhundu 
Ayr. - Basıkiıl - Muş ar 
Pülümür Ayr. - Nazimiye - İresi 
Besni - Keysun (Besni giriş çıkışı dâhil) 
Ayr. - Lice - Kulp - 11 nei Bl. Hd. 
Siverek - Karakeçi - (Urfa - Viranşehir) Ayr. 
(Malabadi - Haydarköpnü) Ayr. - Sason - Yücebağ 
(Cacaıs) 
Çermik - Çünlgüş 
(Diyarbakır - Ergani) Ayr. - Eğil. 
(Diyarbakır - Silvan) Ayr. - Bismil 
(Mardin - Diyarbakır) Ayr. - Derik - (Viranşehir -

Kızıltepe) Ayr. 
(Midyat - Gercüş) Ayr. - Dargeçit (Kerburun) 
Siirt - Şirvan - Cevizlik 
Siverek - Çermik 
(Kızıltepe - Nusaybin) Ayr. - İstilil (Akar.su) 
Maradit Ayr. - Maçalhel 
Araklı - Dağbaşı 
(Yusufeli - Sarıgöl) Ayr. - öğdem 

Çayeli - Kaptanpaşa 
(Pazar - Ardeşen) Ayr. - Çambhemşin 
(Giresun - Ordu) Ayr. - Kovanlık 
Çayeli - Büyükköy - Güneysu İlt. 
(Keşap - Espiye) Ayr. - Karabulduk 
(Araklı - Sürmene) Ayr. - Küçükdere 
Bitlis - Mutki - Meydan - İyik 

Aüft yapı Üst yap 
(Km.) (Km.) 

4 
5 
3 

14 
2 

5 
5 
9 

11 
21 
10 
20 

13 
9 
6 

13 
9 

1 
1 
3 

12 
Makina sebebiyle iş yapılm 
Makina sebebiyle iş yapılm 

5 
3 3 
1 
3 

Karayollaırı G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 

http://Akar.su
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Alt yapı Üsît ya 
Yolun laidı (Em.) (Km 

(Adilcevaz - Erciş) Ayr. - Ağrı Hd. 10 10 
Çatak llt. - Ba'hçesaray (Müküs) 19 
Levin su kavşağı - Levin 1 
(Hakkâri - Ş'ivelân) Ayr. - Gürpınar Ayr. - Van 4 
Gevaş Ayr. - Çatak - Narlı 26 2 
(Hakkâri - Gürpınar) Ayr. - Nordüz 10 
Malazgirt Ayr. - Aktuzla 
Malazgirt - Bitlis Hd. 
Muş - Liz - Bulanık Ayr. 
Ahlat - Muş Hd. 
Yüksekova - Dağlıca <(0ramar) 
İspir - Hunut (Çaimlıkaya) - Artvin Hd. 
Kars - Ani (haberleri 
(Varto - Hınıs) Ayr. - Kar acaban 
Tortum - Narman 
Şerikaya - Bar diz 
Çıldır - Gala - Arpaçay 
Ardahan - Şavşat 
Subatan - Başgeidikler (Susuz - Kızılçaçak) Ayr. 
Topraıktepe - Gündoğmuş - Köprülü 
Elmalı Ayr. - (ıSinefccibeli' - Kaş) Ayr. 
Ş. Karaağaç - Yonıişarbaıdem'li 
Akseki - îbradı (Aydınkent) 
Eğridir - Barla - Karadilli Hd. 
Balıkesir - Savaştepe 
Simav - Dağardı - Balıköy İst. 
(Bursa - Karacabey) Ayr. - Orbaneli - Harmancık 
(Bursa - Uludağ) Ayr. - Keleş 
M. Kemalpaşa - Deveciıkonağı 

3 

8 

2 
33 

3 
4 

Heyelan temizliği 
14 
5 

12 

9 
2 

10 
23 
24 

:/3i 
5 
6 

yapı 

6 
9 
8 
5 
2 

İdi . 

12 
27 
9 

11 

41 
31 

7 
8 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Yolun adı 

(Çanakkale - Behramkale) Ayr. - Grülpmar 
tın POT; adası yolları 
Demirci - Büyükorhan 
örencik - Tavşanlı 
Gediz Ayr. - Hisarcık 
Oavdarhiisar - örencik - Emet Ayr. 
Manyas - Darıca 
Mudanya - Zeytinbağ - Karaağaç Ayr. 
Biga - Bakacak - Umurbey 
(Balıkeslir - Dursunibey) Ayr. - Kavacık 

Bigadiç - Yağcılar 
Gemilik - Armutlu 
Gediz - Altıntaş 
Ecevit - Azdavay - Pınarbaşı - Ulus 
Ayr. - Devrakâniı - Çatalzeytin ve ayr. - Bozkurt -
Abana 
Karaevıli - Eflani - Daday 
Ovacık - Karabük 
Abdipaşa - Kumluca - Kozcağız - Bartın 
Alucra Ayr. - Mindevail 
Hafik - Doğanşar (İpsile) 
Zara - İmranlı - Refahiye Ayr. 
(Kemah - Refahiye) Ayr. - Ihtık (Bozoğlak) 
Ayr. - Çayırlı - Başköy - Erzincan 

Devam eden işler toplamı 

Karayolları G. Md. Bütçesi 

Atltt yıapa 
(Km.) 

£ 
« 

6 

3 

f ) 

28 
8 

Üistt yap 
[(Km.) 

6 
5 

14 
10 

9 
5 

27 
3 
8 

17 
4 

28 
8 

15 
18 
6 

17 
12 

9 

20 
12 
22 

787 1 013 

(S. Sayısı : 1173) 
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TABLO : 8/E 

1968 yılında tamamlaman yollar 

ti yolları yeni yol yapımı ve onarımı : 

Yalıum aidi 

Üst boğaz yolları 
Kırklareli - Kofeaz 
Kırklareli - Bolos (Yoğuntaş) 
Vize - Ahmeltbey 
Akh'iısar - GölmaTim'ara - Salihli Ayr. 
Afyon - İnsaniye 
Dıımlupırnar âbidesi oto pank yeri 
(Beyşehir - Ş. Karaağaç) Ayr. - Hüyiik Doğanhisar 
Sarayönü - Başjöyük - Dedeler 
(Konya - Cihanbeyli) Ayr. 
Beypazarı - Karaşar 
Gülnar - Ermenek Hd. 
Tareııs - Namının ayr. 
Mersin - Arslanfoöy 
Gülnar - Zeyne (Kesikköprü) 
(Tarsus - Adana) ayr. - Frengülüs 
Anamur - Ermenek Hd. 
Develi - Tomıarza 
Çayıralan - Sivas Hd. 
(Boğazlıyan - Yozgalt) ayr. - Sorgun 
Ayr. - Çaınıardı - Kalmışlı 
(Boğazlıyaıı - Sarakaya) ayr. - Çayıralan 
(Vezirköprü - Başpmar) ayr. - Mezraa 
Samsun - Gamıan - Asarcık - Kavak 8 
Amasya İl Hd. - Emirbağ - Mecitözü 

KarayoıHan G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 

Allt yıaıpı 
'(Km.) 

21 

12 

2 

5 
o 

7 
13 

10 

4 
22 
14 

15 
2 

Üs?t yap 
(Km.) 

3 
11 
14 

5 

22 
2 

15 
11 

25 
19 
21 
12 

19 

33 
17 
15 

5 
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Yolun aidi 

Tokat - Pazar - Zile 
Erbaa - Gökdere 
Vezirköprü. - Alaçam 
Bingöl - Yamaç 
(Bingöl - Elâzığ) İlt. - Sancak 
(Hekimli an - Kuluıncak) ayr. - Darende 
(Karakocan - Kığı) ayr. - Yaylaıdere 

Şirvan - Pervari 
(Rize - Gündoğdu) ayr. - Güneysu 
Vakfıkebir - Tonya 
(Artvin - Ardahan) ayr. - Şavşat 
(Fındıklı - Arlıavi) ayr. - Ortacalar 
(Tatvan - Reşadiye) ayr. - Hizan 
Varto - Karlıova İM. 
Fethiye - Üzümlü - Çam eli Hd. 
Erciş ıay-r. - Ağrı Hd. 
Bucak - Melli (Koeaâliler) 
Eğridir - Sütçüler 
Söğüt - İnhisar 
Karacalbey - Boğaz 
Sındırgı - Gölcük 
Aksakal - Manyas - Gönen 
(Balıkesir - Bingadiç) ayr. - Konakpmar 
Gölpazarı - Yenipazar 
Ezine -ayr. - Bayramiç 
Gönen - Balya 
(Balıkesir - Duraunbcy) ayr. - Durak 
(Bursa - Karacalbey) ayr. - Çalı 
Keleis g< 

Alt yapı 
(Em.) 

4 
21 
3 
4 

16 
11 
10 
2 

2 

6 
3 

17 
10 
28 
23 

2 

8 
ö 
7 

Üst yıapı 
(Em.): 

15 
1 

13 

7 

10 

7 

8 

13 
10 

23 

17 
6 
6 
8 

6 
6 
1 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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YOIİJUM aidi 

Araç - Boyalı 
Taşköprü - Çifttik 
Şarkışla - Pınarbaşı Hd. 
Gemerek - ıSızıır - Yozgat Hd. 
Kuyulhisar - Sfeorfca (Ortakemlt) 

Alllt yapı 
(Km.) 

8 
33 

17 
2 

Üist yapı 
ı (Kk) 

6 

5 
17 

Yemi işler toplamı 380 442 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Karayollan Genel Müdürlüğü 1969 yılı bütçe tasarısı yatırımları (1 000 Tl. o 
1969 y 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Madde 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ : 
DEVLET YOLLARI : 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 

21.541 Etüt ve proje giderleri : 
21.542 Teknik personel ücretleri : 
21.543 Teknik personel geçici görev yollukları 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ : 

22.541 Yol, köprü,, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri : 
22.542 Teknik personel ücretleri teknik personel geçici görev 

yollukları : 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞ İT ALIMI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları (a) 
23.543 Teknik personel ücretleri 
23.544 Teknik personel geçicd görev yollukları 

DEVLET YOLLARI TOPLAMI 

35 000 
15 000 

800 

557 020 

1 250 
I 

199 725 
9 000 
275 

(a) 26 000 000 lirfalik kısmı proje kredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın mahsubu için kabul edilmiş 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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1969 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

2.1.561. 
21.562 
21.563 

22.561 
22.562 
22.563 

23.561 
23.563 
23.564 

İL YOLLARI 
(Karayolları eliyle sarf edilecektir) 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Etüt ve proje 'gidenleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknıiık personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONA lif M (i! DERLERİ 
Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personeli geçidi görev yollukları 

MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMI VE ONA
RIMLARI 

Makina, teçhizat alımları ve büyük, onarımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluk lam 
İL YOLLARI TOPLAMI 

Madde 

32 0 
2 0 

7 

3 0 
2 0 

75 00 
1 5 

2 

n .ooo 

21.571 
21.572 
21.573 

KÖY YOLLARI 
(Köy İşleri Bakanlığınca) 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

1969 

2 90 
2 00 

10 

vnavıyoıIlaıN (!. Md. Bütçeli (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Madde 

32.000 

23.000 

22.000 

21.000 
•n2.000 
•3000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri 
(Köy İşlerd Bakanlığı eliyle) 

22.572 Teknik personel ücretleri 
22.573 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.574 Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli Köy İşleri Bakanlı

ğınca teshit edilir.) 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMI VE ONA
RIMLARI 

23.571 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları (a) 
23.573 Teknik personel ücretleri 
23.574 Teknik personel geçici görev yollukları 

KÖY YOLLUKLARI TOPLAMT 

TURİZM SEKTÖRÜ 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.612 Teknik personel ücretleri 
22.613 Teknik personel geçici görev yollukları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONA UM GİDERLERİ 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIP ALIMLARI VE BÜ
YÜK ONARIMLARI 
YATIRIM HARCAMALARI TO .AMI 

18 400 
4 850 
150 

70 600 

76 000 
4 900 
100 

22 575 
250 
25 

60 865 
771 910 

324 075 

(a) 10 000 000 liralık kısmı proje kredisinden temin edilecek makina ve teçhizat karşılığı olarak kabul edilm 

Kai'iiyolbın O. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1173; 
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TABDO : 10 

Karayolları Genel Müdürlüğü 19G8 malî yılı Bütçe tasarısı 

(1 000 Tl. olarak) 

İş cinslerine göre 

OİILSİ 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak Devle 
yolları 
(A/3) Sermaye teşkili ve transferler 
Kamulaştırma ve satmalmalar 

(A/2) Yatırımlar : 
Kltüt ve proje 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı yol yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Yeni ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 
Kontrol giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Yol yapımı toplamı 
Projeli onarım : 
Devam eden işler 
Yeni işler 

Transfer 
Yatırımı 

:if> 000 

V:ı '" ll'MU 

50 800 

! !:i G20 
500 

117 100 
6 500 

1G 000 
8 500 

500 

270 720 

55 100 
25 400 

Bakım 

Karayolları (İ. Md. Bütçeli (S. Sayısı : 1173) 
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Transfer 
(•insi Yatırımı 

Proje onarım toplamı 
Yol onarımı : 
Devam eden şehir içi geçişleri 
Yeni şehir içi geçişleri 
Devam eden geçit onarımı 
Yeni geçit onarımı 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yoJluklan 

Yol onarımı toplamı 
Bitümlü kaplama yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Bitümlü kaplama yapımı toplamı 
Bitümlü kaplama onarımı : 
Yeni emanet işler 
Teknik personel ücretleri 

Bitümlü kaplama onarımı toplamı 
Köprü yapımı: 
Devanı eden ihaleli işler 
Yeni ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 

Karayolları G. Md. Bütçesi 

Yatırım Bakım 

80 500 

2 000 
5 750 
10 300 
2 950 
1 500 
200 

22 700 

19 050 
6 000 
33 600 
1 800 
300 

00 750 

39 400 
1 500 

40 900 

10 850 
4 000 
8 000 
4 500 

(S. Sayısı : 1173) 



— 70 

Transfer 
Cinsi Yatırımı 

Köprü malzemesi 
Kontrol giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Köprü yapımı toplamı 
İstanbul Boğaziçi Köprüsü 
Haliç Köprüsü 

Toplam 
Köprü onarımı : 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 
Malzeme satmalmması 
Kontrol giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Köprü onarımı toplamı 
Tesis yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Yeni ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Tesis yapımı toplamı 
Tesis onarımı : 

Karayolları G. Md. Bütçen; 

Vatının Bakım 

2 
4 
A 

37 
20 
3 

000 
000 
400 
130 

8HO 
000 
000 

23 000 

1 
3 
4 

200 
30O 
000 
100 
100 
70 

8 970 

19 

2 

1 

353 
995 
840 
530 
900 
50 

25 850 

(S. Sayısı : 1173) 
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0İ11Kİ 
Transfer 
Yatırımı Yatırım 

Yeni emanet işler 
Tesis onarımı toplamı 
Yapı, t. o sis yapımı ve onarımı toplamı 
MaJkina ve teçhizat alımı ve onarımı : 
Makina ve teçhizat alımı, onarımı ve yedek parça (x) 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Makina ve teçhizat alımı ve onarımı toplamı 
Devlet yollan yatırımı toplamı : 
(Â/ l ) Cari harcamalar : 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
Yol bakımı 
Bitümlü kaplama bakımı 
Köprü bakımı 
Trafik hizmetleri 
Makina ve teçhizat 

Cari harcamalar toplamı 
İdari giderler 
Cari harcamalar toplamı 
Devlet yolları toplamı 

1 
1 

199 
1) 

000 
000 

725 
000 
275 

209 000 

Bakım 

8 000 000 
270 708 985 
32 830 000 
7 210 000 

22 260 000 
34 500 000 

375 50.8 985 
33 889 419 

(x) 26 000 000 liralık kısmı proje kredisi ile temin edilecek maki IKI ve teçhizatın mahsubu için kabul ed 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı - 1173) 
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Transfer 
Cinsi Yatırımı 

İl yolları : 
(A/2) Yatırımlar 
Etüt ve proje 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı 
Yol yapımı ve onarımı : 
Yol yapımı ve onarımı : 
Devam eden yol yapımı emanet işleri 
Devam eden yol onarımı 
Yeni emanet yol yapımı 
Yeni yol onarımı 
Yeni şehir içi geçişleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

Yapım ve onarım toplamı 
Bitümlü kaplama yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 

Bitümlü kaplama yapımı toplamı 
Köprü yapımı: 
Devam eden ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni ihaleli işler 
Yeni emanet işler 
Köprü malzemesi 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Karayolları G. Md. Bütçesi 

Yatırım Bakım 

5 065 

34 
7 
o 
• > 

3 
1 

100 
700 
100 
600 
500 
000 
200 

50 200 

1 

3 

000 
900 
100 

5 000 

12 
1 
o o 
1. 

000 
000 
000 
150 
500 
450 
50 

(S. Sayısı : 1173) 



Cinsi 

Köprü yapımı toplamı 
Köprü onarımı : 
Devam eden emanet işler 
Yeni ihaleli işler 
Yeni emanet işler 
Köprü malzemesi 
Kontrol giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Köprü onarımı toplamı 
Makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı 
Makina ve teçhizat alımları ve yedek parça 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı toplamı 
İl yolları yatırım toplamı : 
(A/ l ) Cari harcamalar 
İl yolları bakım toplamı 

İl yolları toplamı 

Köy yolları : 
(A/2) Yatırımlar 
Etüt ve proje 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı 
Yol, Köprü tesis yapımı ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 

Karayolları Gr. 

Yatırım Bakım 

18 150 

100 
100 
950 

2 000 
50 

200 
40 

3 440 

32 000 
2 000 

75 

34 075 

5 000 

18 400 
4 850 

10 000 

(S. Sayısı : 1173) 
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Cinsi Yatınım Yatırım Bakını 

Teknik personel geçici görev yollukları 
Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli Köy İşleri Bakanlığınca 
tesbit edilir.) 

Transfer 
Yatırımı 

2a 

Yatırım 

150 

70 500 

94 000 

76 000 
4 900 

100 

Yapım ve onarım toplamı 94 000 
Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları : 
Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları >(x) 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları toplamı 81 000 

Köy yolları toplamı 
(A/ l ) Cari harcamalar 
Bakım idame giderleri (Köy yolları) 
Dağıtım şekli Köy İşleri Bakanlığınca tesbit edilir. o() 60.1 850 
Toplam 

Köy yolları toplamı 
Turkm sektörü turistik yollar : 
Devam eden ve yeni işler 22 575 
Teknik personel ücretleri 250 
Teknik personel geçici görev yollukları 25 

Turistik yollar toplamı 22 850 

(x) 10 000 000 liralık kısmı proje kredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın mahsubu için kabul ed 

Karayolları O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Cinsi 

Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

Genel Toplam 

Transfer 
Yatırım Yatırım Bakım 

TABLO : 11 

1969 yılında yapılacak işler Devlet yolları (Km.) 

İhaleli yol yapımı 
Emanet yol yapımı 
Proje onanım 
Geçit 'Onarımı 

Bitümlü kaplamalar : 
a) Asfalt betonu 
b) Rodmiks 
c) Penetrasyon makadam 
d) Bitümlü temel 
e) Sathi kaplama 

Y 

Alt 
Yapı 

109 
517 

'eni inşaat 
Üst Yapı 

Temel 
Alttemel 

149 
830 

Bitümlü 
Kaplama 

90 
— 
30 
70 

1 680 

Alt 
Yapı 

301 
187 

iyileş 
Üst 

Temel 
Alttemel 

643 
340 

, Y 
B 
K 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 



haleli köprü yapımı : 
a) Devanı eıdeıı 
b) Yeni 

•jnı.an-e't köprü yapımı : 
a) Devam eden 
b) Yeni 

Toplam 

Devlet 
Sayı 

31 
12 

44 
6 

93 

— 76 — 
Köprüler 

yollan 
Boynu. 

1 948 
400 

2 748 
200 

5 29 ö 

r ı : 
Sayı 

41 
10 

48 
6 

75 

TABLO : 12 

yollan 
Boy in. 

1 610 
300 

740 
180 

2 800 

Köy 
Sayı 

41. 
— 

9' 
— 

50 

yolları 
Boy m. 

1 920 
— 

246 
— 

2 166 

Cinslerine göre trafik §uibe ve bürolarına ikayıtlı motorlu taşıt sayısı 
Yıl Otomıolbi'1 Otobüs Kamyon Toplam. 

1948 
1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

(a) 
(a) 
Kara 

Cb) 

8 012 
13 405 
23 938 
28 599 
33 377 
34 244 
45 767 
52 381 
60 731 
72 034 
79 449 
87 584 
91 469 

115 900 

31 Aralık duruı 
Geçici. 
yolları G. Md. 

2 622 
3 755 
5 510 
6 671 
7 914 
8 065 

10 981 
13 956 
16 437 
19 269 
20 412 
22 169 
22 954 
28 920 

nu. 

Bütçesi 

11 403 
15 404 
24 722 
30 250 
35 070 
39 721 
57 460 
64 706 
73 323 
80 695 
75 379 
79 121 
81 874 

105 260 

22 037 
32 5V64 
54 170 
65 520 
76 361 
82 0'30 

114 208 
131 043 
150 491 
İTİ 998 
175 240 
188 874 
196 297 
250 080 

(S. Sayısı : 1173) 
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TABLO : 13 

Devlet ve |il yolları üzerinde yıllık seyir ve taşıma (1 000 000) 
Yıl Yol ağı Taşıt Km. Ton Km. Yolcu Km 

1950 

1952 

1954 

1956 

1958 

1960 

1961 

Devlet yolları 
îl yolları 
Toplam 

Devlet yolları 
îl yolları 
Toplam 

Devlet yollan 
îl yolları 
Toplam 

Devlet yolları 
îl yolları 
Toplam 

Devlet yolları 
îl yollan 
Toplam 

Devlet yolları 
îl yolları 
Toplam 

Devlet yolları 
îl yollan 
Toplam 

1 

li 

İ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

530 
28 

558 

777' 
78 

855 

030 
105 
.135 

184 
118 
302 

084 
108 
192 

421 
142 
563 

743 
174 
917 

1 

1 

2 

.;> 

2 

2 

A 

907 
50 

957 

248 
71 

319 

008 
201 
209 

420 
242 
662 

199 
220 

•J 419 

•> 

>> 

4 

4 

344 
334 
678 

014 
401 
415 

2 48 
11 

2 59 

« 02 
34 

6 36 

8 25 
82 

9 08 

11 73 
1 17 

13 91 

8 07 
80 

8 88 

9 89 
98 

10 88 

12 84 
1 28 

14 13 

Karayollati'i G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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TABLO : 14 

Çeşitli taşıma sisteraılernıce yapılan şehirlerarası yük taşımaları 

(1 000 000) 

Yıl 

1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Karayolları 
(a) 

Ton-Km. 

957 
1 319 
2 209 
2 662 
2 419 
3 678 
4 415 
5 247 
6 417 
7 637 
8 415 
10 074 
12 061 

% 

22,3 
25,1 
33,1 
34,3 
29,5 
43,3 
51,3 
56,8 
60,1 
60,7 
59,0 
62,3 
68,4 

Demiryolları 

Ton-Km. 

3 078 
3 646 
4 166 
4 812 
5 522 
4 632 
4 048 
3 856 
4 111 
4 817 
5 735 
5 979 
5 476 

% 

71,6 
69,5 
62,3 
61,9 
67,3 
54,6 
47,1 
41,7 
38,5 
38,3 
40,2 
37,0 
31,1 

Denizjr olları 
(b) (€) 

Ton-Km. 

262 
281 
303 
291 
243 
164 
132 
125 
135 
108 
102 
97 
78 

% 

6,1 
5,4 
4,5 
3,7 
3,0 
2,0 
1,5 
1,4 
1,3 
0,9 
0,7 
0,6 
0,4 

Havayolları 
(e) 

Ton-Km. 

— 
— • 

5 
7 
14 
12 
11 
10 
12 
12 
15 
18 
18 

% 
— 
— 
o,ı 
0,1 
0,2 
o,ı 
o,ı 
o,ı 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

T 

4 

7 
8 
8 
8 
9 
10 
1 
14 
1 
1 

(a) Karayolları Genel Müdürlüğünce kabul edilen esaslara göre hesaplanmıştır. 
1967 rakamları geçicidir. 

(b) Yalnız Denizcilik Bankasının muntazam posta seferlerine aittir. 
(c) Dış hatlardaki taşımalar dâhil değildir. 

Karayolları G. Aid. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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TABLO : 15 

Çeşitli taşıma sistemlerince yapılan şehirlerarası yolcu taşımaları (1 000 00 

Yıl 

1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Karayolları 
(a) 

Yolcu-Km. % 

2 597 
6 369 
9 083 
12 911 
8 886 
10 880 
14 131 
15 590 
19 369 
22 667 
24 931 
25 958 
27 028 

50,3 
67,1 
69,9 
74,3 
64,4 
72,9 
80,0 
82,0 
85,3 
86,8 
86,8 
86,9 
85,2 

Demiryolları 
(b) 

Yolcu-Km. % 

2 182 
2 753 
3 486 
4 040 
4 406 
3 633 
3 156 
3 084 
3 055 
3 109 
3 414 
3 492 
4 301 

42,2 
29,0 
26,8 
23,3 
32,0 
24,3 
17,9 
16,2 
13,3 
11,9 
11,9 
11,7 
13,6 

Denizyolları 
(<0 (Ç) 

Yolcu-Km.. % 

389 
369 
384 
343 
362 
304 
265 
229 
215 
202 
205 
211 
171 

7,5 
3,9 
2,9 
2,0 
2,6 
2,0 
1,5 
1,2 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,5 

Havayolları 
(c) (c) 

Yolcu-Km. % 

— 
— 
49 
74 
148 
115 
110 
107 
124 
135 
163 
194 
216 

— 
0,4 
0,4 
1,0 
0,8 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 

(a) Karayolları Genel Müdürlüğünce kabul edilen esaslara göre hesaplanmıştır. 1967 rakamları geçicidir. 
(b) 1967 rakamlarına banliyö taşımaları dâhildir. 
(c) Yalnız Denizcilik Bankasının muntazam posta seferlerine aittir. 
(ç) Dış hatlardaki taşımalar dahil değildir. 

.Karayolları Ci. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karmia Komisyonu 
Esas No. : 1/578 

Kara?- No. : 149 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1968 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mee!i;-üue sunulan ve bilâhara Komisyonumuza havale edile 
yılı Bütçe kanunu tasarısı), Bayındırlık Bakanı., Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de ka 

Takdim olunan bütçe rakamları, sırasiyle (An) cari harcamalar için (450 000 254), (A/2) yatırım harc 
sermıaye teşkili ve transfer harcamaları için de (150 464 994) lira, ki toplam olarak (1 757 315 248) lirad 

Komisyonumuz adına, söz konusu Genel Mü Turluk bütçe kanunu tasarısı üzerinde gerekli incelemeleri 
portörlerimizin, Genel Müdürlüğün plân ve programlar gereğince yaptığı, yapmakta olduğu ve yapacağı işler 
hil on ince teferruatına kadar bilgileri kapsıvan raporları muhteviyatı sayın üyelerin bilgilerine sunulm 
çe rakamı lan iarasındaki farklılıkların nedenleri 'izah edilmiş, bu meyanda cari harcamaların oldukça kaba 
rnasrmn, nedeninin, bilfarz bu yıl cari harcama'•'ra tefrik edileni (450 000 254) liranın (30 601 850) lirasını 
larına sarf edileceği, (385 508 986) lirasının Dev'et ve il yollarının bakımları ile trafik hizmetle rl ve bu işl 
tın giderleri karşılığı, mütebaki (33 889 416) li *!•'•:. k'smnı ise ancak gerçek oari giderler ikarşiihğı olduğ 
lerinde gerçek cari giderlerin bâzı yanlış anlamlara meydan vermemek için başka şekilde formüle edilm 

Sayın raportörlerin izahatını mütaakıp, sayı- üyeler Genel Müdürlüğün faaliyetleri üzerinde tenkid, 
kan, Genel Müdürlüğün genel politikası üzerinde 'geniş bilgi vermiş, soralan cevaplandırmış ve müteakibe 
tir. 

1 nei madde, maddenin (A/ l ) işaretli cetveli bölüm 16.000, 16.862 bakım idame giderleri (maddesine (20 
22.000, 22.541 yol, köprü, tesis yapımı, şehir gec/'leri ve büyük onarım giderleri maddesine (7 000 000) aynı 
şehir geçitleri ve büyük onanm giderleri maddesıbıc (5 000 000), aynı bölüm, 22.574 köy yolları yapımı madd 
23.000, 23.541 makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları maddesinden (1 700 000) lira tenzil ile aynı 
şıt alımları maddesine ilâve edilmek suretiyle (1 757 315 248) lira olan ödenek miktarı (1 889 315 248) lira 
ve madde bu değişikliklerle, 

2 nci madde, 
Gelir, gider dengesini sağlamak nedeniyle, 62.000 nci bölüm, 62.200 taşınır mallar maddesine (1 000 000 

li gelirler maddesine (1 500 000), 

Ka,«ayulî<an G. Md. Bütçem (S. Sayısı : 1173) 
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72.000 nei bölüm 72.100 Hazine yardımı maddesine (120 500 000) Ura, 72.200 proje kredıisi karşılıkları m 
72.400 geçen yıldan devreden nakit maddesine de (5 000 000) lira ilâve edilerek toplam (132 000 000) 

(1 889 315 248) lira tahmin edilmek suretiyle değiştirilmiş ve madde bu değişikliklerde, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11„ 12 ve 13 nıcü maddeler ise tasarıdaki şekilleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yükselk Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
C înkaya 

Eskişeihlr 
M. 1. Angı 

tzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

L. Yurt oğlu 

Niğde 
K. Baykan 

Sinop 
H. İşgüzar 

Başkan V. 
Aydım 

1. C. Ege 

Balıkesir 
S. Koç 

Giresun 
Söz hakikim mahfuzdur. 

K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
H. Özalp 

ıSivas 
Söz haıkfcıim mahfuzdur. 

M. K. Palaoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. R, TJzuner 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Bolu 
Muhalifim. 
K. Demir 

GKimüşane 
S. Ö. San 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Niğde 
R. Soy er 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Uşak 
M. F. Atayuri 

8. 

Kâtip 
Ordu 

Pehlivanoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. 

O. 

A. 

R. Üner 

İstanbul 
N. Berkol 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

Ordu 
Ş. Koksal 

Trabzon 
Ş. Ağanoğlu 

Uşak 
O. Dengiz 

An 
Y. 

Ü. Ço 
A. T 

İst 
İV. E 

M 
ö. 

R 
E. Y 

Tr 
E. D 

Yo 
Söz hakkım 

/. Y 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 



HÜKÜMETİN TEKLİEİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdüriüğ'ünün cari harcamaları 
için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (450 000 254) lirra, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1156 859 000) 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (150 464 994) lira M, toplam olarak 
(1 757 315 243) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 757 315 248) üra olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 1969 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1969 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanununun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluşu hak
kındaki 11 . 2 . 1950 tarih ve* 5539 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1969 
bütçe yılında kullanılamaz. 

Karayolları G. Md. 
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BÜTÇE KARMA KOMİ 

Karayolları Ger. el Müdürlüğü 

MADDE 1. — Karayolları Ge 
için (A/ l ) işaretli cetvelde göster 
rım harcamaları için (A/2) 
(1 268 850 000) lira, sermaye te 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiğ 
olarak (1 889 315 248) lira ödenek 

MADDE 2. — Karayolları Ge 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 nc 

MADDE 4. — Tasarının 4 nc 

MADDE 5. — Tasarının 5 aı 

iitçesi (S. Sayısı : 1173) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçlan) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1968 yık Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizm&t tertiplerinden bu maddeye, 

b) 3A2C - 1967 Miço yıllarına aidolup da, Mukasobei Umumiye 
Kaırûnrnr.m 93 nr:a maddesine göre zamanaşımına nğrarıs/mış vs kar
şılıkları yılları bütçelmııâü ::,.jluna-n borçlar, ir,.j3 j'lı 7'/.t;:; esinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Ayb.k ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , 
(A/2) ve (A/S) cetvellerine clâıhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

JUADBB 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
(Yapı, tesis ve büyük onavır- gkleri?ri) /öl'.Lm:â::ie dâhil tertiplerden 
(A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider hölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 0. — Karayolları Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. - - 5309 .«ayılı Kanımla yürürlükten kaldırılan 5539 
sayılı Eanımmı 19 nen madd tiklin 1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı Ka
nun esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar Karayolları Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelde açılacak özel 
bir bolüî»o gelir, diğer taraftan (Yatırım harcamaları) cetvelinin ilgili 
mad&slerine ödenek kaydolunur. 

Karayolları G. Md. B 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 6. — Tasarının 6 ıı 

A'ADD.3 7. Tasarının 7 n 

MADDE 8. — Tasarının 8 n 

MADDE 9. — Tasarının 9 nc 

•MADDE 10. — Tasarının 10 

isi (S. Sayısı : .1173) 
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('Hükümetin Teklifi) 

MADDE 11. — Devlet Daira ve müesseseleriyle kamu tüzel kişi
leri, dernekler ve diğer kurumlar tarafından veya dış yardımlardan 
yol, köprü ve benzeri işler yaptırılması maksadiyle Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yatırılacak paralar, (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
maddeye gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli (Yatırım harcamaları) 
cetvelinde akılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. Eıı ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısmı, ertesi yıla 
•birinci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

IIADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — 3ıı kanunu Maliye Ye Bayındırlık bakanları 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakam 
S. Demir el S. Öztürk II. Atabeyli 

Millî Savunma Bakam İçişleri. Bakanı Dışişleri Bakanı 
A. Topaloğlu F. Sükan 1. S. Çağlayangü 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakam 
A. Türkel V. Â. Özkan N. Menteşe 

Saıiıayi Bakam En. ve Ta. Kay. Bakanı Turnam, ve Ta. Bakam 
M. Turgut R. Sezgin N. Kürşad 

i (Bütçe Karma Kom 

MADDE 11. — Tasarının 11 

ı 
ı 
I 
I 
i 
I 
I 

I 
I 

MADDE 12. — Tasarının 12 

j MADDE İS. — Tasarının 13 

Devlet Bakam DoVİe 
K. Ocak S. T. M 

Maliye Bakanı Millî Eğ 
G. Bilgehan İ. E 

Tarım Bakanı Ulaştırm 
B. Bağda§ S. 

İmar ve İskân Bakanı 
/ / . 3fente§eoğlu 

Karayollai'i ü. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
12.271 Devlet yolları bakımı teknik personel üc

reti 
12.272 İl ve köy yolları bakımı teknik personel 

ücreti 
(Teknik personel ücreti toplamı : 

15 469 435) 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

236 207 780 

6 313 

6 

198 

16 
2 

13 

166 
21 

31.3 

001 

000 

1 
446 149 

361 
335 

246 

360 

000 
079 

000 

000 

144 070 
480 

45 
2 
rt < 

536 

000 
200 
000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

312 

6 313 001 

6 313 000 

1 
265 820 514 

16 361 000 
2 335 079 

15 080 985 

388 450 

231 655 000 
29 454 170 

48 000 
2 200 
7 000 

Karayalları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplaımı 

Lira Lira 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
TAZMİNATLAR 

12.520 Kasa tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR 

1 

20 

45 
2 

349 

029 

85 

000 
000 
970 

366 

000 

4 200 

Kesim toplamı 9 878 893 

150 
336 

10 
7 500 
863 

40 

5 

000 
000 

000 
000 
000 

000 

000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

45 000 
2 000 

1 349 970 

28 000 000 

135 000 

4 200 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 
12.817 Yol ve makina bakımı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 9 424 000) 
Karayolları O. -Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 

10 

8 

398 

150 

893 

000 
336 000 

10 
000 
863 

000 
000 
000 

60 000 

5 000 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

77 - Yurt dışı yolluktan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.85.3 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 974 893) 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENHL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR. Kesini toplamı 

L3.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
1.3.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider-

1 eri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim aliminin ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

G E N E L Y Ö N E T I M L E İ L G I L I G I D E R 
L E R Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 

Kara voli ar 
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1968 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplaımı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

150 000 250 000 

GH0 8!)3 550 !;90 
!•! :• 000 174 000 

4 174 791 4 

1 174 200 1 723 200 

100 000 1(10 000 

7 40 000 150 000 

420 000 720 000 
40 000 40 000 

360 000 605 000 
4: 200 4 200 

50 000 50 000 

720 
40 
005 
4 
50 

1 045 

190 
1.00 

000 
000 
000 
200 
000 

500 

000 
000 

525 500 İ 045 500 

50 000 190 000 
50 000 1.00 000 

M d. Bütçesi (S. SÜVISI . .11.73) 
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Bölüm Maddi ödeneğin çeşidi 

14.000 

18,230 Aydınlatma giderleri 
115.290 Diğer yönetim Giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.(510 Kira bedeli 

HtZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.841 3825 sayılı Kanunun 8 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

400 000 
25 500 

823 251 

227 000 
5fl« 25.1 

1 (İ5J 840 

544 500 

5 000 
7)^) 500 

1 261 321 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

730 000 
25 500 

823 251 

227 000 
596 251 

075 000 

544 500 

5 000 
539 500 

1. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı . 1173) 



BÖKUJÛ Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 

EĞİTÎM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenci giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
16.390 Propaganda ve tanıtma giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

YOL VE KÖPRÜ BAKIMI VK İDAME 
GİDERLERİ 

16.842 Bakım ve malzeme giderleri 
16.843 Yönetim giderleri 

— 90 — 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe îst 
M»dde Bölü 

Lira 

716 819 813 620 

60 000 

30 000 
30 000 

80 000 

30 000 
50 000 

12 000 40 000 

Kesim toplamı 110 100 321 

50 700 320 
5 000 000 

132 123 401 

67 000 000 
6 000 000 

20 000 
183 000 
458 253 
55 566 

110 172 322 

30 000 
465 000 
263 054 
55 566 

132 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

16.844 

16.851 
16.852 
16.853 

ödeneğin çeşidi 

Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde 
meydana gelecek yol ve köprü arızalarının 
giderilmesi 

16.845 Çeşitli giderler 
(Bakım ve idame giderleri toplamı : 

81 500 000) 
MAKİNA BAKİM VE İDAMI-] GİDER
LERİ 
Makina ve teçhizat onarımı ve satmalımı 
Makina ve teçhizat yedek parça ikmali 
Balcım ve malzeme giderleri 

16.854 Yönetim giderleri 
16.855 Çeşitli giderler 

(Makina ve hakim giderleri toplamı : 
10 410 000) 

16.861 Bakım ve idame giderleri (İl yo'ları) 
(Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle sarf 
edilecektir.) 

16.862 Bakım idame giderleri (Köy yollan) 
(Dağıtım şekli Bakanlıkça teshit edilir.) 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM. GİDERLER t Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

T 000 000 
1. 000 000 

6 000 000 
2 650 000 

670 000 
80 000 

9 000 000 

28 000 000 

236 207 780 
4 174 791 
1 261 321 

110 172 322 

Hükümetç e iste 
Madde Bölüm 
Lira 

7 500 000 
1 000 000 

7 000 000 
2 650 000 

670 000 
90 000 

10 000 000 

30 213 400 

312 
4 
1 

i 32 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 351 816 214 450 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde ödeneğin, çeşidi Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 50 000 000 6 

ULAŞTİRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 50 000 000 60 865 000 

KARAYOLLARI 
21.541 Etüt ve proje giderleri 27 140 000 35 000 000 
21.542 Teknik personel ücretleri 12 107 000 15 000 000 
21.5415 Teknik personel geçid görev yollukları 75°, 000 800 000 

(Karayolları toplamı : 50 800 000) 
• İL YOLLARI 

(Karayolları eliyle sarf edilecekti!'.) 
21.561 Etüt ve proje giderleri 2 960 000 3 000 000 
21.562 Teknik personel ücretleri 1 975 000 2 000 000 
21.563 Teknik personel geçici görev yollukları 65 000 65 000 

(İl yollan toplamı : 5 065 000) 

KÖY YOLLARI 
21.571 Etüt ve proje giderleri 2 900 000 2 900 000 
21.572 Teknik personel ücretleri 2 000 000 2 000 000 
21.573 Teknik personel geçici görev yollukları 100 000 100 000 

(Köy yollan toplamı : 5 000 000) 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı . 1173) 



— 93 — 

Bölüm Madde 

22.000 

22.541 

22.542 
22.543 

22.5G1 

22.562 
22.563 

22.571 

22.572 
22.573 
22.574 

ödeneğ in çeşidi 

KARAYOLLARI 
Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri 
ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yo ih ık lan 
(Karayolları toplamı : 585 270 000) 
İL Y O L L A R I 
(Karayol la r ı eliyle sarf edilecektir .) 

Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri 
ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yol l a ldan 
( t i yolları toplamı : 81 790 000) 

KÖY YOLLARİ 
Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük ona,-im 
giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Köy yollar ı yapımı (Dağıtım şekli aynî ve 
nak i t o larak Köy İşleri Bakanl ığınca tes-
bit edilir.) 
(Köy yolları toplamı : 194 000 000) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Li ra Lira 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

U L A Ş T I R M A S E K T Ö R Ü Kesim toplamı 741 900 000 

52i) 1)00 
17 850 
1 250 

000 
000 
000 

400 
:î!0 
290 

000. 
750 
150 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

00 000 000 

762 900 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira. 

r<L9 060 000 

557 020 000 
20 000 000 

1 250 000 

75 000 000 
.1 500 000 

290 000 

18 400 000 
4. 850 000 

150 000 

70 600 000 

771 

Karayol lar ı G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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riöliim Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 

TURİZM SEKTÖRÜ 

22.611 
22.61.2 
22.613 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Kesim toplamı 21 000 000 

20 835 000 
150 000 

15 000 

TURİSTİK YOLLAR 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yol İlıkları 
(Turistik yollar toplamı : 22 850 000) 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kosim toplamı 278 100 000 

278 100 COÖ 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

22 850 000 

22 575 000 
250 000 

25 000 

324 075 000 

334 

KARAYOLLARI. 
23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 185 725 000 
(30 000 000 liralık kısmı proje kredisi ile 
temin edilecek makina ve teçhizatın mah
subu için kabul edilmiştir. Nakden lıarca-
namaz.) 

23.543 Teknik personel ücretleri 8 000 000 
23.544 Teknik personel geçici görev yollukları 275 000 

(Karayolları toplamı : 207 300 000) 

ıi)9 725 000 

9 000 000 
275 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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1968 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

ÎL YOLLARI 
(Karayolları eliyle) 

23.561 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 31 925 000 32 000 000 

23.563 Teknik personel ücretleri 2 000 000 2 000 000 
23.564 Teknik personel geçici görev yollukları 75 000 75 000 

(îl yolları toplamı : 34 075 000) 
KÖY YOLLARI 

23.571 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 45 000 000 76 000 000 
(10 000 000 liralık kısmı proje kredi
sinden temin edilecek makina ve teçhi
zatın karşılığı olarak kabul edilmiştir. 
Nakden harcanamaz.) 

23.573 Teknik personel ücretleri 5 00ü 000 4 900 000 
23.574 Teknik personel geçici görev yollukları 100 000 100 000 

(Köy yolları toplamı : 81 000 000) 
HİZMET SEKTÖRÜ 

23.612 Taşıt alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 50 000 000 60 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 762 900 000 771 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 278 100 000 324 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1091 000 000 1156 

Karayolları G. >Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 



(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde öd erte «in eesidi 

1988 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATÎNALMA-
L.A.E 

32.100 Kareulaştırma ve .satmalına bedeli 

/ / - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDAttELE'İİE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun L> ııeü maddesine #'ö-
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kuram ve derneklere katılma 
payı 

112 000 000 

! i 2 000 000 

5 000 

8 000 

13 ÛÛ0 

135 

3") 000 000 

5 000 

8 000 

Karayolları G-. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

36.000 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.360 Sigortaya ödenecek genel yönetim primi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Mahdut mesuliyetti (Karayolları Kredi ve 
İstihlâk Kooperatifi) memur ve hizmetli
lerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere 

BORÇ ÖDEMELERÎ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

462 740 

226 
150 
56 
30 

740 
000 
000 
000 

80 000 

422 052 

700 000 

542 741 

23 582 054 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

496 370 

80 000 

1 000 000 

700 000 

14 

226 740 
150 000 
89 630 
30 000 

Karayolları G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

36.500 İstikraz ödemeleri (Konsolide borç) 

36.600 Geri1 verilecek paralar 

0 Müteahhit bono borçları 

DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ 
Kesim toplamı 

36.910 Amerikan teknik yardımları karşılığı ge
çici hesabı 

3)6.920 5582 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
yardımlar karşılığı 

KAMULAŞTIRMA VE HAT INALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe 
Madde 

Lira 

tahm 
Böllü 

12 

10 

200 

10 

250 

000 

000 

000 

112 000 000 
13 000 

542 741 
23 582 054 

136 137 795 

Ki 165 621 

10 000 

13, 

1 

15 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 



— 99 — 

Bölüm .Madde Gelirin çeşidi 

B - CETVELİ 

1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmi 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

150 000 
700 000 

2 750 000 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE-
LÎRLERt 

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARDAN 
ALINAN GELİRLER Kesim toplamı 850 000 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.120 Kiralar ve taşınır değerler gelirleri 
62.200 Taşınır mallar satış bedeli 

63.000 ÇEŞÎTLI GELİRLER VE CEZALAR 

63.220 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 550 000 

63.390 Diğer çeşitli gelirler 7 000 000 

63.400 Bağışlar 1 

63.500 Gelir kaydolunacak teminat akçeleri 1 

3 600 000 

7 550 002 

1 050 000 

150 000 
900 000 

2 900 000 

800 000 

8 500 000 

3 

9 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahinim 
Madde Bölüm toplaımı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

B/3 — Özel gelirler 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.200 Proje kredisi karşılıkları 

72.300 5539 sayılı Kanunun 20 ııei maddesi ge
reğince Hazineden alınacak paralar 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARİ GE
LİRLERİ Bölümü toplamı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Bölümü toplamı 

72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 567 804 007 

1 071 804 007 

36 

450 

10 

000 

000 

000 

000 

000 000 

3 600 000 

7 550 002 
1 567 804 007 

1 578 954 009 

1 744 

248 065 246 

36 

450 

10 

000 000 

000 000 

000 000 

3 

9 
1 744 

1 757 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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Vergilerin, resiımiıerin ve başka 
gelirlerin dayainalkl'arı, 

Çeşidi Tarihi Numarası 

C — CETVELİ 

ÖZETİ 

Kanun 11 . 2 . 1950 5539 Karayolltarı Gend Müdürlüğü Kuruluş ve teşkilâtına dair Ka 

G - CETVELİ 

Kanun No. 

5539 

Tarihi 

11 . 2 . 1950 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâtına d 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
desi 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 
1 Memur (Fakülte veya yük

sek okul mezunu) 
1 Teknisyen (Fakülte veya 

yüksek okul mezunu) 
2 Memur 15 

1 750 

1 750 
1' 500 

D. 

o O 

4 
6 
7 
6 

D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Teknisyen 
» 
» 
» 

Steno Daktilo (Yabancı 
bilir) 

dil 

1 

Aded 

8 
2 
1 
1 

1 

Ücret 

1 250 
1 100 

800 
700 

800 

D. 

7 

6 
% 
8 
9 

M 

Steno 
bilir) 
Dakt 

» 
» 
» 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 



O C ^ O O C — 1 ff. 9 î < 1 31 îf l « X ' l C l C ı 4 > i - - 3 d 

.-3 

56* 
*<! o 

u—.. 
-

1 

N 

£* 

^ 

er 

^ 

s 

EL 

S. 

2 
B 

K 
a 
î? 
t * 

-3 

V 

>̂  

¥_ 

¥ 

S g aliye 
aliye 

r + <*-

| S 

^ S 
3 p 

V 

¥ 

¥ 

¥ 

V 

¥ 

g 
P 

P 

o" 
t — ' • 

^ 
B 
H 

W 1 
£3"* 

Oı 

B 

ı-3 
P 
Ol ET. 
t? <-ss. 

V 

¥_ 

¥ 

¥ 

¥ 

¥ 

^ 

*5 

* 3 
* 

¥ p 

r-t-

oc — ; ; x -J eı - LC LC — i—ı LO 31 
t O fcC O i t C O i 

uı 

F 
m 
P 
B 
CT1 

V-' 

£ 
4 

Vj 
O 

e 
P 
a> < 

P> 

§ 
v i C l - 1 X 3 : - . ] X W Ü l i l 3 1 - J X 

O O O O O O 
O O O O O O 

S O O 
5 O O 11 g i s I 

<1 

c 

C2 

«n 4i ;:. ^2 oc —ı o o x OT rfi -o ve 30 - 1 3; 

7 : 

sfc ^ •"• 

>"N 

^ 

3 

<#2 

Ü-* TT ^>. 
^ * - - K^ 
o ^ £*" 
^ 1—1. rD 

I * ? 

X - - i ; c - 3 c : 

r + — 

o S-

ı-3 
CP 

B. 

pî 

O 

r/i' 

I i—I ı_ı t C 
O O 31 4i CO 

4 i t C LC 
OC - 3 0 1 

CD CO 3 1 O ı On LC O 4 i # > ' - t C LO '— M 
ç ı O i tf^ i n LO 4 ^ O 3 ; O O 0 0 L>5 O O O t ; ; O 3 . t S O i 

OT 
O 

IO on crî —3 4 i O 1 3 ; "-3 —J 

on o O C on O O on O 
O O O O O O O O O 

tO OT 3 : - J X O >J t i t i M 4i On 31 <1 ü . - 1 X tO M 
Oi o O O O on O OT on on oı O O O on o O On O 
O O O Ö O O O O O O O O Ö O O O O O O 

o ;p cc o cc -o o -^ x —ı o OT "O X - 3 35 

o o 

p 

c? 

4İ' 

S 
<"D 

3 

uı
ı 

d. 
Ga • i 

• t 

g 
o> 
—; B 

1 

p j 

?T 

P 

^ S 
O T 
B ^ B 
B '""î 
2 p 

b3 ı-1 h-i 
O 31 « 10 

< 

"Ö , , 

2 ^ v ^ 

p 

P 

0 2 

t o OT 4 ^ CP OT 3 1 a c C C O O 4 i C C C v 3 l 0 n C £ r t > -

s. 

P-

OT 31 ^1 
O O O o o o 

4 - Ol 3 1 
OT O O 
O O O 

On 
O 
Ö 

3 1 
O 
O 

4 i OT 31 - 3 CC O 4 i OT C l ~3 00 
O n o O O O O n O n O O O O 
O O O O ' Ö O O O O O O 



E - CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
5 Y. Müh., Müh., Fen Memuru 

veya İktisatçı (İlıt. Mev.) 
6 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 
7 Yük. Müh,, Müh. veya Fen 

Memura 
8 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 
9 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 
10 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 
11 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 
8 Y. Müh. veya Fen Me. İsta

tistikçi ve İktisatçı 
6 Ressam (İht. Mev.) 
7 ^ » » 

Aded Ücret 

8 

21 

25 

15 

15 

8 

8 

2 
o o 
5 

1 100 

950 

800 

700 

600 

500 

450 

800 
950 
800 

D. 

L - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

8 Ressam (İht. Mev.) 
7 Servis Muamelât Şefi 
8 » »' » 
9 Mıemur 
9 » (6387 Sa. ka.) 

10 » 
12 » 
13 »' 

İLLER TEŞKİLÂTI 
4 Bölge Md. (Yük. Müh. veya 

Müh.) (İht. Mıev.) 
5 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru (İht, Mev.) 
6 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 
7 Yük. Müh., Müh. veya Fen 

Memuru 

7 
5 
2 
10 
3 
12 
4 
4 

157 

700 
800 
7Û0 
600 
600 
500 
400 
350 

<̂7 

4 1 250 

5 1 100 

5 950 

800 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 

D. 

8 Yük 
Mem 

9 Yük 
Mem 

10 Yük 
Mam 

M Müh 
12 » 

9 Ress 
8 Serv 
8 Tah 
9 Mem 

10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
14 » 
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İR - CETVELİ 

1969 yılı Genel Bütçe Kanununa fbağlı (R) lişaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygul 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.520 Kasa tazminatı : 

Karayolları Genel Müdürlüğü Sayiiıanhk Müdür ve Yardımcıları ile Veznedar, Veznedar Y 
tâyinleri Maliye Bakanlığınca yapılan aylıklı Saymanlık Müdürlüğü Şef ve Memurlarına 
kanlığı teşkilâtına dâhil memurlar gibi ödenir. 

12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek t 
Arazi üzerinde seyyar olarak vazife -gören işçilere 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi ger 
ten ödenir. 

YATIRIMLAR 

Ayrıca : 
1. Bayındırlık Bakanlığının tabi bulunduğu, hükümler-, 
2. Yol ve yol ile ilgili her- türlü yapım ve -onarım giderleri, 
o. İl Özel İdarelerime bağlı yolların yapım, bakım, onarım ve ıslah işleri için makina, yede 
le bu yolların kontrolünü yapacak Karayolları personelinim gündelik ve yollukları, etüt v 
ruretleri dolayısiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve yapılacak ola 
derler Bayındırlık Bakanının tasvibiyle ilgili yatırım bölümlerinden ödenir. 

TRANSFERLER 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALM AL AR : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalına jbedeli : 

Yol, köprü ve tesis inşaatlarında, teknik proje zaruretleri dolayısiyle taşınmaz mallara ir 
tevsik edilecek zararlara ait tazminat. 
Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle yapılması Bayındırlık Bakanlığınca onanan illere ait 
idarece yapılan istimlâk bedelleri. 

Karayolları O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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15 milyon dolarlık A. I. D. Kredisinden, yenileme maksadiyle teşkilatımıza temin ed 
Biırim Fiyatı Tutarı 

Cinsi Miktarı $ $ 

Araai Pikap ( 4 X 4 ) 
Panel (4 X 2) 
Çıplak Şasi Kamyon (4 X 2) 

27 
10 

110 

2 519 
1 800 
2 500 

68 000 
18 000 

275 000 

Cinsi 

361! 000 

T - CETVELİ 

1.6.1968 tarihinde kullanılmakta olan taşıtlar 

Markası Modeli Aded 

Binek 
Station Wagon 
Binek 

» 
Arazi Binek 

» » 
Kaptıkaçtı 

1» 

'» 
1» 
,» 
,» 
1» 

Kaptıkaçtı Arazi 
Minübüs 
Pikap 1/2 ton (4X2) 

Dodge 
Ford 

,» 
Chevrolet 
Fiat Campag. Nola 
Willys 
Chevrolet 

» 
International 

» 
» 
» 
» 

Willys 
Dodge 
Chevrolet 

D — 46 
59 — CA 
54 — A 
A — 1503 
AR — 55 
Cj - 5 
3116 — 2 GPH 
3116 — 2 , 
A — 112 
A — 112 
B — 112 
B — 112 
D — 1100 

JPL 

453 — FA 2 
T — 245 
H 53 T — 3104 

16 
30 

1 

2 
1 

2 

3 

5 

Karayolları G. Aid. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 
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E - CETVELİ 

(Merkez geçici hizmeıtüler ücreti) 

Kadro Aylık Yıllık 
Grörevin adı Aded ücreti Müddeti tu tan tu tan 

BAREM DIŞI 

1 250 
1 250 
1 100 
1 250 

950 
800 
800 
600 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

5 000 
5 000 
2 200 
1 250 
1 900 

800 
1 600 

600 

60 000 
60 000 
26 400 
15 000 
22 800 
9 600 

19 200 
7 200 

220 200 

BAREM İÇİ 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 750 

12 
12 
12 
12 
12 

14 000 
1 500 
1 250 
1 100 
5 250 

168 000 
18 000 
15 000 
13 200 
63 000 

277 200 

497 400 

Karayolları ü. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 

Başteknisyen 
Makin a Operatörü 
Alet Operatörü 
Organizatör 
Tercüman 
Mutemet 
Maliyet Teknisyeni 

» » 

4 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

17 

Avukat 8 
Doktor 1 

» 1 
» 1 

Mütercim 3 

14 
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BAREM ÎÇÎ 

Görevin adı Aded 
Kadro 
ücreti 

Aylık 
Müddeti tutarı 

Yıllık 
tutarı 

Avukat 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mütercim 

15 
6 
1 
4 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

750 
500 
500 
250 
250 
500 
250 
250 
250 
100 
100 
950 
800 
800 
700 
600 
600 
750 

12 
12 
11 
12 
11 
11 
12 
7 
1 
12 
5 
12 
12 
11 
12 
12 
1 
12 

26 
9 
1 
5 
3 
1 
6 
1 
1 
2 
1 

250 
000 
500 
000 
750 
500 
250 
250 
250 
200 
100 
950 

4 800 

2 

5 

800 
100 
600 
600 
250 

315 000 
108 000 
16 500 
60 000 
41 250 
16 500 
75 000 
8 750 
1 250 
26 400 
5 500 
11 400 
57 600 
8 800 
25 200 
7 200 
600 

63 000 

1.4.196 

1.4.196 
1.4.196 

1.8.196 
1.3.196 

1.3.196 

1.4.196 

1.3.196 

56 847 950 

1 399 350 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1173) 




