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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin görü
şülmesi tamamlanarak, kabul edildi. 

Verilen önerge üzerine ikinci defa oya su
nulan «Kahire'de toplanacak Parlâmento üye
leri Milletlerarası Konferansa Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden katılacak üyelerin seçimi 
için takibolunacak usul hakkındaki Müşterek 
Başkanlık Divanı kararı» ikinci defa oylandı 
ve kabul olundu. 

1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısının görü
şülmesine devamla : 

Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü ; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü; 
Millî Savunma Bakanlığı; 
Adalet Bakanlığı; 
içişleri Bakanlığı ile, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri ka
bul edildi. 

Millî Savunma Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi
nin kabulü münasebetiyle Türk Silâhlı Kuvvet
lerine Cumhuriyet iSenatosunun güven ve tak
dirlerinin teyiden ulaştırılmasına dair grup 
başkan ve başkanvekilleri tarafından imzalı 
önerge okundu ve ittifakla kabul olundu. 

Başkan; Kahire'de toplanacak Parlâmento 
üyeleri Milletlerarası Konferansa katılacak he
yette bağımsız üyelere ayrılan kontenjandan 
seçilmek üzere Kırşehir üyesi Halil özmen'in 
adaylığını koyduğu bildirildi. 

Bugün, 1 Şubat 1970 Pazar günü saat 11,00 
de toplanılmak üzere İBirleşime saat 04,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 

Mehmet Ün aldı Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye), Doğan Barutçu (Manisa) 

BAŞKAN — O'tuzbeşinci Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3; Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayısı: 
1288) (1) 

İ. — İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi : 

(1) 1288 S. Sayılı basmayazı 29 . 1 . 1970 
günlü 31 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 
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BAŞKAN — Program gereğince 1970 malî 
yılı bütçe müzakerelerine başlıyoruz efendim. 

Programa göre müzakere sırası imar ve is
kân bakanlığınındır. 

Sayın Bakan, Nakiboğlu buradalar, sayın 
komisyon, buradalar, Maliye temsilcisi burada
lar, müzakerelere başlıyoruz. 
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Grupları adına söz talebeden sayın üyeleri 
okuyorum, sırasiyle : C. H. P. si adına Sayın 
Hayrı Mumcuoğlu, G. P. Grupu adına Sayın 
Fehmi Alpaslan, Millî îBirlik Grupu adına Sa
yın Haydar Tunçkanat, A. P. Grupu adına 
Sayın Delâlettin Coşkun. 

Sa^ın Hayri Mumcuoğlu, buyurunuz efen
dim. (Yok sesleri) 

Muhterem (Senatörler, Sayın C. H. P. si 
Grupu sözcüsünün söz hakkı baki kalmak üze
re G. P. Grupu adına Sayın Fehmi Alpaslan, 
buyurunuz ıefen!dim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım; Türkiye'mizin hayati 
önem arz eden büyük ihtiyaç mevzularını bün
yesinde toplamış bir bakanlığın bütçesi üze
rinde G. P. si Grupunun görüşlerini özet halin
de arz etmeye çalışacağım. Hemen arz edeyim 
ki; notlar üzerinden yapmayı düşündüğüm bir 
konuşma ile huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Ama bu bütçenin seyri içerisinde birkaç gün
den beri salbahlara kadar bütçe devam ietmekte 
ve biz bir dar kadro içerisinde bu bütçeyi ta-
kilbetm'ekteyiz. Gecede bir iki saat içerisinde 
ancak uyku fırsatını bulan bir insanın zihnen 
dağınıklığını takdir buyuracağınıza ve beni 
bağışlıyacağınıza emin bulunuyorum.. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bu bütçe 
müzakerelerinde görüşmelerin takibi havasını 
veren seçkin kadrosu ile Cumhuriyet Senato
muzu teşrif buyuran sayın Bakan ve kıymetli 
arkadaşlarına hoşgeldiniz demeyi vazife biliyor 
ve kendilerine saygılarımı sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, imar ve iskân Ba
kanlığı, mazisi iki senelik olan bir bakanlık. 
Dünyanın medeni ülkelerinde asırları geçen bir 
hizmet dalını biz teşkilât olarak bünyemize 
belli ki bir teşkilât olarak almışız ve yine çok 
eiskiden kurulmuş olan teşkilâtlar dünyanın bu 
sosyal ilerleme devresinde yeni (hamlelere geç
mek mevkiinde oldukları ve (büyük gayretlerin 
içerisinde bulundukları Idikkate alınırsa bugün 
yeni bir kuruluşla hem de başka ülkelere göre 
daha çok kendisini hissettiren ihtiyaçları kar
şılamak için imar ve iskân Bakanlığı bünye
sinde toplanan (hizmetleri değerlendirmekteki 
müşkülâtımızı takdir etmemek insafsızlık olur. 
Bu itibarla hakikaten sevinilecek, iftihar edi

lecek hizmetlerin üzerinde bulunduğunu yaki-
nen müşahede fırsatına erdiğimiz ve bilhassa 
istikbal için ümit besleme imkânını bulduğu
muz bu sayın bakanlığın dar kadrosu, dar 
bütçesi ile memlekete ciddî eserler verme ka
biliyetinde, karakterinde ve büyük gayretinde 
olan mensuplarına karşı Türk Milletinin hu
dutsuz sevgi ve sempatisi olduğunu Yüksek Hu
zurunuzda dile getirirken zannederim aziz mil
letime tam mânasiyle tercüman olmuş bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, İmar ve iskân İBa-
kanlığınm gerek ikindi Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında önigörülen meseleleri, gerek hulûs 
ile iyi niyetle tanzim edilen yıllık icra prog
ramlarında ele alınmasına karar verilen hiz
metlerini görebilmek için Türkiye'nin imkân
larının da darlığı dikkate alınsa dahi yine bu
günkü bütçenin en azından iki misli ile bizim 
karşımıza gelmesi lâzımgelirdi. Ama ne yapa
lım ki milletimiz, Devletimiz henüz bu imkâna 
sahip değildir ve ne yapalım ki, cehalete oldu
ğu gibi daha uzun yıllar fukaralığa da borçlu 
halde kalmaya bir nevi mahkûm haldeyiz. Bü
tün marifet "biran evvel bu fıkarahktan kur
tulmanın çaresini arayıp bulmak, ondan son
ra da gerçek ihtiyaçları karşılıyacak maddi im
kânları temin edip aziz milletimizin bünyesin
den yeşiten genç ve değerli elemanlara dâvayı 
emanet edebilmek. Bu ümidi her zaman muha
faza ediyoruz ve meseleleri tahlil ederken, teş
rih ederken daima bu ümidin ışığı altında ya
pıcı muhalefet anlayışına doğru gidiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, hem bütçenin prog
ramındaki geri kalmışlığı bertaraf etmiş olmak, 
h?m de benden sonra nasıl olsa daha iyi hazır
lıklarla konuşacak olan kıymetli arkadaşlarımı
zın bu görüşmelerinden istifade imkânını açık 
tuta'bilmek için meselelere kısa hadları ile temas 
etmekte fayda umarım ve bunun yeteceği ka
naatindeyim. Zaten samimî bir kanaat taşıyorum 
ki, Bütçe müzakerelerinin bu tarzda devamı ar
tık mânasını kaybetmiş haliyle karşımızdadır. 
Evvelâ kendi kendimize Parlâmento bünyesinde 
bir şekil verip bu bütçe müzakerelerini daha 
dorli toplu bir hale getirmeye zaruret vardır, 
çünkü bu iş artık bir nevi meselelerin yalnız de
vamlı surette sözünü etmek neticesine varıyor 
ve insanlar bir nevi lâf vurgununa uğruyor. O 
itibarla meseleyi böyle alırsak ki zannediyorum 
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ki bir kaç kelime ile mevzulara dokunmak, hem 
arkadaşlarım için daha tatminkâr olur, hem de 
biz de bir vazife ifa etmiş sayılmanın kısmen 
olsun rahatlığını arama imkânını buluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, İmar ve İskân Ba
kanlığının hizmetlerini bünyesinde toplanan teş
kilâtı, kuruluşa göre ele almak yerinde olur. Ev
velâ bu Bakanlığın bünyesindeki Plânlama ve 
İmar Müdürlüğünün faaliyetlerine kısaca göz 
atarsak hele hele bu faaliyetleri değerlendirmek 
için memleketin ücra köşelerinde tahaddüs 
eden ihtilâflar veya vâki olan talepler sebebiy
le bu daireye gidersek görürüz ki cidden hür
mete lâyık hummalı bir faaliyet içerisinde bu
lunuyorlar. Yer dar, kadro dar, teknik imkânlar 
kısır, buna rağmen Türkiye'nin bütün mesele
lerine cevap verecek şekilde bir faaliyet, nok
sanlar oluyor, olacaktır, tabiîdir ama ciddî bir 
faaliyeti müşahade ediyoruz, ben bu ciheti dile 
bilhassa getirmeden geçemiyorum. Bu plân, pro
jelerin yapılması, haritaların yapılması ve bil
hassa şehirleşme hareketlerinde hergün karsımı
za çıkan kanalizasyon, elektrik projeleri üzerin
de ilgili mercilere ışık tutacak ve mesnet olacak 
hazırlıkları görmesi bakımından Plânlama ve 
imar Müdürlüğünün faaliyetlerini vatandaşa 
sari ve vatandaşın günlük hayatiyle yakından 
ilgili olan bir hizmet olması itibariyle değerin
de tutmamız vazifemizdir. Bu Genel Müdür
lük 'teşkilâtlanmasını bir hayli genişletiyor, ama 
Türkiye'nin bütün vilâyetlerine şümullü olacak 
şekildeki teşkilâtlanma faaliyeti henüz tamam
lanmamış bu yılm bütçesi ile bu ihtiyacın karşı
lanacağı bütçe raporunda ve bütçe kalemlerinde 
görülmekte. Şüphesiz ki, bir yere gidince ora
da ihtiyaçlar görülür ve IO ihtiyaçları değerlen
dirme arzusu doğar. En azından bu faydası var, 
ama bu arada merkezde derlenip toparlanan fi
kirlerin, düşüncelerin, tedbirlerin tasarıya hele 
hele ücre köşelere, uzak yerlere, geri kalmış böl
gelere götürülmesi imkânı daha ziyade artar. 
O itibarla teşkilâtın biran evvel tamamlanması 
suretiyle hususi ile geri kalmış bölgelere adilâ
ne hizmetlerin götürülmesi konusunda bu Genel 
Müdürlüğün kendisine düşeni yapacağından 
emin bulunuyoruz. 

Geri kalmış bölgelere âdilâne hizmetler diyo
rum ; muhterem arkadaşlarım, bu Bakanlık Büt
çesi vesilesiyle de arz edeyim ki geri kalmış 

bölgelerin öncelikle ele alınması dâvası mücer
ret memleketin imân, ihyası meselesi değil, Tür
kiye'nin bütünlüğünün temini meselesi olarak 
millî duygularla, milliyetçi ülkelerle herkesin 
önplânda ele alması lâzrrngelen bir konudur. Ba
kanlığın da bu görüşten ilhamım almak suretiy
le hizmetlerini tamamlayıp nasibine kavuşmasını 
temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci kısım bünye
deki teşekkül olarak Mesken Genel Müdürlüğü 
hakikaten Türkiye için büyük problem. Bilhas
sa büyük şehirler için çok büyük problem olan 
bir mevzu ile iştigal ediyor, bu Genel Müdür
lük. Gecekondu dâvası; biz Gecekondu Kanu
nunu güzel bir şekilde çıkardık, noksanları var
dır, tatbikatta- aksaklıklar görülür, bunlar dü
zeltilir. Gecekondu dâvası da mücerret vatan
daşın konut ihtiyacını karşılama dâvası değil, 
ya da vatandaşı sıkıntılı hayattan kurtarma dâ
vası değil. Kanaatimizce gecekondu dâvası bu
günün dâvası da değil. Çünkü köyünde bir ne
vi mağara hayatı yaşıyan insan şehire gelip de 
en imkânsız, gayrimüsait bir barmak bulduğu 
zaman onu kendisi için yeterli sayabilir. Nite
kim kanaatkar bizim bilhassa köylü kardeşleri
miz bu mevzuu bir şikâyet meselesi olarak dile 
dahi getirmeyi düşünmediği zamanlar oluyor. 
Asıl bu şekilde gelip de yerleşmiş olan inşânla-* 
rın yarınlara hazırlanan çocuklarının etrafla
rındaki şartlardan alacağı ruh, bir mesele ola
rak karşımıza çıkabiliyor. O itibarla gecekon
du dâvası sosyal dâvadır, ihtiyaç meselesidir, 
ama tekrar arz etmek isterim ki, Türk Milleti
nin bekası ve hele hür demokratik rejimin de
vamı yönünden yarınların mühim meselesi ola
rak karşımıza dikilmiş bulunmaktadır. Bu • iti
barla Mesken Genel Müdürlüğünün dört esas 
üzerine vatandaşı konut sahibi yapmak yolun
daki azimli gayretlerini cidden Grupumuz şük
ran ve minneti o karşılamakta ve bidayeten arz 
ettiğim gDi bütçe imkânsızlıkları sebebiyle nmh-
tao olduğu parayı kendilerine temin edememek
ten ütürü de Parlâmento üyeleri olarak hepimi
zin üzüntü içerisinde bulunduğumuza inanma
larını istirham ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Yapı Malzemesi 
Genel Müdürlüğü diye bir Genel Müdürlük var, 
bu knruluş kanundan yetkilerini alır, hakikaten 
mevzu hem geniş, hem de mühim. Bunun değe-. 
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rini fazla belirtmek ihtiyacını hissetmiyorum. 
Faaliyetlerine dair raporda esaslı kayıtlar var. 
Takıhediyoruz. Yalnız bu vesile ile iki nokta 
üzerinde Sayın Bakanın dikkatini çekeceğim, 
kendi mevzuu değil, ama Hükümet bünyesinde 
halledilecek bir mevzu. Bir taraftan ucuz ve 
kaliteli ve bol yapı malzemesi temin edelim di
yoruz, öte taraftan çoğunlukla Devletin veya 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin elinde bulunan 
iptidai maddeleri başka sahalann kâr mevzuu 
olarak kapatmasına göz yumuyoruz. Demir di
yoruz, sanki Türkiye'nin Demir Çelik Fabrika
larından çıkarılan demir satınalamazmış, müş
teri bulamaz da elimizde kalırmış gibi hem de 
muayyen isimler, kapatıyor, ondan sonra piya
sada demir buhranı baş gösteriyor. Hükümet 
bütün imkânsızlıklar içerisinde dışardan itha
lâta koyuluyor, transfer etme imkânlarımız yok, 
onu da temin edemiyor ve senenin başında yüz 
olarak ifade edeceğim meblâğ senenin ortala
rına, hele hele inşaat faaliyetlerinin hızlı oldu
ğu devrelerde nerede ise iki misline ikiyüze 
çıktığı görülüyor. Bu, akıllı bir iş değildir. Bu 
vatandaşın da gözüne ve gönlüne batan bir mev
zudur. Bu işleri yapanların kazançları ile Dev
letin bünyesine vergi adı altında imkân gelse 
hadi buradan gidiyor, oradan geliyor, yine de 
Devlet bu işten kârlı diyelim, hepimiz ve her 
Türk biliyor ki, orada da yüz kazanıyorsa yüze 
karşı altmış vermesi lâzımgelen adam kazancını 
aşağı gösteriyor, Devlete % 1 gibi devede ku
lak kabilinden bir şey veriyor. Bunu Hükümet 
bünyesinde değerlendirmesini Sayın Bakandan 
istirham ediyorum. 

Çimento işinde aynı konu evleviyetle vardır. 
Bu sene çimento sıkıntısı daha az şekilde hisse
diliyor. Filvaki çimento fabrikalarının istihsali 
artıyor. Sıkıntının daha az şekilde hissedilmesin
de bir teselli mevzuu var, ama bu hiç teselli 
mevzun olmasın. Demir olmıyan yerde çimento 
olmaz ve ayrı hususiyet de şudur: Bütçelerimiz 
sıkıntılı vasiyet ihdas ettiği, istihkak sahipleri 
paraların], almak suretiyle yeni yatırım sahala
rına kayma imkânını bulamadığı için, para dar
lığı. yüzünden bu iş olmuştur. Ama bütçeler dü
zenli hale gelir, (Tedbirlerinin alındığına ina
nıyorum, bu senenin bütçesinde bunu müşaha-
de ettik, samimiyetle de meseleler ortaya ko
nuldu.) ondan sonra demir de hakikaten spekü
latörlerin elinden kurtarılırsa, inşaat faaliyeti 
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daha açık olacak, o zaman yine çimentonun üze
rine vâki el koymalar da kendini bir mesele ola
rak hissettirecektir. Bu itibarla tesis malzeme
si yapmakla kalmıyacak, hattâ bu iş için bir sa
nayinin kurulması mevzuunu da vazife olarak 
almış olan bu Genel Müdürlük bünyesindeki hiz
metlerin görülebilmesi için Hükümetin bir poli
tikası olmak lâzım geliyor ve bu politikada ev
velemirde millî imkânları muayyen şahısların 
eline terk etmemek gibi bir teyakkuza, bir dik
kate de ihtiyaç olduğu kendini hissettiriyor. Sa
mimiyetlerine, iyi niyetlerine ve metotlu çalış
malarına yakinen şahit olduğum çok değerli 
Bakan arkadaşımızın, bu mevzuu ehemmiyetin
de tutmak suretiyle bir neticeye vardırmakta 
kendisine düşeni yapacağından hiç şüphem yok
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada Âfet İş
leri-Genel Müdürlüğü varıdır. Bu 'Genel Müdür
lük asırların ihmaline uğramış bir mevzuu bün
yesinde 'toplıyan bir hizmet yerdldir. Bir yerde 
bir ufak felâket olduğu zaman, hepimiz muZda-
rip oluyoruz ve tedbirler mevzuunida alabildi
ğine veriyoruz. Geçen sene Manisa "bölgesinde 
cereyan eden zelzele felâketini mahallinde gör
müştüm ben. Hakikaten evvelâ insan olarak, 
sonra vazifesinin 'mesuliyetini müdrik personel 
olarak orada gecenin gündüze katılmak suretiy
le bir çalışma havasına girildiğini 'şahsan mü
şahede ettim. Bu, tenkid mevzuu, oldu. Noksan
lar oluyor; emir veriyor, direktif veriyorsunuz, 
ama vasıtasızlık yüzünden oradaki »tevzi işlerin
de kısmî bâzı beceriksizlikler oöiabiliyor. Fakat 
aslında meselenin üzerine ehemmiyetle eğilindi-
ğine şahidoldüm, bunu dile getirmeyi vazife bi
liyorum. Gördük ki, geçen senenin o ıstıraplı 
hali kısa zamanda yaralar siarılnıak suretiyle 
bertaraf edilme yoluna gidiffimiş. Bu iyi bir şey. 

Yalnız bütçede benim gözüme ilişen husus 
şu : Türkiye Ihep böyle felâketlerie mâruz kal
dıktan sonra mı tedbir düşüneceksiniiz? Şimdi 
âfetleri önleme tedbirleri de bu Genel Müdür
lük bünyesinde, imar ve iskân Bakanlığının va
zifesidir. Ama bütçeye bakıyorsunuz, hemen 
hemen hiçbir şey ifalde e'tmiyen bir rakam, kos
kocaman Türkiye ve bir milyon lira: Bu itiyat
tan kendimizi kurtarmamız lâzım geldiği kana
atindeyim. 

Sel felâketi, kaymalar, zelzeleler gibi artık 
öncelden bilinmesi mümkün, hele hele yapılan 
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etütler sonumda tesbit edilmiş olan bu felâket
leri önleyici bütçe rakamını bu bütçenin içeri
sinde görmeyi çok istemdim. Nasıl1 olsa biz bu
rada gelir artırıcı, gider eksilticli teklif ve ta
lepte bulunamıyoruz, lafı ile kalıyor işler, bel
ki aktarmalar olabilir, ama hangi yerinden kı
sacaksınız, hepsi noksan. Hiç olmazsa gelecek 
senelere matuf samimî bir dffliek olarak kabul 
buyurmalarını İstirham ©derim ve bir 'de bu 
afetzedelere yapılacak yardımla alâkalı yö
netmelikle bir değişiklik teklif ediyorum; şim
di işte köylerde kaç hane, şehirde, kasabalarda 
kaç hane yangına uğrarsa, sel felâketine uğrar
sa ancak o takdirde yardım yapılabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim bünyemize 
göre meseleleri mütalâa etmemiz lâzımidır. Bir 
kasaba varadır, zaten ufacık, beş tane ev orada 
yanar, beş kişinin ayrı ayrı canı yanmaktadır 
ve ayn ayrı bu beş aile felâketin içine düşmek
tedir. Yani illâ ve illâ yirmi tane ev yanacak ta 
sana ondan sonra yardım yapacağım demek ser
de vatandaşa verilen önemi azaltıcı mahiyette
dir. Bir mevzu bana intikal etti, takibettim, hâ
lâ da takipte, mevzuat bağlar. Bakanlıkta bu 
işlerle uğraşanların içi sızlıyor, bu yardımı 
yapmanın (hele bilhassa bir fakir mıntaka lüzu
muna inanıyor, ama gelgelelim bir yönetmelik 
var, bu yönetmelik sıkıntıya sokuyor. Bu yö
netmeliği bilhassa bu gibi işleri fevkalâde mü
kemmel surette etüt etmesini bildiğini İçişleri 
Bakanlığındaki büyük ihizmetlerinden yakinen 
bilmekte olduğumuz Sayın Bakanın bir defa 
daha gözden geçirmesini samimî bir temenni 
olarak arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu muhterem Ba
kanlığın bünyesinde Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası ile birde İller Bankası vardır, bu Emlâk 
Kredi Bankası çok iyi maksatlarta kurulmuş, 
yoksul ve dar gelirli insanları konut sahibi yap
mak, ama itiraf edelim ki bu iş şimdiye kadar 
bu vasfı ile işlememiş. Hele hele bundan bir sü
re önce yani herkes han, hamam, apartman yap
mak için bu bankanın yakasına yapışmış ve 
maalesef asıl himaye edilecek dar gelirli ve 
yoksul vatandaş kenarda kalmış, Son yuların 
güzel eserlerini müşahede ediyoruz, bu tatbikatı 
daha da çok değerlendirmek suretiyle iyi hiz
metler yapacağından emin bulunuyoruz. Dev
let ve millet bankanın kredisinin, sermayesinin 

artırılması konusunda talebettiği hususları de
ğerinde tütmüş ve bunu da bir kanunla teinin 
dtmiştir. Daha gerekirse yine yapmaya Meclis-
ferimiz âmâdeidir. (Biz bu hizmet şeklinin böyle
ce devam ettirilmesini hulûs ile temas etmek
teyiz. 

İller Bankası : 
i le r Bankası da hakikaten büyük ihtiyacı 

karşılamak için kurulmuştur. Ama tatbikat ola
rak bendeniz belödiye Reisliği de yaptığım için 
bir zamanlar gördüm ve büntim, daha kurulu
şundan itibaren fonlar bir objektif kriter içe
risinde dağıtııma tabi tutulamiaJnuştır. Dostluk
lar, partizan düşünceler thâkiim olmuştur ve o 
itibarla da iş çığırından çıkmıştır, iller Banka
sının bir deıdienme, toparlanma devresi oldu
ğunu biliyorum, yailnız son zamanlarda İller 
Bankasına tevcih edilen büyük ithamlar bu ban
kanın durumunu yine de eski bozuk haline doğ
ru götürüyor iddiası ortadaldır, raporda da çok 
açık olmamakla beraber kısmen bankanın sıkın
tılı bir halde bulunduğuna işaret ddıhniştir. Bir 
yere, bir müesseseye partizanlık girdi ani ar
kadaşlar, oradan hayır gelmez. Bunu yüksek 
huzurunuzda rahatlıkla ifade ©'diyorum. Siyasi 
şahıslar olarak belki bir Bakan çok sıkıntıya 
düşer bu Umuim Müdürlükten programının, 
maksadının ötesine taşabilecek bâzı taleplerde 
bulunabilir. Çünkü biz de gidip Bakanı sıkış
tırıyoruz, hepimiz. Ama bir Umum Müdürü 
kendisine bir istikamet verirse o zaman bu Ba
kanlığın bunun üzerindeki tesiri azalır, ne olur? 
Bir tane umum müdür gider, arkasından bir da
ha gider, ondan sonra üçüncü umum müdür 
geldiği "aman o Bakan ondan sonra gelecek Ba
kan kim olursa olsun, hangi siyasi partiye men-
subolursa olsun görülür ve anlaşılır ki bu mese
lelerin böyle yan tesirler içerisinde yürütülme
si mümkün olmuyor bu müessese için de bu yol
daki temennimi arz etmeden geçemiyorum. Şah
san yıllardır, ben iller Bankası Umum Müdürü
nün kapısına gitmedim, çünkü bâzı şeyler ge
liyordu kulağıma, gittiğimiz zaman her hangi 
partidensin gibi suallerin sorulduğu söyleni
yordu, ısrarla yakinen kulağıma gelen sözler
di. Ben gitsem bana da bu yolda bir söz söy
lerse veya bu ima edilse bir münasebetsiz hâdi
se ile karşı karşıya kalacağımdan hiç şüp
hem olmadığı için ayağımı basmıyordum. Şim
di bir derlenme, toparlanma devresindeyiz, 
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ikinci Demire! Hükümetinin programını bu 
bakımdan ziyadesiyle ümit verici olarak görü
yoruz, bu banka hakkında zannediyorum bir 
de araştırma önergesi ve saire var. Bu banka 
hakkındaki söylentileri en kısa zamanda sile
cek şekilde bankaya bir istikamet verilmesi 
lüzumunu da belirtmeden geçemiyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan iki dakikanız 
kaldı efendim... 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. Bu Arsa Ofisi mev
zuu kanunu burada müzakere edilirken hatır
lıyorum, bir hayli üzerinde duruldu, daha faa
liyetine geçmeden daha teşkilâtlanması tamam
lanmadan bu gibi böyle bir teşekkülün kurul
masının ne kadar isabetli olduğunu meseleleri 
her zaman haliyle alamamış olan gazeteler dahi 
belirtmekten kaçamıyorlar. Balıkesir sınırın
dan başlayıp cenup sınırına kadar yürüyen 
sahalardaki Hazine yerlerinin, belediye yerleri
nin ve Vakıflar İdaresine bağlı yerlerin hiçbir 
•suretle satılmaması lüzumu üzerinde bir karar
name çıkıyor, kuruluştan sonra bu kararname 
yalnız o sahada kalmıyor, vatandaş da spekü
latörler de artık üç îkuruşum varsa bunu ar
saya yatırayım, yarın on kuruşa satarım hava
sını silecek kadar memleketin sathında bir ha
va yaratıyor. Demek ki bu yarın için hayırlı 
hizmetler içerisinde olacak bir müessesedir. 
Biran evvel kuruluşunun tamamlanmasını canı 
gönülden temenni ediyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, dağınıkta olsa 
fikirlerimizi arz etmek yoluna girdik, senatör 
arkadaşlarımın beni anhyaeaklarmdan eminim. 
Muhterem Bakanlık mensuplarının da maruza
tımı değerinde ıtutmak suretiyle hakkımızda 
ona göre bir kanıya varmalarını istirham edi
yorum ve bu bakanlık bütçelerinin hakika
ten hizmetlerinden yüzde yüz faydalanacağımı
za emin olduğumuz ço|k değerli Sayın Bakan 
başta olmak üzere yine pek değerli elemanları 
bünyesinde toplamış, olan bu Bakanlığın güzide 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle 
senatör arkadaşlarımı ve bakanlık mensupları
nı grupum ve şahsım adına saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, teşekkür ede
rim. 

Sayın Tunçkanat malûmunuz Sayın Mum-
cuoğlu'nun hakkı bakidir. Yalnız sıra zatııali-

nizde, eğer müsaade ederseniz Sayın Mumcu-
oğlu teşrüf etmişlerdir, sırayı bozmıyalım 
efendim. 

Sayın Mumcuoğlu, buyurun efendim. 
0. H. P. Si SENATO GRUPU ADINA 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Müzakeresine başladığımız imar ve İskân 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde O. H. P. nin, parti
min, görüş ve dileklerini sunmak üzere huzu
runuzdayım. Yüce Senatonun değerli üyele
rini partim ve şahsım adına saygı ile selâmlı-
yarak sözlerime başlıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 
Büyük seçimden yeni çıktık. Adalet Parti

sinin ikinci kabinesi kuruldu. Bir seçim, 
bir iktidar döneminin konumuzla ilgili (bir 
muhasebesinin yapılmasını zaruri görüyoruz. Bu 
nedenle konuşmamızı iki bölümde sunacağız. 
Birinci bölümde ilk dört yıl içinde yaptığı
mız eleştirmeler ve Hükümet icraatı, ikinci 
bölümde yeni bütçe üzerindeki düşünce ve di
leklerimizi sunmaya çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, hemen şunu arz et
meliyiz ki, gerek 1969 Seçim Beyannamesinde 
ve gerekse bundan mülhem ikinci Hükümet 
Programında A. P. iktidarı imar ve İskan Ba
kanlığının yürütmekle görevli olduğu hizmet 
alanlarına getirmeyi vâdettiği ferahlığın yine 
geniş ölçüde sözde kalacağını ikinci devre
nin ilk bütçesi göstermektedir. Bu acı gerçeği 
ikinci Beş Yıllık Plânın üçüncü icra prog
ramı da doğrulamaktadır. Böylece hem bi
rinci devre uygulamaları ile ve hem de ikinci 
devrenin ilk bütçesinin yetersizliği nedeni ile 
plân hedeflerinin çok gerisinde kaldığımıza 
işaret ederek sözlerime başlıyorum. Gerçekten : 
üç yıldır yaptığımız konuşmalarda İmar ve İs
kân Bakanlığının hizmet sahalarına ilişkin gö
rüş ve dileklerimizi gücümüz yettiği ölçüde 
belirtmeye gayret ettik, özellikle : Büyük, ma
mur ve müreffeh Türkiye'nin yaratılması mün
hasıran imar ve İskân Bakanlığının çalışma
ları ile değil bir kül olarak plânlarda ifade
sini bulan tedbirlerin uygulanması ile müm
kün olacağını belirtmeye çalıştık. Az geliş
miş bir ülke olduğumuzdan kaynaklarımızı 
israf etmeden, imkânlarımızı yerli yerinde kul-
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lanmak zorunluğunda olduğumuzu tebarüz 
ettirmeye gayret ettik. Bu cümleden olmak 
üzere hizmet tekerrürlerini önliyelim. 

Bu memlekette teknik eleman darlığı var, 
yatırımları da toplum yararının gerektirdiği 
önceliklere yöneltelim dedik. Keza her insanı 
mutlu kılan ve iş gücünü artıran faktörlerin 
'başında bir konut sahibi olması lâzımgelir; 
Türkiye'mizde yurttaşlarımızın çoğu asgari 
sağlık şartlarından yoksun hele hele ve ahlâk 
kurallarına aykırı düşen bir odada birkaç 
kişinin barınması gibi özellikleri olan yerler
de yaşadıklarını dile geirdik. Konut yapımın
da Plân hedeflerine ulaşılmasını muhal kılan 
maliyet artışları durdurulmalıdır, aksi halde 
rakam olarak yatırım seviyesi aşılabilir ama 
elde edilen konut yönünden plân hedefleri
nin çok gerisinde kalırız dedik. Asıl olan her
kesin bir konut sahibi olması ise de bu hedefe 
ulaşmak halen mümkün görülmediğinden ve 
dar hususiyle dar sabit gelirli va
tandaşı bunaltan kira parasına bir çare 
bulmak için kira kanununun çıkarılması 
lüzumunu anlatmaya çalıştık. Keza : Bir 
arsa spekülâsyonu vardır, sahiller yoksul ve 
dar gelirli vatandaşlar için ebediyen kapalı bir 
hale geliyor gerekçesiyle Hükümetin dikka
tini çektik, özellikle, dengeli bir şehirleşme
nin tedbirlerini de göstererek bunların alınma
ması halinde doğması kesin olan bunalımlara 
işaret ettik. Kuruldukları günden bu yana 
memlekete büyük ve yararlı hizmetleri bulu
nan ve hele biri tamamen Cumhuriyetimizin 
eseri olan ve idareten İmar ve iskân Bakan
lığına bağlı iki Bankamızın partizan müdaha
lelerle güç durumlara sokulduğunu, sermaye
lerinin kanunen artırılmasına rağmen, Hazine
nin gerekli yardımı yapmadığını tamamen ak
sine fon borcunun İller Bankasına ödenme
diği gibi Emlâk Kredi Bankasından sanki para 
durumu aşmış, taşmış gibi Hazine tahvilleri 
verildiğini ve buna ilâveten bu bankadan Gece
kondu Kanununun 14 ncü maddesine tevfikan 
her yıl otuzar milyon lira çekildiğini ve bu
nun sarf yerinde de tâbirimi lütfen mazur gö
rünüz, yuvarlak rakamlar içinde açıkça gös
terilmediğini tebarüz ettirdik. Yıllardır Mec
lislerde ve Bakanlar Kurulu portföyünde bu
lunan kanunların çıkarılmasının artık gecikti
rilmesi caiz olmıyan işlerden sayılmasına ker-

I râren dikkati çektik, önemi aşikâr olan Arsa 
Ofisi Kanunun Cumhuriyet Senatosunda mü
zakeresi sırasında noksanlıklarına ve kanunun 
ölü çıkmakta olduğuna temas ettik. Bakan
lık her yıl 3 milyon liraya yakın kira pa
rası veriyor, bir binanın yapılması hem hiz-

j metlerin daha randımanlı yürütülmesini sağ-
lıyacak ve hem de Hazine kira parasından 
kurtulacaktır dedik. 

Hulâsa : Yukarda da arz ettiğimiz gibi ye
terliğimiz ölçüsünde İmar ve İskân Bakanlı
ğının yürütmekle görevli olduğu hizmet alan
larına ilişkin görüşlerinize sunduk, Bizi, Ada
let Partisine mensu'bolmıyan bütün yetkili 
memleket aydınlarını ve muhterem senatör 
arkadaşlarımın doğruladığı kanısındayız, Biz
zat Plân ve icra programları bhi teyidetmek-
tedir. Değerli arkadaşlarım. Dahası var. Ka
sım 1969 da Meclislere sunulan ikinci Hükümet 
Programının 1, 10, 21, 24 bilhassa 29 ve mü-
taakıp sayfalarındaki ifadeler tedbirlere iliş
kin ifadeler ayrık olmak üzere görüşlerimizin 
kabulü niteliğindedir. Hükümet Programın
daki düşünceleri burada tekrar edecek deği
lim. Fakat bir kısmına değinmeden geçmek 
do söylediklerimi ibham içinde bırakmak olur. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Yukarıdaki mâruzâtım Cumhuriyet Senato-

! sunun 8 Şubat 1967, 9 Şubat 1933 ve 5 Şubat 
I 1989 tarihli ve cilt 51 ve 33 ncü Birleşime 

ait Tutanak dergilerinde açıkça yer almıştır. 
Aldığımız karşılıklar ve Hükümet icraatı da 
aynı dergilerde ifadesini bulmuştur. Bunları 
'bizden sonra gelecekler bu belgeleri inceler-

I ken hem kolaylık olsun ve hem de hâlâ üzüntü 
ile ifade ediyorum, ibret olsun için sunuyo-

I rum. Filhakika : Hükümet Programında onuncu 
sayfa ve 11 nei maddede hizmet tekerrür
leri, yetki tedahülleri ve bunların doğurduğu 
israftan ve 29 ncu sayfada düzensiz bir şehir
leşmenin kontrol altına alınmaması halinde 
doğacak sosyal bunalımlardan ve sosyal Devlet 
anlayışından söz edilmiştir. Şimdi vicdanla
rınıza seslenerek soruyorum. Köy işleri Ba
kanlığı ile Bayındırlık ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığını yol, su, elektrik konu
larındaki hizmet tekerrürleri bir tarafa, imar 
ve İskân Bakanlığının hizmet alanlarına giren 
iller Bankasının bir kısım hizmetlerinde te-

! kerrür var mıdır? yok mudur? Değerli arlıa-
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daşlarım, bu soruyu sorduğumuz zaman husu
siyle 1967 yılında bize verilen cevap yoktur 
orada. 

Düzensiz bir şehirrleşme vardır. Köyden 
dengesiz bir akın vardır, köyde işsizlik ve hele 
korkunç işsizlik vardır; ancak köylerden gö
çün başlıca nedenleri bunlar değildir. Köy
lerdeki yaşama şartları ağırdır. İmar ve İskân 
Bakanlığının hizmetleri köylere anlayışla kıs
men olsun giderse akınların önemli bir kısmı 
durdurulabilir dedik. 

Değerli arkadaşlarım, bize sanayileşmemiz 
için bu akınlar zaruridir, yararlıdır, iktidar ola
rak bunları teşvik ediyoruz cevapları verildi. 
Arkadaşlarım dengesiz şehirleşmenin lüzumsuz 
sayılmasına elverişli yatırımlarla sanayileşmemi
zin dahi geciktirilmekte olduğuna dikkati çek
tik. 

Sahillerin tâbir caizse yağmasından bahset
tik, burada bütçe müzakerelerini takibeden de
ğerli arkadaşlarım hatırlıyacaklar, bize mülki
yet haklanın kutsallığından bahsile medeni hu
kuk dersleri verildi. Sayın Bakanla bu sahada 
tartışma çıktığı zaman elimizi tesadüfen ceke
timizin cebine soktuğumuz zaman aslolan se
natörlerin İçtüzüğe riayetleri ve bu cümleden 
olmak üzere kürsüde ve yerinde müeddep bir 
şekilde konuşan hatibe müdahale etmemeleri lâ
zım gelirken muaşeretten bahsettiler, sataşma
lar oldu. Değerli arkadaşlarım, ömrünü bilhas
sa hukuk hizmetinde kimseye intısabetmeden ve 
hiç kimseden iltimas dilemeden naçizane 30 yı
lını tamamlayan bir insana burada Medeni Hu
kuk dersi verilmesi de ibretle kayda değer. 

Değerli arkadaşlarım, gecekondu hailesine 
değindiğimiz zaman, biz kanun hükümlerini uy
guluyoruz, yeniden gecekondu yapılmıyor, şu 
kadar yol, bu kadar yol, bu kadar sahaya elek
trik getirdik, su getirdik, gecekondu sayıları 
400 binden ileri gitmemiştir dendi. 

Şimdi yukarda sorduğum soruyu tekrar so
racağım, bu söylediklerimde gerçek dışı bir be
yan var mı? Söz bu noktaya gelmişken bir nok
tayı daha belirtmek yerinde olacaktır. Bütçenin 
(A/2) ve (A/3) cetvellerinde tabiî olarak ken
disine büyük pay ayrılan Mesken Genel Mü
dürlüğünün harcamaları konusunda bilgi iste
diğimiz zaman bize, biz hizmet bakanlığıyız, ka
pımızdan içeriye partizan zihniyet girmez, bun
lar tarihe karıştı dendi. 

Arkadaşlarım, şimdi Bakan değişti, bir tar
tışma açmak katiyen istemiyorum. Yalnız 1968 
mahallî seçimlerinden sonra gecekondu ıslah ve 
önleme bölgelerine kaydiyle bâzı il ve ilçe be
lediyelerine atifet ve mükâfat kabilinden öde
nekler gittiğine tanık olduğumuzu kayıttan da 
kendimi alamıyorum. Bu konudaki mâruzâtı
ma son vermeden önce bir hususa daha değinme
me izninizi rica edeceğim. 1967 - 1968 yıllarında 
yaptığımız konuşmalarda sayın raportör arka
daşlarımızın hazırladıkları ve yatırımların sarf 
yerlerinin de vuzuhla gösterildiği ki, bu rapor
lardan birinde halen Senatomuza Başkanlık ya
pan Sayın Lûtfi Tokoğlu'mm da imzaları var
dır, bu raporlara atıfla dedik ki; ödenekler ço
ğunlukla iltimaslı illere yöneltilmiştir. Bunu 
yapmıyalım, Anayasamızın buyruğu yerine gel
sin. Şimdi üç yıldır raporlarda, hattâ bütçe tek
liflerinde bu husus yoktur. Muhterem arka
daşlarım, aslında bütçe müzakereleri muvafıkı 
ile muhalifi ile bütün parlamenterlerin en kes
tirme bir denetim yoludur. Biz gelecek yıllar
da bu raporlarda ve tekliflerde vuzuh bekle
riz, 

Değerli arkadaşlarım, birinci bölümdeki iza
hatımı geçen yıl sorumlu Bakanın bir açıklama
sına değinerek tamamlamak istiyorum. Bugün 
size geçen yıl Cumhuriyet tarihimizde ilk defa 
1968 yılında konut açığının kapandığı ifade 
edildi. Lütfen Cumhuriyet Senatosu 1969 tuta
nak dergisi 33 ncü Birleşim 729 ncu sayfaya ba
kınız. Şimdi bir de Kasım 1968 de yayınlanan 
Hükümetin üç senelik icraatı hakkındaki bâzı 
izahatlar adlı kitaba balan. Arkadaşlarını İkin
ci Beş Yıllık Plânın üçüncü icra yılına ait ve 
Resmî Gazetenin 10 Aralık 1969 gün ve 13373 
sayılı nüshasına da beraber bakalım. Birinci 
olarak arz ettiğim kitabın 135 nci sayfasında 
(TEY) sisteminde 3188, 10 bin liralık kredi ile 
1609, beş bin liralık kredi ile 2173 konut inşa
sının devam ettiği ve 8200 ünite mesken inşaatı 
için de vatandaşlara arsa ve proje verildiği ya
zılıdır ki, bunların toplamı 15 200 eder. Ayrıca 
Emlâk Bankamızın yapacağı 10 bin konutla bu 
miktarın 25 bin rakamına ulanacağı belirtilmiş
tir. Şimdi biz Emlâk Bankamızın ve diğer in
şaatın tamamlandığını ve Emlâk Bankamızın 
yaptıklarının ve tamamlandığını kabul edelim. 
8 230 arsaya konut yapıldı mı yapılmadı mı? 
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Bu yapılmış olarak 1968 yılında ifade ediliyor. 
Bu bir... 

Şimdi, yukarda sunduğum icra programına 
bakalım 153 ncü sayfada iki tablo var, bu tab
lonun birincisinde 1968 yılında konut ihtiyacı 
141 bin, açığı 30 740. 1969 yılında ihtiyacın 
174 000, açığı 49 bin, geçen sene bu rakam 30 
bin olarak ifade edildi. Tekrara lüzum yoktur 
ki, bunlar yalnız ve yalnız şehirlere ait ihtiyaç 
ve açıklardır. Esefle bir daha kaydedelim ki, 
konut hedefleri halen ulaşılması muhal görülen 
noktalardır. Bu nedenlerle Kira Kanunu çıka
rılması zorunluğuna değindiğimiz zaman 1967 -
1968 yıllarında evet Hükümet olarak çalışaca
ğız denmiş olmasına rağmen geçen sene aynen 
okumaya lüzum görmüyorum, Sayın Bakan biz 
Hükümet olarak Kira Kanununu kesin olarak 
getirmiyeceğiz, nitekim 1968 yılında konut açı
ğını da tamamladık. Bu politikaya devam olu
narak konut ihtiyacımızı karşılıyacağımz. 

Değerli senatörler, buraya kadar olan ma
ruzatımda, bölge plânlamaları, büyük şehirle
rimizin nazım plânları, yapı malzemeleri, âfet 
işleri ve Bakanlığa bağlı bankaların faaliyetleri 
üzerinde ayrı, ayrı duramadık. 

Yalnız, burada hâtırasını hürmetle., adını 
da minnetle andığım Zahit Mutlusoy ve onun 
şimdi vazifede olan halefleri cidden memleket 
için yararlı hizmetlerde bulunuyorlar, kendile
rine şükran borcumuzu sunmak bizim için bir 
vazifedir. 

Değerli arkadaşlarım, aşağıda personel mev
zuunu ayrıca dile getireceğim. 

Biz, bu maruzatımızla birinci dönemde A. P. 
iktidarının imar ve iskân Bakanlığı sahasına 
giren hizmetlerde yetersiz kaldığını belirterek 
buraya kadar olan mâruzâtımızın özetini yap
mış oluyoruz. 

Şimdi, ikinci bölüm izahatıma geçiyorum : 
1970 yılı imar ve İskân Bakanlığı bütçesi ge
çen yıla nazaran 33 milyon da azdır. Rakam 
248 milyon küsurdur. 

Aziz senatörler, 30 milyara yaklaşık bir büt
çede imar ve iskân Bakanlığına ayrılan bu pa
ra azdır. Esasen, yetersizliğini eleştirdiğimiz 
1969 Bütçesine nazaran daha az olan bu bütçe 
ile imar ve iskân Bakanlığına mevdu hizmetle
rin görülmesini gayrimümkün görüyoruz. 

Arkadaşlarım, vaktin darlığını da nazara 
alarak dileklerimize geçiyorum. 

Evvelâ, kanun, tüzük ve yönetmeliklere iliş
kin dileğimizi söylemeliyiz. Gerçekten yıllardır 
üzerinde durduğumuz ve yukarda da bir nebze 
temas ettiğim Arsa Ofisi Kanunu Meclislerden 
geçti. Ancak, bunun filhal gayesine ulaşacak 
kudrette olmadığını tekrar ifade etmeliyim. 
Kanunun müzakeresi sırasında noksanlarına işa
ret ettik. Komisyon Başkanı, kürsüye geldi, 
işaret ettiğiniz noksanların varit olduğunu ifa
de etti. Hususi temasında, aman, dedi; Hükü
met olarak da, bu tasarıyı geri alacağız, nok-
sonları gidereceğiz, dediler, ikinci oturumunda 
ifade değişti, aman bunu çıkaralım. Maliyeden 
parayı aldık, yönetmelikler hazır, kanunun bün
yesinde mevcudolan noksanlara rağmen biran 
evvel çıkmasında büyük yarar vardır. 

Şimdi, 10 yılda tamamlanacak 250 milyon
luk döner sermayeye mahsuben ancak bu yıl 
bütçesine Arsa Ofisi Kanununun 1 nci madde
sinde ifadesini bulan dairelere usul için 25 mil
yon lira para konuyor. 

Değerli arkadaşlarım, yönetmelikler de ya
yınlanmadı, henüz. Şimdi, 1960 yılından bu yı
la kadar yüzde 300 ile yüzde 1 000 arasında ar
tış gösteren ve gittiikçe de artan arsa fiyatları 
karşısında memleket ölçüsünde bu 25 milyon 
lira ile Arsa Ofisi ne yapabilir? Lütfedin, bunu 
hep beraber düşünelim. Mümkün değil, arka
daşlar. Sonra, temas ettim, 3 ncü icra yılma 
ait programda Arsa Ofisi Kanununun noksan
larına da işaret edilerek Konut Kanunu tasarı
sı ile ahenktar bir hale getirilmesi lüzumundan 
bahis ile Arsa Ofisi Kanununda tadilât yapıl
ması öngörülmüştür. 

Arkadaşlarım, hepsine böyle işaretle temas 
imkânı bulabiliyorum. Bir Kooperatifler Kanu
nu çıktı. Kooperatifler Kanununun yapı koope
ratifleri için yetersizliğine itiraz edecek arka
daşım olursa ben bu beyanımı geri alırım. Ar
kadaşlarım, hepimiz biliyoruz, belediye gelirle
ri çok yerlerde yetersiz haldedir. Bu sebeple be
lediyeler kendilerine mevdu hizmetleri yürüte
mez hale gelmişlerdir. 

Sayın Alpaslan'ın konuşmasının yarısında 
geldim, ondan sonra dikkatle izledim, iller Ban
kamız için çok şeyler söylendi, çok şeyler söyle
niyor, fakat, şahsan da kendi seçim çevremdeki 
belediyeler için İller Bankasına müracaat zo
runda kaldım, arkadaşımın endişe ettiği halle 
karşılaşmadım, ama hakikaten iller Bankasının 

— 624 — 
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güç durumunu yakinen müşahede ettim, arka
daşımın değindiği mevzulara hak verdirecek bâ
zı müşahadelerim de oldu. 

Arkadaşlarım, belediyelerin bu yetersiz malî 
durumları, iller Bankasının, parlamenterler ola
rak da, belediye başkanları olarak da, kapıla
rının aşmdırılmasına devam edileceğini zaruri 
kılar. Bu itibarla, 5237 sayılı Kanun yerine ko
nulacak tasarının biran evvel çıkarılması artık 
bir emri zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, sahiller yağmasını 
önliyecek bir teklif maalesef kadük oldu. Bu 
maksadı sağlıyacak hükümler mevzuatımızda 
vardır. Ancak yetersizdir. Efendim, e, siz de 
parlamentersiniz, kadük olan kanunu ihya 
edin. 

Değerli arkadaşlarım, hep biliyoruz, Hü
kümetin benimsemediği, iktidarın benimsemedi
ği bir kanun teklifi kadük olmıya mahkûmdur. 
Bu, Adalet Partisine ait bir zaıf değil. Böyle 
bu, Meclis kurulduğundan beri böyle, bu. Bina
enaleyh, Hükümetin bunu benimsemesi lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, sahillerin yağmasın
dan mütemadiyen bahsettik. Nihayet, geçen gün 
Resmî Gazetede de hep gördüğümüz bir karar
name çıktı, geç de olsa bunu memnunlukla ka
bul ediyoruz, memnunlukla kabul ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki, her 
müesseseye vücut ve ruh veren personeldir. Ka
nunlarımızın tatbikini istiyor muyuz, yetişmiş 
personeli hizmete koymamız ve yetişmiş perso
nelin kıyıhmından, israfından âzami ölçüde te
vakki etmemiz lâzımdır. Hele bu memleketin 
teknik eleman sahasındaki sıkıntısı malûm oldu
ğuna göre teknik elemanlar üzerindeki tasarruf
larımızı onların yetiştirilmesi mevzuundaki gay
retlerimizi artırmamız lâzımdır. 

Arkadaşlarım, bünyesinde şimdilik Deprem 
Enstitüsünde bulundurulacak olduğunu değer
li Bakan Nakiboğlu bütçe konuşmalarında ifa
de buyurdu, malzeme lâboratuvarı inşaatının 
bitmek üzere olduğu haberini memnunlukla al
dık, bunun biran evvel hizmete girmesini ve ar
tık yapı malzemesi darlığı, karaborsasının da 
tarihe intikalini diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, iller Bankamızın na
kit durumu gittikçe ağırlaşmıştır. Geçen yıl 
bir arkadaşımı, koskoca bankamn halen 15 - 20 
bin lira civarında bir nakit durumunun olduğu
nu söylediği zaman çok hayıflandım. 

Arkadaşlarım, iller Bankamızı kurtarmamız 
lâzım. Yukarda değindim, bu Cumhuriyetimizin 
eseri, örnek bir müessesedir. 

Şimdi, Emlâk Bankamız hakkında kısaca 
mâruzâtta bulunmama izninizi istirham ederim. 

Arkadaşlarım, bu Bankaya da Hazine borcu
na mahsuben tahviller verilir, üstelik 30 milyon 
çekilir, her sene. Buna dikkati çektik. Sayın 
Bakana özel surette de rica ettik. Sosyal Sigor
talar, 14 ncü maddede o da var, ondan da alı
nacağı yazılı, Sosyal Sigortalar, icranın müda
halesini Damştay kararı ile önlendi. E.. Peki, 
Emlâk Bankası? Emlâk Bankası, Bakana ida-
reten bağlı olduğu için böyle bir tasarrufta bu
lunamaz. Banka para çekiyor. 

Şimdi, şöyle bir şey düşünüyorum, teklif 
ediyorum, arkadaşlarım, bir kararname ile 30 
milyon yine alınsın bu Bankadan. Fakat, konut 
inşaatı vatandaşlarla şahsi münasebete girme 
mevzuu bankaya bırakılsın. Bunu Yüksek De
netleme Kurulu üyeleri de raporlarında tenkid 
ediyorlar. 

Arkadaşlarım, çok söyledik, imar ve iskân 
Bakanlığının bir binaya kavuşması da artık za
ruridir. Senede 3 milyona yakın kira ödeniyor. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamda acı yön
lerin, acı beyanların galip olduğunu gören de
ğerli arkadaşlarım, benim şahsan karamsar ol
duğuma hükmeder. Biz, Cumhuriyet tarihini 
yaşıyan insanlar, Cumhuriyet Hükümetlerinin 
bu memlekette bilhassa imar ve iskân sahasın
da yaptıkları hizmetleri istesek de inkâr ede
meyiz. Bu acı görünen tenkidlerimiz lütfedil
sin, bu aziz yurtta daha iyiyi, daha güzeli gör
me arzumuza bağlansın. Her zaman muvafıkı, 
muhalifi asgari müştereklerde birleşin, der. 

Değerli arkadaşlarım, bir memleketin huzu
ru için, Atatürk'ümüzün ve aziz yurdu çağdaş 
uygarlık seviyesine ulaştırma buyruğu için çağ
daş uygarlık seviyesine ulaşmış memleketleri 
örnek alarak o seviyeye ulaşmamız için bâzı 
müştereklerde birleşelim, deriz. Bu memleke
tin imarı sahasında da asgari müştereklerde bir
leşmemiz lâzımdır. 

Arkadaşlarım, yurdumuz taşı ile, toprağı ile, 
insanı ile her hizmetin en mükemmeline lâyık
tır. Biz bu hizmetleri arzuladığımız için bu acı 
tenkidleri yapıyoruz. Benim için Sayın Na-
kipoğlu'nun Bütçe Komisyonundaki müzakere-
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lerde vâki beyanları çok ümit evrici oldu, bunu 
ifade etmek bir vecibedir, onu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, bağlamanızı 
rica ederim. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten Nakipoğlu 
bize ümit verdi. Konuşmamda tabiî âfetler ko
nusunda hiç beyanda bulunamadım. O sektörde 
çalışan arkadaşlarımı tebrik ederim. Sayın Na-
kiboğlu, tabiî âfetler konusunda isabetli tedbir
lerin alınacağını ve Hükümet programında ol
mamasına rağmen, geçen seneki Bakanın beya
nı hilâfına bir kira kanunu üzerinde de umumi 
temayüle uyarak durulacağını ifade etti, bunu 
bir müjde olarak telâkki ettik, gerçekleşmesini 
diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyorum, 
esasen bir kısmını kısa bir süre de olsa beraber 
çalışmak şerefine erdiğim zaman tanıdığım, bir 
kısmını da sonradan gördüğüm Bakanlığın tek
nik personeline olan güvenim hiçbir zaman sar
sılmadı, Sayın Bakan Naki'boğlu'nun bu müm
taz vatan çocuklariyle el ve gönül birliği için
de başarıya ulaşmaları yürekten dileğimizdir. 

Dinlediniz, saygılar sunarım. Bütçe Meclisi
mize, milletimize hayırlı olsun arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, teşekkür 
ederim, efendim. 

Sayın Tunçkanat, buyurunuz efendim. Saat 
12 yi 18 geçiyor efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRÜPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Başlamadım, da
ha Saym Başkan. 

BAŞKAN — Hatırlatıyorum, efendim. 
MİLLÎ BİRLİK GRÜPU ADINA HAYDAR 

TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Teşekkür ede
rim. 

Sayın senatörler, geçen yıl yaptığım ko
nuşmada sözlerime şöyle başlamıştım. «1 nci 
Beş Yıllık 'Kalkınma Plânı şehirleşmeyi» geliş
menin bir göstergesi olarak kabul etmekle bera
ber, şehirlerde yaratılan iş imkânları ölçüsünde 
gelişen dengeli 'bir şehirleşmeyi öngörmüştü. 
2 nci Beş Yıllık Plân ise, şehirleşmeyi; iktisadi 
ve sosyal kalkınmanın hir unsuru olarak ele al
mış ve dengeli şehirleşmeyi ret eden bir görüşü 
benimsemiştir. 

2 nci Beş Yıllık Plân, iskân Sorununun da 
bu anlayış içinde çözümGenmesini öngörmüştür. 
Bu nedenle 2 nci Beş Yıllık Plândaki şehirleşme 
hızı 1988 - 1972 döneminde % 7 ve % 8 e çıka
rılmasını istemekte ve böylece şehirlere yapıla
cak göçü teşvik etmektedir. Plân diğer taraf
tan şehirleşmenin sanayileşmenin önünde yürü
düğüne işaretle, Türkiye'deki şehirleşmenin daha 
çok demografik olduğunu, Nüfusu artan şehirle
rin sosyal ve iktisadi yönden şehir niteliklerini 
geliştiremediklerini de kabul ediyor. Birbiriyle 
çelişki içinde olan bu iiki görüşün bu plânda 
nasıl bağdaştırıldığını anlamak imünıkün değil
dir. Çünkü; Dengeli bir şehirleşme için imalât 
sanayi yatırımlarına nüfus başına 4 000 Tl. şe
hirleşmenin konut ve sosyali alt yapı yatırımları 
için de nüfus hasma 10 bin Tl. sına ihtiyaç var
dır. 

Plâna göre; 1970 te şehirlere 773 975 kişi 
göç iedecektir. Bu hesaba göre; dengeli bir şe
hirleşme için 7 773 930 000 Tl. konut ve alt ya
pı yatırımları için, 3 095 172 000 lira da sanayi 
yatırımları için olmak üzere toplam olarak 
iü 869 102 000 Tl. sı yatırmak lâzımdır ki bu 
ölçüde yıllık hir yatırıma şimdiye kadar gidile-
bildiği görülmemiştir. 

Plânda konut yatırımı için 1970 te öngörü
len 4 100 milyon Tl. sı konulmuştur. 

Bundan köy konutları için ayrılacak yıllık 
240 milyon Tl. çıkarırsak, geriye 3 800 milyon 
kalır ki bu miktarındaki sağlanamıyacağını 
plân kabul etmiştir. 

Plân 1970 teki konut ihtiyaç sayısının 184 000 
olduğunu kaibul etmiştir. 1965 fiyatlariyle birim 
konu't maliyeti 27 000 Tl. dır. O günden beri 
bu güne kadar yapı malzemesi ve inşaat mali
yetinin değerinde en azından % 100 oranında 
bir artış vardır. 1965 fiyatlariyle bu kadar ko
nut üretmek için 4 968 Imilyon lira, 1969 fiyat
ları ile 10 milyar lira civarında bir yatırıma ih
tiyaç vardır. 

1970 programının 153. sayfasındaki 276 sa
yılı tabloda, 1969 da 174 000 konut ihtiyacına 
karşılık, 125 000 konut üretildiği ve 49 000 bin 
konut ihtiyacının karşılanamadığı, 1970 yılının 
184 000 konut ihtiyacına karşılık 143 000 konut 
üretilebileceği tahmin edilmektedir. Bu duru
ma göre; 1970 senesinde de 41 (bin konut eksik 
kalacaktır. 
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Bizim yukarıda vermiş olduğumuz rakam
lara göre; konut sektörüne bu ölçüde, (artan 
inşaat malzemesi fiyatları karşısında) bir ya
tırımın yapılabieceğine inanmamak için elde 
yeter belgeler mevcuttur. 

1969 senesine kadar yıllık % 18 oranında 
bir paihalılık gösteren, malzeme fiyatlarının bu 
sene enflâsyonist bir para politikası ve kara
borsa yaratılması yüzünden büyük bir sıçrama 
gosterdiğide gerçektir, örneğin Karabük Kü
tüklerini kilosu 140 Krş. tan ihtiyaç sahiplerine 
evvelce tahsis ediyordu. Karabük Fb. sı, ithal 
vo kendi imal ettiği kütüğü çektirmek üzere 
ihaleye çıkarmıştır, izmir ve istanbul'daki iki 
firma kilo başına 22 Krş. a işi üzerlerine almış
lardır. 

inşaat demiri 6 - 8 lik 162 Krş. kilosu, nak
liye ile 180 Krş. a piyasaya verilebiliyordu. Bu 
iş (belirli bir süre devam etti. 

Sonra nedendir bilinmez bu usulden vazge
çildi. Ve Karabük kütükleri kilosu 140 Krş. a 
özel Demir Çekme fabrikalarına tahsis edilmeye 
başlandı. 

Karabük 170 milyon liraya yeni bir hadde
hane de kurmuştur. Karabük'ün günlük imalâtı 
tek vardiye günde 800 ton, iki vardiya 1 600 
ton inşaat demiri ve prafil kapasitesi varken, 
Kütükleri bu özel demir çekme fabrikalarını 
korumak ve yaşatmak için olacak, kendi kazan
cından da fedakârlık ederek 'bu fabrikalara tah
sis ettiğini görüyoruz. 

Kütüğü 140 Krş. tan alan özel fabrikalar bu
nu işliyerek inşaat demirini piyasaya 6 ve 8 lık 
380 - 390 kuruş civarında karaborsadan satmıya 
başladılar. Demek ki, fabrikalar bunu işledik
ten sonra kilogram başına 360 Krş. veriyorlar 
ve fabrikaların 22 Krş/Kg. masraf kabul eder
sek, Demirin Kg. mı 162 Krş. a mal oluyor fabri
kalara 360 iKrş. a sattığı zaman 198 Krş/Kg. 
başında kâr kalıyor, kendisine. Pekiyi, bundan 
kazanan kimdir? Karabük, fabrikasına böyle 
bir demir karaborsasına alet olmak için emri 
kim vermiştir? Veyahut böyle hareket etmesi
nin sebebi nedir?. 'Bunun buradan açıklanma
sını önemle rica ediyoruz. 

Bu inşaat malzemesinin sadece demir sektö
ründe cereyan eden bir olaydır. Cam çivi civa-
ta ve saireden söz etmiyecsğim. Bir kısım vatan

daşlar bu yüzden her sene milyonlar kazanır--
l&rken bir kısım vatandaşlar da evsiz barksız. 
kalmıya mahkûm ediliyorlar. 

Plândan, programdan ve raporlardan aldığı
mız rakamlar ve verdiğimiz örnekler Türkiye'de 
konut yapımının plân ve programa gö
re yürütülemediğini ve Hükümetin plâ
nın öngördüğü tedbirleri alamadığı veya
hut kasten almadığını ve gerekli ka
nunları yasama organlarından geçirmediğini 
göstermektedir. Her sene aynı dertleri bu kür
süden sıralıyoruz, Dile getiriyoruz. Aradan ge
çen bir iki hatta üç, dört yıl bu düzensizlik
lerden hiç birini düzeltmeye yetmiyor. Fakat, 
sosyal gelişme, nüfus artışı, şeihirieşme, ihtiyaç 
ve istekler bir çığ gibi büyümekte ve bu Ba
kanlığın cılız bütçesiyle çözüme bağlanacak dru-
rumcla çoktan çıkmış bulunmaktadır. 

Şehirlere gelen işsiz, evsiz ve yurtsuz va
tandaşlar elbetteki şehirlerde büyük bir asayiş
sizlik unsuru olacaklardır. Sosyal problemler 
yaratacaklardır, bu tabiidir. Şehirleşmeyi teşvik 
eden A. P. iktidarı bunların çarelerini bulmak
ta ve gerekli tedbirleri almakta büyük bir acz 
içinde bulunmaktadır. 

inşaat malzemesi fiyatları, plâna göre 1965 
teki seviyesinden daha fasla ucuzlatılacak, ko
nutların metre kareleri 100 m nin altına indi
rilecek ve mesksn kanununda gerekli değişiklik
ler yapılacaktı. Senelerden iberi bunlar yapıla
mamış, yapı malzemesi fiyatları da, piyasanın 
fiyatları kendi kendini tanzim etmesi gerekçe
siyle 4 sene de % 100 ü aşan bir seviyeye ulaş
mış ve bir kışını yapı malzemesi ise % 200 hat
ta 300 demirde olduğu gibi, bir seviyeye sıçra
mıştır. 

Arsa fiyatlarının durumu da bu pahalılığı 
artırmakta, konut birimine aksi çok yüksek ol
maktadır. 

Mevcut gecekondu gecekondu yapımının ya
saklamıştı. Buna rağmen şehirleri bir kuşak gi
bi çevreliyen gecekonduların sayısı bu yıl 500 
bini açmış bulunacaktır. Buralarda yaşıyan in
sanların içinde bulunduğu sosyal sağlık ve ik
in adi problemler toplumumuzda büyük bir biri
kim yapmakta, gerekli tedbirler zamanında alın
madığı için de bir kanser haline gelmektedir, 
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imar ve İskân Bakanlığının 4 lü sistemle 1 
yapmakta olduğu arsa, proje ile konut kredisi 
ile bu büyük problemi çözmek mümkün değil
dir. Çünkü, bu konu için ayrılan para çok az- I 
dır. I 

Geçen senede bir vesile ile bir konuşmamız
da plân ve programın öngördüğü konut sayısı- I 
ma altında kaldığını belirtmiştik, o zaman ki, I 
Bakan, biz bu sene plân hedeflerine ulaştık I 
demişlerdi. I 

Bu konuyu da burada aşıklığa kavuştur- I 
m ak da fayda vardır. Plân hedefleri yıllık eda- I 
rak verilmiştir. Programlarda yıllık olarak bir 
önceki yılın uygulaması ile gelecek yılın proğ- I 
ram hedeflerini de verir. Biz eleştirilerimizi bun
lara ve bir -de raporlara dayandırmaktayız. I 

Fakat Bakanlık, hesaplarını başka türlü I 
yopmakta ve bizimle uyuşama'maktadırlar. 

Bakanlık, kendisine o sene konut için veri- I 
leıı para miktarına göre bir hesap yapmakta, I 
plân ve program dışında ve onun altında bir he- I 
def tesbit etmektedir. Bu hedefe ulaşınca veya I 
verilen parayı sene içinde harcayınca plânı I 
% 100 uygulamış gibi kabul etmektedir. Bu se- I 
kilde bir değerlendirme ise plâna ve programa I 
aykırıdır ve biz buna katılamıyoruz. I 

Gerçek yatırımlar ve fizikî gerçekleşme bu- I 
nun çok altındadır, örnek olarak iller Bankası I 
yatırımlarını ele alırsak, yatırımlar her ne su- I 
retle olursa olsun bir para harcaması şeklinde I 
anlaşılarak uygulanmaktaJdır. Yatırım oranları- I 
nm yükseltilmesi için, banka başlanmış tesisleri I 
bitirememiş durumda iken, başka kurumların I 
işlerini üzerine alarak bu yatırımları da İller I 
Bankasının yatırımları içinde göstermiştir. Her I 
kuruluşun yatırımları kendi programları içinde I 
gösterildiğine göre, İller Bankası tarafından I 
bu yatırımların kendi yatırımları içinde de I 
gösterilmiş olması suretiyle yatırımlar iki ayrı I 
yerde iki defa gösterilmekte ve bu suretle ya- I 
tırım oranları yükseltilmiş olmakta ve kamu I 
oyu yanıltılmaktadır. I 

1968 yılı yatırım yüzdelerinin hesaplanma- I 
smda esas alınacak meblâğ 447 992 000 milyon I 
Ti. olup buna göre yatırım % deleri nakit I 
% 92,5 fiziki; % 98 lolması gerekirken bu ra- I 
kam, yukarıda açıkladığımız gibi, başka kurum- i 

lann yatırımlarının da ilâvesiyle raporlarda 
% 153,2 gibi anormal bir yüzde ile gösteril
miştir. 

Sayın senatörler, geçen sene bu konuyu biraz 
da plân dışı bir şekilde görerek Bakana kürsü
den duyurmuştuk. Bakan, bizi doğrulıyacağı 
yerde, çıktı, aksini konuştular. 

Şimdi bu sene elimizde fırsat varken Bakanı 
tekziibetmek için,, tabiî bu Bakanı kaydedemi
yorum, bundan evvelki Bakanı yalanlamak için 
bu konuya tekrar girmek mecburiyetinde ol
duğum için özür dilerim. 

1969 yılında iller Bankasının elinde, önceki 
yıllardan devreden 365 'tesis, yıl içinde ele alı
nan yeni tesis sayısı 163 olmak üzere, toplam 
olarak 528 tesis mevcuttur. Yıl içinde bitirilmesi 
gerekli tesis sayısı ise 236 dır. 1969 yılı yatırım
ları için ayrılan para ise, 446,5 milyon liradır. 
Bunun 344,5 milyon lirası ilk 9 ayda sarf edil
miş olup yıl sonuna kadar, harcamada 446,5 mil
yona varacağı tahmin edilmektedir. 

Artan malzeme fiyatları, işçilik ve düşen 
para değeri karşısında bu para harcandığı tak
dirde fizikî gerçekleşme ne olacaktır? Bu konu
da raporda verilen bilgi, '528 parça (içme suyu, 
elektrik, 66 adedi program dışı hizmetler olmak 
üzere 76 aded çeşitti yapı tesisleri 65 aded imar 
plânı ve 159 aded harita işi) nin yıl sonunda ta
mamlanacağı kaydedilmiştir. Bu toplam tesis 
sayısıdır. Yıl içinde bitirilmesi gerekli olanlar 
ise 236 dır. Yıllara göre yıl içinde bitirilen te
sis sayısı ve gerçekleşme oranlan şöyledir. 

1968 yılında yıl içinde bitirilmesi gerekli te
sis 'sayısı 212, yıl iiçnde bitirilen tesis sayısı 124, 
fizikî gerçekleşme oranı % 58,5 olduğuna göre 
acaba 1969 da bu oran ne olacaktır? Buna ait 
bir tahmine raporlarda raslamak mümkün ol
madı. 

Bankanın 1968 yılı programında devam eden 
79 aded içme suyu tesisinden, 28 adedinin 1968 
yılı içinde bitirilmesi gerekmekte idi, devam 
eden 79 tesisten 1968 yılı içinde bitirilen tesis 
sayısı 9 olup. (gerçekleşme oranı % 32,2 dir. Da
ha önceki yıllardan bitirilmesi gerekli olup, za
manında bitirilemiyen ve bu sebeple isimleri 
1968 yılı programında görülemiyen 50 içme su
yu tesisininde 1968 yılı içinde tamamlanması 
gerekirken, bunlardan bitirilerZerm sayısı, 21 
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dir. Buradaki gerçekleşme ise, % 42 dir. 1968 
yılı içinde bitirilmesi gerekli içme suyu 'tesis 
sayısı 78 olduğu 'halde, tamamlanan sayı 30 dur. 
gerçekleşme oranı iste % 38,4 dür. 

Elbette bu gecikmeler 1969 ve 1970 ve son
raki yıllara da artan (bir loranda sirayet edecek
tir. Gerçek <bu iken her şeyin günlük ve güneşlik 
olarak gösterilmesi, plân ve kalkınma hedefleri 
elde ediliyormuş gibi gösterilmesini gerçek ve 
samimiyetle bağdaştırmaya imkân yoktur, Ay
rıca İller Bankasının geçen seneki tutum ve dav
ranışları partizanca tutum ve davranışları iller 
Bankasını adeta müflis foir vaziyete sokmuştur. 
Bunun kurtarılması için çok önemli zecri ted
birler alınması gerekmektedir, kanısındayım. 

Bu kısa süre içinde, yatırımlar ve Hüküme
tin plân ve proğramlariyle çelişen tutum ve 
davranışlariyle, Kalkınma hızlarının şişirilmesi 
üzerinde bu kadar durduktan sonra şimdi biraz 
da âfetlere değinmek istiyorum. 

Türkiyede deprem su baskınları ve yangın 
gibi âfetler sık sık meydana gelir. Can ve mal 
kaybı her sene yerine getirilmesi imkânsız öl
çüde yüksek olmaktadır. 

Deprem, sel ve su baskınları karşısında felâ
kete uğrıyan vatandaşlara gerekli yardımı ya
pabilecek bir teşkilât da mevcut değildir. Bunun 
biran önce tedbirlerinin alınmasını söylediğimiz 
tarihten bu yana 4 sene gibi bir zaman geçme
sine rağmen Hükümet raporumuzun Varto dep
reminde geç de olsa yapılan işlerin iyi olanlarını 
belirten kısımlarını kendi iktidarının propagan
dası için her fırsatta kullandığı halde, tenkid 
edilen kısımlarda görmemezlikten gelerek, tav
siye ve temennilerimizi de (dikkate almamıştır. 

Bu konuyu bir kez daha hatırlatmakta fayda 
görüyoruz. Bu gün bilim ve teknik depremleri 
önceden haber verecek bir biçimde büyük ham
leler yapmaktadır. 

Muhterem senatörler, bundan 4 yıl evvel 
cereyan eden, vukua bulan Varto ve Adapazarı 
depreminde gazetelerde herkesin 'belki hafıza
sında belki hatırlıyabileceği bir röportaj cere
yan etmişti. Bu röportaj şu idi. Adapazarında 
20 seneden beri bir kaplıca işleten bir vatandaş 
şöyle söylüyordu. Ben depremlerin olaca
ğını önceden anlıyorum. O zaman kaplı
canın sularında sarılaşma ve çoğalma gö
rüyorum. O bakımdan ailemi hemen çadıra çı
karırım. Acaba memleketin neresinde bir dep

rem olacaktır, kaç aile felâkete uğrıyacaktır, 
diye kendi kendime düşünmiye başlarım, ilk 
haberi depremlerin önceden haber verilmesi hu
susundaki ilk 'haberi Türkiye'de Adapazarın-
daki kaplıca saihibinden alıyoruz. 

İkinci haber daha bilimsel olarak Taşkent'te 
Kuşlardan geliyor depremden önce kaplıca sula
rının radyo - aktivitesinin süratle artığı müşa-
hade edilmiş. 

Üçüncü ve tam çözüme bağlıyan sevindirici 
haber ise, Yugoslavyadan geliyor. Yugoslav mü
tehassıslar, teknisyenler kaplıca sularındaki 
radyo - aktiviteyi otomatik olarak devamlı öl
çebilen, kaydedebilen bir aleti geliştirmişlerdir. 

Arkadaşlar, bunlar gazete haberleri, değer
lendirilmesi Hükümete düşer. 

Bir de Hükümet yeni bir enstitü kurmuş. 
Bu bakımdan artık keçinin kuyruğuna bakacak 
d(ğiliz tabiî deprem için, fou bilimsel sonuçları 
gerekli şekilde değerlendirmesi lâzımdır. Bu 
suretle Türkiyenin deprem bölgesinde bulunan 
Türkiyenin îıer sene mal ve can kaybı milyarları 
ahmaktadır. Bunlar (süratle önlenecek çağa ge
linmiştir. Yabancı ülkeler, teknik ve teknoloji
de gelişmiş ülkeler bunun çaresini bulmuşlar
dır. Bunu Hükümete bilhassa hatırlatmayı bir 
görev saydım. 

Büyük ümitlerle kanunu çırakılan arsa ofisi
ne tahsis edilen 250 milyon lira döner sermaye 
yerine, 25 milyon tahsis edilmesi çok hayal kı
rıcı olmuştur. Gerçekte, zaten bu arsa Ofisi Ka
nununda kanunun burada görüşülmesi sırasın
da eksikliklerini görüşmelerimiz sırasında bil
dirmiştik. Bunlar maalesef dikkate alınmadı. 
Fakat görüyoruz ki, Hükümet çok büyük 
vaidlerle çıkarmış olduğu bu Arsa Ofisi Kanu
nunda teşkilâtın kurulması ve gerekli malî des
teğin sağlanması için de gerektiği şekilde, 
va'dettiği şekilde ihareket etmemiş görülmekte
dir. Bu meblâğ ile Türkiye'de bugün gemi azı
ya almış arsa sepekülâsyonunun önlenmesi müm
kün değildir. Böyle oyalayıcı ve kifayetsiz 
tedbirlerle bu büyük dâvanın çözümlenmesine 
de imkân yoktur. 

Hükümetin izlediği bu politika ile, Türkiye
de üretken bir yatırım ohnıyan lüks konut sek
törüne yapılan kısır yatırım üretken yatırım
ların aleyhine iher geçen gün daha artmaktadır. 
Kalkınma hızında diğer sektörlerde, plânın ön-

— 629 — 



C. Senatosu B : 35 1 . 2 . 1970 O : 1 

gördüğü yatırımların azlığından hızla düşerken 
verimsiz lüks konut yatırımındaki anormal yük
selişle plân hedeflerindeki kalkınma hızına ek
lenmek suretiyle, sanki, plânın öngördüğü he
defler, kalkınma hızı gerçekleştirilmiş gibi gös
terilmektedir. Tiirkiyenin herg-ün biraz daha 
artan iktisadi, sosyal problemlerini ve artan ih
tiyaçlarını örtmeye, bu kalkınma hızlarını bile
rek ve kasden şişirme yetmiyeeektir. 

A. P. iktidarının 1965 ten bu yana vazettik
lerinden çok azını gerçekleştirmiş olduğunu bu
rada belirtmekle sözlerimizi tamamlamak istiyo
ruz. Bu şekilde, A. P. iktidarı tutum ve davra
nışlarında devam edecek olursa, çığ gibi büyü
mekte olan sosyali problemler ve memleket ihti
yaçları altında tahmin ediyorum ki, ne kendisi, 
ne de kendisinden sonra gelecek iktidarların 
ezilmeden durabileceklerini hiç 'tahmin etmiyo
rum. 

Hepinizi grupum adına saygiyle selâmla
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, teşekkür ede
rim, efendim. 

A. P. Grupu adına iSayın Coşkun, buyuru
nuz, efendim. Sayın Coşkun saat 12,40 dır tes-
bic etmek kaseliyle ikaz ediyorum, efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ABINA ALİ 
CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, İmar ve İskân Bakan
lığının 1970 yılı Bütçesinin Yüce Senatoda mü
zakeresi sebebiyle yüksek huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Bu Bakanlığın 1969 yılı Bütçesini Adalet 
Partisi Senato Grupu adına huzurunuzda ben
deniz eleştirmiştim. Bu yıl da Grupum tarafın
dan bu vazife bana verilmiş bulunmaktadır. Yü
ce Senatoyu Adalet Partisi Grupu adma selâm
lamakla büyük mahtiyarlık duyduğumu ifade 
etmek isterim. 

imar ve iskân Bakanlığı Hükümetimiz içe-
risince icracı bakanlıklardan birisidir. Hemen 
hemen Türkiye'nin her tarafına yayılmış elle 
tutulur gözle görülür hizmetleri vardır. 

Bu Bakanlığın bugüne kadar memleketimiz
de büyük hizmetler gördüğünü ve görmeye de
vam etmekte bulunduğunu büyük bir inşirahla 
arz ederim, 

Bakanlık, bu hizmetlerini, bünyesinde bulun
durduğu plânlama ve imar mesken, yapı malze
mesi, Âfet işleri, Arsa Ofisi Genel müdürlükle
riyle illerdeki imar müdürlükleri ve Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası ve iller Bankası ile bir 
bütün olarak yapmaktadır. 23 ilimizde henüz 
il imar müdürlükleri kurulmamıştır. Bu sebep
ten buralarda Bakanlık hizmetleri valilerin va
zife verdiği yardımcı üniteler eliyle icra edil
mektedir. 

Şimdi bu kuruluşlar üzerinde teker teker 
durmak suretiyle görüşlerimizi arz etmeye çalı
şacağız. 

Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü : 
Bu Genel Müdürlük, Kalkınma Plânı esas

larına uygun olarak bölge plânlarını, turistik, 
tarihî ve tabiî değerler bakımından önem arz 
eden sahaların çevre düzenini, plânlarını hazır
lar. Metropditan alanları tesbit eder ve bu
raların metropolilan plânlarını yapar. Plân
lama bölgeleri içindeki şehirlerin nâzım imar 
plânîna esas olan kararları alır, şehir ve kasa
baların imar ve yol istikamet plânlan ile bun
ların değişikliklerini yapar, plânlama çalışma
ları için gerekli haritaların yapılmasını sağlar, 
şehir ve kasabalarda imarla ilgili içme suyu, 
kanalizasyon ve benzeri kamu hizmetlerine iliş
kin işlerin projelerini yaptırır, plânlamak imar
la ilgili mevzuatı hazırlar, belediyelerin hazır
ladıkları imar yönetmelilkerini inceler ve onlara 
yol gösterir. Genel Müdürlüğün bu hizmetlerim 
beş daire başkanlığı ve plân inceleme kurulu va-
sıtasiyle yürütür. 

Bu Genel Müdürlüğün kendisine verilmiş 
bulunan hizmetleri büyük bir liyakat ve anlayış 
içinde yaptığını belirtmek isterim. Geçen yıl 
bu kürsüde İmar ve İskân Bakanlığının Bütçesi 
münasebetiyle konuşurken bâzı temennilerde 
bulunmuştum. Meselâ: Büyük merkezler ci
varında küçük şehircikler kurmak, bugün 
40 000 civarında olan köy adedini hiçbir zorla
ma yapmadan ve kendiliğinden azaltmak için 
yani merkezleri birbirine bağlıyan asfaltlanmış 
köy yolları üzerinde tesbit edilecek iskân saha
larını cazip hale getirmek suretiyle köyler hal
kının buralarda toplanmalarını sağlamak, bü
yük şehirlerde sanayi bölgelerinin biran evvel 
tesbiti gibi konular üzerinde durmuştum. Bu yıl 
bunları tekrar etmek istemiyordum fakat konu-
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larm ehemmiyeti itibariyle bunlara bir kez daha 
değinmekten fayda bulduk. 

Şimdi bâzı noktalara temas edeceğim. 

1. Memleketimizde şehirleşmeye doğru bü
yük bir alam vardır. Üçüncü Beş Yıllık Plâna 
göre 1985 yılında % 54 oranında şehirleşme ola
caktır. Bu şehirleşmelerin Orta - Anadolu, Mar
mara Bölgesi ve Doğu - Anadoluda olacağı he
saplanmıştır. 100 000 nüfustan fazla şehirleş
meler ise 1985 yılında % 36 oranına baliğ ola
caktır. Bakanlığın 1970 yılı Bütçe raporunda 
d? açıkladığı gibi bu konulara eğilinmiştir. Bi
zim temennimiz bunlar üzerinde çok hassas dav-
ranılmasıdır. Buralarda evvelâ alt yapı tesis
lerinin ikmali koordineli bir şekilde ihmal edil
memelidir, aksi halde yap, yık yeniden yap gibi 
Ankara şehrinin çektiği sıkıntıyı oralarda da 
cekmis oluru 

2. Sahil bölgelerindeki anormal inkaşafa 
mâni olmalıdır. 

3. Şehir V3 kasaba imar plânlarının yapıl
masında müstakbel inkişafın gez önünde tutul
ması tabiîdir. Fakat bu inkişafın hayalî yük
sek rakamlar seviyesinde hesaplanarak şehir 
ve kasabalardaki kıymetli arsaların, bâzı kamu 
telisleri için ayrılması yüzünden, muattal kal
masına sebebiyet verilmemelidir. Verildiği tak
dirde şehir ve ksabalar dağınık hale gelecek ve 
kamu hizmeti görmek füc vs masraflı olacak
tır. 

4. Bugünkü ve müstakbel trafik sıkıntısı 
düşünülerek büyük apartmanlara garaj veya 
otopark yapma mecburiyeti konulmalıdır. 

5. Az katlı apartmanların yıkılarak yerine 
büyük ve çok daireli apartmanların yapıldığını 
görmekteyiz. Geniş caddelerde, bulvarlarda ve 
trafik kesafeti az olan bölgelerle sivil savunma 
bakımından mahzuru olmıyan yerlerde belki bu
nun sakıncası pek yoktur apartman kat ve daire
lerinin yolların genişliği ile ilgili olduğu aşikâr
dır. Dar, şeritli yolların iki tarafında büyük 
ve çok daireli apartman yapılmamalıdır. Bunun 
sıkıntısını şimdiden çekmekteyiz. Yıkılan bina
lar sebebiyle de millî varlığımız hedar olmak
tadır. Bunun engelleyici tedbirleri mevzuat 
getirilmek suretiyle alınacağını öğrenmiş bulu
nuyoruz. Biran eweî getirilmelidir. 

6. Belediyelerle illerdeki il imar müdür
lükleri münasebetlerinin koordine yürümesi lâ
zımken maalesef durum böyle değildir. Bu iki te
şekkülde imar konusunda bir anlaşmadan ziyade 
kutuplaşma mevcuttur. Biri diğerinin emri altın
da bulunmadığını ifade etmektedir. Hakikat
te de birbirinin emrine girecek bir durum da 
yoktur, işlerin bir bütün olarak yürütülmesi 
hedeftir. Karşılıklı münasebetleri düzenliyecek 
çalışmalar yapılmalıdır. 

Genel Müdürlüğün imar plânlarının sık sık 
değiştirilmesinin önlenmesi, bina ve arsa değer
lerinde plân uygulaması dolayısiyle meydana 
gelen diğer artışlarından kamunun yararlan
ması, muayyen bir nüfus üzerindeki belediye
lerde teknik bünyeye sahip imar komisyonları 
kurulması, bir kısmı ruhsatnamesine aykırı ola
rak yapılmış binaların ruhsatnameye uygun ya
pılan ve müstakülen kullanılan kısımlarına kul
lanma izini verilmesi gibi mevzuat çalışmaları 
vardır. Bu çalışmaların kısa zamanda netice-
lendirifessini temenni etmekteyiz. 

Mesken Genel Müdürlüğü : 

Bu Genel Müdürlük Türkiye'de konut po
litikasının esaslarını tesbit eder. Kalkınma 
plânı çerçevesi içinde yurt ihtiyaç ve imkânla
rına uygun konut yapım programları ile ya
tırım programlarını düzenler. Bunların uygula
malarını başarıya ulaşmasını sağlıyacak araş
tırmalar yapar konutu olmıyanları konut sa
hibi yapmak ve mutedil kiralarla barınmala
rını sağlamak üzere uzun vadeli konut politi
kasını hazırlar ve yürütülmesinde gerekli koor
dinasyonu sağlar. 775 sayılı Gecekondu Kanu
nu icaplarını yerine getirir. Kamu kaynaklı 
konut kredilerinin ve çeşitli yardımların tah
sisi şartlarını tâyin, tanzim ve murakabe eder, 
konut mimarisi, maliyeti, bakım ve onarım ni
teliklerini ve standartların tâyin ve tesbit ile 
uygulamalarını izler tip projeler yapar, yapı 
kooperatiflerini amaçlarına yöneltir. Tip sta
tülerinin hazırlanmasını sağlar ve yönetimle 
ilgili işleri denetler. 

Görüldüğü gibi Mesken Genel Müdürlüğü
nün deruhte ettiği vazifeler çok önemlidir. 

Mesken fertlerin hayatında mühim rol oy
nar. Dünya görüşleri üzerinde tesir eder. Psi-
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kolojik, sosyal ve ekonomik davranışlarımızla 
meskenin alâkası vardır. Ben burada Türkiye'
nin bugünkü mesken durumunu rakamlara da
yanarak belirtmek istemiyorum. Çünkü bun
lar çok söylendi herkesin mutabık kaldığı nok
ta Türkiye'de bugün mesken sıkıntısı vardır. 
Mevcut meskenlerin bir kısmı oturulmaz hal
dedir. Bilhassa büyük şehirlerde gecekondu 
bölgelerinde fert başına düşen oda adedi beş 
kişiye bir oda gibi çok azdır. Büyük bir sıkı-
kışıklık mevcuttur. Kiralar dar ve sabit ge
lirli vatandaşın ödiyemiyeceği kadar yüksek
tir. Şu halde yapılacak iş insan gibi yaşana
bilecek konut adedini çoğaltmak, mevcutları 
ıslah etmek, kiraları ucuzlatmaktır. Ekonomik 
nedenler yüzünden büyük şehirlere vâki akın
lar sebebiyle başgösteren mesken sıkıntısını 
giderici tedbirler almaktır veya sanayii yurda 
yaymak suretiyle akınların muayyen merkez
ler dışına çevrilmesini sağlamaktır. 

Görülüyor ki mesken problemi çok yön
lüdür uzun vadeli plânlar neticesinde ancak 
hâllolabilir. Geçen seneki konuşmalarımızda 
dlijÜRdüMorimizi şümullü olarak sıralamıştık 
bu defa bunları tekrar etmiyeceğim. 

Üçüncü beş yıllık programa göre bu devre
de 20 milyar lira harcanarak bir milyon iki-
yüz bin konut yapılacağı hesaplanmıştır. Ko
nut yapımının üretim yatırımı olmadığı, bu 
sebepten bu yatırımın sınırlandırılması aşi
kârdır. Aksi halde riski az kazancı çok ve 
kısa vadeli olan bu yatırım, sermayenin mem
leket kalkınması için lüzumlu olan sanayileşme 
sektörüne akmasını önler ve kalkınma çaba
larımız müspet bir netice vermez. 

Bütün bunlara rağmen Hükümetimiz bu 
konular üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Ba
kanlık mevcut imkânlarını iyi kullanmakta, 
hülâsa elinden geleni yapmaktadır. Bunu bu
rada ifade etmenin kaçınılmaz bir vazife ol
duğunu arz ederim. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü : 

Genel Müdürlüğün memleketimizin yapı 
yatırımlarına ucuz ve kaliteli yapı malzemesi 
temin eder. Bu malzemeyi imâl eden sanayiin 
kurulmasına yardımda bulunur. Hammadde 
kaynaklarına ve pazarlama imkânlarına göre 
sanayinin kurulma bölgelerini tâyin için sa

nayi plânlaması çalışmaları yapar. Bu çalış
malara temel olarak mahallî hammadde araş
tırmalarında bulunur. 

Bu Genel Müdürlüğün önemi henüz mem
leketimizde anlaşılamamıştır. Halbuki yüküm
lü bulunduğu işler göz önünde tutulursa bina 
ve mesken yapımında çok mühim bir yeri ol
duğu anlaşılır. 

Genel Müdürlüğün kalkınma plânı politi
kasına uygun olarak 1969 yılında gereken tek
nik ve lüzumlu yardımlarda bulunarak özel 
teşebbüsün altı aded tuğla ve kiremit fabrika
sı yedi aded söndürülmüş, torbalanmış toz 
kireç fabrikası yapılmasına destek olmuştur. 
inşaatın bir kısmı tamamlanmıştır, bu Genel 
Müdürlüğün gayretleri neticesinde yapı mal
zemesi sanayinin kurulması kalkınma plânı 
1970 programında yer almıştır. Bu sanayi 
müteşebbislerine vergi indirimi, gümrük mua
fiyeti, kota düzenleme, döviz ve diğer aynî 
tahsisler konusunda yardım çalışmaları devam 
etmektedir. Cam, yapı demiri, kereste, sıhhi 
tesisat aksamı, kavak ağacının yapıda fennî 
kullanma imkânları, hafif beton, doğrama ta
kımları, ağacın empremye edilmesi sıvasız açık 
tuğla yapı malzemesinin ucuzlatılması gibi 
önemli araştırmalar ve uygulamalarda bu
lunmaktadır. Yapı malzemesinin ucuzlatılması 
rasyonel kullanılması lâboratuvar çalışmaları, 
analizler, numune imalâtlar, tatbiki araştırma
lar bu genel müdürlüğün temel hizmetleridir. 

Bu temel hizmetlerin en ileri ve teknik im
kânlarla ve süratle görülmesi için Bakanlıkça 
modern lâboratuvar binalarının inşa ettiril
mekte olduğu, makinalarla teçhiz yolunda bu
lunduğunu ve 1970 Haziran ayında inşaatın 
tamamlanacağını memnuniyetle, öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

Türk Standardlar Enstitüsü ile müş
terek işbirliği yapılarak yapı malzemesi kali- • 
tesinin yükseltilmesi ve standard hale getirilr 
mesi çalışmaları da yapılmaktadır. Bugüne ka
dar 270 aded standart yapılmıştır. 1970 yı
lında da 30 aded standart yapılması plânlan
mıştır. Genel Müdürlüğün bu çalışmaları 
kendi gayretleri ile ve birçok imkândan mah^ 
rum olarak yapılmaktadır. Çünkü bu işleri gö
recek kredi imkânı yoktur. Döviz tahsisleri ve 
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kotalara müdahale edememektedir. Kalite 
kontrolunda hukukî bir yetkisi yoktur numu
ne almak ve kalite kontrolü yaptırmak için her 
hangi bir müeyyideye sahip değildir. Genel 
Müdürlüğün (kalite kontrolü yapar) vazifesi 
bu suretle muallâkta kalmaktadır. Temenni
miz imar ve İskân Bakanlığının bu yetkilerle 
bu imkânlarla teçhiz edilmesidir. 

Kalite kontrolü yapmak Sanayi Bakanlığı
nın da vezifesidir. Fakat yapı malzemesine ait 
bu mekanizma orada iyi işlememektedir. Çünkü 
Bakanlık diğer kalite kontrolları ile çok meş
guldür. Sadece yapı malzemesine münhasır 
kalmak üzere bu kontrol İmar iskân Bakanlığı
na verilmelidir. 

Bilindiği gibi bir bölgede sanai kurulurken 
kurucu sanayi kurucu, Sanayi Bakanlığına be
yanname verir. Yapı malzemesi sektörüne ait 
beyannamelerin İmar ve iskân Bakanlığına da 
verilmesi lâzımdır. 7116 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (c) fıkrasında (yurdun muhtelif 
bölgelerindeki yapı malzemesi faaliyetlerinin 
inkişaf imkânlarının aranması ve yeniden ku
rulması mümkün olanların tesisi tsşvik edilme
si) hükmü mevcuttur. İmar ve İskân Bakanlı
ğının bu vazifeyi görürken kurulacak yapı mal
zemesi fabrikaları bilmeli ki bu vazifesini yap
sın. Sanayi Bakanlığı her nedense bu kola ait 
kendisine verilen bu beyannamelerden İmar ve 
iskân Bakanlığını haberdar etmemektedir. Ba
kanlıklar arasındaki koordinasyonunun bu ta
rafı da işletilmelidir. 

Âfet İşleri Genel Müdürlüğü 

Bakanlığın Âfet işleri Genel Müdürlüğü faa
liyetlerini takdirle huzurunuza getirmek istiyo
rum. Karma Bütçe Komisyonunda ve biraz ev
vel bir hatip arkadaşım bu Genel Müdürlük ça
lışmaları için sitayişkâr sözler sarf edilmiştir. 
Bundan sevinç duymaktayız. 

Genel Müdürlüğün çalışmaları her hangi bir 
afet ânında Devletin bütün imkânları ile sü
ratli ve güçlü bir şekilde âfete uğrıyanların 
yardımına koşması suretiyle bunların yanında 
ve hizmetinde olmak aç ve açıkta kalmalarını 
önlemek ve açılan yaralarını mevcut maddi ve 
manevi imkânları ile sarmak ve onları asgari 
âfetten evvelki hallerine getirmek; hedefine mü
teveccihtir. 

Genel Müdürlüğün 1969 yılında normal prog
ramda 607 yerde 21 335 talebi ele almış; 1968 
yılı son günlerinde ve 1969 yılı içerisinde İçel, 
Adana, Hatay, Urfa, Konya, Afyon, Burdur, 
İsparta, Kars illerinde meydana gelen su bas
kını, Manisa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, 
Uşak ve Antalya illerindeki deprem âfetleri se
bebiyle de 688 yerde 14 884 yıkık ve ağır ha
sarlı konut ve bu suretle cem'an 1 275 yerde 
38 219 konut talebiyle meşgul olmuştur. Yukar
da bahsettiğimiz su baskını ve deprem yüzün
den ayrıca 15 741 konut çeşitli hasarlara uğra
mıştır. Bu Bakanlık bu yaraları sarmak için 
büyük gayret sarf etmektedir. 

Bakanlığın prefabrika konut inşaatı için 
yaptığı çalışmalarda müspet sahada inkişaf et
mektedir. 1966 Doğu'da depremi âcil konut ihti
yacının karşılanması için de tedbir alınması lü
zumunu göstermiştir. Bu sebeple 1968 yılından 
prefabrika konut yapımına başlamış, 1 900 ko
nut afetzedelere tahsis edilmiştir. 1966 yılın
da 300 ahşap ve 2 500 hafif beton olmak üze
re 5 500 prefabrika konut imali programlanmış 
olup 3 538 sı çeşitli âfet bölgelerinde kurulmuş
tur. Bu konutların kurulan yerlerin iklimine 
uymadığı ve heder olduğu söylenebilir, fakat 
vatandaşın âcil ihtiyacını karşılamak için baş
ka çare yoktur. Onun kar altında, soğukta uzun 
müddet kalmasına elbetteki rıza gösterilemez. 
Temennimiz bu konutların kuruluşunda iklim 
şartlarına riayet edilmesi ve ayrıca bunların te
mel kısmının yuvarlak ve moloz taşlarla yapıl
mak suretiyle ömürlerinin kısaltılmamasıdır. 

Genel Müdürlüğün 1970 yılında kendisine ve
rilen genel bütçeden 54 milyon 438 bin ve di
ğer gelirlerdende 15 milyon lira ki ce'man 69 
milyon 438 bin lirayı değerlendirmeye inancı
mı 3 tamamdır. 

Hükümet programında belirtildiği üzere 
prefabrika konut, çadır, ve paketlenmiş giye
cek ve ilk ihtiyaç maddeleriyle gerekli teçhi
zat hâvi (Bölgesel teçhizat merkezleri) kurul
ması yönündeki çalışmaların ilerlediğini öğren
miş bulunuyoruz, işin biran evvel ikmalini ve 
faaliyete geçilmesini temenni etmekteyiz. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü : 

Bilindiği gibi bu Genel Müdürlük 10.5.1969 
tarihinde yürürlüğe giren 1164 sayılı Kanuna 
göre kurulmuştur, 
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Kamu tüzel kişiliğini haiz döner sermayeli ve 
imar ve İskân Bakanlığına bağlı bir müessese
dir. 

Vazifesi arsa spekülâsyonlarını önlemek, bu 
suretle konut maliyet fiyatlarını düşürmek, şe
hirlerin gelişme alanlarındaki arsalar üzerinde 
söz sahibi olmak, sanayi sitelerinin kurulması
nı, şehirleşmenin bir düzen içinde olmasını ve 
kamu kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine ait 
kuruluşlar ihtiyaçlarını karşılamak için arsa 
stoku yapmak, arsa tanzim alış ve satışlarında 
bulunmak konut sanayii ve turizm bölgelerinde
ki arsaları kontrolü altında tutmak gibi vazi
felerle yükümlüdür. 

Genel Müdürlüğün kuruluşundan bu yana 
kamu kuruluşları ve özel sektöre ait 1 174 dos
ya incelemiştir. Satışa arz edildiği bildirilen 
100 aded arsayı mahallinde tetkik ettirmiştir. 
Turistik gelişme bölgesi olarak kabul edilen 
Çanakkale, Balıkesir il sınırlarının kesiştiği 
noktadan başlayıp Antalya, İçel sınırlarının ke
siştiği noktaya kadar olan sahil şeritinin 3 
kilometrelik derinliğini ihtiva eden kısmın dos
yalarını hazırlamıştır. 

Görülüyor ki bu Genel Müdürlük henüz ye
terli bir çalışma içine girmemiştir. İşler incele
me safhasındadır. 250 milyon lira döner serma
yeli olacaktır. Her sene genel bütçeye konacak 
25 milyon lira ile 10 senede 250 milyon liralık 
sermayesi tamamlanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun bir dakikanızı 
rica edeyim. Muhterem senatörler zamandan ta
sarruf kastiyle 35 nci Birleşimin birinci oturumu
nun Sayın Coşkun'un bütçe nutkunun hitamı
na kadar devamını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim. Buyurunuz Sayın Coşkun. 

A. P. GRUPU ADINA CELÂLETTİN COŞ
KUN (Devamla) — Her yıl konacak olan 25 
milyon lira çok azdır. 250 milyon liralık serma
ye çoğaltılmalı veyahut tedbir olarak ilk sene
lerde 100 milyon lira temin edilmeli mütebaki 
senolerde daha az verilmek suretiyle Genel Mü
dürlüğün kendi yağı ile kavrulması daha açık 
bir ifade ile sermayenin yeniden Genel Mü
dürlüğe dönmesine kadar işlerin yürütülmesi 
akşatılmamalıdır. 
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Emlâk Kredi Bankası : 

Banka Kalkınma Plânı ve yıllık program
larla kuruluş gayelerinin esaslarına sadık kala
rak imkânları sınırlı tasarruf sahiplerinden 
başlayıp bütün vatandaşların birer yuvaya ka
vuşmasını amaç ittihaz etmiştir. 

Ayrıca artan sermayesi ile yapı tasarrufu 
dışında plânda öngörülen toplu konut yapacak 
kuruluşlara kredi vermektedir. Sermayesi 1966 
yılında 1 milyar liraya çıkarılmıştır. 

Banka 1939 yılında masken kredilerine tah
sis edilmek üzere gayrimenkul ipoteği kargılı
ğında uzun vadeli ve düşük faizli kredi verme
ye devam etmiştir. Bu kredilerin 1969 yılı so
nu itibariyle bakiyesi 1 milyar 900 milyon li
radır. 

Banka daha önceki yıllarda yapı tasarrufu 
sistemiyle konut yapımına katkıda bulunmuş
tur. 1951 yılında başhyan bu faaliyet 1969 yılı 
sonuna kadar 45 binden fazla vatandaşın konut 
sahibi olmasını sağlamıştır. 1969 yılında bu yol
la 2 460 kişi konut sahibi olmuştur. 

Yukarda bahsini yaptığımız toplu konut 
yapacak kuruluşlardan 18 kooperatife 1969 yılı 
sonuna kadar 19 milyon 852 bin liralık kredi 
açmıştır. Bu suretle bankanın kurulurundan 
bu yana kooperatiflere acılan kredilerin yekû--
nu 457 adedi ve 288 milyon liraya baliğ olmuş
tur. Bunun haricinde bankaca kendi emeği ile 
ev yapanların ve evlerini iyileştirenlerin çaba
larına yardım etmek gayesiyle 1969 yılında 85 
milyon liralık kredi açmış bulunmaktadır. 

1989 yılı iş programında yapılacak yatırım
lar 99 milyon 80 bin lira olarak tesbit edilmiş
tir. Ayrıca 3 milyon liralık Ataköy projesi ve 
13 şube inşaatına ait 4 milyon liralık yatırım 
da buna ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Genel yatırını programı haricinde bankanın 
sosyal konut inşaatları, arsa değerlendirilmesi, ve 
haricî tesisler gibi sair işleri de normal olarak yü-
rümoktedir. Bu işlerin 66 milyon 280 bin lira
lı!-: kısmı sosyal konut inşaatları teşkil etmek
tedir. Yıl sonuna kadar Erzurum blok apart
manları, Ataköy 120 daire inşaatı, telsizlerde 
838 dairelik sosyal mesken inşaatısın bir kısım 
blokları bitmiş olup diğerlerinin de bitirilmesi-. 
ne gayret sarf edilmekte olduğu görülmüştür. 
Bankanın ticari kredi faaliyetleri de iyi işle-
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inektedir. 1969 yılında 250 milyon liralık ticari 
plasman hemen hemen dağılmış bulunmaktadır. 
Mevduat bakımından banka büyük bir inkişaf 
kaydetmiştir. 

Genel mevduat 1947 yılında 14,6 milyon lira, 
1968 yılında 759 milyon 153 bin lira iken bu 
miktar 1969 yılı sonu itibariyle 1 milyar 93 mil
yon liraya baliğ olmuştur. Bankanın iyi çalış
maları ve müşterilere emniyet telkini bu netice
yi vermiştir. Bu verimli çalışmalarından dolayı 
bankayı tebrik etmek isteriz. 

Bankanın daha verimli ve huzur içerisinde 
çalışması için düşünülen hususları şöylece özet-
liyebiliriz: 

1. Banka sermayesi 1 milyar liraya çıkarıl
mıştır, fakat bu sermayenin henüz 3 te biri dahi 
ödenmiş değildir. Mütebaki miktar her sene ge
nel bütçeye konacak ödeneklerle karşılanacak
tır. Yani sermayenin 1 milyar lira olması şim
dilik kâğıt üzerindedir. Kaldı ki her sene büt
çelerine konan meblâğın bazan tahsili de müm
kün olamamaktadır. Sermayenin biran evvel 
tamamlanması gerekir. 

2. 1969 yılı icra plânının 535 numaralı bö
lümünde (imar ve iskân Bakanlığınca şehirleş
menin ve dolayısiyle gecekondu yapımının ağır
lık kazandığı illerde gecekondu önleme uygula
malarına önem verilecektir. Bu uygulamada ih
tiyaç sahiplerine ucuz arsa tahsisi, teknik yar
dım ve 10 bin lirayı geçmemek şekilde faizsiz 
kredi imkânı sağlanacak, ödeme taksitleri âza
mi 75 lira olacaktır. Bu kredilerin finansmanın
da Emlâk Kredi Bankası ve işçiler için Sos
yal Sigortalar Kurumu fonlarından yararlanı
lacak bu kredilerin faizi borcu ilgili bir fondan 
karşılanacaktır.» denilmektedir. 

Halbuki banka mevzuatına göre faizsiz borç 
verilemez binaenaleyh, faiz borcunun bütçeden 
veya banka dışı bir fondan karşılanması gerek
mektedir. Bu hususta lüzumlu işleme biran ev
vel tevessül olunmalıdır. 

3. Bankanın kuruluş kanununun iktisadi 
Devlet Teşekkülleri yeniden düzenleme komis
yonu tarafından biran evvel hazırlanması ban
kanın daha iyi çalışması bu suretle sağlanma
lıdır. 

4. Yıllık icra plânlarında kontrol kredile
rinin aynı düzen içinde kullanılması tedbiri yer 

aldığı halde, bu krediyi veren kuruluşların kre
di kaynakları değişik statüler içinde krediye 
inkilâbetmektedir. Bu kaynakların behemahal 
aynı statü içinde kullanılması sağlanmalıdır. 

5. Sosyal konut ve toplu konut inşaatların
da demir, çimento kereste gibi belli başlı anain-
şaat malzemelerinin sağlanması ve zamanında 
temin edilmesi gereklidir. Bunun konut maliye
tini düşüreceğine inanmaktayız. 

Bankanın 1970 yılı yatırımları 136 milyon 
315 bin liradır, ipotekli krediler 375 milyon li
ra olarak hesaplanmıştır. Sosyal konutların sa
yısı ve diğer ipotekli kredilerden elde edilecek 
gelir tutarı da 50 milyon lira hesaplandığı tak
dirde 1970 yılında toplam olarak 425 milyon 
lira kredi dağıtılacaktır. Bundan 20 bin civa
rında vatandaş istifade edecektir, bankaya ba
şarılar dilerim. 

iller Bankası : 

Bankanın anafaaliyeti belediyeler, özel ida
reler ve köylerin yanında olmak onun kamu 
hizmetleri görmesinde yardımda bulunmak, ve 
kredi sıkıntılarını gidermektir. Banka bu ilke
lere uygun olarak nüfusu 3 000 den çok be
lediyelerin içme suyu tesisi proje ve inşaatları
nı yapar, bütün belediyelerin harita ve imar 
plânlarını tanzim eder. Elektrik tesislerinin 
proje ve inşaatın, kanalizasyon tesislerinin pro
je ve inşaatın, belediyelere ait soğuk hava de
poları, mezbaha, hamam, kaplıca, otel, işhan-
ları, pazar yerleri, belediye binaları garaj gibi 
kamu tesislerinin proje ve inşaatlarını yapar. 

Banka 1969 yılında 1968 yılından intikal 
eden 844 ve 1966 yılında ele alınan 634 ki 
ce'man 1 478 işten 687 adedini bitirmiş bunun 
için fizikî olarak 446 milyon 532 lira sarf et
miştir. Nakit harcaması ise 418 milyon 396 
bin liradır. Finansman imkânsızlığı harcamayı 
bu seviyede tutmuştur. 

1970 yılı yatırım programında evvelce ele 
alman işlerin ikmali önplânda tutulduğundan 
bu yatırımı 387,5 milyon lira olarak hesaplan
mıştır. Bunda 126 milyon 576 bin lira ile su ve 
kanalizasyon tesisleri ve 224 milyon 181 bin lira 
ile enerji tesisleri büyük rakamlar olarak göze 
çarpmaktadır. 

Bankanın iyi ve verimli çalıştığı arz etti
ğim rakamlardan anlaşılmaktadır. Ancak bir 
kısım aksıyan tarafları vardır. 
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1. Geçen sene de belirttiğimiz gibi banka 
her işi kendisi yapmak veya kendi vasıtasiyle 
yaptırmak istemektedir. Halbuki belediyelere 
kendi hizmetleri için mesuliyet vermek onların 
hizmetleri yapacağı işi onlara bırakmak gere
kir. Ancak yapamıyacakları hizmetleri banka 
kendi eli ile yaptırmalıdır. Araya mütaahhitle-
rin girmesi bunlara birçok iş verilmesi malzeme
nin zamanında bankaca temin edilmemesi yü
zünden işlerin uzun süre sürüncemede kalması 
sonucu hâsıl olmaktadır. 

2. Bankanın belediye hisselerini zamanında 
belediyelere göndermemesi yüzünden birçok be
lediye 1969 yılında sıkıntı çekmiştir. Bunun 
ıslâhı icabeder. 

3. Maliye Bakanlığınca ödeme ve borçlanma 
gücünü yitirmiş olan belediyelere yapılan Ha
zine yardımının yardım yapılan belediyenin çok 
saruri ve teehhüründe mazarrat olan hizmetleri 
için yapılması gerekir. Daha ilerdeki senelerde 
yerine getirilmesi mümkün olan hizmetler için 
yardım yapılmaması veyahut tercihin buna gö
re kullanılması icabeder. Bunun aksini iddia 
etmiyoruz fakat bu yardımlarda bu hususa iti
na gösterilmesini temenni etmekteyiz. 

4. Banka ile diğer müesseselerin koordinas
yon halinde çalışması lâzımken bâzı ahvalde bu
na uyulmamaktadır. Meselâ: Kasaba dışına Eti-
bank tarafından elektrik getiriliyor fakat iller 
Bankası iç tesisi yapmıyor iki teşekkülün anla
şarak birbirini tamamlamaları gerekir. 

5. iller Bankası mühim işler görmesine rağ
men finansmanı müsait değildir. 5237 sayılı Be
lediyeler Kanunundaki bir kısım gelirler beledi
ye hissesi olarak bankaca tahsil ve belediyenin 
arzusiyle belediye hizmetleri için sarf edilmek
tedir. Belediye gelirleri kanunun belediye gelir
lerini artırıcı yönde biran evvel değişmesi ve 
bu suretle artacak gelirlerle daha fazla hizmet 
yapılmasına imkân verilmesi sağlanmalıdır. 

6. Belediye gelirleri ıslâh edilinceye kadar 
borçlanma gücünü yitirmiş bulunan belediyele
re genel bütçeden yapılan yardıma devam edil
melidir. 

" » • - ^ > C < i 

Bütün bu söylediklerimden imar ve iskân 
Bakanlığının verimli ve muvaffak bir çalışana 
yaptığı anlaşılmaktadır. Yeni bütçe ile kendi
lerine verdiğimiz ödenekleri değerlendirecekle
rine inanmaktayız. 

İmar ve İskân Bakanlığı camiasını tebrik 
eder ve bütçesinin memlekete hayırlı olmasını 
diler beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürle
rimi arz ederken Yüce Senatoyu grupum adına 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, teşekkür ederim 
efendim. 

Muhterem senatörler, toplanma zamanımızla 
ilgili bir önerge var, okutuyorum, müsaade 
ederseniz. 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakere programının elde olmıyan sebep
lere binaen bir müddet gecikmiş bulunduğu na
zarı itibara alınarak durum normale irca edilin
ceye kadar; 

1. öğle yemeği için verilen aranın saat 
13.00 ten 14,00 e kadar, 

2, Akşam yemeği için verilen aranın da 
saat 19,00 dan 20,00 ye kadar olmasını saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Uşak Senatörü 
Faik Atayurt 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir efendim. 

Muhterem imar ve iskân Bakanı bir emri
vaki ile karşılaşmıyasiMz diye bir hususu naza
rı dikkatinize sunarım; grup sözcülerinin müd
detleri yarım saatle, sayın bakanların cevap 
müddetleri de bir buçuk saatle takyidedilmiştir. 
Bunu nazarı itibara almanızı cevaplarınızda 
rica ediyorum. 

Muhterem senatörler, 35 nci Birleşimin bi
rinci oturumunu saat 14,00 ü 10 geçe toplan
mak üzere kapatıyorum, çünkü müddet bir saat
le takyidedilmiştir, tatil müddeti. 

Kapanma saati : 13,10 

..+.. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 35 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

2. — aÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 1970 yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
İ/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayı
sı : 1288) (Devamı) 

I - İMAR VE ÎSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ (Devamı) 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığının 
Bütçesi müzakerelerine devam ediyoruz efen
dim. 

Muhterem senatörler, öğleden evvel yapmış 
olduğumuz toplantıda gruplar adına konuşma
lar ikmal edilmişti. Bu kere şahısları adına ko
nuşacak olan arkadaşlarımın aJdlarını sırası ile 
okuyorum efendim : 

Sayın Hamdi Özer, Sayın Hüseyin Atmaca, 
Sayın Lûtfi Bilgen, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın 
Ferid Mslsn, Sayın Salih Tanyeri, Sayın Hüsnü 
Dikeçligil, Sayın Sami Küçük, Sayın Yeşilyurt. 

Sayın Hamdi Özer, buyurunuz, efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar; Sayın Bakan ve Bakanlığın 
mümtaz mümessilleri; hepinizi saygı ile selâm
lıyorum. 

İmar ve İskân Bakanlığının önemi, isminin 
anlamında da değerini bulmuştur. Yurdu imar 
edecek ve kimseyi açıkta bulundurmıyacaktır. 
Bu bakımdan bu Bakanlığın yeni olmasına rağ
men, görmekte olduğu ve görmüş olduğu hiz
metler çok büyüktür. Onun bütçesi görüşülür
ken Maliye ve Çalışma bakanlıklarını da ilgilen
diren 499 sayılı Kanundaki aksaklığı arz edece
ğim. 

Yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük 
sanat kredisi açılması ve ödünç para verilmesi 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine göre Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası ve Halk Bankası nez-
dinde bir fon tesis edilmiştir. Bunda amaç bu 
işçilerin tasarruflarından bir konut ve küçük 
sanat işletmesi sahibi olmalarını teşviktir. 

Halbuki bunun daha büyük amacı işçilerimi
zin kazançlarını heder etmemek ve yurdumuza 
döviz sokmak olsa gerek. 

2 nci madde bu işçilerin gönderecekleri dö
vizlerin cari resmî kur üzerinden Türk lirası ola
rak hesaplanması gerektiğini âmirdir. 

4 ncü madde : Türkiye Emlâk Kredi Banka
sınca bu gönderilen paraya, vadeli mevduata 
tatbik olunan en yüksek nisbet üzerinden faiz 
yürütülür. Döviz karşılığı 5 bin liradan az olma
mak üzere 'biriken Türk parasının 4 katına ka
dar ve 40 000 lirayı aşmamak üzere kredi veri
lir. Vâde 20 yıldır ve % 2 faizle birlikte taksit, 
taksit bunu konut sahihi bankaya öder. Yalnız 
konut kredisinden istifade etmek için işçinin 
yurda avdet ettiği tarihi kabul eder. İşte sakat 
taraf burasıdır. 

İşçilerimiz bu kanunun teşvikine uyarak se
vinçle dövizleri yurda akıtmaya başlar. Banka 
1 Alman markını önce 225 kuruş ve sonra 245,96 
kuruş üzerinden hesaplıyarak işçinin hesabına 
geçer. Halbuki işçi bu markı çoluk çocuğuna 
gönderirse, diğer Türkiye bankalarından 327,86 
kuruştan muameleye tabi tutabilmektedir. Bü
tün bunlara rağmen işçi gene razıdır. 4 800 Al
man markı gönderirse sırası gelince 40 000 lira 
kredi alacağına gönül bağlıyor. Ama krediyi 
alabilmesi için temelli olarak yurda dönmesi 
şart olarak ileri sürülüyor. İşçi, işini bırakıp 
yurda dönünce ne yapacaktır. Kuru bir konut 
onun çoluk çocuğunun nafakasını sağlıyablir 
mi? Ve konutun taksitlerini ödiyebilir mi? Ona 
bir konut kredisi verip geçim kaynağını ve yur
da akan dövizi kurutmaktan başka bir faydası 
da yoktur. İşçi kendi aile efradından birine bu 
kredinin verilmesine muvafakat eder, ve taksit
lerini ödemeyi de tekeffül ederse oratada ne 
gibi bir mahzur kalır Bilmiyorum. Esasen ban
ka yapılmış olan konutu ipotek etmiştir. Bir ki
şiden diğer bir kişiye bütün vecibeleriyle intikal 
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ettirilirse bankanın bundan ne zararı olacaktır. 
îşte acı taraf şu, işçilerimiz bu bankadan para
flarını geri almaya ve Almanya'da biriktirerek 
çula çaputa vermek suretiyle döviz yerine yur
dumuza paçavra sokmaya başlamışlardır. Çünkü 
Alman Hükümeti 1 000 marktan fazla olan pa
ralarının beher markını 4 Türk lirasına almak
tadır. Vatansever Türk işçisi bunu kendi mem
leketine 245,96 kuruşa vermek istediği halde 
reddedilmektedir. Yunanistan, İtalya ve ispan
ya hükümetleri kendi memleketlerinde cari res
mî kur üzerinden hesaplanan markı dışarda ça
lışan işçilerden 2, üç katı ile kabul ediyor. Bu 
suretle yurtlarına döviz akıtıyorlar. Ve bunlar 
Türk işçilerinden de aynı şekilde markları sa-
tmalmak suretiyle kendi memleketlerine gönde
riyorlar. 

Muhterem senatörler, bu memleketin çanak, 
çömlek ve paçavradan ziyade işçilerin alın teri 
olan dövize çok ihtiyaçları vardır. Binaenaleyh, 
bu bakanlığın bilhassa diğer bakanlıklarla da 
istişare ederek biran evvel şu kanunun bilhassa 
4 ncü maddesi üzerinde lâzımgelen değişikliği 
yapmasını ummaktayız. 

Şimdi soruyoruz, bu işçilerden kaç Mşi, ne 
kadar mark karşılığı paralarını geri almıştır? 
Diğer bankalara bu markı verseydi, işçi 327 ku
ruştan karşılığını alır ve vâdedi yatırırsa idi, 
% 6 faizini de alırdı. Halbuki, 245 kuruştan ve 
% 3 faizle iade yapılmış ve işçi zarar ettirilmiş
tir. Bu işçilerimize de hiç olmazsa yurt içindeki 
vatandaşlara sağlanan konut kredisi sağlansın, 
böylece hem yurdumuza almteri dövizler girsin, 
hem de işçinin gecekondularda fahiş kiralarla 
oturan aile efradının göz yaşları dindirilsin. 

Muhterem arkadaşlar, İmar îskân Bakanlı
ğının hakikaten memleketimize çok faydalı hiz
metler gördüğünü - demin arz ettiğim gibi - he
pimiz kabul ediyoruz ve etmekteyiz. Ancak, 
ehemmi mühimme tercih etmek şarttır. Meselâ, 
bir misal olarak kendi memleketimi, yani Ma
latya'yı ele alacağım. Memleketim derken bütün 
Türkiye memleketimizdir. Ama bir kıyaslama 
olsun diye arz edeceğim. Senato vasıtasiyle sor
duğum sualle cevaben «tabiî âfetlerin 54 kalemle 
belirtilen icmalinde 2 086 talep sayısından an
cak 382 si karşılanmış ve 83 ü devam etmekte ve 
141 i halen programa alınmamıştır» diye bildi

rilmektedir. Bu genel müdürlüğün sureti katî-
yede vazifesini yapmıyor diye bir şeyi söyle
mek istemiyorum. Hakikaten bu genel müdür
lük vazifesini hakkiyle yapmakta ve bütün gücü 
ile gayret göstermektedir. Ancak, bir formalite 
meselesi vardır. Bu formaliteyi, imkânların nor
mal olarak gösterdiği süre içinde, ikmal etmeme 
hali vardır. Normal süre içinde acaba bu forma
liteler neden ikmal edilmiyor? Bunda iki sebep 
vardır : 

Birisi; hissî olan şahsi sebep, 

Birisi de; politik sebeptir. 

Şahsi olan bilhassa bulunduğu yerin yerlisi 
bulunan bir şubenin müdürü hem şahsi tesirler 
altında kalıyor, hem de çeşitli yönlerden tazyik 
altında bulunduruluyor. Politik de olabilir. Ar
kadaşlar, bu milleti parti diye kabul etmiyece-
ğiz, bütün diye kabul edeceğiz. Ve bütün diye 
ele alacağız. Bu bakımdan buna şahidolduk, olu
yoruz. İstirham ediyorum, bilhassa bulunduğu 
muhitler içinde, bulunduğu bölgede söz sahibi 
olan kişiler yurdun başka bir bölgesine gitse 
daha iyi görev yapar, daha güzel görev yapar 
kanaatindeyiz. Çünkü, formalite ikmal edilmi
yor. Neden ikmal edilmiyor? Politik sebepse şu; 
şikâyet edenlerin şikâyetleri feryat haline gel
sin ki; halk, kendi arzularına göre ramedilsin. 

BAŞKAN — Saym özer iki dakikanız var 
hatırlatıyorum, efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bu bakımdan 
bunları çok iyi tahlil etmek lâzım. Kontrolü 
esaslı olarak tutmak lâzım. Bir gecekondu böl
gesi vardır Malatya'da 40 bin nüfusludur. Bele
diye atıyor İmar İskân Bakanlığının üzerine; 
o, ondan formalite bekliyor. Ama, o formalite ik
mal ediılemiyecektir, haber veriyor. O gecekon
duların içinde, hasta çocuğunu, hasta babasını 
ya sırtına alıyor, yahut sedyelerle şehrin kena
rında vasıtanın yaklaşabileceği yere getiriyor. 
Bu, çok acıdır arkadaşlar, hem de şehrin kena
rında. 120 bin nüfuslu bir şehrin kanalizasyonu 
serbest bırakılmış ağzı, nereye serbest bırakıl
mış? Gecekonduların üzerine. Ne yaparsanız ya
pın. Sağlık denilen bir şey yok. Bunun koruyu
cusu kim? Bir taraf belediyedir. Belediye bakar. 
Bir taraftan «efendim biz yapamayız, Hükümet 
bakar» halk ne yapar? Efendim öteden beri ta-
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nıdığım ve şahsan hürmet ettiğini, her vazifede 
ve her vazifedeki kademe başında çaüışkanlığı 
ile, dürüstlüğü ile fazileti ile kendisine inandı
ğım Bakandan çok ümitliyiz ve çok mutluyuz. 
Bakanlığın değerli mensuplarının da vazifelerin
de dikkat, itina gösterdiklerinden asla şüphemiz 
yoktur. 

Sayın Senatoyu ve Bakanlığın değerli men
suplarını hürmetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özer, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Atmaca, buyurunuz efendim. Sayın 
Atmaca yoklar. Sayın Bilgen, buyurunuz efen
dim. Sayın Bilgen 14 ü 29 geçiyor, efendim. 

LÛTFÎ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, İmar - İskân Bakanlığı üzerin
de şahsım adına söze başlarken geçen sene be
nim seçim bölgem olan İçel'de, evsiz, yurtsuz 
kalan binlerce vatandaşımız için üstün gayret
ler sarf eden Âfetler Genel Müdürlüğünün sa
mimî çalışmalarını huzurunuzda şükranla anma
yı vazife telâkki ederim. Eğer İmar - İskân Mü
dürlüğü ve Âfetler Genel Müdürlüğü kendi el
lerinde bulunan imkânları birtakım partizan 
tazyiklere uğramadan daha serbest yapabilseydi 
bugün çok daha iyi bir netice alacaktık. Sözle
rimi uzatmıyacağım. Orada geçen bir hâdiseyi 
Sayın İmar - İskân Bakanının Meclise intikal 
ettiriş şeklini iyi karşılamadım. Onun için Mec
listeki sözlerini, zabıtlardan aynen okumak su
retiyle, huzurunuza getiriyorum. İmar - İskân 
Bakanı Sayın Hayrettin Nakiboğlu 26.12 .1969 
tarihinde 20 nci Birleşimde bakınız ne diyorlar 
bu konuşmalarında Sayın Bakan «Cemiyet men
suplarının Hükümet eli ile beslenmesinin tabiî 
olduğunu, hattâ beğendiklerini, kendilerini des-
tekliyen cemiyet mensuplarını beslemenin bir 
Hükümet vazifesi olduğunu» açıkça beyan et
mektedirler. Eğer bu, bir gazete havadisi olsa 
idi, elbette kaydı ihtiyatla hareket eder ve bu
rada bahsetmezdim. Fakat bu konuşma aynen 
Meclis zaptına geçmiş, ertesi toplantıda da zap
tı sabık hakkında söz alıp tashih yapılmadığına 
göre demek ki, belli bir Hükümet zihniyetini 
ifade etmektedir. 

Geçen sene İçel'de büyük sel âfeti olmuş. 600 
milyon liradan fazlası zirai olmak üzere bütün 
zarar bir milyar liraya yaklaşmıştır. Bu âfetler 

esnasında Âfetler Genel Müdürlüğünün gayret
lerini yukarda şükranla andım. Tekrar ederim, 
tekrar anarım. Ancak, Mersin'in bir köyünde 
âfetten evi yıkılan bir vatandaşa yapılan 1 500 
liralık yardım, o köylünün başka sağlam evi ol
duğu gerekçesiyle geri alınmıştır, normaldir. 
Sayın Bakan, Hazine parasının haksız harcan
masını önlemek en başta gelen ödevimizdir de
dikten sonra aynen şu cümleleri kullanıyorlar. 
Motamot alıyorum. Ayrıca, Sayın Özgüner ile 
- Özgüner bir İçel milletvekilidir - aralarında 
bir tartışma olmuştur, ona cevap veriyorlar. 
«İki milliyetçi öğretmene haksız, ev yapılmıştır 
derler onların da durumunu tetkik ettirdim. 
Gerçekten bu iki öğretmenin evleri yok. Fakat 
biz bütün köylerde bilhassa âfete mâruz kalan 
köylerde kamu tesisleri arasında okul yaptırdı
ğımız gibi öğretmenlere de ev yaptırmayı vazife 
sayıyoruz ve aynı zamanda kanuni mecburiyeti
miz ve vazifemiz bu. Bu öğretmenlere ev yapıl
masının da, mevzuatımıza göre, aykırı bir yanı 
yok, bilhassa onu da arz etmek isterim,» 

Kıymetli arkadaşlarım, memur yürüyüşleri
nin, daha önceki öğretmen boykotlarının nede
ni, Sayın Bakanın bu konuşmasında beliren zih
niyetin tatbikatında yatmaktadır. Bu kadar me
mur tefriki olmaz arkadaşlarım. Bir yanda aç
lıktan nefesi kokan memurlar, çorap giymeyip 
aidatları ile sendikalarını yaşatacaklar, meşru 
yoldan haklarını arıyacaklar ve Hükümet bu ka
nuni davranışın kışkırtıcısı diye sendikacı me
murun çenesini başka bir memura kırdırtarak 
para kaynağını araştıracak, şüphe edecek. Di
ğer yandan Hükümetin yanında olduğunu iddia 
eden bir csmiyeti, milliyetçi öğretmen dernekle
rinin mensuplarını, çeşitli adlar altında Hazine
den beslemeyi bir vazife sayacak. Bunu resmen 
Meclis kürsüsünden ifade etmekten çekinmiye-
cek ve belki de Sayın Hükümet sözcüsü bunu 
mahsus ilân ediyor ve demek istiyorlar ki, «eğer 
Milliyetçi Öğretmenler Derneğine mensübolur-
sanız ve bizim devamlı ajanımız bulunursanız 
eviniz olmasa bile kendiniz şehirde oturup ora
da görevli de olsanız bir gün köyünüzde bir ta
biî âfet olur da komşuların evleri yıkılırsa, mem
leket matem içindeyken tek evleri olup da açık
ta kalanlar bir sene açıkta bile bekleseler, size 
derhal ev yaptırırız hem de sanki eviniz varmış 
da yıkılmış gibi yapılan haksı.* muameleyi de öğ-
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rendiğimiz zaman bile Meclis kürsüsünden sizi 
savunuruz» 

Kıymetli senatörler, bu ne pervasızlıktır. As
lında hiç evi olmadığı hailde sanki evi varmış da 
yıkılmış gibi Hazineden ev yaptıracaksın. Böy
lece kendine yakın bir cemiyetin mensuplarını 
besliyeceksin ve bunu da kanuni bir görev sa
yacaksın. Acaba, Türkiye'de hangi muhtaç öğ
retmene ev yaptırılmaktadır? Bunlardan milli
yetçi olmaz arkadaşlar. Böyle milliyetçilik ol
maz. Sayın A. P. li arkadaşlarım size söylüyo
rum. Bunlar partinize yük olan insanlardır. As
lında onların size hiçbir faydaları yoktur. Şah
si menfaat peşindedirler. (A. P. sıralarından 
«öyle şey olmaz» sesleri) 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Zabıtlardan 
okuyorum, lâf etmiyorum. Hem de milliyetçilik 
gibi kutsal bir adı böyle iğrenç menfaat oyun
larına alet ettirmeyiniz. Ve ıSayın Bakanınızı 
da lütfen ikaz ediniz. O zavallı köylüden nasıl 
para alınmışsa ve (bu da kanun namına yapıl
mışsa, ki doğrudur Bakanın söyledikleri. Sayın 
Baikan konuşmalarında, «Bir yanlışlık iolduğumı 
tesbit ettik, o köylüden 1 500 lirayı geri aldı
ğımız ığibi bunlardan da alacağız.» deseydiler. 
Hükümeti elbette alkışlardık. İBir genel müdür
lüğün, elbette, falan (köydeki parselden haberi 
»olmaz. Ama, haberi olduğu zaman (elbette Baka
nın, siyasi iorganm elkoyması lâzımgelmektedir. 
Aksine bir köylünün yanlışlığı düzeltilerek pa
rası geri alınıyor, ama, milliyetçilik adı altında 
gizlenen, menfaateilik yapan bir öğretmen gru-
pundan iki kişinin yanlışlığı öğrenildiği halde 
para geri alınmıyor. «Milliyetçi öğretmeniz» di
yenleri ve hükümete yakın dernek mensuplarını 
bu yola teşvik etmek için Meclis kürsüsünden 
kanunsuzluğun, suiistimalin sağlanması cidden 
endişe vericidir. Elbette bu adamlar, memur yü
rüyüşlerinin de, öğretmen boykotlarının da kar
şısına çıkacaklardır. Bu tabiîdir. Haksız olarak 
ev ©İde ettikden sonra mesele yok, bakınız ne 
diyor bu sözde milliyetçi öğretmenden bir ta
nesi, 'Mersin 'Belediye hoparlöründen boykot sı
rasında, «Bizim memleketimizde aç, «vsiz öğret
men yoktur. Bunları solcular kışkırtıyor. Kendi
leri solcudurlar. Biz sağcıyız ve milliyetçiyiz. 
Onun için Mersin halkına hitabediyorum boyko
ta karşıyız.» 
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Sayın arkadaşlarım, bu konuşmanın mükâfa
tı olarak Mersin Halk Eğitim Müdürlüğüne der
hal tâyin edilen bu sözde milliyetçi öğretmen 
acaba halka ne öğretecek?.. Aslında evi olma
dığı halde, âfette evi yıkılan vatandaşlardan ön
ce ısanki evi varmışta yıkılmış gibi Hükümetten 
ev parası almanın yollarını mı öğretecek? 'Olmaz 
böyle eğitim müdürlüğü, olmaz Iböyle milliyet
çilik. Böyle milliyetçilik olmaz arkadaşlar. 'Sağ
cılık da olmaz böyle. Çünkü, bunlar kuvvetli bir 
iman ve seciye ister. Öyle bir iman ki, menfaat
leri ayaklar altına alacak kadar, kuvvetli iman 
ister. 

Kıymetli arkadaşlarım, böyle mukaddes keli
meleri âlet ederek menfaat Sağlıyan kimselere 
lütfen fırsat vermiyelim hep beraber. Aksi 'hal
de yeni yetişen gençler ve halk, milliyetçiliğin 
mahiyetinden şüphe etmeye başlıyacaklar. 

Kıymetli arkadaşlarım, yapılan müspet işle
re teşekkür ederiz. Konuşmamın başında söyle
dim. içel halkı çok kötü durumlara düştü. Âfet
ler Genel Müdürlüğü hakikaten iyi çalıştılar. 
Huzurunuzda tekrar teşekkür ederim. Ama, el
bette daha pek içok insan evsiz, bucaksız kaldı. 
Bunun da bir imkân, bir bütçe 'meselesi olduğu
nu kabul ediyoruz. Ama, burada iSayın Bakanın 
ağzıyla Meclis zabıtlarına geçen bir hususu da 
tescil etmekde fayda görüyorum. 

İmar ve iskân Bakanlığının 1970 yılı Bütçe
sinin, Bakanlık Teşkilâtının eliyle, Türk Milleti
ne hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, Riyaset iddiaların ser

bestçe dermeyan edilmesini ve onlara gerekli 
meırjıl ve salahiyetli kimselerin vuzuhla cevap 
vermesini, memleket menfaati iktizası saymak
tadır. O sebepten dolayıdır ki, arkadaşlarımın 
müdahalelerinin varidolmamasmı istirham edi
yorum, efendim. 

Sayın Ucuzal... 'Sayın Ucuzal, 14 ü 39 geçi
yor efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; her ne kadar prog
ramda on dakika içinde konuşma imkânımız var
sa da ben 'bu on dakikayı değil daha az bir za
manınızı işgal etmek için huzurunuza 'geldim. 
Yıllardan beri imar - İskân Bakanlığının ve bu 
Bakanlığa bağlı Emlâk Kredi Bankası ile iller 
Bankasının hizmetini yakından takibediyoruz. 
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Memleketin zaman zaman beklenmedik âfetlere 
mâruz kaldığı sıralarda bu bakanlık emsalsiz bir 
gayretin içerisinde, vatandaşın imdadına yetiş
mekte, gereken yardımı beklenilenden fazlası ile 
yerine getirmektedir. Benden evvel konuşan de
ğerli arkadaşım, kendi seçim bölgesi olan İçel'
deki bu Bakanlığın gayretini dile getirdiler. 'Ha
kikaten öyle olmuştur, imar ve iskân Bakanlığı 
içel'de iolduğu gibi âfete mâruz kalan "bütün 
memleket sathında aynı hizmeti ibir vatan borcu 
olarak başta Bakanı, umum müdürleri ve bü
tün teşkilâtı olarak (bu gayret ve çabanın içeri
sinde zamanlarını değerlendirmektedirler. Ba
kanlığın bu 'çalışma temposuna uyarak iller Ban
kası ve Emlâk Kredi 'Bankası da yılların birik
tirdiği yoksulluk ve isıkmtıları kendi imkânları 
dairesinde biran evvel ortadan kaldırmanın gay
reti içerisindedirler. 

Başta Bakanlık erkânı ve bankalar erkânı
na yapmış oldukları bu hizmetin gelecek yıllar
da da devam edeceğini ümidederek, inanarak 
kendilerine şükran borcumu ifade etmek için 
huzurunuza geldim. 

İmar - İskân Bakanlığı bütçesinin büyük 
milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diler Yüce 
Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, teşekkür ederim 
efendim^ 

Sayın Melen?.. Yoklar. Sayın Tanyeri, buyu
runuz efendim. Sayın Tanyeri, 14 ü 43 geçiyor 
efendim, 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler, İmar ve İskân Bakan
lığı bütçesi dolayısiyle bâzı noktalara kısaca de
ğinmek istiyorum. Başta İller Bankasının duru
mu gelmektedir. Bugün İller Bankasının 195 
milyon borcu vardır. Hükümet 1969 yılında ona 
vermeyi taahhüdettiği 100 milyon lirayı ödeme
diğinden ve ödemiyeceği de anlaşıldığından 
banka çok müşkül duruma düşmüştür. Tabiî, 
bankanın bu müşkül durumu belediyelere inti-
ka1 etmiş belediyelerimiz bugün hiçbir iş göremez 
hattâ maaş veremez bir duruma gelmiştir. Te
mennimiz Sayın Bakanın bu konu üzerine 
önemli bir şekilde eğilerek bankanın durumunu 
düzeltmesi ve bu devrede olduğu gibi partizan 
zihniyetle banka kaynaklarının kurutulmasının 
önüne geçmesini istirham ediyoruz. 

İkinci nokta; âfetler fonundan, âfetler dola
yısiyle tesisleri zarar görmüş, âmme sektörüne 
de yardımların yapılmasıdır. Seller geliyor, kana
lizasyonlar tıkanıyor, yollar bozuluyor fakat be
lediyeler, demin de arz ettiğim gibi, gerek gelir 
kaynaklarının Anayasanın öngördüğü görevleri 
ile orantılı bir duruma henüz getirilmemiş ol
masından, gerekse İller Bankası kaynakların
dan gerektiği şekilde faydalanamamalarmdan 
bu zararları gününde telâfi edememekte, dola
yısiyle vatandaşlar bundan zarar görmektedir. 
Geçen yıl burada Âfetler Fonun Kanunu görü
şülürken, sorduğumuz bir soruya karşılık, Sa
yın Bakan, «Âfet halinde bu fondan âmme sek
törüne de yardımlar yapılacağını» ifade buyur
muş ve ifadeleri zapta geçmişti. Bu itibarla be
lediyelerimizin zararlarının da bu fondan telâfi 
edilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim, 

Diğer bir konu; gecekondu davasıdır. Sene
lerce bu yara tedavi edilmediğinden müzmin-
leşmis, âdeta kangrene bir vaziyete gelmiştir. 
Bunun da değerli Bakanın samanında artık ke
sin olarak bir çözüm sekline bağlanmasında ve 
bunun uygulanmasına objektif olarak devam 
edilmesinde fayda vardır. 

Değerli senatörler, İstanbul'da Baruthane'-
de inşa edilen sosyal meskenlerin çatlak göster
diği, bu çatlakların sakinlerini telâşa düşürdü
ğü basında çıktı. Fakat neticesinin ne olduğu 
hakkında bir bilgi edinemedik. Gidip yerinde 
de tetkik imkânını bulamadınr Sayın Bakanın 
bu hususa da eğilmesini veya inşaatta bir suiis
timal varsa, meydana çıkararak, mesullerini 
adaletin pençesine tevdi etmesini ve her halde 
bu zararların zamanmda izale edilmesini gönül
den diliyoruz. 

Köy nakilleri mühim bir problemdir. Heye
lan, seylâp ve taşkın gibi tabiî âfetlerin sonucu 
oturulamaz durumda olanların dışında köy na
killerine teşebbüs edilmemesi yerinde olur ka
naatindeyim. Köy, taşınır ve taşınmaz malları, 
kabirleri, acı ve tatlı hâtıraları ile bir bütün
dür. Sekenesi bu sebepten nakilleri kol?yi:?.:.]a 
arzu etmezler. Gördes,, bunun örneğidir. Bida
yette heyelan tehlikesi olmasına rağmen Gör
des'liler uzun süre yeni kasabalarına gitmeyi 
arzu etmemiş ve direnmişlerdir. Şimdi Gazian
tep'te Fevzipasa bucağına bağlı Kuşçu Muşta-
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fa Köyünün ovaya indirilmesinin düşünüldüğü
nü öğrendim. Halk bunu arzu etmemektedir. 
Aldığım mektuplar da bunu bildirmektedir. 
Vali bulunduğum sırada bu köyün böyle bir ta
lebi olmamıştı. Hatırladığıma göre bir zaruret 
de yok. Bunların derdi, nakilden ziyade arazi. 
Yeni taşınacakları yer, bildiğime göre, elveriş
sizdir, susuzdur, orada da arazi yoktur. Emon 
Gölünden kurutulan sahadan bunlara vaktiyle 
verdiğimiz arazi de ellerinden alınmıştır. Şu 
halde yeni köylerinde de araziye kavuşamıya-
caklarına göre şimdiki sulu, bağlık, bahçelik 
mesut yuvalarından ayrılmalarına lüzum yoktur. 
Beyhuda külfet ve masraf olacak, makbule de 
geçmiyecektir. Düşünceme göre, bunların a?azi-
sizlikten mütevellit ıstırapları, bir sanat kolu
nun köyde yerleştirilmesi ile giderilir. Sayın 
Bakanın mesele üzerine eğilmelerini ve müm
künse tetkiklerinin neticesini bana da bildirme
lerini çok rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Dikeçligil, buyurunuz efendim. Sayın 
Dikeçligil saat 14,49 efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Çok te
şekkür ederim, Sayın Başkan, zamanında biti
receğim. 

Muhterem arkadaşlar. Sayın Bakan henı-
şehrimdir, Kayserilidir, methü - sena etmeye 
lüzum yoktur, lüzum da görmem. (Gülüşmeler).. 
Çünkü, arz ettiğim gibi, Kayserili'dir översek 
olmaz, 

Efendim, İmar ve İskân Bakanlığının kadro
su, diğer arkadaşlarımın da belirttiği gibi, her 
zaman için güzide bir topluluktur. Bütçe im
kânları dâhilinde vazifelerini yapmaktadırlar. 
1961 den bu yana kadar, bütçe zabıtları okun
duğu takdirde, tenkid edilenler de yerine gel
miştir. Ancak Emlâk Kredi Bankası dâhil iyice 
doğru gitmiştir. 

Sa-mimiyetle söyliyeyim. Mesken Dai
resi olsun, Âfetler Umum MüdürCüğü olsun gü
zel bir çalışmanın içerisindedir. Ve bilhassa 
içel bölgesinde âfetlerden sonra, Âfetler Genel 
Müdürlüğünün tutumu beni şu balamdan mem
nun etmiştir, ikna etmiştir, 5, 6, 7 köyü bir ara
da birleştirmişlerdir. Bu bizim için bir kazanç 

tır. Ben şuna inanıyorum, Doğu Anadoluda öy
le köyler vardır M, 10, 15, 20 hanedir. Türkiye'
de eğer sosyal bir geflişme, içtimai bir gelişme 
istiyorsak 40 bin, 50 bin köy bize gelişmeyi sağ-
lıyamıyacaktır. Ben buna şahsan kaniim. İm
kân düştükçe bu köylerin bir ataya getirilme
si, medeni bir hayata kavuşturulması, medeni 
tesisler kurulması elbette lâzımdır. Âfetler Ge
nel Müdürlüğünde bâzan meseleler oluyor, köy
lerin bir kısmı bir tarafa naklediliyor, kanun 
müsaade etmiyor diye öbürü diğer tarafta kalı
yor. Her zaman söylediğim gibi bu ünitelerin 
parçalanması bu tempo içerisinde doğru değil
dir. Yalnız bâzı noktalara ben de temas edece
ğim. 

Kira meselesi cidden vatandaşı yormakta
dır. Eğer huzuru temin etmek istiyorsak, hu
zursuzluğun unsurlarını ortadan kaldırmak 
mecburiyetindeyiz. Ben de gözümle görüyorum, 
Benim dairemin altında iki sene önce 700 liraya 
verilmiş bir daire, bir de bakıyorsun 1 000 li
ra. Bir sene sonra 1 400 Hlira, 1 500 lira. Ama, 
bu daireler böyle fırlarken, vermiş olduğu ver
gi miktarı ne? Eski üzerine. Gayet adaletsiz 
bir nizam. Bu dairelerde oturanlar kim? Me
murlar, orta sınıf, yani dar gelirliler. Dar gelir
li sınıf aldığı paranın 1/3, hattâ 2/3 ne yakın 
bir gelirini kiraya verdiği müddetçe huzursuz
luk devam edecektir. Âdil bir devlet, yani da
ha doğrusu Hükümet bu gibi meseleleri hallet
mek mecburiy etin dedir, Sayın hemşehrim Kay
serilidir, bunu halletmek mecburiyötindedir ve 
etmelidir. Çünkü, ticarette bir kaide vardır, 
aşın kazanç doğru olamaz. Kayserilidir dedim, 
Ginın için arkadaşıma izah edeyim. Biz % 5, 
% 3 kâra kanaat ederek Kayserili ticaretini 

• yürütür, sürümden kazanır. O bakımdan kira 
meselesi mühim. Bana soruyor memur arkadaş, 
ben 600 lira para alıyorum. Küçücük bir gece
konduda 350 liraya oturuyorum. Bu, buraya 
gittikten sonra ne ille geçineceğim? Siz yine ge
tireceksiniz, bu Memurin Kanununu, maaşlara 
zam olacak, filân olacak, ama bir taraftan ki
ralar da bununla gittikten sonra yine huzur, 
rahat olmıyacak. Mesken sahipleri de bu kürsü
den duymak ve her zaman kiralarını artırıp da 
kazanca doğru gittiği takdirde, servetine düş
manları kendiliğinden hazırlarlar. Bu, doğru 
değil. Onlar da onu bilmeli. Dolayısiyle mes-
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kenden kâr ettikleri için, kolay kazanca doğru 
gidiyorlar. Bu da bir realite. 

Şimdi, sayın arkadaşlar, metrekaresi 300 -
350 lirayı geçmez. Bizim sayın bakan buna da 
çare bulmalı. Bakıyorsunuz 100 metrekarelik 
ev yaptırılıyor, yapılan 100 metre karelik ev 
140 000 liraya, hattâ 130 metrekare oldu mu 
200 000 liraya kadar gidiyor. Ben tahmin edi
yorum ki, bunda yüzde yüz kazanç var. Bu ba
şıboş kazanç önlenmelidir, frenlenmelidir. Gaze
telerde okudum; istanbul imar Müdürü, «bu 
yapılan meskenler, yani halkın yapıp sattığı 
meskenler kontrolsüzdür, Çimentosu ve »adresi 
az konuyor, çökme tehlikesindedir» 'diyor. Ga
zeteciler bunu ele alıyor, «biz bunu vaktiyle 
söylemiştik» diyorlar. Cidden bu meskenler 
yapılırken ben de görüyorum, hiçbir kontrola 
tabi değildir. Bizim halkı biraz kontrol etmez
sen, kazanç hırsı da gözünü bürüdü mü, demi
rinden, şundan bundan alıp götürür. Şimdi, 
arkadaşlar, o halde belediyeler mi, iyi bir er
kâna sahibolan imar ve iskân Bakanlığı mı bu 
iş üzerine eğilmeli? Bu iş, söz götürmez. Ya
rın her hangi bir hâdise olduğu vakit, tabiî 
âfetler, zelzele filân, vatandaşlara ve mille
tin sermayesine, parasına yazık olur. Siz di
yorsunuz ki, kazancını başka şeylere yatırsın. 
Kolay kazanç dururken elinoğlu gider de bu 
zor işlere girer mi? Böyle bir kazancı gayet 
kolay buluyor. (C. H. P. sıralarından «içtimai 
adalet» sesleri) Sayın dostum, içtimai adalet, 
size vergi değil, bize vergi. Onu kendi tara
fınıza yontmayınız. 

Şimdi ikinci bir nokta... 

BAŞKAN — Muhterem hatiplerden inhisar
cılık fikrini kaldırmalarını rica edeceğim. Her
kes kendi çapında sosyal adaleti benimsemiş 
bulunmaktadır. Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bravo 
Başkan, teşekkür ederim. 

Şimdi, bir Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
kuruldu, Ama, arkadaşlarımız; kanun çıkar
ken, destekledik, sermayesi az. Sermaye artı
rılabilir. Bence, sermayesini artırmanız da kâfi 
değil, O arsalar bir kontrola tabi tutulmadığı 
müddetçe değil, bana kendi hemşehrim sö>İedi. 
250 bin liraya alınmış bir arsa, iki sene geç
miş 2,5 milyon lira. ismail Yeşilyurt arkada-
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şım anlattı bana, «Arsam vardı, 60 bin liraya 
sattım, şimdi 1,5 milyon lira» dedi. Böyle ar
sa kazancı, arsa ticareti olduğu müddetçe, el
bette ki, parası olanlar, parasını arsaya ya
tıracaktır. Meselâ, Ankara, Eskişehir yoluna 
doğru mu gelişiyor, o arsa parsellendi mi, bir 
de bakıyorsun parası olanlar alıyor. Filân yer
de öyle, gelişen şehirlerin hepisinde de öyle. 
Ama, bu senelerce bekliyor. Ne yapmak lâzım 
öyleyse? Düşünmeli, sayın Bakan Kayseri ze
kâsı ile bunu. Ne olacak bu? Eğer arsayı al
mışsa, iki seneye kadar ev yapamıyorsa bu arsa 
gitmeli. Buna «dur» demeli. Yoksa, arsa fiya
tı artmasının önüne geçmeye imkân yok. Me
deni memleketlerde böyle, Batı - Almanya'
sında böyle, filân memlekette de böyle. Me
deni memleketleri tetkik edenler bilir. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bir dakika
nızı rica ediyorum. Şüphesiz, sayın Bakana fai-
tabsttiğiniz zaman «Türk zekâsı ile» tâbirini 
kullandınız, espri olması için de «Kayseri 
zekâsı» diye tashihatta bulundunuz. Değil mi 
efendim? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Evet, 
sayın Başkanım, Türk olmakla siz de zekisiniz. 
Türk Milleti aslında tamamen zekidir. Türk 
Milletinin zekâsından şüphe etmek, kendimi
zin zekâsından da şüphe etmektir. Ama, bölge
ye göre zekâ meselesi de değişiyor, o da baş
ka. O halde buna da bir çare aramak mecbu
riyetindeyiz. Çünkü, âdil düşünmek, almterinin 
dışında kazanca razı olmıyan Müslüman Türk
lerin vazifesidir. 

LÛTFi BİLGEN (içel) — Mülkiyet hakkı 
ne olacak? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Mülki
yet hakkını, geniş bir zaman olsa size izah 
ederdim. 

Bir noktayı daha ifade edeceğim, sahil me
seleleri. 

Köylünün sahillerini ben de gezdim, arsası 
var, arazisi var. Ama, sermayesi yok. Parası 
olan insan şehirden gidiyor kahrını çekmiş yer
liden alıyor, büyük binaları yükseltiyor. Onun 
değer taşıdığını gören adam ilerde elbette üzün
tü duyacaktır, bundan, üzüntü duyacak lir, bu 
insan oğludur, bunu İrilmek lâzım, içtimai hâdi
selerin gelişimi, E., köylünün de kalkınmasını 

I istiyoruz, biz. Hattâ A, P, nin kuruluşu öyle, 
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Yani halktan, işçiden rey alan A. P. dir. Zen
ginlerden çok rey almaz A. P. o sermayedar
lar daha ziyade başka partilerde, işin garibi 
biz bunu anlamıyoruz. Gecekondularda oturan
lar filân bize rey verir. Köylü verir. Bakınız 
listeler öyle. Şu halde bâzı yerlerde bakıyoruz 
ki, âfetler olmuş meselâ; Marmaris'te evler ya
pılmış, bu evler yapıldıktan sonra o vatandaşlar 
Yazın bırakıyor, sayfiye yerlerine gelen, denize 
giren insanlara veriyor bunu, 2 bin liraya, 
3 bin liraya. Gayet ucuz. Orta halli insanlar 
denize girmek fırsatını buluyor. Ama, buna 
mukabil Lidya Oteli gibi yerlere ben de giremi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeeligil bağlamanızı 
rica ediyorum, efendim. 

HÜSNÜ DîKEOLİÖîL (Devamla) — Bağlı
yorum, Sayın Başkan. Şu halde, bu sahil köy
lerindeki vatandaşlara yardımla sahilde ev yap
malarına imkân sağlamalı ki, onlar da şehire 
akmasın, dolayısiyle sayfiye yerlerine orta 
halli insanlar da girebilsin. Onların çocukları 
da bir kazanç içerisins girsin. Bu, bir içtimai 
hâdisedir. 

Bakanlığın Bütçesi, ben. Bakanlığa hem de 
Milletimize faydalı olsun. *AİÎahtan bunu niyaz 
ederim,, saygılarımla, (Alkışlar) 

BAŞKAM — Sayın Dikeeligil, teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Küçük, buyunmuz efendim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, geçen yıl burada bir 
konuyu dile getirmiştim. Bu yıl da aynı konu 
üzerinde birkaç kelime söylemek üzere söz al
dım. Geçen yıl demiştim ki, Ankara, istanbul, 
İzmir ve Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinin 
merkezlerinde büyük bir bina katliamı yapıl
maktadır. Mevcut binaların ekserisi betonarme 
veya yığma inşaat, ömürlerinin henüz daha 
onda birlerini dahi ikmal etmeden yıkıldıkla
rına sahidolmaktayız. Ankara'da Mithat Paşa 
caddesinde bundan 10 - 15 sene evvel yapılmış, 
kerpiç evlerin Türkiye'de ömürlerinin yüz se
neye baliğ olduğu düşünülürse, binaların en 
az bu kadar yaşıyacakları tabiîdir. Bu binala
rın hepsi yıkılmış yerlerine birkaç kat daha 
yüksekleri yapılmaktadır. Yapılsın ama Tür
kiye, mesken meselesini halletmiş midir? Bu

gün Türkiye'de köylerde ve şehirlerin kenar 
mahallelerinde insanlar çok ilkel hayat şart
ları altında yaşamaktadırlar. Etilerde böyle 
evlerde yaşıyorlardı. 20 nci asırda insanlar da 
böyle yerlerde yaşıyorlar. Eğer Türkiye, bü
tün insanlarına insanca yaşıyacak bir barı
nak temin etse idi, o vakit ömürlerini ikmâl 
etmeden daha modernlerini yapmaya hakkı
mız olurdu. Bunlar, hepsi millî servettir. Hak
kımız yok bunları yıktırmaya. Neden yıkılır? 
Biraz evvel söylediğim birkaç kat daha yük
sek olması için. Sonra ne olur? Sonra, spekü-
lâsyonist hareketler başlar. Atatürk Bulva
rında bir arsaya karşılık arsa sahibinin 1,5 
milyon lira bir de binasının tam ya
rısını aldığını biliyorum. E.. Bu kadar pahalı 
olursa yatırım için nereye para bulacağız? Ta
biî bunlar da bir tane küçük dükkân 100 - 150 
bin liraya satılır. Yatırım için lüzumlu olan 
finansmanın büyük bir kısmı bu spekülatif ha
reketlere kayıyor. Peki, bu yeni binalar acaba 
birtakım yeni problemler doğurmuyor mu? 
Doğuruyor arkadaşlarım. Şehir yapılırken 
altyapı tesisleri, ilk imar plânına göre yapı
lır. Kanalizasyon, elektrik, telefon, hava gazı 
ve nihayet okullar, üç kat üzerine veya dört 
kat üzerine yapılan bir binanın, yıkılıp yeri
ne on kat yapıldığını düşünürseniz, üç veya 
dört kat için yapılmış olan kanalizasyonların 
on katı taşıyamıyacağmı görürüz ve Ankara 
şehri zaman zaman yağmurlardan sonra su 
baskınına maruz kalmaktadır, kanalizasyon
lar suyu taşıyamıyor. Su aynı durumda, elek
trik telefon aynı, Ankara gibi bir yerde, ye
teri kadar dershane olmadığından dolayı, üç 
öğrenim yapıldığına şahidoluyoruz. Kurtuluş 
ilkokulu böyledir, öğretmen var ama, bina yok. 
Neden yok? Çünkü yıkılmış, ne bileyim, o ma
halle eğer 500 aile için yapılmışsa, bugün 3 000 
aileye çıkmış, pek tabiî ki, bu böyle oluyor. 
Peki çaresi nedir? Bunun çaresi; geçen yıl da 
belirtmeye çalıştım. Şehirleri muhakkak ki, 
bir merkez etrafında toplamaktan vazgeç
mek lâzım. Dünya, bunu böyle halletmiş. Pa
ris'i görenlerimiz, Londra'yı görenlerimiz, Ro
ma'yi görenlerimiz, şehrin merkezinde 4 - 5 katlı 
binadan yüksek binalara raslanmaz. Bina
ların üzerindeki levhaları okurlarsa «1683» ya
hut «1890 tarihinde yapılmıştır» diye yazı var. 
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Demek o günden bugüne kadar kimse buna 
kazma vurmak cesaretini göstermemiş. Neden? 
Birincisi; Londra'da olduğu gibi, imar plânı
na dâhil olan arsaların hepsi belediyenin, şa
hısların değil. Ya bu yola yöneleceğiz veya
hut... Peki, bunun dışında yok mu bir şey? Var. 
Londra şehrinin, Paris'in dış mahallelerine 
çıkarsanız 20 - 25 katlı modern binalara Tas
larsınız. Orada müsaade ediyor. Neden? Çünkü, 
halî arazide yeniden bir iskân sahası var. 
Ama, Ankara, istanbul ve izmir'de merkez yı
kılıyor, yeniden yükseliyor. Buna hakkımız 
yok. Bunu halletmek için Türkiye'de her ha
lükârda imar plânlarını dondurmak lâzım. 
Eğer imal plânlarını belediyelerin elinde bı
rakırsak, her gün yahut her seçim devresinden 
sonra veyahut seçim sırasında seçilmek için, 
partiler diyelim, belediye başkanları diyelim, 
vatandaşlara birtakım vaitlerde bulunacak, 
kat irtifamı, yan irtifaı artırmak veya diğer 
tedbirlere başvuracak ve bu katliam devam 
edecektir. Eğer biz imar plânlarını dondu
rur ve bunu kanuni teminat altına alır., ancak 
mühendis veyahut da yetkili kişilerin maili 
inhidam gibi sebeplerle yıkılmasına müsaade 
edilen binaların yerine yenilerinin yapılmasına 
müsaade edildiği takdirde bu katliamdan, bu 
millî servetin ziyana uğramasından kurtara
biliriz. Yapılacak çok daha ciddî ve bütün 
meseleleri halledecek bir tedbir vardır ama, 
bunu mevcut partilerin yapacağını tahmin et
miyorum, bu da belediye sınırları dahilindeki, 
yani, imar plânına dâhil arsaların belediye 
mülkiyetine geçmesi işidir. Bu, mümkün mü, 
değil mi? Bunu da tetkiklerinize arz ederim. 
Bu konuda sayın bakanlığın tedbirler alarak 
bu katliama biran evvel son verdirmesini istir
ham eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Küçük, teşekkür ede
rim efendim. 

Muhterem senatörler, gruplar adına yapı
lan konuşmalardan sonra muhterem senatör
lerden 6 muhterem senatör konuşmalarını ik
mal etmiş bulunmaktalar. Bir takrir var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
imar ve iskân Bakanllığı Bütçesi üzerindeM 

müzakerelerin kifayeltini arz ve teklif ederim. 
Bakkesir 

Nuri Demire! 

BAŞKAN — önerge üzerinde sez istiyen. 
sayın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge; 
kabul edilmiştir efendim. Sayın İmar - iskân Ba
kanı buyurunuz efendim. Sayın Bakan, saat 
15,10, müddetiniz 1,5 saattir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Muhte
rem BajJsan, Yüce Senatonun değerli üyeleri, 
imar ve iskân Bakanlığı bütçesi üz;erin(de gerek 
grupları adına, gerek şahsı adına konuşma ya
pan, 'değer!:;! fikirler, tenkiidler ssrd eden muh
terem üyelere evvelâ teşekkürle başlamak isti
yorum. Çünkü, biz tenkidleri daima yapıcı bir 
zihniyetle ele almakta, icraatımızda ve çaîışma-
lanmiEda 'daima bunlardan istifade etmeye ça
lışmaktayız. Zihniyedir!'s budur ve bu zilhniye-
le t'eri'kiîd!İeri vs buramla ileri sürülen noktayı 
razarı kabul ettiğimiz için 'teşekkürümüz de ta
biî bir sonuç oPsnalktadır. Yalnız gruplar adına, 
yapılan konuşmalarda, hattâ şahısları adına ya
pılan konuşmalarda bâzı 'müşterek noktalar var, 
Zamp.numz da îaMitli olduğuna göre müsaade 
buyurursanız bsn sayın hatiplerin ileri sürdük
leri müşterek hıısusatı, bakanlığımın görevle
rini de ele almak suretiyle, cevapUandırunaya ça
lışacağım. Yine zamanın müsaadesi nisbetinde 
de münferit tenkidleri ele alarak, haititâ soru
lan soruları ele alarak cevaplarımı arz etmeye 
çalışacağım. 

Başta, Anayasamız olmak üzere 7116 sayılı 
Kuruluş Kanunumuz, diğer kanunlar İmar - is
kân Bakanlığına yurdumuzun imarını, ekono
mik, sosyal ve kültürel gelişmenin 'temıel daya
nağı sayılan dengeli bir gelişme düzenini ger
çekleştirmek vazifesini, bunun için biîlim ve tek
nolojinin en illeri imkân ve metotlarından isti-
f?jie ederek bölge, çevre, şehir, kasaba ve köy
lerin harita ve plânlarını Ihazırlama görevlini, 
I:-1, çakşüıalarcn sonuçlarının millî plân kr.deme-
siiî-io değerlendirilmesini ve şehirleşme, çevre,, 
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şehir düzeni içerisinde konut meselesinin çözü
münü, yurdun malzeme, imkân ve kaynaMarı-
ııın yapı ihtiyaçlarını ve rasyonel şekilde kar
şılanmasını temin etmek için gayret sarf edil
mesini, umumi hayata müessir âfetlerden evvel 
ve sonra gerekli tedbirleri almayı, arsaların 
aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim 
alış ve satışları yapmayı konut, sanayi ve tu
rizm bölgeleri ve kamu tesisleri için arazi 
ve arsa sağlamayı öngörmüştür. Bakanlığımız 
özet olarak arz ettiğim görevlerini merkezde; 
Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü, Mesken 
Genel Müdürlüğü, Âfet işleri Genel Müdür
lüğü, Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü, Tetkik Kurulu Baş
kanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hu
kuk Müşavirliği Özlük İşleri Dairesi, 
Levazım ve Evrak işleri Müdürlüğü; il
lerde, imar müdürlükleri şeflikleri, ayrıca ayrı 
statü ve kanuna sahibolan, mahallî idarele
rin finansman ve teknik ihtiyaçlarını karşı-
lıyan İller Bankası, mesken kredi ihtiyaçlarını 
karşılyan ve konut yapımını bizzat ve fiilen 
gerçekleştirme çabası içinde olan Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası da bu fonksiyon içinde 
ve vazifelerimizin gayeye ulaşması bakımın
dan faaliyette bulunmaktadır. Bakanlığımıza 
mevdu vazifeler, kanunlarda işaret edildiği 
gibi, bizim için muta olan İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı ki, daha evvelce Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının da birtakım direk
tifleri, emirleri vardır. Genel olarak kalkın
ma plânlarımızın ilkeleri ve direktifleri aynı 
zamanda Hükümet programlarımızda vâdetti-
ğimiz hususların gerçekleştirilmesi şeklinde 
birleştirilerek, bir bakıma çalışma programı 
niteliği taşıyan bütçelerimizde, ifadesini bul
maktadır. Yüksek huzurlarınıza getirdiğimiz 
1970 yılı bütçemiz, sayın hatipler işaret bu
yurdular, geçen senelerden 33 milyon lira 
daha noksan. Elbette bugünkü ekonomik ve 
sosyal şartlarımızın gelişme temposuna, bu 
bütçe ile huzurlarınıza getirdiğimiz tahsisatlar 
yeterli değil. Ama, şunu arz etmek istiyorum 
ki, ihtiyaçları çok geniş olan bir memleketin 
bütün tahsisatını, önemli dahi olsa, bu ko
nuya hasretmek ve tahsis etmek de mümkün 
olamamaktadır. Tabiatiyle ihtiyaçların önce
lik derecesi var, bu aziz vatanın evvelâ ko

runması gerekli ve belki bundan daha önce
lik taşıyan ihtiyaçları var. Evvelâ onlar kar
şılandıktan sonra yine önemine işaret bu-
yurulan konulara da bu memleketin imkânları 
nisbetinde ödenek ayrılmıştır. Biz, verilen 
tahsisatı mutlaka kanunlarımızın gayesine uy
gun şekilde, bir kuruşunu dahi israf etme
den gayesine tahsis etmeyi kutsal bir vazife 
sayıyoruz. Onun için burada da Yüksek He
yetinize temin etmek ve belirtmek isterim 
ki, tahsis buyurulan tahsisatlar mutlaka ka
nun, nizam ve usul çerçevesinde ve adaletli 
şekilde gayesine tahsis edilecektir. Gelişen 
ekonomik ve sosyal şartların bir sonucu ola
rak şehirleşen memleketimizde Bakanlığın iş
tigal konusuna giren hizmetlerin de ne de
rece süratle genişliyeceği izahtan vareste
dir. Yurdumuzun şehir nüfusu son on yıl 
içinde % 6 oranında artış göstermiştir, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Puanımız endüstrileş
meyi ve şehirleşmeyi kalkınma ilkesi olarak 
kabul ettiği için 1963 -1972 yılları arasında 
şehir nüfuslarındaki yıllık artış % 7 ye yakın 
bir oran gösterecektir. 

Memleketimizin ekonomik ve sosyal şartla
rından neşedeclen bu şehirleşme hareketinin 
zaruret ve lüzumu yanında birtakım problem
leri de beraberinde getirdiği malûmlarıdır. 
Ben, muhterem hatiplere vaktim kalınca, ay
rıca arzı cevap edeceğim ama, sırası gelmiş
ken burada bir nokta üzerinde durmak is
tiyorum. Bilhassa Sayın Mumcuoğlu işaret bu
yurdular, dediler ki, «şehirleşme vâki ama, 
birtakım âmme hizmetleri köylere kadar gö-
türülürse bu şehirleşmenin temposu durur ve 
bunun sonucunda önümüze çıkan bâzı prob
lemler, gecekondu meselesi bu suretle tahfif 
edilmiş olur.» Hemen ifade edeyim; bu, bizim 
tetkiklerimiz, Devlet Plânlama Teşkilâtının tet
kikleri sonucunda doğru bir kaide değildir. 
Çünkü, şehirleşme, elbette bizim memlekete 
has, Özellikleri olan sosyal, ekonomik bir za
rurettir. Fakat bütün dünyada da gelişme
sini tamamlamış, endüstri kalkınmasını tamam
lamış memleketlerde de elan devam etmekte
dir ve vâkıdır. Onun için birkaç rakam arz 
etmek istiyorum : 1800 yılında dünya nüfu
sunun % 2 si 100 binden fazla nüfusu olan 
şehirlerde yaşıyordu. Bugün ise, dünya nüfu-
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sunun 1/8 i yüz/binden fazla nüfuslu şehirler
de yaşamaktadır. Yine bir oran arz etmek isti
yorum; 1950 de dünya nüfusunun % 30 ü şe
hirlerde toplandığı halde gerek nüfus artışın
daki tempo ve gerekse şehirlere toplanma, - iki 
faktör var bunda, - sebebiyle 2000 yılında 
dünya nüfusunun % 60 ı şehirlerde toplana
caktır. Bununla şunu arz etmek istiyorum; 
elbette bizim memleketimizin sosyal, ekonomik, 
kültürel sebepleri içinde hızlı bir şehirleşme me
selemiz var. Hattâ İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı da bunu zaruri kabul etmiş, hattâ en
düstrileşmenin de şartı olarak ele almış. El
bette bu, bir şartır, fakat bunların sebepleri
ni Yüksek Huzurlarınızda sırasiyle arz etmeyi 
de zait görüyorum. Onun için şehirleşme daimî 
bir vetire, hele bizim memleket gibi endüstri
leşmesi devam öden bir memlekette de elbette 
bu devam edecektir. O halde bizim tedbirleri
miz, bu şehirleşmenin sonucu olarak, önümü
ze çıkan bâzı problemleri halletmek şeklinde 
tecelli edecek. Ve tedbirlerimiz bu nokta üze
rinde toplanacak. Kalkınma plânlarımızın Hü
kümet programlarımızın içinde bu prensip ele 
alındığı için yine memleketimizin şartlarına uy
gun tedbirler de öngörülmüştür. Şu halde şe
hirleşmeyi özel şartlarımızdan doğan, muvak
kat bir konu olarak kabul etmek taraftarı de
ğil. Bununla beraber memleketimizin özel şart
ları ve uygulanacak dengeli ve müessir bir şe
hirleşme politikası, kaçınılmaz bâzı sıkıntıları 
da tahfif edecektir. Bugünkü görünüşü ile şe
hirleşme olayının doğurduğu en önemli konu, 
mesken ve gecekondu problemidir. 1986 yılın
da yürürlüğe giren ve gecekondu yapımını ya-
saklıyan 775 sayılı Kanuna istinaden yapılan 
tesbitlerde 54 ilimize ait 162 belediyede 986 ge
cekondu bölgesinin nıevcudolduğu görülmüş
tür. Bu bölgelerin 741 i ıslah, 241 tasfiye böl
gesi vasfındadır. Rakamla ifade edecek olur
sak 400 bin gecekondunun 340 bini ıslah, 60 
bini tasfiye işlemine tabi tutulacaktır. Memle
ketimizin bu önemli meselesini halletmek üze
re büyük adım laitılmıştır. 1969 yılı içinde İs
tanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük ilimiz
de 775 sayılı Gecekondu Kanununa istinaden 
ıslah, tasfiye, önleme, hukukîleştirme ve mev
cut gecekondulara hizmet götürme çalışmaları 
için 81 673 783 lira harcanmıştır. Ayrıca 59 
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ilimizi kapşıyan elektrik, su, yol gibi kamu 
tesisi çalışmaları ile 2 646 ünite sosyal mesken, 
5 164 ünite kredi dağıtılarak 66 552 217 lira 
harcanmıştır. Bu temel problemin çözümü ya
nında yoksul ve dargelirlilere öncelik tanıya
rak her aileyi meşru ve hukukî yollardan ko
nut sahibi yapmak hedefimizdir. Memlekette
ki konut ihtiyacı güz önünde tutularak İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımız tüm konut ya
tırımları için 20 milyar liralık bir tavan tesbit 
etmiştir. Bunun 3 milyarını resmî sektör ger
çekleştirecektir. Hulâsa olarak 775 sayılı Ge
cekondu Kanununun 14 ncü maddesi gereğin-
ve fonda toplanan paralar Türkiye Emlâk Kre
di Bankasının sosyal nüve konutlar için tah
sis ettiği 104 milyon lira ile 311 milyon liralık 
bir meblâğa ulaşmıştır, içinde bulunduğumuz 
yıl dörtlü konut sistemi ile 29 841 vatandaşı
mıza konut edinme imkânı sağlanmıştır. 1970 
yılı bütçemiz geçen yıla nazaran bir miktar 
daha noksan olmakla beraber bakanlığımız fo
nunda bu konular için 210 milyon lira, ayrı
ca Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu gaye 
içinde harcıyacağı 110 milyon lira ki cem'an 
320 milyon liralık tahsisat da, fon talimatına 
göre, mesken konusunda harcanacaktır. 

Plânlama ve imar işlerimiz : Kalkınma Plâ
nı ilkelerine uygun olarak yurdumuzun tabiî, 
ekonomik, sivil savunma, turistik ve diğer 
şartlarına göre imar bölgeleri tesbit edilerek 
bu bölgelerin inkişaflarını da nazarı itibara al
mak suretiyle imar plânlan yapılmıştır. Tür
kiye sekiz bölgeye ayrılmıştır. Bunlar; Mar
mara, Zonguldak, Çukurova, Antalya, Orta -
Anadolu, Doğu ve Güney - Anadolu bölgeleriî 
Ega, Doğu - Karadeniz bölgeleri olarak sekiz 
bölge ve 15 tâli bölgeye ayrılmış ve bu taksi
matta 67 ilimizi kapsamıştır, ikinci Beş Yıllık 
Plân gereğince bölge plânlama çalışmaları 
çerçevesinde gelişme potansiyeli olan belli yer
leşme noktalan, bölge gelişme merkezi seçil
miştir. Bunlara birbirini destekliyen yatınm-
larm yöneltilmesi suretiyle gelişmeyi ve dolayı-
•siyle çevrelerini geliştirmeyi sağlamak amacı ile 
yapılan çalışmalar tamamlanmış ve merkezlerin 
gelecekteki arazi kullanma şemalarının hazır
lanmasına başlanmıştır. Böylece gelişme mer
kezleri dışındaki diğer yerleşmelerin de yatınm 
alma önceliklerini tesbit amaciyle yapılan şe-
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hirsel kademelenme çalışmaları da ilk safhasını 
tamamlamıştır. Ayrıca, şehirlerin gelişmesinde 
önemli bir araç olan organize sanayi belgeleri 
ile Türkiye ölçüsündeki genel çalışmalar devam 
etmektedir. 24 gelişme merkezinin 15 inde İs
tanbul, İzmir, Adapazarı, İzmit, Mersin, Kon
ya, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Samsun, Gazi
antep, Malatya, Sivas, Elâzığ ve Diyarbakır or
ganize sanayi bölgeleri kurulması için 1970 -
1973 döneminde gerekli hazırlıklar, plânlar hat
tâ bu bölgelerde yapılacak çalışmaların icabet-
tirdiği finansman ihtiyacı da tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Metropoliten plânlı çalışmaları; İstanbul, 
Ankara, İzmir şehirleri için yapılan metropoliten 
plânlı çalışmalarımızın İstanbul için 1/25 000 
ölçeğindeki plânı tamamlanmış, 1/10 000 ve 
1/5 000 ölçeğindeki çalışmalar, halen üzerinde 
çalışılmak suretiyle, geliştirilmekte bulunmuş
tur. izmir için 1/25 000 ölçeğindeki plân ta
mamlanmıştır. Ankara için 1/25 000 ölçeğin
deki plân çalışmalarına devam edilmektedir. 
Elâzığ ve Samsun metropaliten alan çalışmala
rına da bu yıl devam edilecektir. Gevre düzeni 
plânlama çalışmaları; turistik, tarihî ve tabiî 
değerler yönünden önem arz eden yerleşmeler 
için düzenlenen çevre plânlarından 1969 yılı 
içinde programa alman 23 yerleşme yerinin plan
lan nihai safhaya gelmiştir. 

Şehir plânlama çalışmaları: Şehirleşmede 
önemli bir amaç olan imar plânının İkinci Beş 
Yıllık Plândaki şehirleşme politikasının gerçek
leşmesini sağkyacak şekilde ve belediyelerin 
malî ve teknik gücüne uygun bir anlayışla ya-
pıhr-a&na ilişkin çalışrcaüar bitirilmiş ve bu ko
nuda hasırlanan yönetendik Resmî Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe girmiştir. 1D69 yalında 
92 yani imar plânı tetkik ve tasdik edilmiştir. 
Ayrıca, çeşitli belediyeler tarafından mevcut 
imar plânlarında yapılması teklif edilen 2875 
değişiklikten 2155 i onanmış veya tadilen kabul 
edilmiştir. Türkiye'de mevcut 1284 belediyenin 
%50 sinde imar plânı tatbikatı yapacak teknik 
personel mevcut değildir. 

Bunda belediyelerimizin malî güç yetersizliği 
başlıca âmildir. Bu noksanı halletmek üzere 
Bakanlığımız iki ay önce belediyelere teknik 
personel yetiştirme kursu açmıştır. Lise mezun-
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lan arasından müsabaka ile seçilen namzetler, 
birkaç ay sonra hizmete gönderilecektir. 

Âfet işleri : Âfetlerden önce ve sonra ted
bir alınması hem 7269 sayılı Kanunun öngör
düğü bir prensiptir. Hem de Hükümet olarak 
vazifelerin en başında düşünülecek bir husus
tur. Bâzı sayın hatipler temas buyurdular, de
diler ki «Türkiye bir âfetler memleketi. Onun 
için esaslı ve köklü tedbirlere ihtiyaç var» Esa
sında biz Hükümet programımızda bunu öngör
dük ve bunun tatbikatı olarak da Hükümet ku
rulduğundan beri, âfet öncesi yapılacak plân
lama üzerindeki çalışmalarımız oldukça ilerledi. 
Gerçekten Türkiye'de sık sık âfet olmaktadır. 
Çünkü; Türkiye bir zelzele fay hattı üzerinde 
bulunuyor. Ayrıca, memleketimizdeki arazi 
şartları ve akan suların tanzim edilmeyişi bâzı 
âfetlere sebebolmaktadır. Bunlar için de ge
rekli tedbirler, daha ziyade başka Bakanlıkların 
iştigal konusuna girdiği için, baraj ve ayrıca, 
erozyona mâni olacak tedbirler hepsi Hükü
met çapında, bir koordinasyon tahtında ele alın
mış bulunmaktadır. Yalnız ben burada Bakan
lığımızın - çünkü üzerinde birçok sayın hatip
ler tarafından duruldu - ele aldığı ve neticeye 
bağladığı işleri arz etmek istiyorum. 

Diğer sorduğu konularla beraber Sayın Tıuıç-
kanat'a ayrıca cevap arz edeceğim. Burada 
Adapazarı'ndan verdikleri misâl ile, zelzeleyi 
bir kaplıca sahibinin daha önceden ihbar etti
ğini ve bâzı zelzele merkezlerinin teleolojinin 
imkânlarından istifade ederek önceden ihbar 
yaptıklarını ifade ettiler. Memleketimiz zel
zele fay hatcı üzerinde olduğuna göre, bizim de 
e:ı modern teçhizatı ve âdetleri havi bir deprem 
erıstitiinıüsûn bulunması mutlaka zaruri bir key
fiyettir. Bunu gerçekleştirmek üsere olanca 
hızımızla çalışmaktayız. Hattâ bu konuda bir
çok tecrübe sahibi olan Japonya'dan, Amerika'
dan mütehassıslar getirilmiştir ve Orda - Doğu 
Taknik üniversitesi karşısındaki bir arazide son 
derece modern bir deprem enstitüsü kurulmak
tadır, Ve bendeniz vazifeye başladığımdan beri 
mk sık buraya giderek inşaatının biran evvel 
bitirilmesini ve enstitüye lüzumlu teçhizatın 
süratle getirilmesini takibetmekteyim. ümidedi-
yorum ki, bu yaz içinde bu enstitü hizmete gi
recek. Ve enstitünün bugün için çok değerli 
çalışmaları vardır. Mevcut mütehassısları ilâ-
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ve olarak memleketimizde bu konuda doktora 
yapmış, istısas yapmış, mütehassıs olarak ne
rede eleman bulursak bunları bu müessesenin 
çatısı altında toplamaktayız. Deprem haritası 
yeniden ele alınmıştır. Çok yakında Türkiye'nin 
deprem haritası yeniden neşredilecektir. 

Malûmları olduğu üzere dünyadaki faal 
deprem fay hatlarından Japonya'nın üzerinde 
bulunduğu kısım, bizim memleketimizin üze
rinden geçen kısım ve bilhassa Cenubî Ame
rika'nın Şili, Peru sahillerinden geçen kısım 
daima ilmî tetkiklere müsait birtakım tecrü
belerin yapıldığı vasatlardır. Biz de bu gö
rüşü psensip alarak memleketimizin Şimal 
fay hattında daimi zelzeleyi tesbit edecek, ta
rassut edecek, müşahede edecek istasyonlar 
kurduk ve kurmakta da kararlıyız. Buraya ge
tirdiğimiz mütehassıslar ayrıca Japonya'dan 
zaman zaman davet ettiğimiz mütehassıslar 
bize çok faydalı bilgiler vermektedir. 

Sırası gelmişken, bir hatıra olarak, kısaca 
arz edeyim, arkadaşlarımızın tetkik ve teshil
lerine göre Türkiye'deki faal zelzele hattı 3 
milyon senedenberi zelzeleler meydana getir
mektedir. Bunun ne kadar devam edeceğini 
Allah bilir. Elbette devam edecek, devam ede
cek şeklini biz nazarı itibara alarak tedbirle
rimizi ona göre ayarlamak mecburiyetindeyiz. 
Şimalde faal halde bulunan bu fay hattına 
mukabil Cenup sınırlarımızda ve bilhassa An
talya, Fethiye ve Kaş havalisinde de bunun ak
si bir zelzele mihrakı vardır. Şöyle arz ede
yim: Şimalde meydana gelen bir yükselmeye 
mukabil Cenup sahillerimizde de çökmeden! 
mütevellit zelzeleler olmaktadır ve olacaktır. 
Yapı tekniği bakımından yeni ilân edeceğimiz zel
zele haritaları ve buna müteferri talimat ve ka
nuni hükümler de elbette değiştirilecek ve zel
zeleye mukavim inşaat tekniği de Bakanlığımız 
tarafından takip ve kontrol edilecektir. 

Geçen sene maalesef şu arz ettiğimi sebep
lerle Türkiye'de zelzele su baskınları olmuş ve 
Bakanlığımız bunlardan zarar gören vatan
daşların imdadına yetişmek üzere büyük gay
ret sarf etmiştir. Kısaca bu faliyete ait bâzı 
rakamlar arz etmek istiyorum. 

Yılın ilk aylarında içel ve Adana'da meyda
na gelen su baskınında 4 362 ev yıkılmış, 1 509 
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ev hasara uğramıştır. Bugüne kadar mezkûr 
illerde 1 167 si prefabrik 1 489 u kendi evini 
yapana yardım metodu ile 2 656 konut inşa 
edilmiş ve ayrıca 2 4H1 aileye orta hasar ve 
ağır hasar sebebiyle onarım yardımı yapılmış
tır. 15 Ocak 1989 tarihinde vukubulan Antal
ya, Kaş, Kalkan depreminde 144 ev yıkılmış 
£26 ev de hasara uğramıştır. Bugüne kadar 
Kalkan'da 126 konut inşaatı tamamlanmıştır. 
1969 yılının en büyük âfeti Mart ve Nisan ay
larında; Manisa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Ay
dın ve izmir illerimizi ihtiva edecek şekilde 
meydana gelmiş, burada meydana gelen 6 048 
evdeki yıkılma 12 790 evde meydana gelen 
hasarın süratle telâfisi ve ortadan kaldırıl
ması çabaları devam etmiş bugüne kadar 1 424 
prefabrik, 1 200 kendi evini yapana yardım 
metodu ile konut inşaatı tamamlanmış, diğer
leri de halen in^a halinde bulunmuştur. Ayrı
ca yine bu bölgede 12 790 aileye onarım için 
Bakanlığımızca yardım yapılmıştır. 

Bundan başka, 1989 yılının bahar aylarında 
Hatay, Muğla, Urfa, Gaziantep, Diyarbakır, 
Mardin, Af yon, Ankara, Burdur, İsparta, Kon
ya, Kars illerinde yağışlar ve taşkınlar hasa
ra sebebolmuştur. Toplam olarak 3 843 konut 
yıkılmış 1 751 konut da hasar görmüştür. Bun
ların yanında memleketimizde devamlı âfet
ler olduğu için eski senelerden bakiye devam 
eden işlerimiz mevcuttur. Hattâ yenilerini de
ğil, daha eskisini bir misal dlaraJk arz etmek 
istiyorum. 1938 yılında meydana gelen büyük 
Erzincan depreminden halen 915 afetzedeye ev 
yapılamamıştır. Geçen seneki çalışmalarımızda 
289 afetzedeye ev yapılmış ve teslim edilmiş
tir. Bunların arsaları ve aynı zamanda kredile
ri imkânlarımız nisbetinde sağlanmış ve için
de bulunduğumuz senede sağlanmaya devam 
edilecektir. Âcil yardım plânlamamız diğer 
ilgili bakanlıklarla müştereken nihaî safhaya 
gelmiştir. Bilhassa, zelzele fay hattı üzerinde 
bulunan ve sık sık su taşkını meydana gelen 
illerimizde bâzı ihtiyaç maddelerini, başta ça
dır, prefabrik baraka ve ilk anda afetzedelere 
- Allah saklasın - faydalı olacak malzeme de
po edilecektir. Bunlar için Adapazar'ı ili de 
bir pilot bölge olarak ele alınmış, oradaki ça
lışmalar ayrıca âfet sırasında, zelzele sırasın
da hangi güçlükler meydana gelmişse onlar 



O. Senatosu B : 35 1 . 2 . 1970 O : 2 

göz önüne alınmış ve bu şehrin plânlaması, 
diğer vilâyetlerimize de örnek olarak veril
mek suretiyle, bu plânlama hareketlerine de
vam edilmişitir. 

Yapı malzemesi çalışmaları; yapa malzemesi 
bugün bina fiyatlarını ucuzlatmada başta ge
len bir faktördür. Bunun için yapı malzemesi 
lâboratuvarlarını daha ilmî metotlarla çalışır 
ve teknolojinin en son buluşlarından istifade 
eder hale getirmek istiyoruz. Bunun için de,. 
demin arz ettiğim gibi, modern deprem ensti
tüsü yanında büyük bir yapı malzemesi lâbo-
ratuvarımız bu yaz faaliyete geçecektir. Bil
hassa yapı malzemesi standartlan üzerinde ça
lışılmaktadır. Ayrıca, maliyeti ucuzlatma ba
kımından bugüne kadar bu teşkilâtımızın fay
dalı çalışmaları olmuştur. Birkaç misal arz et
mek istiyorum. Meselâ; biz prefabrike evlerde 
tecrit maddesi olarak cam yünü kullanıyor
duk. Yine bu Yapı Malzemesi Genel Müdürlü* 
ğü mütehassıslarının çalışması ve aynı zaman
da Eğerli Kömür işletmelerinin de yardımla-
riyle tecrit maddesini kömür cürufundan yap
mayı. uygun gördüler ve bu sayede 1/5 oranın
da; yani şu şekilde ifade edeyim, 5 misli bir 
ucuzluk temin edilmiştir. 

Ayrıca, memleketimizde çok bol olan kavak 
kerestesinden istifade çalışmaları devam edi
yor. Kavak ağacının hava tesirlerine mukave
meti veya çabuk çürümemesi için onun bâzı 
maddelerle birleştirilmesi şeklinde tecrübeler! 
müspet sonuç vermiştir. Buna devam edilecek 
ve yapı malzemesinde bilhassa doğrama işle
rinde büyük bir ucuzluk sağlanacaktır. Ayrı
ca, malzemenin standart hale getirilmesinin de 
ucuzluğa büyük tesirleri olmaktadır. Meselâ; 
standart hale getirilen canı, çerçeve ve diğer 
doğrama iğlerinin, zayiatları önleme bakımın
dan, büyük faydası vardır ve ucuzluk temini 
meydana gelmektedir. 

1164 sayılı Kanunla kurulan Arsa Ofisi Ge
nel Müdürlüğümüz, yine muhterem hatiplerin; 
işaret buyurdukları üzere, -1969 yılında faali
yete geçememiş ancak 1970 yılı bütçesinden 
ayrılan 25 milyon ödenekle faaliyete geçme 
hazırlığı içine girmiştir. Kanunda kendisine ve
rilen görevleri elbette bu küçük sermaye ile ye
rine getirmesi mümkün değildir. Ama, yine bir 

kadirşinaslık ifadesiyle burada belirtilen umum 
müdürlüğün çalışmaları ve çıkardığı bâzı ka
rarnameler arsa spekülâsyonunu, şimdiki duru
mu itibariyle, önleme şeklinde tesir ifade et
mektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı olarak bilhas
sa mesken kredi mevzuunu ve fiilen mesken 
yapımını gerçekleştiren Emlâk Bankası ge
çen 4 senede 23 242 vatandaşı yuvaya kavuş-
tutmuştur. Burada hemen ifade etmek iste
rim. Emlâk Bankası lüks inşaata kredi verme-
mektedü'. Ancak, sosyal konut niteliğinde olan 
ve ayrıca dar gelirli vatandaşların tasarrufla
rını ifade eden konuya ayırdığı plasmanı tah
sis etmiştir. Ayrıca yine 775 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin emrine uyarak da gecekondu 
tavsiye ve islâh bölgelerinde yapılacak konut
lar için de her sene fona katkıda bulunmakta
dır. ~ 

iller Bankası, yine muhterem hatiplerin ifade 
buyurdukları üzere, memlekete hizmet etmiş bir 
müessesedir. 1953 yılma kadar bankanın gerçek
leştirdiği memleketin dört bir yanındaki hiz
metler şöyle; 1,033 milyar liralık içme suyu, 
1,553 milyar liralık elektrik tesisi, 516,803 mil
yon liralık çeşitli kamu hizmetleri ve binaları ki 
toplam 3 104 270 717 liralık bir yatırım yapıl
mıştır. Bankanın hizmetleri içinde bilhassa bu 
son yılda bilh assa hisseleri gönderme bakımın
dan bira-3 teehhür olmuş ve bu sene gerçekleş
tirdiği yatırım programı mucibince de bâzı te
diye aksaklıkları olmuştur. Çünkü, banka bu 
s öneki yatırım programını % 100 gerçekleştir
miştir. Onun neticesi olarak da bâzı tediyat te
ehhürleri olmuştur. Onu fcilâhara münferit ce
vaplar halinde ars edeceğim. Bakanlığımızın 
hizmetleri bakımından genel olarak bu bilgiyi 
takdim ettikten sonra şimdi sayın senatörlerin 
sordukları, işaret buyurdukları, konular üzerin
de münferit olarak cevaplarımı arz etmek isti
yorum. 

Evvelâ, Sayın Bilgenin, burada işaret ettik
leri, hattâ benim Millet Meclisinde konuşmam
dan yalnız bir pasaj alarak sundukları konuya 
temas etmek istiyorum. Şunu peşinen arz edeyim 
ki, bir konuşmanın yalnız bir paragrafı, bir 
cümlesi ele alınırsa elbette ki ne mâna kesdet-
tiği anlaşılamaz. Konuyu madem ki buraya ge-
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tirdiler ben Yüksek Huzurlarınızda kısaca özet
lemek istiyorum. Mesele şu : Mersin'in bir Bu
luldu köyü vardır. Bu Buluklu köyünde heye
lan sebebiyle bâzı evler yıkılmış ve evi yıkılan
lara da müracaat üzerine Bakanlığımız yeniden 
ev yaptırma teşebbüsüne girmiştir. Bu müracaat
çılar içinde Hasan Kurt isminde birisi var. Bu 
benim evim yıkıldı diye müracaat etmiş. Onu 
işaret ediyorlar. Ben bu konuyu tetkik ettim. 
Sayın Burhan özgüner gündem dışı bir konuş
ma yapmış, tam o sırada da tetkik seyahatime 
devam ediyordum. Haber aldım. Bu köye ka
dar gittim, durum aynen şöyle : Eğer ismimden 
bahsetmeselerdi ben de bu konuya hiç temas et-
miyecektim ama orada Sayın özgüner'in konuş
masını ele alarak kısaca arzı cevap etmek isti
yorum. Bakınız özgüner ne diyor efendim; za
bıtlardan aynen okuyorum, «özellikle İmar ve 
İskân Bakanlığı Âfet İşleri Genel Müdürlüğü 
köylüler arasında ve aynı köyde partizanlık 
yapmıştır.» Böyle dedikten sonra şu şekilde ifa
de ediyor : «Hasan Kurt'a yapılan yardım geri 
alındı, faizi ile. Sebep; çünkü bu şahsın evi var
mış. Hasan Kurt der ve ben de onun namına 
derim ki; bu şahsın evi varsa partizan grup 
âmirine, İmar ve İskân Bakanlığına bağlı Âfet 
İşlerine, grup âmirine hediye etmeye hazırım. 
Kendisinin hiç evi yok. Bakınız efendim^ bende
niz bu köye bu kadar büyük iddia üzerine git
tim. Hasan Kurt'un o köyde iki katlı ve beton
dan da bir evi var (resim göstererek). Bunu 
takdim edebilirim ve Sayın Bilge de görsünler. 
Sonra yine konuyu aydınlatma bakımından kı
saca ilâve edeyim : Bu Hasan Kurt'un gerçek
ten bir bağ damı, ufak bir kulübesi varmış, o 
yıkılmış. Gerçekten oğlu ile beraber oturduğu 
evi - şimdi resimlerini takdim ediyorum - köyde 
hazır. Hem ben resimlerini çektirdim, hem de 
köyde bu tesbit edilmiş, zabıtla gönderilmiş ve 
Hasan Kurt «hiç evim yoktur» diye bir de be
yanname vermiş. Bunun üzerine kredi tahsisi 
yapılmış fakat şöyle bir ihbar oluyor, Millet 
Meclisinde de okudum. Bir vatandaş ihbarda 
bulunuyor ve onun üzerine tetkikat yapılıyor. 
Köyde bu Hasan Kurt'un, şimdi resmini takdim 
ettiğim, 2 katlı evi bulunduğu için kredisi geri 
almıyor. «Partizanlık yapıldı, Hasan Kurt Halli 
Partili idi de onun için kredisi alındı» denen 
konu bu, yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

I Ayrıca, iki öğretmene ev yapılma mevzuun
da Sayın Bilgen benim Millet Meclisindeki ko
nuşmalarımı da burada okudular. Arz ettiğim 
gibi sanM ben orada bir başka düşünce için-
deymişim gibi yanlış bir tefsirde bulundular. 
benim konuşmam şu, ben de getirttim aynen 
arz edeyim : «Şunu arz edeyim ki, bu iki öğ
retmenin milliyetçidir veya başka gruptandır 
diye bir tefrik üzerine kendilerine hak tanın
mamıştır. Biz âfet gören, âfete mâruz kalan 
köylerde okulla beraber öğretmen evlerini de 
yapmayı hem mevzuat icabı, hem de işin icabı 
kabul ettik.» Ve devam ediyor benim oradaki 
konunşmam. Sayın Bilgen derler ki, «Bakan bir 
grupu destekler mahiyette konuşmuştur ve bu 
tahsis de kanunsuz yapılmıştır» Bunu sureti ka-
tiyede reddediyorum. Biz bu şekilde âfete 
mâruz kalan köylerde yahut da konut yapımı 
tatbikatımızda ne bir vatandaşın partisini so
rarız, ne de öbür grupa mensup diye ona her 

J hangi bir şekilde özel muamele yaparız. Bunu 
sureti katiyede reddediyorum. (A.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar) Arz ediyorum ve 
vesikaya istinaden konuşuyorum. Bakınız bu 
usulsüz, kanunsuz da yapılmış bir tahsis değil
dir. Aslanköy Belediye Başkanının bir yazısı
nı okuyorum : «15 . 9 . 1969 tarih 148 sayı. 
Çukurova Âfet Bölgesi İnşaat Grup Amirliği
ne - ve sorulmuş bu İM öğretmen bakınız, dik
kat buyurunuz - bu öğretmenler şu gruptandır, 
milliyetçidir, şudur, budur diye resmî yazış
mada, kanun tatbikatında bir tefrik olmaz, bu
nu lütfen dikkatle takibedin - ilgi* yazınızda 
adı geçen şahıslardan özer Yıldız'in kasabamız 
dâhilinde bir evi olup âfetler neticesinde yı
kıldığını, Apdullah ıSabri Yıldırım'm babasın
dan intikal eden ve halen annesinin zilyetinde 
ve tasarrufunda bulunan bir evleri olduğunu ve 
bu evin âfetler nedeniyle oturulamıyacak du
rumda harabolduğunu yaptığımız tetkikler ne
ticesinde gördük. Gereğini arz ederiz» diyor. 
Bu yazı üzerine yine bu şahısların başka yer
de kanunumuz, mevzuatımız icabı bu tetkiki 
yapılıyor, araştırılıyor, özel idareden sorulu
yor, tapudan soruluyor ve başka meskenleri 
de olmadığı görüldüğünden bunlara iki ev ya
pılıyor. Bunun neresinde kanunsuzluk var, bu-

I nun neresinde usulsüzlük var, bunun neresinde 
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partizanlık var? Lütfen sizi isbata davet edi
yorum, gelin burada ispat edin. 

LÜTFÎ BİNGEN (içel) — Konuşmanızdan 
sonra geleceğim, müsaade buyurursanız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Yalnız şunu lüt
fen kabul buyurun Sayın Bilgen, ben Millet 
Meclisinde de ifade ettim. Ben, ciddi çalışan 
bir insanım, özür dilerim şahsımdan bahsedi
yorum. (A.P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar) Şimdiye kadar görevlerimde kanunsuzluk 
yapmadım, adaletsizlik yapmadım, kanun hük
mü, mevzuat hükümleri ne ise onlardan ayrıl
madım. Ben bizzat tetkikat yaptım, rivayet üze
rine de konuşmuyorum. Yaptığım bizzat tet-
kikatı bu Yüce Senatonun kürsüsünde ifade 
ediyorum, mesuliyet taşıyan bir insan olarak. 
(A.P. ve G-.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Burada grupları ve şahısları adına konuşan 
muhterem hatiplerin işaret buyurduğu hususla
rı sırasiyle not etmiştim. Şimdiyi ne, zamanımın 
müsaadesi nisbetinde, onlara arzı cevabediyo-
rum. 

Sayın Fehmi Alpaslan, Plânlama G-enel Mü
dürlüğümüz teşkilâtının Türkiye'nin her ta
rafına yayılmasını, bilhassa geri kalmış bölge
lere hizmet götürmesini istediler. Şunu ifade 
edeyim ki, gayemiz Türkiye'nin her tarafına 
dengeli şekilde, adaletli şekilde Bakanlığımı
zın iştigal konusuna giren hizmetleri götür
mektir. Bunun için bugüne kadar 44 ilimizde 
imar Müdürlüğü Teşkilâtı kurmuş bulunuyo
ruz. Diğer illerimizde de kurma hazırlığı için
deyiz. Ama, teknik eleman bulmaktaki güç
lükler bizi bu hamlemizi, bu gayemizi yerine 
getirmekten alıkoydu. Bu arada şunu da arz 
cieyirn; Türkiye'nin 1 284 belediyesi mevcut. 
Bunların büyük şehirleri, büyük merkezleri 
çıkarırsak % 50 sinin teknik elemanı yok. Be
lediyenin malî imkânları bu elemanları dışarı
dan getirip istihdam etmeye de kifayet etmi
yor. Onun için Bakanlık olarak şu çareyi bul
duk. Derhal lise mezunları arasından - biraz ev
vel arz etmiştim - müsabaka ile eleman seçtik, 
banları bir senelik teksifi bir tedrisata tabi tn-
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tarak bilhassa küçük belediyelere teknik ele
man olarak gönderiyoruz ve bu programa da 
Türkiye'nin küçük belediyelerinin ihtiyacı ta
mamlanıncaya kadar da devam edeceğiz. 

Yine Sayın Alpaslan «âfetleri önleme ça
lışmaları imar ve iskân Bakanlığının bünyesi 
içinle toplanmalı» dediler. Biz da hizmetin ko
lay ifası bakımından bunu arza ederiz ama, bi
zim Teşkilât Kanunumuzun şümulü dışına çı
kan, gör evlerimizin şümulü dışına çıkan birta
kım hizmetler var ki, bunların bir Bakanlık ça
tısı altında toplanmasına da imkân yok. Biz 
önbyici tedbir olarak yine kanunumuzda belir
tileri. ve yetkilerimiz içinde olan işleri plânla-
maktayı*. Ve bunlar için de gerekli hazırlıkla
rı yapmaktayız. Ama, su taşkınlarım önliyecek 
baraj, ayrıca erozyona mâni olacak tedbirleri 
- başka Bakanlıklar da görev olarak almış - on-
laıla teşriki mesai ederek, onlarla koordinasyon 
içinde çalışarak bilhassa tehlikeli bölgelerde de 
öncoiik 'taşıyan tedbirler almak ve bunu sürat-
isndirîîiek ts Bakanlığımızın bir görevidir. Bu
nun için kendilerine teşekkür ediyorum. 'Bu 
konudaki çalışmalarımızı daha da süratlendire
ceğimizi ifade etmek istiyorum.. 

«Âfetler Yönetmeliği değiştirilmelidir» de
di-er, ki doğrudur. Bunun üzerinde de çalışma-
İmmıs vardır, çalışmalarımız bittiğinde işaret 
o:tikları noksanlık da ortadan kalkacaktır. 

S°yın Mımıcucğiu'nun, imar - iskân Bakan
lığının görevleri yanında teklif edilen bütçenin 
kifayetsiz olduğu» yolundaki sözlerini, zanne
diyorum, uuumi konulmam içinde cevaplan
dırdım. Fakat gerek :S?yın Mumcu oğlu, gerekse 
Sayın Tmıçkanat'ın mesken politikamız üzerin
de bâzı rakamlar vermek suretiyle tenkidleri 
oldu. Rakamlar elbdtte bir mâna ifade ediyor 
ama o rakamları gayeye veya sai'ke göre değer
lendirmekte farklı neticeler çıkıyor. Onun için 
ben ele yine kalkınma plânlarımızdan ve onla
rın icra programından aldığım rakamları kısa
ca Yükîok Huzurlarınızda arz edeceğim. Bu 
arada yine ifade edildi, dendi ki «geçen sene 
Sayın Bakan burada bâzı rakamlar verdi, onlar 
doğru değil» O rakamlar doğru ama almış şekli 
ve izah edilin şekli başka başka olduğu için el-
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bette farklı neticeler çılkıyor. Bu farklılık bir 
kaç noktada toplanıyor. Birisi, Sayın Tunçka-
nat işaret buyurdu, 1969 icra programında ve 
yine yeni çıkarılan ve revize edilen 10 Aralık 
1969 gün 13 373 sayılı Resmî Gazetede neşredi
len 1970 icra programında gerçekten bâzı ra
kam 'değişiklikleri var. Bunların sebebini arz 
ediyorum. Evvelce tabiî bir tahmine istinaden 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bâzı rakamları bu
raya yazmış ama gerçekleşme veya zaman geç
tikten sonra onların neticesi bakımından bir de
ğişiklik de meydana gefflmiştir. Şöyle ki : 

1968 yılında 141 bin konut gösteriliyor, bu
rada da yine 141. Fakat gerçekleşmede bir 
fark olmaktadır, yeni revize edilen ve son Res
mî 'Gazetede çıkan yazıda, evvelce 135 bin ol
duğu halde bu defa 125 bin gerçekleşme olmak
ta ve 49 bin de açık olduğu görülmektedir, 
1989 da. 1968 de 141 bin tahmin ve 110 280 
gerçekleşme, 30 bin açık. 1968 yılında gerçekleş
me rakamlarını arz ediyorum : 3188 TEY sis-
temiyDe yapılan konut, 10 bin lira kredi ile 4 lü 
sistem içinde 1693. Yine kredi ile, daha küçük 
fcredi ile 2173, arsa verilmek ve yine yardım 
edilmek suretiyle yapılan konutla beraber 
15 284 konut yapılmış. Ayrıca, buna Emlâk 
Kredi Bankasının da yaptığı konutlar ilâve edi
lirse geçen sene Sayın Bakanın buradan ifade 
ettiği rakam çıkıyor. Bunda bir yanlifîjk yok. 

1969 a gelince : 1969 da dörtlü sistemle ya
pılan konut sayısı 29 689. Emlâk Bankası 
eli ile yapılan konutların sayısı da 15 GOO. 
44 000 oluyor. Burada 49 000 açık gösterilmiş. 
Biraz evvel rakamlarını saydım. Bizim âfetler 
yolu ile yaptığımız konutlar da buna dâSıil edi
lirse, ki asgari 4 bin konuttur bu. Bu da dâhil 
edilirse yine bu sene de burada öngörülen mik
tar aşağı yukarı, yani çok cüz'i bir farkla ger
çekleşmiş olmaktadır. 

iller Bankası üzerindeki tenkidlere gedince : 
Bu, bir bakıma müşterek bir tenkid. Birçok sa
yın üyeler işaret ettiler Arz ettiğim gibi iller 
Bankası bu memlekete hizmet etmiş millî bir 
müessesemiz. Yine şunu da ilâve edeyim, Sayın 
Tunçkanat «% 153 kadar bir gerçekleşme nis-
beti oldu. 'Bu, iller Bankasının başka idareler
den aldığı 'hiam'eiMcTİ de (kendi programında 
mükerrer olarak göstermesinden meydana gel
mektedir» dediler. Bunda da bir tarif sebebi ile 

kendilerinin aldığı mebde ile bizim vardığımız 
netice arasında fark oluyor. Mesele, fizikî ger
çekleşme konusu üzerinde anlaşmak meselesi 
olmaktadır. Fizikî gerçekleşmeyi, biz fiilen o 
konuya tahsis edilen miktarın, yani ödeneğin 
harcanması ve ayrıca yine bu konu içinde kre
dileri de hesaba katarak bunun neticesini alı
yoruz. Gerçekten iller Bankasının başka mües
seselerden aldığı hizmetler var. Onları biz »hizmet
lerin vasfına göre bir tasnife tâbi tutmuyoruz. 
Onun için bakınız arz edeyim; İller Bankası 
1969 yılında enerji işi olarak 236 iş almış. Bu
nun 162 sini bitirmiş, gerçekleştirmiş. % 69 
oranına vâsıl olmuş. İçme suyu; 84 konu almış. 
Bunun 59 unu gerçekleştirmiş. % 70 gerçekleş
me oranına vâsıl olmuş. Harita işi; 85 : Bunun 
daha fazlasını yapmış. % 100 bir gerçekleşme 
oranı bulmuş. îmar plânı 66 : Bunun biraz da
ha ilerisine giderek, % 100 gerçekleşme oranı 
bulmuş. Ve ayrıca çeşitli yapı tesislerinden 15 
işi varmış. Bunun 21 ini halletmiş ve % 60 ger
çekleşme nisbetini bulmuş. Şimdi, neden bu nis-
bet % 100 ün üstüne çıkmış? Bunun da sebebini 
arz edeyim. Evvelki senelerde başlanan işlerin 
de aynı sene içinde bitirilmesi sebebiyle bu ra
kamlar yukarı çıkmıştır. % 100 ün üstüne de 
fırlamıştır. Ama, tahsisat olarak ve bu konuya 
ayrılan yatırım ödenekleri yekûnu olarak arz 
ediyorum. 1969 yılında 446 milyon bir yatırım 
ödeneği tesbit edilmiş. Bunun % 100 ü gerçek
leşmiştir ki, % 100 gerçekleşme içinde arz et
tiğim gibi tahsisat hesabı mevcut ama yapılan 
işleri miktar olarak aldığımızda nisbet % 100 
ün üstüne çıkıyor. Bunun da tek sebebi arz et
tiğim gibi evvelki sene yarım kalan işlerin de 
aynı sene içinde neticesinin görülmesi ve mey
dana çıkmasıdır. 

Bir önemli konu olarak yine Sayın Mumcu-
oğlu, «kalkınma plânlariyle mesken politikasın
da ve Hükümet programında bâzı çelişmeler var
dır» buyurdular. Şunu hemen arz edeyim ki, 
Hükümet programı mutlak surette kalkınma 
plânlarının ilkesine uygun olarak ele alınmış
tır. Ben de bu mesuliyete iştirak ettiğim için 
hemen arz edebilirim ve yetki ile arz edebilirim. 
Bilhassa Hükümet programımızın üzerinde uzun 
uzadıya durduk. Kalkınma plânı ilkelerine uy
gun olması için bütün gayretimizi sarf ettik. 
Bunda bir çelişme yok. Hükümet programı ve 
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ayrıca kalkınma plânı ve programları arasında
ki çelişme demin de arz ettiğim gibi rakamlara 
başka mâna vermekten ileri geliyor. 

Arsa Ofisi hakkındaki ödeneğin kifyetsiz ol
duğu doğru. Fakat bunun diğer destek finans
manlarla Emlâk ve Kredi Bankasının, ayrıca 
Sosyal Sigortaların ve Bakanlığımız bütçesinde
ki ödeneklerin bir araya gelmesinden, kanunun 
öngördüğü artırmaları daha da ileri götürece
ğini ümidediyoruz. 

Yine Belediye Gelirler Kanununun yetersiz
liğinden burada bir konu tesbit etmiş bulunuyo
rum. Belediye Gelirler Kanunu bizim Bakanlı
ğımızın iştigal konusu içine girmemektedir. İç
işleri Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Fa
kat şunu da arz edeyim ki, Hükümet programı
mızda Sayın Başbakanın geçenlerdeki en son ba
sın toplantısında vergi reformu içinde mütalâa 
edilen bir kanundur. Onun da bu dönemde ele 
alınacağı muhakkaktır. 

Personel durumu : Sayın Mumcuoğlu «Tek
nik personel zor bulunmakta ve yetişmektedir. 
Bunların muhafaza edilmesi ve yetiştirilmesi 
gerekli» dediler. Bu noktai nazara katılmakta
yım. Memleketimiz hızlı bir gelişme içinde oldu
ğu için teknik personelin yükleneceği hizmetle
rin büyüklüğü ve önemi aşikâr. Bunun için Ba
kanlığımız bünyesinde görev almış. Ayrıca, ti
ler Bankası gibi 400 mühendisi sinesinde barın
dıran müesseselerimizde çok değerli teknik per
sonel mevcuttur. Bunlann rasyonel şekilde ça
lışması, daha verimli hizmet yapması da bizim 
başlıca gayemizdir. Bunlar için seminerler ve ay
rıca bâzı konularda simpozyom veya toplantılar 
yapılmaktadır. Bunlar da son derecede faydalı 
olan ve hizmete bâzı yeni görüşleri getiren faa
liyetlerdir. Bunları önümüzdeki çalışma devre
sinde de ileri götüreceğimizi arz etmek istiyo
rum. 

Yine Sayın Mumcuoğlu «Emlâk ve Kredi 
Bankası 774 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi ge
reğince fona katkıda bulunmaktadır. Bu, Hazi
ne tarafından karşılanmalı» dediler. Hazine bu
nu zamanı geldiğinde karşılıyacaktır ve buna 
ilâve olarak da «bilhassa konut yapımını ve ko
nut yapımından sonra da vatandaşlarla şahsi 
münasebete geçme hususunu bankaya bırakmak 
gereklidir» dediler. Esasen bu husus bankanın 

yetkileri içinde. Ancak, tapular ortaya çıkma
dığı zamanlar veya tapuların tekemmül etmedi
ği hallerde bu gecikme olmaktadır ki, Emlâk ve 
Kredi Bankası ile müşterek bir çalışma içinde
yiz. Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün de 
bu konuda bir çalışması vardır. Bu aksaklığı da 
bu çalışmaların hitamında gidermek mümkün 
olacaktır. 

Sayın Mumcuoğlu konuşmalarının sonunda 
bâzı konularda olduğu gibi «imar konusunda da 
asgari müştereklerde birleşmemiz gereklidir» 
dediler. Bilhassa bu düşüncesini ve bu temenni
sini biz şükranla karşılıyoruz. Çünkü, bu mem
leketin millî konularında parti farkı gözetmek
sizin birleşmek mutlaka vatanın selâmeti için 
lüzumludur. 

Burada açık kalan bir noktayı da kısaca arz 
etmek istiyorum. Sayın Tunçkanat «dengeli şe
hirleşme yapılsa idi veya gerçekleşse idi birta
kım problemler halledilirdi» dediler. Dengeli 
şehirleşmeyi gerçekleştirmek üzere biraz evvel 
arz ettim, bölge plânlamasına gidilmektedir. 
Bölge plânlaması mutlaka dengeli şehirleşme
nin prensiplerini ve tatbikatını müspet bir yol
da çözecektir. Ama, bugün önümüzdeki bâzı 
problemler ve tortular elbette kısa zamanda hal
ledilemez. Bunları hem gerekli ölçüler içinde ve 
imkânlarımız içinde halletmeye çalışırken yeni 
ve süratli tedbirleri de almak suretiyle bu tor
tuların birikmemesini ve yeniden problem ha
linde önümüze çıkmamasını da sağlamak bizim 
için başlıca vazife olmaktadır. Bunun için de 
çalışmalarımız ve plânlamalarımız ilerlemiştir. 
Arz ettiğim gibi Türkiye sekiz bölgeye ayrılmış 
bunlar diğer 15 tâli bölgeye ayrılmak suretiyle 
dengeli bir şehirleşmenin prensipleri ortaya 
konmuştur. Şimdi, ödenek nisbetinde ve mevcut 
imkânlarımız nisbetinde bu tatbikat süratli şe
kilde yürütüldüğü takdirde neticeleri de müs
pet olarak alınacaktır. Burada bir noktaya işa
ret etmeden geçemiyorum, şehirleşme dengesiz 
halde devam ediyor. Ayrıca, plân da şehirleş
meyi teşvik eder nitelikte. Bu, bir çelişme şek
linde burada ifade edildi. Şunu kısaca arz ede
yim ki, şehirleşme bir zaruret, bizim memleke
timiz gibi sosyal ve ekonomik gelişme için
de olan endüstri kalkınmasını tamamhya-
mamış bir memlekette mutlaka şehirleş
me zarureti var. Hattâ endüstrinin icabı 
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olan, endüstrinin bilhassa önemli unsuru 
olan işgücünü de mutlaka temin etmek ba
kımından bu şehirleşmeyi teşvik etmek zaru
reti karşısında bulunuyoruz. Kaldı M, memleke
timiz zirai karakter taşıyor. Ve zirai nüfus hız
la artıyor; bunu, bulunduğu yerde barındırmak 
mümkün değil, onun için bu potansiyeli daha 
faydalı bir mecraya dökmek ve bilhassa kalkın
mayı, refahı sağlama bakımından endüstriye ak
tarmak ve orada bunlara iş imkânı bulmak da 
ilmî ve bizim memleketimizin şartlarına uygun 
ekonomik ve sosyal vetiredir, mecburiyettir. Bu 
sebeple bu kendi konum olmamakla beraber, 
plânlama uzun hesaplar neticesinde bu netice
ye vâsıl olmuş ve bu neticeyi de bizim önümüze 
sermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yardımcı olmak 
için ifade edeyim, vaktinizin dolmasına al*ı da
kika var efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum, Sa
yın Başkan. Yine burada bir konuyu tekrar et
mek mecburiyetindeyim. Konut politikamız ba
kımından dar gelirli vatandaşlara öncelik tanı
mak, onları kredi vermek suretiyle veya gece
kondu tatbikatında ve isinde süratle meskene 
kavuşturmak bizim için başta gelen bir prensip
tir. Emlâk Kredi Bankası, tekrar ediyorum, hiç
bir lüks inşaata kredi vermemektedir.^Ve bu 
tatbikat devam edecektir, hattâ sosyal konut
lara daha ucuz faizle kredi vermesi ve gecekon
du tatbikatı için çok cüzi belki de faizsiz kredi 
sağlaması da Hükümetin karar verdiği bir hu
sustur. Bunun karşılığını da Hükümet bankaya 
ödemektedir ve bundan sonra da ödiyecektir. 

Sayın üyelerden münferit bâzı sualler soran 
oldu, eğer müsaade buyururlarsa, çok mahallî 
nitelikte bâzı konulardır, kendilerine yası ile 
arzı cevabederim. Eğer burada vaktim müsa-
idolsa idi onlara da, notlarım yanımdadır, taf
silâtı ile arz edebilirim. Gerek Hamdi Özer'e, 
ki ayrıca bir de önerge vermişlerdir, cevabını 
takdim ediyoruz, ayrıca burada sordukları hu
susa da yazılı olarak cevaplarımı arz edeceğim. 
Gene aynı şsMİde Sayın Salih Tanyeri'ne tama
men lokal olan konuları, Yüksek Huzurunuzu 
işgal etmiyeyim, kendilerine arz ederim. Bir de 
Sayın Küçük'ün temas ettikleri bina kat

liamı meselesi var. Bu da şehirleşmenin, 
şehirlerin büyümesinin tabiî bir neticesi ama, 
buna çare bulmak ve bâzı kanuni hüküm
lerle millî serveti ziyaa uğratmaktan koru
makta elbette bir vazifedir. Bunun için ge
çen defa kadük olan konut kanunu süratle ha
zırlanmış ve Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulmuştur. Konut kanununda kendilerinin 
üzerinde durdukları hususa ait bâzı hükümler 
var. Ayrıca, lütfeder komisyona da teşrif eder
lerse orada fikirlerinden istifade ederiz, daha 
faydalı hükümler de yüksek huzurlarınıza gel
miş olur. 

Benim mâruzâtım, vaktin de dolması sebe
biyle, burada sona eriyor. Yüce Heyetinizi hür
metlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim, 
yalnız sorulacak sualler var, onlara da cevapla
rınızı rica ederim. 

Muhterem senatörler, soru sormak istiyen 
sayın üyelerin adlarını sırası ile takdim ediyo
rum. Sayın Aydıner, Sayın Özmen, Sayın Özdi-
lek, Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın Ayrım. 

Sayın Aydıner, buyurun efendim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, İstanbul şehri, trafik itiba
riyle, mefluç bir vaziyettedir. Bu feci durumun 
giderilmesi için üç meselenin halledilmesi gerek
mektedir. Bir, çevre yollarının halledilmesi 
meselesi, bu zamana mütevakkıf bir iştir, İn
şallah tekemmül eder. Diğer husus; trafik ba
kımından bir tıkaç durum arz eden, Sirkeci'-
de bulunan ambarların durumudur. Ticari eş
yanın nakledilmesi hep buradan yapılmakta
dır. Bu sebeple yayaların gidiş ve gelişi çok 
zor bir durum arz etmektedir. Üçüncü husus; 
Dolapdere'de yani Kasımpaşa'dan yukarı çık
tığınız zaman burada otomobil tamirhaneleri 
vardır. İstanbul Belediyesi bunların kaldırıl
ması için karar vermiş olmasına rağmen bu ka
rar bir türlü tatbik edilemez. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner, sual vasfında 
olsun lütfen. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
Seçilen üye) — Efendim, ambarların çevre 
yollarının kenarında yani şehir dışında olma
sı lâzımdır. Bu, şimdiye kadar yapılmadı. Bel-
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ki Boğaz köprüsü dolayısiyle yapılacak ama 
çek geç kalındı. Bunlar hakkında ne yapıla
caktır? 

BAŞKAN — Sayın Aydıner, sualiniz şu 
zannediyorum. Ambarlar ne zaman trafik sı
kışıklığını gidermek için Sirkeci'&en kaldırı
lıp başka bir mıntakaya naMedilecektir? Sua
liniz budur, değil mi efendim? 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Evet, efendim, Dolapdere'deki otomo
bil tamirhanelerinin kaldırılması için bâzı tet
kikler olmuş, bununla ilgili olarak oto siteler 
yapılmış fakat bu işler ağır gidiyor ve ihti
yacı karşılamıyor. Bunun için ne düşünülmek
tedir? 

BAŞKAN — Zannederim, sualiniz şu Sayın 
Aydıner, Dolapdere'deki otomobil tamirhanele
rinin kaldırılıp, kaldırılmıyacağı, kaldırıla-
caksa ne zaman kaldırılaaaktır? Buyurun Sa
yın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Müsaade buyu
rursanız teker teker cevap vereyim. 

Efendim, ben Emniyet Umum Müdürlüğün
den geldiğim için İstanbul'un içinde bulunduğu 
trafik güçlüğünü bilen bir insanım. Tabiatiy-
le trafik tıkanıklığı güçlüğü tek yönlü, tek ta
raflı tedbirlerle halledilemiyor. Sayın Ay
dıner, haklı olarak işaret ettiler, trafik için ne 
tedbir alırsanız alın ferahlatıcı veya trafiği 
azaltıcı, kanalize edici tedbirleri bulamadığınız 
takdirde bir netice almanız mümkün değil. 
Şimdi, Sirkeci trafiğin çok tekasüf ettiği, 
düğümlendiği bir nokta. Ambarlar orada 
güçlük çıkarıyor. Biz bunun müşkülâtını se
nelerce çektik. Ancak, şunu arz edeyim ki, 
ambarlar oradan kalktığı takdirde yine yüzde 
yüz olmasa bile, büyük bir ferahlık meydana 
gelecek, ambar sahipleri geçende heyet halin
de, hattâ dernek halinde bana geldiler. Ora
dan nakledilmek istediklerini ifade ettiler. Der
nek olarak bir miktar paraları da varmış, fa
kat arsa alımına ve yapacakları binalara yetiş-
miyeceğini de söylediler. 1969 yılı içinde ar
sa ofisinin tahsisatı yok. Malûmuâlileri kanun 
yıl içinde çıktı, yeni bir tahsisat da verilmedi. 
Ama, 1970 yılında 25 milyonluk bir tahsisatı 
var. Yapacağımız iç pek çok ama, Sayın Ay-

dıııer'in, işaret buyurdukları konu, öncelik ta
şıyor. İstanbul için ehemmiyetli olduğu ka
dar Türkiye için de önemi var. Onun için der
neklerinin epeyce desteği olacak biz de mütaba-
ki kısmını, Arsa Ofisinin imkânlarından ta
mamlamak suretiyle, 1970 yılı içinde onları bir 
siteye, ayn bir yere nakletmek üzere faaliyete 
geçeceğiz. Bunu arz etmek istiyorum. 

İkinci konu; Dolapdere - Kasımpaşa yolu 
hakikaten bir tamirhane niteliğinde, bunların 
bir kısmı Ayazağa'ya nakledilmiştir fakat ora
daki ırievcut yerler isıtialbetmemiştir. Halen orada 
bulunanlar vardır, bunu da genişletme teşebbüsü, 
projeleri hepsi hazır, finansman bakımın
dan güçlükleri var. Onu da arz ettiğim şekilde 
Emlâk Bankasının kredi desteği ve aynı za
manda Arsa Ofisinin de bu işe katılması suretiy
le önümüzdeki yıl içinde ele alacağımızı ümide-
diyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özmen, buyurun efen
dim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Benim soru
larıma yazılı cevap versinler, vakitlerini almıya-
yım. 

Birinci sualim şu; Sayın Bakandan. Kırşehir 
vilâyetine bağlı Çiçekdağı kazasının Beyşehir 
köyünde âfetten dolayı bir inşaatımız vardı. 
Acaba bu inşaat bitti mi, bitmedi mi? Merkeze 
bağlı Qayağzı kasabasındaki inşaatımız vardır. 
Bu da bitti mi, bitmedi mi, buna yazılı cevap 
verebilirler mi? 

2 Haziran 1988 seçimlerinden sonra Âfetler 
Genel Müdürü arkadaşımızın yanma giderek 
bunları birer birer anlatmışdım. Bu konuda 
bugüne kadar bir cevap almadığım için soruyo
rum. 

ikinci sualim; arsa fiyatları her gün artı
yor ve bir çığ gibi yuvarlanıp gidiyor. 50 bin 
lira olan arsa üç ay sonra 100 bin, üç misline, 
dört misline çıkıyor, Ankara ve civarında. Di
ğer yerlerde bilmiyorum. Bu vaziyet karşısında 
vatandaşlar nasıl konut sahibi olacaklar bunu 
istirham ediyorum. 

Bir de mühim bir mevzua dokundunuz. Aca
ba bu mevzuu, Ankaranm bugünkü halini daha 
çok müşkül bir vaziyete sokmıyacak mı, Sayın 
Bakanım? Geçen sene Gölbaşı civarında yol üs
tünde tek bir gecekondu yoktu. Bugün binden 
fasla gecekondu var. Biraz evvel buyurdunuz 
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ki, «Gecekondu mmtakalarında vatandaşa fa
izsiz kredi vereceğiz ev yapmasını teşvik edece
ğiz.» Binaenaleyh, böyle bir durum hâsıl olur
sa gecekondu mmtakalarma böyle bir kredi ve
rir faiz almazsınız bugün bin tane olan gece
kondu acaba yakın bir zamanda, kanun oldu
ğu halde, bir yüz binlere çıkmaz mı ve Anka
ra'nın hali ne olacaktır? Bunu rica edeceğim; 
bu, çok mühim bir mesele. Kanun çıkardığımız 
halde henüz önüne geçilmemiştir. Çok feci ve 
çok kötü hâdiselerle karşı karşıyayız. 

Teşekkür ederim,. 

İLYAS KAEAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, İçtüzüğün 89 ncu maddesinde bu durumda 
bir fark gördüm. Yeterlik önergesi kanaatimce 
sorulara da şâmildir. Bu durumu arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Karaöz, Danışma Kuru
lunda almış olduğumuz karar ve o kararın Yük
sek Heyet tarafından tekabbülü sebebi ile Tü
züğün bu hükmünü tatbik edemiyeceğiz. Çün
kü, o kararda Sayın bakanlara cevap hakkı ola
rak bir buçuk saat tanınmış, cevaplar için ser
best bırakılmıştır. Kaldı ki, on, onbeş arkadaşı
mız söz almış bulunmakta, yeterlik önergesi 
sebebi, ile bu arkadaşlar konuşmak hakkından 
mahrum kalmışlardır. Sual tariki ile meseleleri 
dile getirmek imkânı bulmaktadır, tatbikatı
mız doğrudur, efendim. 

İLYAS KAEAÖZ (Devamla) — Tefekkür 
ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NÂKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, arz ede
yim; «Arsa fiyatlarının artması sebebi ile va
tandaşları eve kavuşturmak güçlüğü önümüze 
çıkmaktadır» buyurdular. Arsa fiyatlarının 
artmasını önlemek için bir kanunda bir konu 
için de tedbir almak netice vermez, bunu tak
dir buyurursunuz. Arsa fiatlarını, Arsa Ofisi 
Kanunu çıkarılmak suretiyle, Arsa Ofisi Teşki
lâtı döner sermaye ile nâzım oynamak, tanzim 
şeklinde bâzı müdahaleler yapmak sureti ile 
önliyebilir. Bu, işin bir tarafı. Bunun yanında 
arsa fiatlarını artırmamak için başka kanun 
tedbirleri var. Bu kanuni tedbirler hem imar 
Kanununda, Konut Kanununda, ayrıca Beledi
ye Vergi ve Resimleri Kanununda; çünkü, ar-

1 . 2 . İ970 O : 2 

saların süratle inşaata inkılâbetmesi için bir
çok memleketler hükümler koymuşlardır, arsa 
farklarından meydana gelen, satış farkların
dan meydana gelen kısmı da vergi sureti ile 
almaktalar. Bu, takdir buyurursanız, bir gelir 
meselesi, Gelir Vergisi Kanununa taallûk eden 
bir mesele, onun üzerinde de elbette duruluyor 
ve bu konu nasıl halledilir diye ele alındığında 
çeşitli yönleri ile etüdediliyor. Vergi ıslâhı pren
sipleri içinde şu arz, ettiğim hususların da el
bette cevabı bulunacak. Bu kadar umumi bir ce
vap arz etmiş olayım. Teferruatı çok geniş ol
duğu için, yine müsaade buyurursanız, bunu 
bırakayım. 

ikinci sualde bir tavzih yapmak mecburiye
tindeyim. Biz gecekonduda oturanlara faizsiz 
kredi vermiyoruz. Gecekondu ıslâh bölgesine 
dâhil, gecekondusunu yıktığımız veya nakletti
ğimiz vatandaşlara faizsiz kredi vermek taraf
tarıyız. O da önleme bölgelerinde, ıslâh bölge
lerinde olmaktadır. Bu da, gecekonduyu teşvik 
değil, aksine önleme şeklinde bir netice vere
cektir. Onu, bu şekilde tavzih etmiş olayım. 

BAŞKAN — Sayın özdilek, buyurun efen
dim. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — iyi an-
lıyamadığım bir hususun tavzihini rica edece
ğim. «Prefabrike inşaat için cam elyafı yerine 
cüruf kullanmak sureti ile maliyet düşürülebi-
liyor» dendi. Bu cüruftan maksut; memleketi
mizin muhtelif yerlerinde gayrifaal bir halde 
bulunan volkan artıklarının mı yani tütün kul
lanılması mıdır, yoksa cüruf; şehirlerde, fabri
kalarda istihlâk edilen kömür artıkları mıdır? 
Bu hususun tavzihini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica edeyim efen
dim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NÂKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, şu şe
kilde arz edeyim : Ahşap prefabrik evlerde ge
rek tavan üzerinde, gerekse yan satıhlarda ha
rareti muhafaza bakımından bir tecrit madde
sine ihtiyaç var. Süratli bir inşaatı sağlama ba
kımından şimdiye kadar cam yünü kullanılmış 
ki, cam yünü çok kuvvetli bir tecrit maddesi, 
fakat biraz pahalı, bizim Yapı Malzeme Genel 
Müdürlüğümüz ve diğer Mesken Genel Müdür
lüğümüzdeki mütehasssılar bu konu üzerinde 
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çalışmaktalar. Ve bir araştırmadır, bundan 
böyle de daha ucuz malzeme, daha ucuz inşa
at nasıl temin edilecek, bunu araştırıyorlar. 
Şimdi, camyünü yerine tavana kömür cürufun
dan yapılmış plâklar konduğu takdirde kömür 
cürufu bir yapıştırıcı madde ile birleştiriyor 
ve tecrit yapıyor. Onun için 5 misli ucuzdur, 
tavzihen arz edeyim. Camyününe verdiğimiz 
para ile kömür cürufundan elde ettiğimiz tecrit 
maddesi, birbirinden 5 misli farklı kömür cü
rufu plâkları, tecrit maddesi olarak, daha ucuz
dur, beş kat daha ucuzdur. Ancak, Sayın öz-
dilek'in diğer işaret ettiği konu, volkan tüf-
lerinden veya çok hafif olan pomza taşından 
yine beton prefabrik inşaatta istifade ediyor. 
Bunun için mütehassıslarımız devamlı inceleme 
ve araştırma halindeler. Takdir buyurulur, 
bundaki maksat şu; hem sağlam olsun, hem 
tecrit vasfı bulunsun, hem de hafif olsun. 
Onun için Türkiye'nin bâzı yerlerinde bol mik
tarda pomza taşı var, volkan tüfleri, bunlar 
çimento ile gayet güzel birleşiyor ve aynı za
manda da hafif oluyor. Hattâ mesamattı oldu
ğu için de bir bakıma tecridoluyor. Bunun mu
kavemeti ölçülüyor, deneyleri yapılıyor ve 
hangi tür üzerinde en istifadeli bir netice alı
nırsa, onun seri halinde inşaatına geçilecek. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Karaağaçlıoğlu. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, saym Bakandan 
birkaç sualim var. 

Orta - Anadolu'da 4 ilimiz, kapalı bölge ol
ması hasebiyle, âfet felâketlerine mâruz kal
makta ve bilhassa son senelerin yağışlı olması, 
devamlı âfete yol açmaktadır. Bunlardan bir 
tanesi Afyon'dur.. Afyon'un Akşehir gölü, Ka
ranlık gölü, Karasu bataklığı, Gölovası gibi, 
âfetten zarar gören yerlerdir. Bunların, önü
müzdeki günlerde yine baskın sebebiyle, 
ra uğrayacaklarını, maalesef, yapmış olduğu
muz tetkikattan öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sayın Bakan bu hususta bir bilgi verebilir 
mi? 

ikincisi; bu mıntıkada birtakım köyler göl
lerin çok yakınında bulunduğu için süratle ka
baran suların tesiri altında kalmakta, yolları 
kapanmakta, su altında kalmaktadır. 7269 sa-
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yılı Kanunun şümulü içinde âfetler bölgesi ola
rak ilân edilen Afyon vilâyetinde YSE'nin, 
DSİ'nin, Karayolları ve imar müdürlükleri
nin müştereken kullanabilecekleri bir seyyar 
ekibin teşkili düşünülüyor mu? Bunda fayda 
mülâhaza ediliyor mu? 

Diğer sualim; geçen sene taşkınlar sebe
biyle su altında kalan ve bakanlıkça nakline 
karar verilen Bolvadin'in Ortakarabağ köyü
nün inşası ne zaman bitecektir ve hangi tarih
te vatandaşlar yeni meskenlerine naklettirile-
cektir? 

Diğer bir sualim; erozyon, heyelan ve feze-
yanlar sebebiyle nakli mutasavver olan birta
kım köy ve kasabaların altyapı tesisleri olan 
yol imar plânları ve elektriğin peyderpey ya
pılmaları imkânını bahşedecek ve bunların 
nakledilecekleri sahaların istimlâkleri için 1970 
bütçesinde bir tahsisat ve bu hususta bir çalış
ma var mıdır? Felâkete mâruz kalan vatandaş
lar Almanya'ya gitmek için müracaatta bulu
nuyorlar ve bu bakımdan geçen yıldaki tat
bikata muvazi olarak bakanlığınızda 1970 yı
lında da Almanya'ya gönderilecek olan işçile
rin muayyen bir yüzdesini bu âfet bölgesine 
tahsisini düşünüyorlar mı? Bunun, geçen se
ne yapılan tahsislerin üzerine çıkması müm
kün müdür? Sayın Bakandan bu suallerimin, 
zamanın darlığı ile, yazılı olarak cevaplandır
masını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu suallere, ma
hallî bulunması hasebiyle, eğer tensibederseniz 
yazılı olarak da cevap verebilirsiniz. Fakat 
fayda melhuz ise o takdirde burada da cevaplı-
yabilirsiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Eğer müsaade bu
yurursanız, suallere umumi hatları ile cevap 
arz edeyim. Bunun teferruatını da yazılı ola
rak arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Konu, yalnız Af
yon ilini ilgilendirmiyor. Türkiye, yağışlı bir 
periyod içinde. Bu, malûmuâlileri dünyanın 
iklim şartlarından ileri gelmektedir. Ve yedi 
Senelik yağışlı periyodun dört senesini idrak 
etmiş bulunuyoruz, içinde bulunduğumuz sene 
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itibariyle, üç sene daha bu yağış devam edecek
tir. Bu yağış sebebiyle bilhassa kapalı havza 
dediğimiz Orta - Anadolu'daki göller; Konya, 
Afyon, Uşak, Burdur, İsparta illerini daha çok 
ilgilendiriyor. Bu vilâyetlerimizin sınırları için
de bulunan köyler devamlı olarak irtifa kayde
diyorlar. Hattâ, geçen seneden bu yana, birçok 
tarlalar, ekim sahaları hattâ bâzı köyler de su 
altında kalmıştır. Onun için, Hükümet olarak 
yalnız bizim Bakanlığımız değil, işaret buyur
duğunuz üzere Almanya'ya, geçimden mahrum 
kalan insanları, göndermek, hattâ onlara gıda 
bakımından yardım yapmak, için Sayın Başba
kanımızın emri üzerine hemen Hükümet kurul
duğundan beri çalışmalarımız devam ediyor. 
Birkaç rakam arz edeyim; küçümsenecek bir 
durumu yok. Buna ciddî tedbirler almak gere
kiyor. 1969 yılında, ekim sahafı olarak kulla
nılan 55 bin dekar su altında kalmıştır, muhte
lif göllerin çevresinde bulunan köylü arazisi. 
1970 yılında yine suyun yükselme seviyesi he
saplanmış bunun 70 bin dekara çıkacağı hesap
lanmıştır. 

Ayrıca, su tehdidine mâruz köylerden bir 
kısmı 1969 yılı içinde nakledilmiştir. Bu sene 
daha geniş bir program uyguluyoruz. Bunun 
için Plânlama da hazır, yapılmış vaziyette. Bu 
kapalı havzada bulunan köylerin, göllerin du
rumu şu arz ettiğim plân içinde mütehassısla
rımız tarafından etüt edilmiştir. Hepsinin ayrı 
ayrı burada haritaları, plânları yapılmıştır. Ge
çen senelerde ne kadar arazi su altında kaldı, 
bundan sonra daha ne kadar kalması muhtemel. 
Bunlar, bilhesap ortaya çıkmıştır. Onun için 
bu plânlama içinde geçimden yoksun kalan va
tandaşlara iş bulmak, aynı samanda Almanya'ya 
gönderme - öncelik tapmak süratiyle - ayrıca, 
dünya gıda yardım teşkilâtının bahşettiği im
kânlardan istifade ederek gıda yardımı yapmak. 
Sonra evleri su tehdidine mâruz köyleri naklet
mek, yine işaret buyurduğunuz üzere, yolları 
su altında kalan köylerin yolunu yapmak da 
plânlanmıştır. Kısa zamanda bunların tatbika
tım. da göreceğinizi arz ederim. 

Bir de heyelan ve erozyon sebebiyle nakledi
lecek köylerin istimlâk sahası ve nakledileceği 
yerleri tesbit.... 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, son sualim yanlış 
anlasıdı. 

BAŞKAN — Ayağa kalkarsanız Sayın Kara-
ağaçlıoğlu, daha güzel işitiliyor. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, benim son sualim, 
müsaade ederseniz şöyle idi : 

Erozyon, heyelan, sel felâketine mâruz kalan 
köy ve kasabalarda, bilhassa belediyesi olan ka
sabalarda nakil sahalarının önceden istimlâki 
sebebiyle bu sahalarda alt yapı tesislerinin; yol, 
elektrik, su işlerinin peyder pey, kademeli yapı
larak, bilâhara bina inşaatlerine geçilmesi su
retiyle bu inşaat seyrinin daha süratli, daha 
emin yapılması mümkün müdür, değil midir? 
Bunun için bir tahsisat 1970 bütçesine konmuş 
midur? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, elbette 
süratli yapmak için işaret buyurduğunuz tedbir 
ve bunun dışında önce alt yapı tesislerini dü
şünerek onun plânlamasını yaparak, hattâ fiilen 
gerçekleştirerek sürat temin etmek mümkündür. 
Bunların öncelik taşıyanlarının ve süratle ele 
alınması icabedenlerinin istimlâki de yapılıyor. 
istimlâklerde; eğer, Haşine ve belediye arsala
rından istifade etmek mümkün ise, - daha önce 
arz ettim. - Türkiye, âfeti çok o] an tir memle
kettir. Onun için, bütçe imkânlarımız nisbe-
tinde hepsine yetişebiliyoruz. Ve bilhassa önce
lik taşıyanları heyelan devam ediyorsa, ha3/aiî 
bir tehlike varsa, jeologlar gidiyor, tesbit edi
yorlar, sırf bu sebeple öncelik tanıyıp onları 
süratle ele alıyoruz. 

Yine, Afyon Vilâyetinde, Ortakarabağ böl
gesinde, eğer onları ayrıca sormak istiyorsanız, 
236 konutun nakli kararlaştırılmıştır. Bunlar 
hali inşada bulunuyor, önümüzdeki birkaç ay 
içinde yani, Nisan'a kadar da tamamlanacağını 
ümidediyorıım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 

Sayın Ayrım, buyurunuz efendim. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın 

Başkan, Kars'ta 1960 yılından beri su baskını, 
zelzele, heyelan sebebiyle âfetlerden hasara uğ-
rıyan vatandaşların sayısı, bunlara ne kadar 
ev yapıldığı, miktarının bildirilmesi, üç dört 
yıldan beri heyelan sebebiyle inşaata başlanıp da 
henüz evleri bitirilmiyen köyler var mıdır? Ha-
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ne adedi ne kadardır? Daha ne kadar sonra 
bu evler teslim edilecektir? 

Heyelana uğrayan köylerin, bâzı bölgelerde, 
muayyen mıntakalarda iskân edilmeleri öngörü
lüyor. Acaba, bu gibi vatandaşların geçimleri 
ne şekilde sağlanacaktır, Bakanlığın bu husus
taki görüşleri nedir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLTJ (Devamla) — Şimdi, efendim, 
müsaade buyururlarsa, ben teferruatı yazılı ola
rak arz edeyim. Çünkü, çok mahallî nitelikte 
sorulan sual. Fakat umumi cevabım da şöyle 
olacak; Bakanlığa başladığım zaman ilk seyaha
timi Kars'a yaptım, İğdır, Aralık, o havalide, 
zelzeleden, su taşkınından zarar gören köyleri 
gezdim. Orada birkaç köy var ki, bunlar yer
leşme yeri hususunda, nakil yeri hususunda an
laşamamışlar. Onların işi geri kalmış fakat, 
öbürleri prefabrike inşaatla süratle ikmâl edil
miş. Noksanlar var. Noksanları götürdüğüm 
mütehassıs arkadaşlarla, müfettişlerle tesbit et
tim. Onların üzerinde duruyoruz. 

Ayrıca, heyelan sebebiyle meydana gelen za
rarları ve bunun için nakle tabi tutulacakların 
miktarını da - yine burada notumda var - fakat 
özel nitelikte olduğu için, müsaade buyurursa
nız, yazıl?, olarak takdim, edeyim. 

BAŞKAN — Sayın İmar ve İskân Bakanı, 
teşekkür ederim efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Söz istemiştim 
Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Muhterem senatörler, 2 saat 50 dakika sayın 

senatörler, grupları ve şahısları adına konuştu
lar. 1,5 saat Sayın Bakan kendilerine cevap ver
diler. Ve yarım saatlik müddet içinde de soru
lan 12 suali de bizi tatmin edici şekilde cevap
lamış bulunmaktadırlar. Böylece soru müesse
sesini işletmekle kaybetmiş olduğumuz yarım 
saate makabil umumu tatmin edici mahiyette 
izahat kazanmış bulunuyoruz. 

Malûmatınıza arz ederim. 
Şimdi, son söz sırası Sayın Yeşilyurt'ta bu

lunmaktadır. 

Bu arada Sayın Lûtfi Bilgen söz istemiş bu
lunuyorlar. Fakat, Kendilerine, maatteessüf, 
Tüzük hükmü gereğince söz veremiyeceğim. Se
bep; 56 ncı maddenin tatbikatında istikrar sağ-
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lanmak üzere 28 . 2 . 1987 tarihinde ki 40 ncı 
Birleşimde alınmış olan umumi bir kararımız 
vardır: «Yeterlik önergesinin kabulünden son
ra, sıradaki üyeye söz verilir.» Sıradaîdi üye 
ise, Sayın Yeşilyurt'tur. Bu sebepten dolayı 
zatiâlinize söz verememek durumundayım. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan beni ispata davet ettiler. Üstelik, 
sataşma suretiyle. Yalnız bu kısmını okuyup, 
iki cümle ile kendilerine cevap vereceğim. İza
fe etmediğim şeyleri söylemişim gibi gösterdi
ler. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, önce söz istedi
niz, söz talebinize karşı mâruzâtımı beyan ettim. 
Şimdi, sataşma iddiasında buhınuyosunuz, 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Onun için söz is
tedim. Son söz istemedim ki, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim; Riyaset, müneccim 
değildir. Şimdi, sataşma bakımından, söz isti
yordunuz onu mütalâa edelim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan, «burada ispata davet ediyorum» 
dediği anda, bu sözü söyledikten sonra, arka
sından sizden söz istemiştim. «Suallerden son
ra «öz vereceğim» dediniz. 

BAŞKAN — Yok öyle bir şey. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Dediniz, Sayın 
Başkan, zabıtlarda var efendim. Zabıtlar yanlış 
okundu, benimki elimds, zabıtlar getirilsin okun
sun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa-

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Arz ettim efen
dim, berim söylemediğim kısımları bana izafe 
etmek suretiyle sataşmada bulundular. 

BAŞKAN — Karıştırmayın. Ayrı ayrı şey
ler bunlar içtüzükte, Beyefendi. 65 nci maddede 
bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Sataşma başkadır. 
Sizin söylemediğiniz sözleri zatiâlinize izafe et
mek meselesi başkadır. 

Hangisi üzerinde söz istiyorsanız işaret edin, 
tesbit edeyim. 
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LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Benim söylemedi
ğim sözü bana izafe etmesi dolayısiyle söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Benim, onunla 
ilgili, okuduğum kısımları değiştirmeden aynen 
cümle cümle okuyalım, zabıtlardan da kontrol 
edilebilir; «Mersin'in bir köyünde âfetten evi 
yıkılan bir vatandaşa yapılan 1 500 liralık yar
dım, o köylünün başka sağlam evi olduğu gerek
çesi ile ki - Bakan resimlerde gösterdi. - geri 
alınmıştır. Sayın Bakan «Hazine parasının 
haksız harcanmasını önlemek en başta gelen 
ödevimizdir» dedikten sonra aynen şu cümleleri 
kullanıyorlar. «O haksız 1 500 lira yardımın 
geri alınmasına tasvibim, var» 

Şimdi gelelim Sayın Bakanın zabıtlardaki 
cümlesine, burada başka şey okudular : 

«Ayrıca yine Sayın Özgüner, iki miliyetçi öğ
retmene haksız ev yapılmıştır» derler. Onların 
da durumunu tetkik ettirdim. - Hakikaten o 
zamanlar Mersin'de bulunuyorlardı, tstkik ettir
mişler. - Gerçekten bu iki öğretmenin evleri 
yok. «Şimdi Sayın Bakan Mecliste bu iki öğ
retmenin evleri olmadığını söylüyorlar. Mer
sin'de buna dair bir vesika bulamamışlar. Şimdi, 
Aslanköy Belediyesinin bir vesikasını okudu
lar. Bu iki öğretmenin evleri varmış da yıkıl
mış gibi. Bu vesikalar sanıyorum ki, o zaman 
Bakanın elinde değildi ki, Mecliste şöyle dedi
ler. «Tetkik ettirdim durumlarım, gerçekten bu 
iki öğretmenin evleri yok.» 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, sizin söylediği
niz sözü, size hangi paragrafta izafe ettiler. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Onu okuyo
rum, Başkanım müsaade edin. «Fakat biz bütün 
köylerde bilhassa âfete mâruz kalan köylerde 
kamu tesisleri arasında okul yaptırdığımız gibi 
öğretmenlere de ev yaptırmayı vazife sayıyo
ruz ve aynı zamanda kanuni mecburiyetimiz ve 
vazifemiz bu<» 

Sayın Bakan zannediyorum ki, köylerdeki 
öğretmenler lojmanlariyle bu iki öğretmene ya
pılan özel evi karıştırıyorlar. Hükümetin loj
man yapmak vazifesidir. O lojmanda, o köy
de öğretmenlik yapanlar otururlar. Şehirde otu
ranlara evi de olmadığı halde ev yapılmaz. 
Aslanköy'e gideceksiniz. Yalnız Adalet Parti

lilerden soracaksınız, diğer partililerden değil. 
Hepsi size «bu iki öğretmenin evi yok» diyecek
ler. Terazinin bir kefesine bunu koyacaksınız. 
Diğer kefesine de biraz evvel Sayın Bakanın 
ne zaman gönderdiğini bilmediğim vesikayı ko
yacaksınız. Hangisi ağır geliyorsa o olacak. Sa
yın Başkanım ben yanlız vesikaları konuşturu
yorum. Evleri olmadığı halde evleri yıkılmış 
gibi ev yapıldığı anlaşılıyor. 

Saygılar sunarım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Efen
dim, yanlış bir tefsir var, onu arz edeyim, mü
saade buyurursanız. 

BAŞKAN — Size de söz vermeye mecbur 
olacağız Sayın Bakan, buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Efen
dim, Mecliste yaptığım konuşma, vâki ve doğ
rudur. Bu konuşmamı şimdi de aynı şekilde tek
rar edebilirim, mesele şu; bir kimseye lojman 
veyahut da ev yapabilmek için kanunun gös
terdiği usuller içinde, bizim mevzuatımız onun 
başka yerde konutu olup olmadığını araştırma
yı âmirdir. Benim ordaki konuşmamın maksa
dı bu. Tetkik edilmiş, araştırılmış bunların da 
oturacak evi olmadığı için orada iki ev yapıl
mış. Sayın hatip bu konuyu karıştırıyorlar, ev
velâ bunu arz edeyim. Sonra, burada zanne
diyorum, kâfi derecede bilgi arz ettim, Yüce 
Heyetinize. Konu, o kadar sarih, vazıh ki, bu
nu tekrar tekrar ele almanın mânasını bir tür
lü anlıyarnıyoram. Kanunun önemine, ciddiyeti
ne binaen bir iddia var; «partizanlık yapılmış» 
deniyor. Bakan olarak bizzat gidiyorum. Bu 
Hasan Kurt denilen adam beyanname vermiş. 
Evi olduğu halds «evim yok» demiş. Bunun tah
kikatı yapılmış. Belediyeden sorulmuş, tapudan 
sorulmuş, vergi dairesinden sorulmuş. Yalan 
beyanda bulunduğu ortaya çıkmış. Ve kredisi 
de geri alınmış. Bir Bakan, yapılan işten hariç, 
kanun hükümlerinden hariç ne yapmış? Ben 
sayın hatibe şunu dedim: Gel yaptığımız işin 
kanundan hariç, usulden hariç nesi varsa onu 
isbatla. ispat edemezsiniz. Ben arz ettim; biz
zat gittim, gezdim ve fotoğrafını çektim. Yapı
lan iş kanunidir. Sonra bu iki öğretmene, her 
hangi bir grupa mensup diye, ev temin edilme-
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miş. Burada tahkikat yapılmış, ben bir vesika 
okudum - daha pek çok vesika var - Belediye
den sorulmuş, tapu dairesinden sorulmuş, vergi 
dairesinden sorulmuş, bunların oturacak evleri 
olmadığı için o evler yapılmış. O öğretmenler 
hangi grupta olsa aynı muamele yapılacaktı. 

Yüce Heyetinizi daha fazla meşgul etmek 
istemiyorum. Bu vesile ile tekrar şahsım, Ba
kanlığın mensupları adına en derin hürmetle
rimi arz ediyorum. (A.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 

Sayın Yeşilyurt, buyurunuz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben deminden 
beri bütün konuşan arkadaşları dinledim, hiç 
deginilmiyen mevzua temas edeceğim. Bunun 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Şimdi, biraz önce konuşan arkadaşım tabiî 
âfetlerde bâzı hâdiselerin olduğunu ve bir ka
yırma bulunduğunu söyledi. Vekil Bey de ge
reken cevapları verdiler. Ben, Tabiî Âfetler 
Genel Müdürlüğünün, benim vatandaşlarımın 
âfeti sırasında yanında bulunduğuna ve dev
letin müşfik elini sırtına bizzat vurduğuna şa
hit olan birisiyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, 
şunu samimi olarak düşünelim, öyle bir hal 
ki, bir âfet olmuş. Bizzat şahidolduğum bir hâ
diseden bahsedeceğim. Benim bölgemde bir sey-
lan oldu, 24 tane ev yıktı ve bu arada mahal
line gittiğimiz zaman gördük. Yaşlı, 70 lik be
nim hemşehrim her şeyini kaybetmişti 70 yaşı
na kadar kazandığı alın terini hattâ 22 ya
şındaki yavrusunu kaybetmişti. Ağlıyordu, 
işte o zaman Tabiî Âfetler Genel Müdürü ve 
diğer ilgililer benim vatandaşımın yanında idi. 
Şimdi rica ederim. Şu tablo karşısında her şe
yini kaybetmiş, yavrusunu kaybetmiş bir in
sanın karşısında bulunan güzide insanların 
bundan bir parti sorması «hangisine mensup
sun» demesi maşeri vicdan bakımından müm
kün değil, o andaki mânevi varlık olarak, in
san düşündüğü zaman mümkün değil. Bu se
beple ben Tabiî Âfetler Genel Müdürlüğünün 
her âfette, benim âfete uğramış vatandaşımın 
daima yanında olduğuna şahit olarak bu Ba
kanlık erkânını; hizmeti kendilerine, ibadet 
gibi, mukaddes sayan arkadaşlarımı tebrik ede
rim. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi hiç konuşul-
mıyan esas dertlerden iki tane mevzuu var : Bu, 
yarınımızı, parlâmentoyu alâkadar eden bir 
mevzu hiç kimse bundan bahsemedi. Bugün 
kiralar almış gidiyor. Halen biz Hükümet ola
rak, iktidar olarak, Devlet olarak bir kira 
kanunu getirmedik, yani herkes bahsediyor, 
hepimiz birden bahsediyoruz. Evet, yeni per
sonel rejimi getiriyoruz. Memurların maaşını 
artırmak istiyoruz. Memurlara bir geçim hak
kı vermek istiyoruz. Onların da ihtiyaçlarını, 
hiç değilse, temin etsin diyoruz. Ama, bir ta
raftan da fiyatlar durmadan arttığı müddetçe 
bizim yapacağımızın bir neticesi olmıyacağı 
kanısı içindeyiz. Bugün kira mevzuu muhte
rem arkadaşlarım, tamamen başıboş bırakıl
mıştır. Bugün Yenişehir'de bugün bir dükkan 
1 5 - 2 0 bin liraya kiraya verilmektedir. Tüc
car buna gereken kirayı veriyor ama o kimin 
sırtından çıkıyor sonra? Yine benim vatanda
şımın sırtından çıkıyor. Yarın, bir Personel 
Kanunu getiriyoruz ve memurların maaşını yük
seltiyoruz. Devlet olarak fiyatları tutamadı
ğımız müddetçe, kiraların artmasını önleme
diğimiz müddetçe yapacağımız zammın, benim 
memuruma faydası olacağı kanısı içinde deği
lim. Kiraların tesbit edilmesinde ve yeni bir ki
ra kanunu gelmesinde zaruret vardır. Bugün 
kiranın tesbiti, hukukçu olan arkadaşlarım bi
lirler, ben içinde bulunuyorum. Tamamen 
serbesttir. Bir mal sahibi kiracıyı çıkartmak 
istediği zaman ilk yapacağı iş, bir ihbarname 
keşide eder, mahkemeye müracaat eder, fiya
tını tesbit ettirir. Tesbit usulü şöyledir : Mah
keme bilirkişi tesbit eder, bilirkişi emsale gö
re fiyatını tesbit eder. Temyiz mahkemesi de 
fiyatını tasdik eder. 300 lira kira, 600 lira olur, 
istersen otur. isterse bir ihbarname keşide eder 

j ve çıkarır. Demek ki bugünkü kira mevzuatı 
başıboştur. Bunun iktidar olarak tesbit etme
mizde zaruret vardır. 

ikinci bir mevzu da; yine üzerinde durul
madı, bana öyle geliyor M, halen köylerden 
şehirlere göç akın akın devam ediyor. Buna 
mâni olunması belki bugün iktisadi şartlar 
içerisinde mümkün değil ama bunun çarelerini 
aramak mecburiyetindeyiz. Benim köylüm, 
köyden şehire geldiği zaman isterse gecekon-
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du dâhi olsa köyünde bulamadığı elektriği, 
köyünde bulamadığı, içemediği bir yudum suyu 
bulduğu takdirde mutlaka şehre gelir ve ge
cekondular teşekkül eder. Biz de yine sonun
da Hükümet olarak, iktidar olarak bu vatan
daşlarımıza acır, onîa,ra yeni yeni kanunlar ge
tirerek onlara faydalı olmak isteriz. İşte 
köyde kalan, buraya gelen ve sonunda bir ev 
sahibi olan kişiyi gördüğü takdirde buna mâni 
olmak mümkün değildir. Yalnız köyümde 
köylüyü bırakan tek bir şey vardır : O da 
babasından kalan eve ve onun mânevi varlı
ğına olan sahipliğidir, bağlılığıdır. 

Sevgili arkadaşlarım biraz da Emlak ve 
Kredi Bankasından bahsetmek istiyorum. Ha
kikaten son samanda bu banka kanunun ken
disine tahmil etmiş bulunduğu vazifeleri mut
lak olarak yapmaktadır. Bilhassa şuna işa
ret etmek istiyorum. Emlâk ve Kredi Ban
kası tarafından yapılan evlerin, m2 si itibariyle 
ucuza mal olduğu halde bugün hususi şa
hıslar tarafından yapılan evlerin 'm2 si bir ilâ 
birbuçuk misline yükselmektedir. İstanbul'da 
geçen gün bir hâdiseye şahidoldum muhterem 
arkadaşlarım, bir dairenin 620 bin liraya sa
tıldığına şahidoldum. Bu düşünüldüğü tak
dirde felâket oluyor. O halde sevgili arkadaş
larım; Emlâk ve Kredi Bankasını mümkün 
olduğu kadar hattâ dana çok konut yapabil
mek için teşvik etmek lâzımdır. Buna işaret 
etmek isterim ve kendilerini de bu mevzuda 
vazifeye davet ederim. Ben şunu katiyetle 
söylerim. Bugün benimde çok yakından tanı
dığım muhterem Vekilimiz sureti katiyede 
böyle işlerde bir particilik mevzuuna inmiyen 
ve ömründe bunu düşllnmiyen, yalnız hizmet 
aşkı ile dolu olan kimsedir. 

Bu Bakanlık bütçesinin milletimize, mem
leketimize hayırlı olmasını gönülden temenni 
eder, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, teşekkür ede
rim, efendim. 

Muhterem senatörler, imar ve iskân Ba
kanlığı üzerindeki görüşmeler bitmiş bulun
maktadır. Fasıllara geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler.., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 34 414 079 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.00 Yönetim giderleri 5 081 168 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

402 752 

16.000 Çeşitli giderler 90 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 6 900 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 184 008 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

imar ve iskân Bakanlığı 1970 malî yılı 
bütçe teklifinin (A/2) yatırım harcamalarının 
22.000 nci bölümünün 22.611 «Yapı tesis ve 
büyük onarım» giderleri maddesinde bulunan 
5 milyon liranın sarfı ile ilgili olarak gerek
çede (Bölüm 22.000 madde 22.611 ödeneğin çe
şidi bölümünde) aynen mevcudolduğu ve bütçe 
teklifinde basıldığı halde (A/2) yatırım har-
camaalrı, bölüm 22.000 madde 22.611, ödene
ğin çeşidi : Yapı tesis ve büyük onarım gider
leri kısmının altına yazılmadığı görülmüştür, 
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Bu kısma, gerekçede aynen mevcudolan 
aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ederim. 

Aydın 
Celâlettin Coşkun 

«7116 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, (A) 
fıkrası ile 9 ncu maddesi (D) fıkrasında belir
tilen görevlerin ve 2 nci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının ilgili ilke ve tedbirlerinin yerine ge
tirilebilmesi için alt yapı yapılması, yeşil alan
ların düzenlenmesi, yurdun muhtelif yerle
rindeki tarihî ve turistik eserlerin etrafının 
açılması, civarının düzenlenmesi ve imar plân
larının öngördüğü önemli tesislerin yapımı 
amaciyle bölge plânlama çalışmaları sonunda 
tesbit edilmiş olan belediyelere yardım (Sarf 
ve tahsis şekli İmar ve iskân Bakanlığınca 
tesbit edilmek şartiyle İller Bankasında açtırı
lacak hesaba devredilecektir.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

i. CENAP ECE (Aydın) — Efendim; bu, Hü-
met tarafından da arzu edilen bir husustur. 
Uygun görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Uygun 
görüyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler önerge 
okundu, ıttılâlarmıza arz edildi. (A/2) Yatı
rım harcamalarının bölüm 22.00, madde 22.611 
ine, yapı tesis ve büyük onarım giderlerinin 
nelerden ibaret olduğunu tavzih eden ibare
nin ilâvesi talebedilmektedir. 

önerge hakkında söz istiyen sayın üye yok
tur. Hükümet ve Komisyon iştirak etmekte
dir. Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Önerge bölümün rakamlarına müessir de
ğildir. Bu itibarla 22.000 nci bölümü reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları bö
lümü toplamı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

250 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 17 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 7 900 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 'Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 10 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

imar ve iskân Bakanlığı bütçesinin tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir, efendim. 

imar ve iskân Bakanlığı bütçesinin yüce 
milletime ve imar ve iskân Bakanlığı münte-
siplerine hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim, 
efendim. 

I - BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/15; Cumhuriyet Se
natosu 1/1040) (S. Sayısı : 1300) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine baş
lıyoruz. Sayın Komisyon? Burada, Sayın Ba
yındırlık Bakanı ve temsilcileri buradalar. Sa
yın Maliye Bakanlığı temsilcisi buradalar. Prog
ram gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesi de Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi ile 
birlikte görüşülecektir. 

Muhterem senatörler, Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde grupları adına konuşacak 
sayın üyeleri sırası ile takdim ediyorum. 

(1) 1300 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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ö. H. P. Grupu adına Sayın Atmaca, Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Hatunoğlu, 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Küçük, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Salihoğlu. 

Sayın Atmaca, buyurunuz efendim. 
Saat : 17,37 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Denizli) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, Bayındırlık Bakanlığının değerli men
supları, C. H. P. Grupu adına hepinizi saygı
larımla selâmlarım. 

Bayındırlık Bakanlığı Türkiye'nin imarın
da büyük hizmetler yapmıştır. Plânlı kalkın
ma devresinin başlamasından bu yana hizmetle
rinin önemi daha da artmıştır.. Memleketimi
zin altyapım hizmetleri genellikle Bayındırlık 
Bakanlığının görevleri arasındadır. Bayındırlık 
bütçesinin plân hedeflerine ulaşma yönünden 
yetersiz olan. rakamlarını sıralamak, onlar üze
rinde tek tek durmayı faydalı görmemekteyim. 

Kara ve deniz yolları, limanları, sivil hava 
meydanlarımızın, kamu hizmet binalarının ya
pımını sağlıyan Bayındırlık Bakanlığının, Teş
kilât Kanunu bugünün ihtiyaçlarım cevap ve
recek mahiyette değildir. Her bütçe yılı ko
nuşmalarında bu istekler gruplarca ve şahısları 
adına söz alan sayın senatörler tarafından dile 
getirilir. Bu temennilere cevap veren sayın ba
kanlar, kanun, tekliflerimiz hazırdır, yakında 
Meclislere sunulacaktır derler. Fakat bütçe yıl
ları devam eder gider bu hazır olduğu bildiri
len teklifler bir türlü Meclislere sunulmaz. 

Kalkınma hizmetlerinin gerçekleşmesinde, 
plân uygulamasında büyük payı olan Bayındır
lık Bakanlığının süresini doldurmuş, devresini 
tamamlamış kanunlarla idaresi büyük güçlük
ler yaratmaktadır. Bayındırlık Bakanlığı Teş
kilât Kanunu, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun ilgili maddelerinin değiştirilmesi 
zaruri hale gelmiştir. Bayındırlık Bakanlığı 
mevzuatı, Kalkınma Plânının istediği sürati sağ-
lıyacak hale getirilmediği sürece, Bakanlık for
maliteler içinde bocolomağa devam edecek, dar 
eleman kadrosu rasyonel çalışma imkânına ka-
vuş'turulamıyacaktıı,. 

Teknik eleman kadrolarının yetersizliğini, 
feragatle çalışarak gidermeğe çabalayan teknik 

elemanların statülerinin cazip hale getirilmesi 
lüzumuna inanıyoruz. Kalkınmamızın büyük 
payını omuzlıyan teknik personelin özlük hak
larının güven verici bir statüye bağlanması za
ruridir. 

Yirminci yüz yılın teknoloji gelişmesi teknik 
elemana olan ihtiyacımızı gün geçtikçe artır
maktadır. Millî Savunma ve kalkınma yönün
den nitelik ve nicelik vasıfları yeterli teknik 
eleman yetiştirilmesine gerekli önemin verilme
diğini görüyoruz, İkinci Beş Yıllık Plânın ön
gördüğü teknik eleman yetiştirme seviyesine, 
sayı bakımından ulaşılamamıştır. Teknikerle
rin hak ve salâhiyetlerine ilişkin kanun yıllar
dır sürüncemede bırakılmaktadır. Teknik ele
man kadamelendirilmesinde Hükümetin istik
rarlı bir görüşü olmadığı için, teknik eleman 
yetiştiren okullar açılıyor, kapanıyor, açılıyor. 
Bu istikrarsızlık dsvam edip gidiyor. 

Bayındırlık Bakanlığının sadece yapıcı bir 
Bakanlık değil, aynı zamanda araştırıcı vasfı
nın da olması zaruridir. 

Maliyeti düşürücü, inşaat malzemesi sana
yiini teşvik edici araştırmalar yapılmamaktadır. 
Teknik elemanların işbaşında yetiştirilmesi, yeni 
buluşlarla donatılması gibi çalışmaların yapıl
madığını görüyoruz. Çok lüzumlu olduğuna 
inandığımız yapı usta ve kalfaları için eğitim 
kursları açmak, yeni gelişen yapı malzemeleri
nin kullanılmasını öğretmek faydalı sonuçlar 
sağlıyacaktır. İşçi kalitesi gün geçtikçe, işba
şında yetiştirme işlemleri yapılmadığı için, düş
mektedir. Kendiliğinden yetişenler de yabancı 
memleketlere kaçmak suretiyle memleketimizde 
kalifiye işçi adedi gün geçtikçe azalmaktadır. 

Yapı malzemelerinin fiyatlarının süratle artış
ları, yapı malzeme piyasasının başıboş bırakılma
sı program gecikmelerine ve maliyet yükselmele
rine sebebolmaktadır. İnşaat mevsimlerinde çi
mento, demir karaborsaları, yıllardır alışılmış 
olağan olaylar haline gelmiştir. Bu yüzden idare 
mütaahhit çekişmeleri hizmeti aksatmaktadır. 
İnşaat malzeme standartları tesbit edilmediğin
den piyasada çeşitli ebat ve nitelikte malzeme 
satılmaktadır. Kalitesiz inşaat malzemelerinin 
kullanılması neticesi meydana gelen mal ve can 
kayıplarını sık sık gazetelerde okumaktayız. 
Mütaahhitlere verilen yeterlik belgeleri üzerin
de ciddiyetle durulması lüzumuna işaret etmek 
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isterim. Gelişigüzel yeterlik belgesi veren mü
taahhitlerin gerek kalite, gerek süre bakımın
dan inşaatları geciktirdikleri, bu yüzden prog
ram uygulamasının aksadığı bir vakıadır. Şart
namelerde gerekli düzeltmeler yapılmak sure
tiyle, kalite ve süre bakımlarından uygun ha
reket etmiyen mütaahhitlerin belgeleri elinden 
alınmalı ve bunlara bir daha Devlet sektörle
rinde is verilmemelidir, hattâ isimleri ilan edil
melidir. 

Fiyat analizleri ile birim fiyatlarının tesbi-
tinde piyasanın, gerçek fiyatlarına uyulması, 
memleketin çeşitli bölgelerinin özelliklerinin 
dikkate alınmasına ve istihkakların zamanında 
ödenmesi mütaahhitleri güç duruma düşürmek
tedir. Bu nedenlerle işlerin bitirilmesi uzamakta 
ve hattâ kalite düşürücü bâzı hileli yollara sa~ 
pıldığı görülmektedir. Nakit darlığı sebebiyle 
istihkak ödemelerindeki gecikmeler mütaahhit-
le işçiyi karşı karşıya getirmekte ve vatandaşın 
Hükümete olan güvenini sarsmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığın önemli ku
ruluşlarından birisi de Yapı ve İmar Reisliğidir. 
Merkez teşkilâtının bir dairesi olarak çalışan 
Yapı ve İmar Eeisliği yeni bir statüye bağlan
malıdır. Milyarlık devlet yapılarını yaptırmak 
ve kontrol etmek üzere görevli, hattâ bir kısım
larının projelerini 3~apmakla görevli bu dairenin 
gelişebilmesi için katma bütçeli bir genel müdür
lük haline getirilmesini zaruri görmekteyiz. 

Maliye, Tarım, Eğitim, İçişleri, Adalet ve 
Sağlık bakanlıklarına ait bina ve tesislerinin 
yapı sorumluluğunu taşıyan Yapı ve İmar Eeis
liği kuruluşu, mevzuatı, kadro imkânsızlığı gibi 
nedenlerle rasyonel çalışma imkânına kavuşa
mamıştır. 

Kesif ve projeler zamanında yetiştirikme-
mekte, bu yüsden ihalelerin yapılmadı Ağustos, 
Eylül aylarına kalmaktadır. Hattâ Aralık ayın
da ihaleye çıkarılmış milyonluk işleri ismen 
saymak mümkündür. İhale gecikmeleri yılında 
islerin bitirilmesini mümkün kılmamakta, ertesi 
yıla devredilen işler, birim fiyat değerlerinin 
değinmesi problemi doğmaktadır. Günkü, birim 
fiyatları her sene malî yıldan malî yıla değişti
ğinden devreden inşaatlarda bu dolayısiyle mu
ta ahfait - idare anlaşmazlığına sebebolmaktadır. 
Beş yıîda bitirilemiyen Hükümet konağı, üç yıl
da, tamamlanamayan okul. vıllarca sürüncemede 

kalan sağlık tesisleri, bugün yurdun dört bir 
köşesinde mevcuttur. 

Proje yapıp ve tasdik işleri konusu, üzerin
de durulması gereken işlerdendir. Şartnamesi 
gereğince mütaahhitlerin yaptırdığı projelerin 
yapılış ve tasdikinde bâzı menfaat dedikoduları 
yaygın hale gelmiştir. Tip projelerin bâzı böl
gelerimizin coğrafi, iklim ve sosyal şartlarına 
ujrgun olmadığı görülmektedir. 

Okul plânları sık sık değiştirilmektedir. Her 
proje değişikliğinde ödenen yüzbinler nazara 
alınmasa dahi okullarımız için tam ihtiyaca ce
vap verebilecek projelerin henüz yapılmamış 
olması bir vakıadır. Bu yüzden eğitim ve öğre
timde aksaklıklar yaratmaktadır, ilk yapılan okul 
projelerine göre yapıttan okullar bugün kullanı
lamaz haldedir. Birçokları bilhassa Ege bölge
sinden misal verebilirim, İzmir'den Denizli'den 
yıkılıp yeniden yapmak zarureti hâsıl olmuşlar
dır ki bunlara ilk ihalede hatırımda kaldığına 
göre 11 milyon lira harcanmıştı, özellikle köy 
okulu projeleri estetik mahzurları yanında kul-
lamşsızhğı, pahalıya mal edilmesi yönlerinden 
ürerinden yeniden araştırma yapılmadım gerek
tirmektedir. 

İlkokul ve meslekî teknik okulların yapımı 
gecen yıl Bayındırlık. Bakanlığına devredilmiş
tir, Plânlamanın kararı ile. Bir yûlûz tecrübe 
geçen yıl bu devre yapılan itirazlarının, haklılı
ğını ortaya çıkarmıştır. Oku!? a" zamanında ya
pılmamakta, bu yüzden öğretim aksamakta ve 
bilhassa mütaahhit eliyle yapıldığı için pahalı
ya mal edilmektedir. İyi ve devamlı kontrol ya
pılmadığı için köy okulları yapımında inşaat 
kalitesi düşük olmaktadır. Köy okullarının ya
pımında köylülerin istiyerek yaptıkları taş, 
kum, çakıl gibi mahallî yardımlar artık tama
men kesilmiştir. Okulouluk yalnız bina yapmak 
değildir. Okulun donatılmadı, sosyal faaliyetle
rinin giderilmesi, binasiyle brraber tüm olarak 
ele alınmadıkça müspet netice a!m?„k mümkün 
değildir. Okul projeleri Mîllî Eğitim Bakanlığı
nın görüşü alınmadan yapıldığı için ki bu sene 
yapılan teknik okullar bu şekilde olmuştur. 
Hâlâ atelye olarak kullanılacak de'rsaııelerin ve
ya atelyelerin yerleştirilecek makiraların ağır
lığına ve tazyikine dayanıp dayanm,yaeağî 
münakaşası yapılmaktadır, birtakım mahsurlar 
tevlidetmistir, Bavmdırlık Bakanlığı okul 
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yapımı işlerinde başarısız olmuştur. Meselâ, 
bu yılki teknik okulların ihalesi henüz ge
çen Aralık ayı içinde yapılabilmiştir. 1969 
yılında üç sanat enstitüsü, 11 sabit ilçe kursu 
programa alınmıştır. Bu 14 teknik okulun in
şaatını dahi daha Kasım - Aralık aylarında an
cak ihale edebilmiştir. 1969 programına dâhil 
Aralık ayında ihale edilen milyonluk bir oku
lun bitirilebileceğini ummak hayal olur. O hal
de 1969 okul programları teknik okul programı 
gerçekleştirilemiyecektir. Öğretmen okulu, or
taokul, meslekî teknik okullar ve ilkokullar 
için bütçelere konan ödenekler îkinci Beş Yıl
lık Plânın öngördüğü rakamlarının yarısı hattâ 
üçte birisi kadardır. Bir de plân hedeflerinin 
çok gerisinde ödenek konan okulların yılı içeri
sinde yapılamaması dolayısiyle tahsisatlarının 
yanması ve bir yıl evvelki programa dahil okul
ların yapımının bir yıl sonraki tahsisatlardan 
harcanması programı, özelikle icra programla-
nm ve îkinci Baş Yılık Plânı alt üst etmekte
dir. Gergi bunun bir faydası vardır, politik ba
kımdan. Bu sene ihale eder, şu kadar okul yap
tık dersiniz, 1070 de bu okulları bir defa daha 
dile getirmek suretiyle iki defa aynı sayıyı tek
rarlamak suretiyle hizmet edildiği iddia edile
bilir. Ama, Ibunun gerçekte hizmetle alâkası ol
madığını bütün arkadaşlarım kabul eder sanı
rım. İkinci Beş Yıllık Plânın böylece bu usulle 
ancak % 20 - 25 inin gerçekleşebildiği bir vakı
adır. 222 sayılı İlk öğretim ve Eğitim Kanunu, 
ilkokul yapım ve donatım işlerinin yürütülmesi 
ve gerçekleştirilmesinde yalnız bir daire veya 
Bakanlığı değil, Millî Eğitim, Bayındırlık Ba
kanlıkları, valilikleri bu bakanlıkların il kade
mesindeki kııruîuşlariyle özel idareleri görevli 
ve sorumlu kılmıştır. Bütçeye konan ödeneklerin 
tamamının Bayındırlık Bakanlığına devredilme
si, 'okulların donatım ve sosyal hizmetlerini bü
yük mikyasta aksatmıştır, ilk öğretim hizmet
leri yapım, donatını, onarım, okuların her türlü 
bakım ve işletilmeleri beslenme, uygulama bah
çeleri, okullar için gerekli arsa ve arazi işleriy
le bir bütünlük arz teder. âlkokullar ödeneğinin 
Bayındırlık Bakanlığına devri bu bütünlüğü 
bozmaktadır. Bugün 35.600 ya varan ilkokulun 
sadece yıllık yöne'tim, 'bakım, ısıtma, aydınlat
ma, su, müstahdem ücreti, en ekonomik harca
malarla 188 milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu 
kadar bir ödeneğin mahallî bütçelerden karşı-

I lanmak suretiyle Bayındırlık Bakanlığınca geç 
i te olsa yapılan bu okulların öğretime açılması 

mümkün olamamaktadır, ilkokul yapımları Millî 
Eğitim Bakanlığınca bu denge sağlanmak sure
tiyle yürütülmekte idi. Çünkü, mahallî yardım
lar, emanet usulüyle yapılan tasarruflar okul
ların bu yönetim giderlerini karşılıyabile-

I cek seviyeye ullaşmakta idi. Şimdi müte-
j ahhit yoluyla yapıldığı için, bütçeye ko

nan ödeneklerin tümü inşaata sarfedilmekte, 
okulların diğer ihtiyaçları karşılanamanıakta-
tiır. Geçmiş yıllarda Millî Eğitim tarafından bir 
df rslik köy okulları otuzbeş kırkbin liraya ema
neten yapmak suretiyle mal edilirken 1969 yı-
Lnda tek dershaneli köy okulları Bayındırlık 
Bakanlığı 'tarafından yüzbin liraya ihale edilmiş
lerdir. Okul yapımlarının Bayındırlık Bakanlı
ğına devri Ekonomik ve süre yönlerinden aksak
lıklar meydana getirdiği gibi idari yönlerden 
de mahzurlu olmuştur. Hülâsa okul yapımların-

i da Bayındırlık Bakanlığı başarılı 'olamamıştır 
i sınıfta kalmıştır demeyeyim ama, ikmallidir. 

Değerli arkadaşlar üç yönü denizle çevrili 
yurdumuzun limana, iskeleye, başlıkçı barınağına 

j olan ihtiyacı malûmdur. Bu işleri Bayındırlık 
Bakanlığı yürütmektedir. Liman balıkçı barı-

| nağı inşaatları için 1970 bütçesine yeterli ödenek 
! konmadığını görüyoruz. C. H. P. koalisyonları 
İ zamanında başlanan ve programa alınan liman 
| vo balıkçı barınaklarının hâlâ bitirilmediği ve 
1 n£ zaman bitirilecekleri belli değildir. Bu konu-
i ya ehemmiyet verilmesini diliyoruz. Balıkçı li-
I maşlarımızın biran evvel bitirilmesi balıkcılan-
| mızın ğüçlüMerini giderecek ve gelişmelerini 
| sağlıyacaktır. Liman inşaatlarımız deniz ticareti-
j nin artırılmasında ve sahillerimizin 'turistik de-
! gerini geliştirmekte Ibüyük faydalar sağlıyaeak-
| tır. 

I Demiryollarımızm alt yapı isleri Bayındırlık 
| Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Genel UQaş-
j tırma ağı içinde emniyetli bir ulaşım vasıtası 
| olarak demiryollarımızm önemi malûmdur. Son 

yıllarda demiryolu yapımına gerekli önem veril-
] işemektedir. îkinci Beş Yıllık Plânda demiryolu 

yapımının ikinci derecede ele alınması yanında 
| programa alman işlerin de yürütülmediğini gör

mekteyiz. 1963 yılında başlanan ve 1967 yılında 
bitirilmesi gereken Arifiye - Gebze çift hattı, 

I plâna göre 1963 de bitirilmesi öngörülen Tat-
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van - Van - iran hudut hattı ve Edime Pehli
vanköy hattı iki üç yıl gecikmesine rağmen 
hâlâ bitirilememiş cüma'sı demiryolu yapımın
daki başarısızlığın belcesini teşkil etmektedir. 
Edirneye Demiryolu ile kendi millî sınırlarımız 
içinden gidip gelebilme özleminin ıdaha kaç yıl 
sonra giderileceğini tâyin etmek mümkün de
ğinidir. Demiryolu ulaşımında komşu memleket
lerle bağlantının sağlıyacağı ekonomik fayda
lar büyüktür. Demiryolculukta medeni memle
ketlerin çok gerisinde bulunmaktayız. Bu tu
tum ağır sanayii yatırımlarımızın maliyetine 
de tesir etmektedir. Demiryolu yapımına önem 
ve hız verilmesini temenni ederiz. 

Çağımız dünyasının en çok gelişen ulaşım 
vasıtalarından birisi havacılıktır. Memleketimi
zin süratle gelişmesi bizim de hava yollarına 
ehemmiyet vermemizi gerektirmektedir. 

öncelikle Yeşilköy hava limanının inşaatı 
bitirilmelidir. Bu inşaatın gecikmesi halinde 
halen istanbul'a kaymış olan uluslararası hava 
sefenlerinin başka memleketlere yönelmesine se 
bebolaibllir. Hava ulaşımı hava meydanlanmı-
zın yapılmaması sebebiyle memleket içinde yay
gın hale gelememiştir. Gaziantep, Muğla, Ma 
latya, Bursa, Samsun, Trabzon, Van, Kars, Elâ
zığ, Erzurum hava meydanlarının yapım ve yaz 
kış kullanılabilir hâle getirilmesi lüzumuna 
işaret etmek isteriz. Nüfus kesafeti ve çok 
önemli turistik tarihî ve tabiî varlıklara sahip 
Denizli'de hava meydanının programda düşü
nülmemesi ciddî bir etüt yapılmadığının deli- , 
lidir. Hava meydanlarının yapımında illerin 
nüfus kesafeti, ticari durumu, turistik önemleri 
dikkate alınmalı ve programlar bu esaslara gö
re yapılmalıdır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : Karayolları 
kurulusundan bu yana büyük hizmetler yapmış
tır. Ancak kuruluş kanunu bu günün ihtiyaç
larına cevap veremez hale gelmiştir. Daha ve
rimli çalışmasını sağlayıcı mevzuatın getirilme
si lüzumuna işaret etmek isterim. Yurdumuzda 
yolcu ve yük taşımanın büyük ağırlığını Kara
yolları çekmektedir. 1968 rakamlarına göre yol
cuların % 86 sim, yükün % 71 ini Karayolları 
taşımaktadır. Memleketimizin ekonomik ve sog-
yol kallanmasında yolun önemi büyüktür. Bu 
balcımdan Karayolları için bütçeden ayrılan 
ödenek ne fadar fazla olursa yerinde ve isabet

li hareket edivimiş olunur. Yol memleketin dört 
bucağını birbirine bağlıyan ve memleket için
de ve dışında sosyal ve ekonomik akımları sağ-
lıyan kan damarıdır. 

Karayollarına 1969 Bütçesinden 180 milyon 
435 bin lira fazla ödenek konmuştur. Fazlalık 
memnun edicidir ancak yeterli değildir. Bu faz
lalık istanbul asma köprüsünün 1970 payını da
hi kargilıyacak miktarda değildir. İstanbul 
köprüsünün lüzumuna inanıyoruz. Ancak henüz 
3 751 Km. devlet yolu geçit verecek duruma 
getirilmemişken, devlet yollan, toz ve çamur
dan kurtarılamamışken, 24 390 Km. il yolumu
zun % 50 sinden fazlası standart hale gelme
mişken, köylerimizin büyük çoğunluğu yolsuz
luktan hastalarını doktora götüremezken is
tanbul köprüsüne başlamak erkendir, acele ka
rar verilmiş bir iştir kanaatindeyiz, istanbul 
köprüsünün bir buçuk milyar liraya mal olaca
ğı hayâldir, ileride görülecektir ki bu köprü 
iki milyara daha mal edilemiyecektir. Köprü, 
yol, su, okul, sağlık tesislerinin yıllardır köyüne 
gelmesi hasretini çeken Türk halkının bu ilksel 
ihtiyaçları giderilmeden, yabancılardan faizle 
borç alarak İstanbul'a köprü yapmak şimdilik 
mevsimsizdir ve lükstür. Kısa bir müddet sonra 
kendi iç kaynaklarımızı geliştirip yabancıya 
avuç açmadan İstanbul köprüsünü millî serma
ye ile yapmak mümkündür. 

Karayollarının çalışmalarına politik etkiler 
yapilmamalıdır. 1969 seçimlerinden evvel alel
acele yapılan asfaltlar üç ay içinde bozulmuş, 
bu yollar eskiden daha kötü hale gelmiştir. Hele 
seçimlerden evvel greyderlerin, buldozerlerin 
filolar halinde ilçelerden ilçeye dolaştırılması 
bir gösterişten ileri ve israftan başka bir şey de
ğildir. Bu gibi politik tesirlerle yapılan sarfiyat 
israftır. Yapımların göstermelik değil fennin, 
tekniğin emrettiği ölçülere uygun yapılması 
kabul edilmelidir. Karayolları örgütünün teknik 
elemanlarının fedakâr ve feragatla çalışmaların
dan dolayı takdirle karşılamak lâzımdır. 

Türkiye'nin yolsuzluktan çektiği sıkıntı, 
ekonomik ve sosyal gelişmeHerimizi engelliyecek 
mahiyettedir. Uygar yaşantımız için yola olan 
ihtiyaç dikkate alınırsa 1970 bütçesiyle kara
yollarına ayrılan ödeneğin yetersizliği anlaşılır. 
Bütçeye konan bu ödenekle İkinci Beş Yıllık 
Plânın 1970 için öngördüğü hedefe ulaşılmasını 
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mümkün görmemekteyiz. Bütçenin tetkikinden 
anlaşılacağı üzere karayolları için 1970 bütçe
sine konan ödeneğin ancak 10 ilâ 15 milyon ka
darı yeniden başlanacak yollar için ayrılmıştır. 
Geri kalanı geçen yıllardan devam eden işlere 
sarf edilecektir. Fiyat artışları belki yeni yapı
lacak işler için ayrılan bu 10 - 15 milyon lirayı 
da geçen yılların başlanılmış işlerinin farkları
na sarf etme zaruretini doğuracaktır. 

Karayolu çalışmalarını aksatan konulardan 
bir diğeri de nakit sıkıntısı dolayısiyle mütaah-
hitlere zamanında istihkak ödenememektedir. 
Haftalarca, aylarca istihkak almak için işinin 
başından uzaklaşıp Ankara'da bekliyen, hattâ 
tavassut için senatör ve milletvekillerine müra
caat eden mütaâhhitleri Meclis koridorlarında 
görmekteyiz. 

Karayolunda başarı, makina parklarının zen
ginliğine bağlıdır. Makina siparişlerinde trans
fer ve döviz güçlüklerinin meydana getirdiği 
zaman kaybı, programların gecikmesine sebebol-
maktadır. 

Ödenek yokluğu dolayısiyle bütçe yılının so
nuna doğru makinaların aylarca çalıştırılmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Karayolunda çalışan işçilerin bir kısmı geçi
ci olarak muayyen mevsimlerde istihdam edil
dikleri için sosyal güvenlikten yoksundurlar. 
Bu işçiler için koruyucu bir formül bulunmasını 
Sayın Bayındırlık Bakanlığından rica ediyoruz. 
Geçici işçilerin yılın bir kısmında boş kalması, 
her yıl yeni işçiler alınma mecburiyeti tecrübeli 
ve kaliteli işçi yetiştirilmesi yönünden de za
rarlı olmaktadır. 

Karayollanmızdaki trafik düzensizliği her 
yıl büyük mal ve can kaybına sebebolmaktadır. 
Bu konuda ciddî tedbirlerin alınmasını, tüm 
Türk Milletinin arzusu olarak ifade etmek gere
kir. 

Netice olarak; Bayındırlık ve Karayolları
nın 1970 yılı Bütçesinin icra plânına, İkinci Beş 
Yıllık Plânın uygulanmasına, hedefine ulaşılma
sına yetecek nitelikte olmadığını ifade etmek 
isterim. 

Buna ilâveten bir de yıl sonunda bütçe açı
ğını kapatmak için her fasıl ve maddeden tasar
ruf bahanesi ile % 10 -15 nisbetinde yapılan kı
sıntılarda işleri daha büyük ölçüde aksatacaktır. 
Burada gördüğünüz rakamlar gerçekte yıl so

nunda % 10 - 15 nisbetinde indirilecektir. Çün
kü, birkaç yıldır bunun misalini görmekteyiz. 

1970 Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin mille
timiz için hayırlı olmasını temenni eder, Bayın
dırlık ve Karayollarının değerli mensuplarına ve 
değerli Bakana başarılar diler, saygılarımızı su
nar, hepinizi C. H. P. Grupu adına saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, teşekkür ederim 
efendim. 

G. P. Grupu adına Sayın Alpasİan, buyuru
nuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, çok muhterem arka
daşlarım, Türkiye'yi bir ucundan öbür ucuna 
kadar yapma, donatma ve güzel bir vecize olan 
«gidemediğin yer senin değildir» sözüne uygun 
olarak da adetâ vatanı tamamlama vazifesiyle 
dolu bir kuruluşun bütçesini görüşüyoruz. Bu 
bütçe üzerinde meslekine de uygun olarak Sakıp 
Hatunoğlu arkadaşımız Yüksek Huzurunuza ge
lip konuşacaklardı. Fakat son günlerin hastalığı 
içerisinde maalesef bundan mahrum kalmış bu
lunuyorlar ve biz de grupumuz adına ortaya ko
yacağı, eleştirileri takip fırsatından yoksun hal-
teyiz. Yalnız bu böyle oldu diye grupumuzun 
bu bakanlığın bünyesi üzerindeki görüşlerini 
özet halinde de olsa dile getirmekten kendimizi 
alamadık. O itibarla hazırlıksız, ama inanarak 
bu bütçe üzerinde yapacağım kısa konuşmayı 
kıymetli arkadaşlarımın değerlendirmelerini is
tirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Bayındırlık Bakan
lığı evvelâ kendi bünyesindeki kuruluşlarla ve 
ayrıca gene kendisine bağlı olan karayolu ile 
topyekûn Türk Milletinin günlük hayatına te
sir eden ve Türkiye'nin bugün için ekonomik ve 
sosyal ihtiyaçlarını karşıladıktan başka yarın
ların ekonomik gelişmesinde bilhassa, müessir 
tedbirleri alma mevkiinde olan bir büyük te
şekküldür. Türkiye'yi yapan, Türkiye'yi mey
dana getiren bir Bakanlığın kadrosuna baktığı
mız zaman diğer kuruluşların kadroları ile mu
kayeseye gidilmesinde insana göğüs kabarıklığı 
verecek kadar az ve vasıflı olduğunu görürüz. 
Eğer böyle olmasa bu kadro ile bu hizmetlerin 
görülmesine imkân olmadığına inanırız. O iti
barla bütçesini görüştüğümüz Bakanlığın örnek 
teşkil eden mümtaz elemanlarını huzurunuzda 
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grupum adına hürmetle selâmlamak, benim 
için zevkli bir vazife oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yılın bütçesin
de bir ayrı özellik daha vardır. Belki de şahsan 
bunu hissediyorum ve arkadaşlarımın da bu his
siyatımı paylaşacaklarından eminim. Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesini, temelinde, sıcak duygu
larla tetkik etmek hem vazifemizdi, hem de bize 
nasibolan bir hususiyet idi. Bu sene Cumhuriyet 
Senatosu üyesi bir kıymetli arkadaşımızın bu 
Bakanlığın başına getirilmiş olması, bizi daha 
çok yaklaştırıyor. Hele hele bu Sayın Bakan 
arkadaşımızın daha işe el koyar koymaz, hepi
nizin gözlerimizde, bakan gözlerimizde değil, 
ama bilgi toplıyan gözlerimizde onun Türkiye'
nin genel meseleleri, Bayındırlık meseleleriyle 
alâkalı çalışmalarına taallûk eden notları gör
müş olmamız hem kendisine karşı şükranları
mızın iîaiesine fırsat veriyor, hem de bundar, 
sonraki çalışmaların daha da verimli bir hal 
alacağı ümidini uyandırıyor. Onun içindir ki, 
dileklerimiz daha derinden, daha gönülden vâ
ki oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Bayındırlık Bakan
lığı bünyesinde asıl büyük yapı faaliyeti, imar 
ve Yapı işleri Reisliğinde görülmekte. Yapı İş
leri Reisliğinin 1965 ile 1970 bütçeleri arasın
daki faaliyetlerini mukayese ettiğimiz zaman 
hakikaten misillerle ifade edilmiyecek kadar 
büyük bir yük altına girdiği belli. Türkiye'de
ki bütün yapı faaliyetlerinin tek elde toplan
ması ve bu faaliyetleri Yapı İşleri Eeisliğinin 
yürütmesi onun yükünü artırmış, buna muka
bil kadrosuna bakıyorsunuz, kadroda hemen 
hemen hiçbir değişiklik yok. Bakanlığın cari 
masraflarına bakıyorsunuz, orada da bir şey 
yok. 21 milyondan 22 milyona çıkmış ancak 
beş senelik zaman içerisinde. Bakanlık olarak 
bu, cidden üzerinde durulacak meseledir. Yeni 
kuruluşlar yapıyoruz, teşkilât kanunlarının çı
karılması lüzumuna işaret ediyoruz, hakikaten 
lasını, modern çalışma imkânını bulabilmek 
için ama bir defa daha Yüksek Huzurunuzda, 
arz etmiştim. Ne zaman bir teşkilât kanunu çık
sa, yahut da çıkarılmasına çalışsa içimden 
acaba yine mi doldurup taşıracağız, yine mi iş 
çıkarma yerine ayakların birbirine sürtüşmesi 
suretiyle engelleyici vaziyetler olacak diye şah
san endişe duyarım. Bir kısım müesseseler maa

lesef bu haldedir. Basit bir kuruluş demişizdir. 
Organizasyon vazifesi ile tavzih etmek için dü
şünmüşüzdür. Ama arkasından bir bakmışısdır. 
Teşkilât, kadro ve hizmetler âdeta hangi elde 
yürüyecek diye tesbit etmek dahi güçleşir. Ama, 
bu müessesede tamamiyle dar kodra ile çalışı
lıyor. Çalışılıyor ama senelerden beri burada ça
lışan zevatın sosyal hakları, sosyal güvenlik 
tedbirleri bir esasa başlanamamıştır. 

Bugün gazetede okudum, Karayolları teknik 
personeli greve gitmek için yine bâzı meselele
ri ortaya koyuyor. Geçen sene de böyle bir şey 
oldu, teşebbüs akamete uğradı, mahkeme lehte 
karar verdi. Ama gördüm ki, bu teşebbüs dahi 
karayolları teşkilâtını üzdü. Şimdi yine bu 
yoğun faaliyet kendisini hissettiriyor. Ama, ka
nunlar eğer müsaade ediyorsa, haklarını kul
lanacaklardır. Gönlümüz, kanunların müsaade 
etmesine rağmen, grev hakkını kullanmaya ma
hal vermiyecek şekilde tedbir almayı istiyor, 
Siz Hükümet olarak, Devlet olarak tedbiri alır
sınız ama karşınızdaki bir türlü hakkına razı 
olmıyan bir davranış içerisinde bulunur. O za
man millet, Devleti ile beraber bu tarzda dav
rananların hakkında gerekeni düşünür. Fakat 
Bakanlık, kendi bünyesinde çalışanların bu hak
kını takdir eder, hak istiyenler haklı olur. Ama 
mevzuat imkân vermezse işte asıl hassas nokta 
burada toplanır. Zannediyorum ki, bugün Ba
yındırlık Bakanlığını müşkül vasiyette bırakan 
husus budur. 

Teknik personel çalıştırma işi esaslı etüt
lere tabi tutulmuş, neticelere bağlanmış ama 
bir türlü çıkmıyor. Temennimiz bu bütçe gö
rüşmelerinden sonra hemen bu mevzuu halle-
diliversin. Hele simdi 857 sayılı Kanunun tat
bikatına da geçilecek deniyor. Bir tarafı ne 
kadar olacak, onu hâlâ bilmiyoruz, bir tarafın 
bâzı haklarını harekete geçireceksiniz ama bir 
tarafı şikâyeti ile başbaşa bırakacaksınız bunun, 
yeni huzursuzluklara hiç olmazsa meral bakı
mından huzursuzluklara sebebiyet vereceği aşi
kâr. 

Bayındırlık Bakanlığının bu mevzudaki mü
kemmel hazırlıklarının Hükümetçe değerlendi
rilmesini ve Meclislere düşen bir vazife varsa 
Meclislerce de bu işin derhal ele alınıp intacı
nı samimî olarak temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ben rakamlar ve
rerek vaktinizi fazla almamak için üzerinde 
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fazla durmadım, hem zaman ela az. Bayındırlık j de de dışarıda ela. böyledir. Yalnız bizde nedense 
Bakanlığının çalışma raporunda gördüğümüze 
göre, bundan sonraki on yıl için her türlü ya
tırımlarını plânladığı ve bu plânlama işini de 
fizibilite koordinasyon grupıma yaptırdığını 
görüyoruz. Muhtelif vesilelerle söyledik. Plân
lı devreye gönülden bağlıyız, memleketimize 
hayırlı olduğuna yürekten inanıyoruz, ama ka
bul etmek lâzım ki, henüz bu plânlamanın çok 
isabetli ve en mükemmeli olduğunu iddia ede
bilecek halde değiliz. Bu Bakanlığın bünyesine 
baktığımız zaman daha plânlama fikri ortada 
yok iken, plânlamanın usulleri hakkında kâfi 
derecede bilgi mevcut değil iken bu Bakanlığın 
bünyesinde plânlama fikri lısm doğmuş, hem 
de yürütülmüş. Şimdi, yılların da tecrübesinin 
verdiği büyük bilgi ile bu işi üzerinde duran 
Bakanlığın plânlama ile alâkalı görüşlerinin 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca bâzı ahvalde kös-
teklendiğini biliyoruz. 

Bu çatışma,. zannediyorum ki, kuruluşuna; 
faaliyetlerine, hayırlı hizmetlerine saygı duy
duğumuz Devlet Plânlama Teşkilâtını haklı çı
kamayacak, aksine Bayındırlık Bakanlığı bün
yesindeki çalışmalara hak verdirecek mahiyet
tedir. Çünkü bir tarafta bu işi cidden tatbik 
eden, senelerden beri tatbik eden elemanlar var
dır, bir tarafta da henüz daha tecrübesinde olan 
elamanlar. Bu memleketin gerçeklerini biraz 
bilen bizler, ilmî yönü üzerinde fazla durmasak 
bile sade vatandaşın' sağduyusu ile dolu olarak 
meselelere baktığımız zaman, Bayındırlık Ba
kanlığı bünyesindeki çalışmaların değerli oldu
ğuna hüküm vermeyi âdeta bir vasife biliyoruz. 

O itibarla Plânlamanın bu bakanlık bünye
sindeki çalışmalarını dikkatle takibederek 
âzami istifade ederek, memlekete hayırlı eserler 
vermesini temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakanlığın bün
yesinde mühim teşekküller olarak demiryolları 
faaliyeti ile alakalı daire, limanlarla alâkalı 
daire, hava meydanları ile alâkalı daire vardır. 
Biraz da acılık, ağırlık şuradan geliyor. Bu, de
miryolları dünyanın her yerinde olduğu gibi 
Türkiyemizde de büyük ihtiyacı karşılıyan hele 
daha önceki yıllarda memleketin yegâne nakil 
imkânlarını hasırlıyan müessese olduğu halele, 
bir talihsizlikle de başbaşadır. Çünkü, bu kamu 
hizmeti daima sararına işliyen bir hizmettir. Biz-

bir türlü derlenme, toparlanma imkânı olmu
yor, her yıl mütemadiyen acık veriyor. Şüphesiz 
ki bunun münakaşa yeri burası değil, yalnız bir 
taraftan devamlı büyük zararlar eden bir ku
ruluş, öte taraftan da büyük yatırımları icabet-
tiren hizmetleri Bayındırlık Bakanlığı bünye
sinde toplamış. Görüyoruz, 1972 den 1982 sene
sine kadar 4 000 küsur kilometrelik demiryolu 
3rapmı ünrjı.u d ş ve brrır : için de 10 milyar 
î.ra 3II: rl J?'\ .1 " S. j L'/ '\ çıküamıyacak bir 
cJleneı,::! k .,*„_« b ^ v llr.~>'~ ve bunlar tasarlan
ın-ş. £•• hrYka rn k^yıi'k bir şey, temenni ede
riz ki, '-"«i iıT^c.k-"" g.,< ̂ Mrsm, ama dsmiryol-
laı.ı da hakikrıen kencano bir çekidüzen versin, 
hiç oknıj:'. k'mdi r.:a:raf-T.:, kendi onarımım 
kendi bünyesinden genol bütçeye aktarmak su
retiyle o kanalla bu işlerin yapılması imkânını 
hasırlamış olsun. 

Devlet Hava meydanları meselesinde yalnız 
bir nokia arz edeceğim hususlardandır. Şimdi, 
bu jetler çıkıyor, bir kısım almaya başladık 
hattâ birkaç tane da aldık, önümüzdeki yıllar 
belki daha da büyük jetler gelecek. Bunları 
İstanbul, Ankara arasında çalıştırayım derseniz, 
bu hem ihtiyacı karalama bakımından hem de 
çalışmaların ranio/biiitesi bakımından doğru cl-
mıyacak. O halde bu jetlerin rahatlıkla inip 
kalkabileceği hava alanlarına ihtiyaç var. Bil
hassa yurt içinde uzak yerlerdeki hava alanla
rını bu jetlerin rahatlıkla çalışabileceği bir va
ziyete getirmek, bunların gece ve sisli hava
larda inmelerini sağlıyacak faaliyetleri, şüphe
siz bu bakaakğm bünyesinde değil, ama alan
ları hazırlamak vo o teşekkülü o tertibatı da 
hazırlamak eğer bu bakanlığa aitse bunun üze
rinde durulmasını lüzumlu görüyoruz. 

, limanlar mevzuu, Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı görüşülürken Devlet Plânlama Dai
resi; Türkiye'deki limanların pahalı yatırım ol
duğunu, rantabl olmadığını o itibarla, bu dev
reye ait bir ödenek ayrılmamasını kararlaştır
mıştı. Hopa limanımızın mevzııbaiısolması itiba
riyle serim bölgem orası olduğu ve bu mmtaka-
nm yalnız Artvin'in değil Doğıı'nun da büyük 
ihtiyacına cevap vereceği için şahsan o zaman 
bu mevzu ile bir hayli uğraşmış ve o zamanın 
Başbakanı nezdiııde de oldukça mâna ifade eden 
teşebbüsler yapmıştım. En nihayet Plânlamayı, 
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bir barınak liman anlayışına getirebildik, ancak 
o şekilde ihaleler oldu. Antalya, o zaman ola
bildi, Bandırma limanı olabildi. Hopa limanı 
olabildi. Ve biz o tarihte Hopa limanını kurtar
dık, o tarihte temelini attık, şimdi temel yapısı 
bitti, ihtiyacı karşılıyaoak hale geldi. Henüz da
ha faaliyetlerinin devam etmesi hattâ belki 
önümüzdeki yıl dahi bitmiyecek faaliyetlerine 
devam etmesi gerekiyor ama, gördük ki, orada 
yapılan o barmak şimdiden büyük ihtiyacı kar
şılıyor ve ekonomik faaliyetlerimizde yarınlar 
için büyük mânalar ifade ediyor. 

Bu itibarla Plânlamanın kendi düşüncesine 
meseleyi o zaman bırakmış olsaydık belki bun
lar yarım kalacaktı. Bazan Plânlamanın mem
leket gerçekleri mevzuunda hata yapabileceğini 
de hesaba katmak lâzımgeldiğini bu vesiyle ile 
söylemek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi birkaç kelime 
ile de Karayolları üzerinde duracağım. Kara
yolları bir defa Türkiye'nin asıl nakil ihtiyacını, 
bir yerden bir yere gitmek için, bir yerden bir 
yere bir şey götürmek için gerekli ihtiyacını 
karşılıyan bir hizmetin kuruluşu. Ama, kabul 
etmek lâzım İd, bugünkü sistemde Karayolla
rı bu kadar para ile kendine düşen vazifeyi gön
lünün istediğince yapamıyor. Gönlünün istedi-
ğince yapamayınca Türkiye bundan ciddî su
rette müteessir oluyor ve zararını çekiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyal adalet, sos
yal adalet diye mütemadiyen söylüyoruz, dili
mizden düşürdüğümüz yok. Bu sosyal adalete 
baktığımız zaman bunun meydana getirilmesi 
için bâzı düşüncelerin de ortaya konması lâ
zım. Karayolları, Türkiye'de Devlet yatırımları 
bakımından sosyal adaleti gerçekleştiren ve bu
na vasıta olan baş müesseselerden bir tanesidir. 
Her zaman söylüyoruz; Devlet iki türlü yatırım 
yapıyor. Bir tanesi fabrikasyon yatırımı, Dev
let fabrikalarını, iktisadi şartların ötesine taş
mak suretiyle Anadolu'nun ücra köşelerine ka
dar götüremiyor, Götürmüyor. Marmara havza
sında kümeleniyor veya bir kısmı da Ege bölge
sinde kümeleniyor, özel sektör, tabiatiyle, bu 
gibi teşebbüslerini oraya kuruyor. Onun da Ana
dolu'nun ücra köşelerine gittiği hiç yok. Her 
halde Devletin bu sahadaki yatırımlarından be
nim Anadolum nasibini alamıyor. Geriye kalı
yor, Devletin diğer yatırımları, Devletin diğer 

yatırımları dediğimiz zaman Devlet, Anadolu'
ya asıl girişi bu Karayolları sayesinde yapıyor. 
Karayolları kendi programını Anadolu'nun hem 
muhtaç hem de bir nevi ondan iş bekliyen böl
gesine ne kadar çok götürse o kadar çok sosyal 
adet kendisini göstermiş olur. Bu, birinci vas
fıdır. «Efendim, ihtiyacı karşılıyorlar» ihtiyaç
tan evvel birinci vasfı sosyal adaleti gerçekleş
tirme vasfıdır, Karayollarının. Onun arkasın
dan bugünkü ihtiyacı geliyor. Ondan hemen 
sonra yarınların ihtiyacı ile karşı karşıya geli
yoruz. Hindistan verimliliğini artırıcı tedbirler 
almış. Ama zamanında bu nakliyat faaliyetleri
ni temin edebilecek yolları düşünemediği için 
plânın uygulanmasından 10 sene sonra nakil 
güçlüğü ile karşı karşıya gelmiştir, istihsal ya
pacaksınız, intikale imkân vermiyor. O halde 
Türkiye'nin de bu mevzuu şimdiden dikkate al
ması gerekiyor. E, çalışıyor, çabalıyor. Ama, 
bütçesini tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki; 
Karayollarının gerçi o cari masrafların içersine 
bakım ve saire dâhil oluyor, şişiyor, büyüyor. 
Öyle görünüyor. Ama, ne olursa olsun Karayol
ları kendi elindeki imkânları tam kapasite ile 
çalışma kudretinden mahrum. Makiııa parkları 
vardır. Belki bir iki yıl daha geliştirilmesi lâ
zım ama mevcudunu tam kapasite çalıştıramı
yor. Çünkü, para yoktur. Para olmayınca ya
tıyor. E, bu halde de memleketin imkânlarını 
tam kullanamamanın, kullanamamış olmanın 
ağırlığını da hissediyoruz. O itibarla cari mas
rafları artırmaya gitmeden Karayolları bütçesi
nin behemehal artırılması lüzumunu Yüksek Hu
zurunuzda arz ediyorum. 

Sene, zannediyorum ki, 1963 o zaman Halk 
Partisi iktidarda ve biz de Halk Partisinde, bu 
kürsüden bir şey söylemiştim; eğer, Plânlama 
bu kafa ile giderse bunun altını üstüne getiri
riz, demiştim ve o zaman «yahu sen Plânlamaya 
karşı mısın, filân» diye bâzı tarizlere de mâruz 
kalmıştım. 7 seneye yakın zaman geçiyor, şim
di yine görüyoruz ki, o günkü şikâyetler haliy
le devam etmekte. Bunu yırtacak bir havaya 
ihtiyaç vardır ve şüphesiz ki, bu ihtiyacı Bayın
dırlık Bakanlığı, Bakanlık olarak, bünyesinde 
bu ihtiyacı daha iyi hissediyordur. Ama, Plân
lamanın bağlayıcı taraflarını aşmanın henüz ese
rini bütün gayretlere rağmen verememiştir. Te
menni ediyorum ki, böyle olsun. 
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Bu arada muhterem arkadaşlarım, istanbul 
köprüsü üzerindeki görüşümüzü arz etmeden ge-
çemiyeceğim, çünkü bu, zülfiyara dokunan bir 
mevzudur ve tatlı sözler söylenmesine de vesi
le veriyor. «Efendim, memleketin 4 bir köşesi 
binbir ihtiyaç içersinde ıstırap içerisinde iken 
nasıl olur da istanbul'da bir köprü yapılır» He
le, hele bir kısım kimselere göre de «hususi pi-
lâkalı otomobillerin rahatça gelip geçmesini te
min etmek için böyle bir köprüye nasıl olur da 
milyarlar ayrılabilir» gibi sözlere mevzu olu
yor bu. Muhterem arkadaşlar, politika yapı
yoruz. Vatandaşın gönlünü alarak, onun reyi
ni elde etmek elbette M, hem bir hünerdir hem 
de lâzımdır. Ama, zannediyorum ki; gerçekle
re parmak basmak ve olanı olduğu gibi söyle
mek daha büyük hünerdir. Biz istanbul köprü
sünün yapımını Anadolu'nun meseleleriyle bir
birine karıştırmaksızın bütün Türkiye'nin yalnız 
İstanbul'un değil, ekonomik hayatında gerçek
ten tesirli, yarınlar için daha da büyük tesiri 
olacak hayırlı bir hizmet şeklinde telâkki edi
yoruz. (A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar.) 
Çünkü, biliyoruz ki, Anadolu'nun her köşesin
den istihsal maddeleri istihlâk bölgelerini ara
makta ve istihlâk bölgelerinin başında da İs
tanbul gelmekte. E, istanbul'daki köprü, Ana
dolu'dan gelecek vasıtaların gelip geçmesine 
yarayıcı, yalnız istanbul'daki İM tane hususi 
plâkalı arabanın köprüsü değil asıl saatlerce 
ve bazan günlerce bekliyen, Anadolu mahsulünü 
nakleden vasıtalar bakımından ehemmiyetli. 
Trakya'sından Doğusuna kadar gelip geçen be
nim aziz vatandaşlarımın ihtiyaçları bakımından 
lüzumlu olan bir şey. Yalnız bir nokta dikkati
mizi çekecek mahiyette. Şimdi, bu köprünün 
dış finansmanı tamamiyle temin edilmiş, iç fi
nansman mevzuunda «efendim diğer işlere tesir 
etmiyor» diyoruz. Bir noktada tereddüdümüz 
var. Temenni ederim ki; Sayın Bakan bu mev
zuda bizi aydınlatıcı malûmat versinler. Şim
di, bu Bayındırlık faaliyetleri ile alâkalı ola
rak plân bir tavan tesbit etmiş bulunuyor. Bu, 
bir köprü gibi yahut da bir başka büyük tesis 
gibi Keban tesisleri gibi o sahada demir - çe
lik faaliyetleri gibi büyük yatırımlar iç finans
manların mevzuunda plânlamanın tavanını dol
durma hususunda eğer müessir olursa tabiî 
bunun için ayrı. Meselâ; 5 yıllık kalkınma dev
resinde şu kadar milyon lira şu yatırım saha

sına ayıracağım. Bunu diğer bütün hizmetlere 
göre tevziata tâbi tutacağım. Fakat bir tane 
köprüyü koyduğum zaman eğer o 5 yıllık zaman 
içerisindeki tavanı, buraya ayıracağım meblâğ 
ile de doldurursam geriye kalan miktar gayet 
az olacaktır. O zaman işte Anadolu'nun şikâ
yetini dile getirmek hepimizin vazifesi olur. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, 2 dakikanız 
var. Hatırlatırım efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Toparlı
yorum efendim. Böyle olmazsa o vakit bunun 
hayırlı bir hizmet olduğunu, göğsümüzü gere 
gere, her yerde ifade edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de bir mev
zua temas edeceğim. Bu bütçe kanununu he
nüz tetkik edemedim. Oraya geldiği zaman da 
talebimiz olacaktır. Bütçe kanununun 5 nci 
maddesi hizmetleri işler halde tutmaktan 
uzaklaştırıyor, ilgili tahsisatların tevzii, taksim 
ve sair işi ilgili bakanlıkla Maliye Bakanlığı 
arasında kararlaştırılacak ve Sayıştaydan geç
mek suretiyle yürürlüğe girecek. Bütçeyi de 
1 Mart'ta kabul ediyoruz. 2 Bakanlık arasın
daki görüşme, konuşma, anlaşma, Sayıştaya 
sevk, Sayıştaym binbir işi içerisinde bâzan Ni-
san'ın 15 ine kadar bu iş tamamlanamıyor ve 
o aradaki 1,5 ay içerisinde bütçe işlemiyor. 
Bir formül bulmak suretiyle, bu müesseseyi hiz
metten menedici vaziyetlerin bertarafmı te
menni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sizi meşgul ettiğim 
için özür dilerim. Sayın Bakan ve Bayındır
lık Bakanlığının mümtaz elemanları, siz bü
yük fedakârlıkla aziz milletin hizmetindesi-
niz. Bir şeye inanmalısınız ki; bâzı görüşler, 
gelip geçici mahiyetteki görüşler, sizi tenkid-
lerine hedef tutsa bile siz, nasıl ki sizden ev
velkiler bizim ebedî minnet ve şürkanlarımı-
za mazhar olmuşlardır, siz de daha tarihler 
boyu devam edecek olan büyük Türk Milleti
nin devamlı olarak saygısına, minnetine ve 
şükranına mazhar olacaksınız. Size yürekten 
başarılar diliyerek, saygılar sunuyorum. Bütçe 
hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar.. (A.P. ve 
G.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, teşekkür ede
rim efendim. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Küçük, bu
yurunuz efendim. 
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SAM KÜÇÜK (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım, 

Bütçesini müzakereye başladığımız Bayın
dırlık Bakanlığı; kalkınma plânlarına uyula
rak çeşitli sektörlere dağılmış bulunan ekono
mik ve sosyal kalkınmanın alt yapısını daha 
doğrusu temelini teşkil eden işleri gerçekleş
tirmek vazifesiyle yükümlü bulunmaktadır. 

Bakanlık ve Bakanlığa bağlı genel müdür
lüklerin hizmet kapsamları; kara ve demir
yolları inşası, limanlar, barınaklar, hava mey
dan ve limanları ile akaryakıt tesislerinin ya
pımı ve devlet ve kamu hizmetlerine ait bi
naların projeleriyle yapımı, kontrolü ve bu iş
lerde kullanılacak her çeşit tüzük, yönetmelik 
ve şartnamelerin hazırlanması gibi tüm alt ya
pı hizmetleridir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlık; diğer yatırımcı bakanlık ve ka

mu kuruluşlarının plânda öngörülen ve prog
ramlara alınan alt yapı yatırımlarını, onların 
hesabına yapmakta, yaptırmakta kontrol et
mekte ve tamamlandığında teslim etmektedir. 
Bu işleri Yapı ve İmar Reisliği vasıtasiyle yap
maktadır. Bu işler, plânlı devreye girdikten 
sonra her yıl biraz daha artış göstermiştir. Ba
kanlık, 1970 yılı Bütçesinden 1 250 milyon lira 
civarında yatırım yapacaktır. 67 il ve dış tem
silciliklerde yapılacak olan ve sayıları 3 - 4 
bin civarında olan yatırımları yapmak ve 
yaptırmak, kontrol edebilmek üzere vazife 
almış bulunan il Bayındırlık Müdürlükleriyle 
Kontrol heyetlerinin yeteri sayıda ve nitelik
te taşıt araçları dahi yoktur. «Kem alâtla ke-
malât yapılamaz» gerçeğinden hareket edile
rek yapım ve kontrolları zamanında yapabil
mek için vazifeli kurumların en kısa zamanda 
motorlu araçlarla donatılması kaçınılmaz bir 
zarurettir. Aksi halde yıkılan veya harabiyete 
uğramış binaların fotoğrafları gazete sayfa
larından eksik olmaz. 

Türkiye, coğrafi durumu icabı, inşaat mev
simi kısa olan bir ülkedir. Kısa olan çalışma 
süresini değerlendirmek üzere yatırımlar için 
gerekli hazırlıkların, diğer yatırıma Bakanlık
larla koordineli çalışarak daha kış aylarında ta
mamlanması ve bütçenin onaylanmasını müte
akip ihaîelelerin yapılması ve bu işlerin en geç 
Nisan ayma kadar sonuçlandırılması gereğine 
inanıyoruz. 

• Gecikmelere sebebolan diğer bir husus da ar-
; saların zamanında sağlanamamağıdır. Hele ar

sa ofisinin de kurulduğu bir dönemde yatırım
ların zincirleme gecikmesine ve plân hedefleri
nin gerçekleşmesine engel olacak bu gibi hal-

j 1er mazeret olmaktan çıkarılmalıdır. Geçen yıl-
, larda şikâyeti çok olan bu konuların azal

makta olduğunu görmekle memnunuz. 

Batıda üstün kalite ve sürati sağlıyan ye
ni ve ileri teknik sayesinde, inşaat, endüstri 
haline gelmiş bulunmaktadır. Nüfusun süratle 
arttığı ve büyük şehirlerin etrafındaki gece
konduların her gün biraz daha çoğaldığı ve 
köylerdeki kerpiç evlerin bir çoğunun insan 
barınağı olmaktan uzak bulunduğu göz önün
de tutulursa, inşaat mevsiminin kısa olduğu ül
kemizde bu hızı sağlıyan teknik metotların 
uygulanması zaruridir. Bu arada prefabrik bi
nalar inşa eden inşaat kombinalarının ve Ba
kanlık emrinde, resmî binaların standart ve 
kaliteli doğrama ihtiyacını karşılıyacak doğ
rama fabrikalarının yurdun çeşitli bölgelerin
de kurulmasına zaruret olduğuna inanıyoruz. 

Bakanlık, teknik gücünden en verimli şe
kilde yararlanmak üzere. Millî Savunma dâ
hil, çeşitli Bakanlık ve kamu kuruluşları in
şaatının bir elde, Bayındırlık Bakanlığında 
toplanmasının ve Bakanlığın teknik kadrosu
nun, yedek subaylar dâhil, teknikle paralel 
tabiî, takviyesinin zaruretine inanıyoruz. 

Bu konuya son vermeden önce, her yıl ar
tan kiralar karşısında kamu kuruluşlarımı?, 
kendi binalarına sahibolarak astronomik ki
ra bedellerinden Devleti kurtarmalarını da di
lerim. 

Değerli arkadaşlarım: 
ikinci Beş Yıllık Plânda; «Toplam ulaştır

ma yatırımlarının % 18.8 inin demiryollarına 
tahsisini ve bu ödeneklerle devam etmekte 
olan büyük projelerin öncelikle ele alınmasını 
ve mevcut şebekenin ekonomik ömrünü tamam
lamış kısımlarının trafik esas alınarak değiş
tirileceği» emredilmekte ve Hükümet Progra
mında da «Kitle nakliyatı bakımından büyük 
önemi olan güzergâhlardan başlamak üzere de
miryolu şebekemiz İslah edilecektir.» vaadi ya
pılmaktadır. Fakat bütçe raporunun incelen
mesinden görülmektedir ki, Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca yeteri kadar ödenek tahsis edil-
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mediğinden 1969 programlarının ancak bâzı a-
lanlarda % 65 - 80 oranı gerçekleşmiş, Pehlivan
köy - Edirne - Bulgaristan hattının bitimi de 
Bulgarlarla yapılan anlaşma hilâfına 1968 de 
değil, 1969 da değil, 1970 de değil, ancak 19711 
de bitecektir. 1970 bütçesi de demiryol bakı
mından bu karakteri taşımaktadır. 

Batı Avrupa ülkelerinde 300 000 in üstünde 
işçimizin bulunduğu ve bunların yurda demir
yolu ile gidiş - dönüşlerinde Yunanistan toprak
larından geçme sebebiyle Yunan idaresine öde
mek zorunda oldukları para dikkatte tutulur
sa bu yolun programdan önce bitirilmesi ge
rekmekte idi. Ayrıca, Hazer Denizi - Volga - Don 
- Karadeniz - Tuna yoluna kaymakta olan ti
caret yolunun tekrar Türkiye üzerinden geç 
meşini sağlamak üzere Tatvan - Van - iran hu
dudu yolunun da biran önce tamamlanmasın
daki. zaruret anlaşılmaktadır. Buna paralel ola
rak iran için serbest liman veya limanlarda 
bölge tahsisi işi de, özellikle petrol boru hat
tı projesinden sonra çok daha önem ve ivedilik 
kazanmış bulunmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanının Rusya gezisinde 
Doğuda Türkiye'yi Kuzey - Güney yönünde ka-
tedecek ulaşım sisteminin İslahından bahsedil
diği Rusya'yı kısa yoldan Orta Doğuya bağlı
yacak olan bu kara ulaşımının Türlüye'ye çı
karlar sağlıyacağı aşikârdır. Sayın Bakandan 
bu hususta, varsa, bilgi rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlarda tek 

vardiye ile çalıştıkları halde dahi mevcut li
manların kapasite itibariyle yeterli oldukları 
ve kapasite artırmaya lüzum olmadığı belir
tilmekte ve limanların teçhizat noksanlıkları 
tamamlandığında meydana gelmekte olan tı
kanıkların bertaraf edileceği belirtilmekte, buna 
karşılık balıkçı limanları ile turizm iskelelerine 
önem verileceği bildirilmektedir. 

Hükümet Progranında da «üç tarafı denizle 
çevrili yurdumuzun bütün sahilleri boyunca 
turistik limanlar ve balıkçı limanlariyle çekek 
yerleri gibi kıyı yapıları büyük sayıda ele alı
narak inşaatlarına süratle başlanacaktır.» de 
irilmektedir. Bu hükümlere rağmen 1970 prog
ramında ve bu programı gerçekleştirecek olan 
bütçede yeni balıkçı iinıan ve barınak yapı
lacağına dair en küçük bir belirti yoktur. 

İkinci Beş Yıllık Plân, balıkçı barınakları 
ve diğer lüzumlu teçhizatı için plân dönemin
de 517 milyon lira sarf edilerek balıkçılığın 
geliştirileceği öngörülmüş olmasına rağmen 
plânın ilk üç yılında ancak 90,4 bin liralık bir 
ödenek tahsis edilmiştir. Bu da bütçenin planı 
hedefleri gerisinde kaldığının bir belirtisi
dir. 

Yıllık program ve buna dayanan bütçede 
Kuşadası turistik yat limanından sonra Bod
rum ve Marmaris'te de birer yat limanının in
şa edileceğinden bahsedilmektedir. Kanaati
mizce yat limanları her türlü eğlence tesisleri
nin bulunduğu şehirlerde tesis edilirse, turist
ten ünıidedilen döviz sağlanır. Bodrum'la Mar
maris'in bu gibi eğlence yerlerinden yoksun 
olduğu ve yakın bir gelecekte de bunlara sa-
hibolmasımn mümkün olmadığı dikkatte tu
tulursa yatırımlar yerine masruf olmaz. Döviz 
bırakmadan Türkiye'nin tabiî güzelliklerini sey
retmeye ve balık tutmaya gelecek yabancılara, 
milyonlar sarf ederek yat limanları yapma du
rumunda olmadığımız da bir gerçektir. Kaldı 
ki, bu iki kasaba, tabiatın bahşettiği en güzel 
birer göl halinde tabiî limana sahiptirler. 

Üretime katkıda bulunacak balıkçı liman
lan yerine yukarda vasıfları belirtilen yat li
manla: ma ödenek ayrılmasını Türkiye'nin ger
çekleriyle bağdaştıramıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birinci Beş Yıllık Plân; bütün limanların 

tek elde toplanmasını bunların biliyorsunuz,, 
bir kısmı demiryollarında bir kısmı da deniz. 
yollarmdadır öngörmekte idi. Bu husus bugüne 
kadar gerçekleştirilmemiştir. 1970 programın
da kurulacağı bildirilen Limanlar Genel Mü
dürlüğünün kurularak hizmetlerin daha rasyo
nel ve iktisadi olmasını dilemekteyiz. 

Türk ekonomisine müspet anlamda katkı
sı bulunacağı ümidedilen serbest liman veya 
limanlarda bölgeler tahsisi işi de bugüne ka
dar gerçekleştirilememiştir, üzerine eğilmeye 
değer. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçen yıl grupum adına yaptığım konuş

mada «Son günlerde Yunan Hükümetinin bü
yük ödenek ayırarak Atina hava limanını ge
nişletme kararma dikkati çekmiş ve Beyrut un, 
malûm İsrail baskınından sonra, güvenlik ba-
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lamından önemini kaybetmesi, Yeşilköy ve 
Atina trafiğini artıracaktır. Yunan Hükümeti
nin Atina meydanının büyütme kararı gerçek
leşmeden önce Yeşilköy hava limanının bitiril
mesinin çıkarlarımızı uygun olduğunu» söy
lemiştim. 

Bütçe raporunun tetkikinden öğreniyoruz 
ki, biran önce belirtilmesini beklediğimiz Ye
şilköy hava limanı, elektrik, - elektronik, ter
minal ve anabakım tesisleri inşasının, yeterli 
kredi sağlanamadığından 1970 yılında muka
veleye bağlanamıyacak ve liman ancak 1972 
sonunda ikmâl edilecektir. 

Üretici olmıyan yatırımlara büyük ölçüde 
paralar bulunduğu bir dönemde bu önemli 
gelir kaynağının ödenek yetersizliğinden za
manında bitirilememesini ancak tutarsız bir ik
tisadi politika ile izah edebiliriz. 

Bütçe raporunda, askerî maksatlarla kul
lanılan NATO petrol boru hattının kapasitesi
nin altında çalıştırılmasından her yıl işletme 
masrafı olarak millî bütçeden 30 milyon lira 
sarf edilmekte olduğu 75 milyon lira sarfiyle 
bu hattın sivil ihtiyaçlar için de kullanılabile
cek hale getirilebileceği ve bu suretle hattın 
iktisadi bir işletme haline getirilebileceği be
lirtilmektedir. Raporun bu dileğine katıldığı
mızı ve biran önce gerçekleştirilmesini dile
mekteyim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Her ne kadar İkinci Beş Yıllık Plânda mev

cut değilse de Hükümet Programında «Kıtalar 
arası hava yol bağlantısının önemli dönüm nok
talarında hava limanları inşaatına devam olu
nacaktır.» hükmü yer almaktadır. Bütün hava 
limanlarını, kabotaj haklarından feragat ede
rek yabancı hava yollarına açan milletlerin sa
yısı çok azdır. Mevcutları da büyük hava ar
madalarına ve sanayiine saJhibolanlardır. Bu 
hava limanlarını yabancı şirketlere açmaktan 
ziyade Türk Havayollarına daha fazla iç alanı 
sağlamak üzere halen uluslararası hava trafi
ğine açılmış bulunan istanbul ve Ankara liman-
lariyle turistik bölgeler arasında hava ulaşımı
nı çartır seferleriyle münhasıran havayollarımı-
za bırakılmasının daha faydalı olacağını san
maktayım. 

Değerli arkadaşlarım: 
1948 yılında kurulan Karayolları Genel Mü

dürlüğü, Türkiye'yi büyük bir yol açlığı içinde 

buldu. 1 nci Cihan Savaşı ile İstiklâl Savaşı
nın acı hatıraları Cumhuriyet devri yöneticile
rini, büyük ölçüde demiryol faaliyetine itmiş
ti. Bu demiryol politikası ile hudutlar birbiri
ne bağlanırken Anadolu'nun kent, kasaba ve köy
lerini demiryollarına ulaştıracak karayolları ya
pımı ihmale uğradı. Ekonomik faaliyetler böl
geler arası olmaktan çok kapalı yöreler içinde 
dâhi zorlukla yürütülebildi. Dengesiz gelişen 
bu ulaşt'ırma sistemi ikinci Cihan Harbinde bü
yük ıstıraplara sebeboldu. Harbin sonunda, bü
tün kaynaklarımızı harekete geçirerek yurt 
kalkınmasının hızlı gelişeceğine kaani idik. 
Bunun için de bölgeler arası ulaşımı sağlamak 
üzere geniş bir karayol şebekesinin kurulması 
öngörüldü. Yabancı uzmanlar da bizleri bu 
yolda uyarıyorlardı. Ulaşımsızlıktan meydana 
gelen Türkiye'ciklerin ulaşımın sağlanmasiyle 
büyük Türkiye'yi meydana getireceği söylen
mekte idi. Bu amaçlarla karayolları kuruldu 
ve insan üstü bir gayretle çalışarak, «Gidemi-
yeceğin yer senin değildir.» sözünü Türkiye için 
tutarlı olmaktan çıkardı. 

Karayollarının hızla gelişmesi, ekonomik 
gelişmenin ve büyümenin tabiî bir sonucu veya 
bunlara paralel olmadığından, dünya iktisadi 
krizinin hüküm sürdüğü en yoksul dönemimiz
de milyarlar sarf ederek meydana getirdiği
miz demiryolları aleyhine oldu ve ulaştırma 
sisteminde büyük âtıl kapasiteler meydana 
geldi. Bunun vergi politikası ile de düzeltme 
yollannı aramaidık. Yurtta millî motorlu taşıt 
sanayii olmadığından ülkemiz âdeta yabancı
ların pazarı haline geldi ve sanayileşmemiz için 
lüzumlu dövizin büyük kısmı araçların ithalin
de sarf edildi. 

O günün koşulları altında, karayolu açlığı 
içinde bulunan Türkiye'de inşasına başlanan 
karayollarımız, Birinci Beş Yıllık Plânda be
lirtildiği ve ikinci Beş Yıllık Plânda da kabul 
ettiği üzere fiziki standartlar bakımından dü
şük, geometrik standartlar bakımından ise 
ihtiyaçtan fazla idi. Bir mevsimde ve bazan bir 
yağıştan sonra bozulan yollar fiziki standartın 
bozukluğunu bâzı bölgelerde şehirlerarası tra
fiğin yok denecek kadar az olması da geomet
rik standartların fazlalığını doğrular. Bütçe 
raporunda, yolların asfaltlanarak standartları
nın yükseltilmesi tavsiye edilmektedir. Doğ-
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rudur. Ancak fazla tutulan geometrik stan
dartlar maliyeti yükseltmekte ve ıslanın belir
li ölçüde yıla inhisarım zaruri kılmaktadır. 
Geometrik standartlar bakımından bizimki
lerden bir hayli düşük olan Bulgaristan ka
rayollarından, turizm mevsiminde, milyonlarca 
motorlu araç yararlanmakta ve takamklıklar 
meydana gelmemektedir. Bu da niteliğin ni
celiğe üstünlüğünü ve yol yapımına nazaran 
çok daha ucuza mal olan iyi çalışır bir trafik 
sisteminin önemini belirtir ve ispatlar. 

Karayollarının hızla gelişmesi, politik za
ruretlerle karayollarına taşıt vergisinin konu
lamaması, deniz ve demiryollarının kendilerini 
yeni şartlara uyduramaması sonucu, taşıma 
büyük ölçüde karayollarına kaymış ve iki ula
şım sistemi devamlı olarak zarar etmeye baş
lamıştır. 

1965 Hükümet Programında «Değişik taşı 
ma kolları arasıda birbirini besliyen ve ta-
mamlıyan bir düzen kurmak ekonomik ve 
sosyal maliyet yönünden toplum için en avan
tajlı şartlan yaratmak üzere bir temel «Taşı
ma kanunu tasarısı» hazırlanacağı vaadedilmiş 
olmasına rağmen bu vaad 1965 - 1969 dönemin
de gerçekleştirilememiştir. Yeni programda ise 
bu vaade de yer verilmemiştir. 

ikinci Beş Yıllık Plân ve 1970 programının 
doğruladığı Birinci Beş Yıllık Plânda şöyle bir 
hüküm vardır «Karayollarını düzenliyen yö
netmelik ve yasaları uygulamakla sorumlu ku
ruluşlar çeşitlidir.» 

BAŞKAN — Sayın Küçük bir dakikanızı 
rica edeceğim efendim. 

Muhterem senatörleri 35 nci Birleşimin 
2 nci oturumunun sayın sözcünün nutkunun hi
tamına kadar devamına ve 3 ncü oturum için 
saat 20,10 da tekrar toplanması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Küçük, buyurunuz efendim, devam 
ediniz. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SAMİ KÜ
ÇÜK (Devamla) — Bu yüzden karayolları ve 
taşıma, memleket ekonomisi yararına işleme
mektedir. 

Bu plân emrinin yerine getirilmesini bek
lemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Resmî olmıyan bilgilere göre Türkiye'de 

trafik kazalarında her 1 000 araca 94 ölü (Ame
rika'da 15) düşmektedir. 1968 yılında 20 000 e 
yakın trafik kazasında 3 828 kişi ölmüş 16 896 
kişi de yaralanmış veya sakatlanmıştır. 
1961 - 1968 yıllan arasında trafik kazalarında! 
ölenlerin sayısı 22 361,, yaralananların ki ise 
110 775 tir. Dört yıl boyunca İstiklâl Savaşın
da verilen şehit sayısının ancak 9 167 ve yara
lı sayısının da 31 173 olduğunu hatırlatmak 
trafik kazalarının dehşetini belirtir. 

Bütçe raporunun incelenmesinden, 1967 yı
lında yurdumuzda trafik kazalarından 662 mil
yon, 1966 yılında da 680 milyon liralık mal kay
bına uğradığımızı taşıt imkânsızlığından ve 
ödenek yetersizliğinden 1969 yılında Kara-
yollan Genel Müdürlüğünce trafik kontro
lü yapılamadığını öğrenmekteyiz. 1969 büt
çesinde 21 milyonluk bir ödenekle sağ
lanacak araç ve imkânlarla yollardaki trafi
ğin % 80 inin kontrol altına alınabileceğini 
belirtmiştik. Ama çare bulunamadı ve 1969 da 
kontrol yapılamadı. 

Kazalann büyük ölçüde trafik kurallanna 
uyulmamasından ve kontrolların yetersizliğin
den ileri geldiği bilinen bir gerçektir. Resmî 
olmıyan bilgilere göre Fransa'da trafik hiz
metlerinde 39 400 kişi, ingiltere'de yaklaşak 
olarak 29 000 kişi kullanılırken Türkiye'de bu 
miktar 2 440 kişidir. Bunlann kontrolda kul
landıkları çeşitli araç sayısı 547 dir. Oysaki 
yalnız Batı Berlinde trafik hizmetlerinde 1 847 
kişi ve 855 motorlu araç kullanılmaktadır. 

Karayollarındaki trafiğin düzene sokulması, 
kazalann normal hadlere indirilebilmesi için ye
terli araç ve gereçlerle donatılmış yeteri kadar 
trafik ekibinin hizmete sokulmasına zaruret var
dır. 

Aynca şu tedbirlerde alınmalıdır. 
1. Yolcu, sürücü ve taşıt muhakkak suret

te sigortalanmalıdır. Kanuni ^teminat altına alın
malıdır. 

2. Ağırlık kontrollan devamlı ve munta
zam yapılması, fazla yükler kontrol istasyonla
rında 'boşaltılmalıdır. Yapılamıyor halen. 

3. Yük taşımada, rekabeti ve yolların yıp
ranmasını önlemek üzere, plânın da öngördüğü 
üzere, şirketleşme hareketi teşvik edilmelidir. 
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4. 1970 programında öngörülen «Earayol ve 
kara taşıt aracı emniyeti, trafik kontrolları, sü
rücülere ehliyet verilmesi ve karayol işletmesi 
iie ilgili görevlerin tak elden yürütülmesi» ni 
sağhyaeak tedbirler alınmalı ve örgütler kurul
malıdır. 

5. Karayollarının bir kısmı yükünü demir 
ve denizyollarına kaydırmak ve bu millî kurum
lan sarardan .kurtarabilmek için gerekli tedbir
lerden başka 'Karayel Taşıt Vergisinin çıkarıl
masına zaruret vardır. 

8. Yolların işaretlenmesine, banketlerin ka
patılmasına, yol kenar reflektörlerinin dikilme
line devam edilmesi ve asfalt dökümlerinde işa
retlere özellikle önem verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım : Karayolları Genel Mü
dürlüğü; 35.230 Em, si Devlet 24.S00 Km. de 
il yolu olmak üssre 59.620 Km. İlk yel ve yol
la üzerinde bulunan her çeşit köprü ve tunel-
1( rin yapım, bakım, onarını ve emniyetle kul
lanılmalını sağlamak suretiyle Davlet yollarını 
hc . mevsimde acık bulundurmakla görevlendi
rilmiştir. 

'Türkiye'nin kan damarları durumunda bulu
nan karayolları 1970 bütçesinde, geçen yıla 
oranla büyük bir kısmı sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları bölümünden cırnak üzere yak
laşık olarak 450 milyon liralık bir artış vardır. 
Geçen yıllarda yapılan artışlar dikkate alınırsa 
(ki geçen sene 177 mikron idi) bunu memnuni
yetle karşılamak gerekir. Ancak, bu artışın 200 
milyon lirasının Boğaz köprüsüne harcanaca
ğını ve özellikle bu yıl içinde dev kızıyla artan 
eşya fiyatları ve buna paralel olarak yapılacak 
toplu sözleşmeler de dikkatte tutulursa karayol
larının geçen yıldakinden fazla bir faaliyet gös
termesini beklemek doğru olmaz. 

Serbest ticaret nizamının hâkim olduğu, üre
tilmeden -fazla tüketim yapılan bir ülkede, eşya 
fiyatlarını sabit tutmak mümkün değildir. Yol
larımızın özellikle il yollarının standartlarının 
düşük olduğu malûmdur. Yolların vanflı bir 
hale getirilerek kısır döviz imkânlariyle sağla
nan motorlu araçların ömürlerini uzatmak zaru
reti vardır. Bütçe imkânı avının sınırlı cluau 
bîsi başka metotlar aramaya zorlamalıdır. Bi
lindiği üzere Karayolları içlerini ya emanet ve
ya ihale yoliyle yapmaktadır. 
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Bütçe raporunun incelenmesinden şunları 
görmekteyiz: Bu yıl ihale için 154 küsur milyon, 
emanet için 106 küsur milyon lira para ayrıla
caktır. Yani ihaüeye • 43 milyon lira daha faz
ladır. Buna karşılık sanat yapısını ihalede 250 
kilometre, emanet 300 kilometre yani az para ile 
daha çok toprak işleri ihale 200 Km. Emanet 400 
Fa , üst yapı ihale 200 Km. emanet 509 Km. 
ynni 300 Em. daha fasla, 

'Görülüyor ki emanet usulüyle, amortisman 
ve diğer masraflar dâhil edilse dahi daha az 
para ile daha çok iş yapınmaktadır. Bu olumlu 
yolun tutulması gerekirken, ikinci Beş Yılık 
Imn ve Hükümet programı bunun karşısına 
ojkmaktadır. 1970 yılı programında «Karayolları 
bir kısım personel ve makina gücünü müteahhit
ler e devredecektir». Hükmünü getirmektedir. 
Ayrıca, Karayollarına da ancak tadadi şekilde 
hdirtilen hallerde yc-ll yapabileceği, diğer hal
lerde yolların yapım ve tamiri müteahhitlere 
bırakılacağı plân emridir. 

Yolarımızın biran yüksek standartlı bir ha
le getirilebilmesi için emanet usulüne önem ve-
ı ilmesinin zaruretine inanmaktayız. 

Beğefli arkadaşlarım; 
Karayollarının 1970 programı bu dev teşki

lât için küçüktür. Karayollarının gelenek hali
ne gelmiş bulunan olumlu çalışmaları dikkatte 
tutulursa bu yıl da verilen ödeneklerin en iyi 
ve verimli şekilde kullanılacağına eminiz. 

Programda, turistik yolların öncelik kaza
nacağı belirtilmiş olmasına rağmen Ege Denizini 
«Âklenize bağlıyacak olan Muğla - Fethiye - An
talya haç yolu kısmını göremedik. Bu yolun, 
yurt ekonomisine, yüksek standartlı yolların 
bulunduğu bölgelere ayrıca ekspres yolların ya
pılmasından daha yararlı olacağı kanısındayız. 

Programda belirtilen; yol kenarı park ve 
dinlenme yerleriyle virajların reflektörlerle ay-
d'nlatılması, karayolları için birer şişe boynu 
durumunda bulunan ve yol kapasitesini düşüren 
şehir içi geçitlerinin ıslah edileceği işlerini mem-
v,\urlukla karşılamaktayız. 

Hükümet programında «Asırlık ihmallerin, 
sosyal yapımızdan gelen tarihî ve iktisadi se
beplerin bize devrettiği mirasın bir eseri oTan 
yoksuluk-» dile getirilirken programın diğer bir 
yerinde «Tüm olarak toplumun yasama seviyesi-
rbn yükseltilmesi, milletimizin geçim sıkıntısın-
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dan kurtulması çarelerinin, bütün gücümüzü 
kalkınmaya yöneltmekte elde edileceğine inanı
yoruz» denilmekte ve işsizliğin önlenmesi için de 
<sBüyük sanayileşme hamlelerini geliştirmek» 
lüzumundan bahsedilmektedir. 

1 . 2 . 1970 O : 2 

Değerli arkadaşlarım, elimde Teknik İş Sen
dikasının bir şikâyetnamesi var. Teknik perso
nele harcırah olarak bu şikâyetnamede 24 lira 
yevmiye verildiği bildiriliyor, insaflı olalım, 
24 lira ile bir odada dahi yatmak bugünkü şart
lar altında mümkün değildir. Bunun düzeltilme
sini bekleriz. 

Değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, iki dakikanız var 
elendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SAMİ KÜ-
GöK (Devamla) — iki dakikada biter her halde 
efendim. 

Bayındırlık Bakanlığı 30 yıl kadar önce çı
kartılmış ve o günün koşullarına göre hazırlan
ır iş bir Teşkilât Kanunu ile yürütülmektedir. 
1368 ve 1968 bütçelerinde yaptığım dilekte ve 
Hükümet programındaki «Bakanlık kuruluşları 
yeniden düzenlenecektir.» va'dine uyularak Ba
kanlığın 1971 bütçesinden önce günün şartlarına 
uygun bir hüviyete bürünmesini .sağlıyaeak Teş
kilât Kanununun çıkarılmasını bekliyoruz. 

Karayolları Teşkilât Kanunu da nerede ise 
çeyrek yüzyıllık olacaktır. Yenilenmesi ve Ge
nel Müdürlüğün günün şartlarına uydurulma
sı gerekir. 

Bu arada ikinci Beş Yıllık Plân ve 1970 
programında va'dedilen ulaştırma sisteminde
ki kargaşalığı bertaraf edecek olan «Trafik 
Kanunu» nun ele alınmasını ve «Karayol Taşı
ma idaresinin» kurulmasını, «Karayolları Ta
şıt Vergisinin» çıkarılmasını dileriz. 

Sözlerime son vermeden önce, sayın Baka
nın kurduğu, Milletvekili ve senatörlere bakan
lıkla ilgili kamu hizmetlerini takibetmede bü
yük kolaylık sağlıyan ve taraflara zaman ka
zandıran posta kutusu haberleşme sisteminden 
dolayı sayın Bakanı tebrik etmek isterim. 

Bu arada küçük bir bölge meselesini geçen 
yıl dile getirmiştim, burada tekrar söylememe 
müsaade buyurun. 

Bakanlık uzmanlarının da tasvibettikleri 
Silivri Balıkçı Barınağının yıllık programlara 
alınacağı bu kürsüden sayın eski bakanlar üç 
yıl ardı ardına va'dettiler, gerçekleşmedi. Sa
yın Bakan haberleşme ile verdiği cevapta 6 
milyona mal olacak bu barınağın 1970 progra
mına alınmadığını bildirdi ve gelecek için de 
en küçük bir vaitte bulunmadı. Kendisine te-

Görüşümüze göre bu gün Türkiye iki önemli 
sıkıntı içinde bulunmaktadır. Bunlardan birisi; 
miktarı milyonları çoktan aşan açık ve gizli 
işsizlik diğeri de İakibedilegelmekte olan uzun 
yılardan (beri tutarsız iktisadi Politikanın sonucu 
olarak Türkiye'nin bir tüketim toplum, yani 
ürettiğinden fasla tüketen bir toplum haline gel
mesidir. Milletimizi bu iki önemli sıkıntıdan kur
tarmak için yukarda, Hükümet programından 
alman pasajlarda da belirtildiği üzere, yatırım
ların : 

1. İstihdam imkânlarını artıracak, 
2. ürsiimi artıracak nitelikte alması ve sa

nayi alanlarında teksif edilmesi gereklidir. Ama, 
müntü ile ifade edeyim ki; takibedilmekte olan 
iktisadi politikanın sonucu olan ve tam istihdam 
yaratmıyan montaj sanayii, sermayeyi âtıl hals 
go tiran ve plân hedeflerini çoktan aşan inşaat 
sektöründeki anormal gelişme, istihdam yaratmı-
ya,n ve üretime en küçük bir katkısı bulunamı-
yan, buna karşılık mevcut imkânları eriterek 
•sanayileşmeyi dolaylı olarak kcstekliyen Boğaz 
köprüsü ve ekspres yollar gibi iktisadi faaliyet
ler tutarsızdır. 

Değerli arkadaşlarım : 

Büyük ölçüde teknik psrson:! I.:t'Mam ci:r-
bu teknik ve yatırımcı Bakanlığın Bii'cesi mü
zakere edilirken, esasen miktarı pek az ve yetiş
meleri güç ve pahalı olan teknik personelin yurt 
dışında iş aramalarına ve oralara göc etmelerine 
seyirci kalamayız. Sanayileşerek kalkınma ça
pında olan Türkiye'nin bu gibi teknik personele 
ihtiycı sınırsızdır. 

Mevcutların Türkiye'de kalmaları şartları 
yaratılmalıdır. Bu personelin kamu hiz
metlerinden ayrılmalarına barem ve ücret sis
temi ile sosyal güvenliğin olmaması sebebclmak-
tsdır. Hükümetin mühendis, mimar ve doktor 
gibi teknik personeli Türkiye'de vs kamu hiz
metlerinde kalmaya zorlıyacak cazip yani teşvik 
edecek ve tutarlı tedbirler getirmesini yürekten 
dileriz. Aksi halde beyin ihracı ile biz değil, baş
kaları kalkınır ve biz de almmızdaki geri kal
mışlık kara damgasını taşımakta davam ederiz. 



C. Senatosu B : 35 1 . 2 . 1970 O : 3 

şekkür ederim. Kendisinden istirhamım, va'det-
mediği halde uzmanlarına danışarak Marmara 
•balıkçılığının gelişmesine büyük hizmet ede
cek olan ve fırtınalı havalarda istanbul'la Te
kirdağ arasındaki küçük teknelerin - biliyor
sunuz Ereğli'deki askerî idareye tahsis edilmiş
tir - tek sığınak yeri haline gelecek olan bu ba
rınağın 1971 programına alınmasına yardımcı 
olmasıdır. 

Sözlerime burada son verirken grupum 
adına saygılarımı sunar, bütçenin Türk Mille
tine hayırlı olmasını dilerim. Bütçe, uygulıya-
caklara başarılı olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Küçük, teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, 35 nci Birleşimin ikin

ci oturumuna, saat 20 yi 10 geçe toplanılmak 
üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanmca S. Ü.), Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — Sayın senatörler 35 nci Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3; Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayısı: 
1288) (Devamı) 

I 
Sİ : 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTCE-

2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1970 
y-ıh Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/15; Cumhuri
yet Senatosu 1/1040) (S. Saym : 1300) (Deva
mı) 

BAŞKAN — Program gerecinee 1970 malî 
yılı Bütçesi müzakerelerine başlıyoruz. Bayın
dırlık Bakanlığının ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü bütçelerinin tümü üzerindeki görüşme
lerde kalmıştık. A. P. Grupu adına Saym Salih-
oğlu, buyurunuz efendim. 

Bu arada sayın komisyon, sayın Hükümet, 
sayın Maliye Vekâleti temsilcileri hazır bulun
maktadırlar. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN SALİHOĞLU 
(Sakarya) — Saym Başkan, değerli arkadaşla
rım; 1970 yılı Bayındırlık Bakanlığı Karayol
ları Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde A. P. 
Grupu adına tenkid ve temennilerimizi yapa
cağız. Bu vesile ile grupum adına hepinize say
gı ve sevgiler sunarım. 

Aziz senatörler, Bayındırlık Bakanlığının 
görevlerini iki esaslı anabölümde mütalâa et
mek mümkündür. Bunlardan birincisi Ulaştır
ma sektörü dediğimiz Demiryolu ve limanlar 
inşaatı, hava meydanları ve akaryakıt tesisleri 
inşaatları, Kara Yolları Genel Müdürlüğünün 
yaptığı Devlet yolları inşaatları. 

2 nci anabölüm devlet ve kamu idaresine 
ait bina inşaatlarının yapımından ibarettir. 

Ben konuşmamda evvelâ Demiryolları ve Li
manlar Reisliğinin yapmakta olduğu inşaatları, 
onun arkasından hava meydanları, daha sonra 
devlet yapıları inşaatı ve en sonunda Karayolla
rı Genel Müdürlüğünü eleştirmeye tabi tutaca -
sız. 

680 
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Türkiye hudutları içinde bulunan kara par
çasının ulaştırma şebekesinin teessüsü zımnın
da hiç şüphesiz Osmanlı İmparatorluğundan 
bu yana gayreitöer sarf edilmiştir. Demiryolu in
şaatı olarak imparatorluktan bu yana yapılmış 
olan halen elimizdeki şebeke maalesef ömrünü 
ikmali etmek üzere bulunduğu ve son asrın tek
nik gelişmeleri karşısındaki motorlu araçlara 
tahammül edemiyecek derecede bir Demiryolu 
şebekesi elimizde bulunmaktadır. Aslında bu 
şebeke Fransızlar tarafından daha çok zama
nında yapılmış olup bu günkü teknik anlamda 
güzergâh dediğimiz yolun geçit çizgisi bugünün 
anlamına göre yine teknik nitelikten çok uzak
tır. Bunun İslahı ve ilâve Demiryolları yapımı 
şeklinde Bayındırlık Bakanlığının büyük çalış
ma ve gayretleri, proje hazırlıklarını büyük 
memnuniyetle müşahede ettik ve hakikaten şe
bekenin islahiyle beraber bu enfrastrüktür de
diğimiz temel yapı mevzuunda hakikaten çalı
şılmış, projeler hazırlanmış ama hiç şüphesiz 
memleketimizin bütçesi nisbetinde kendilerine 
yıllık ayrılan paralar ölçüsünde iş yapmaktan 
başka dairenin elinden elbetteki başka bir şey 
gelmez ve beklenmesi de zaten doğru değildir. 

Demiryolu mevzuunda halen Bakanlığın 
elinde bulunan üç büyük proje vardır. Bunlar
dan benden evvel konuşan arkadaşlarımın da 
bahsettiği gibi Pehlivanköy, Edirne ve Bulgar 
hududu hattı dediğimiz cidden büyük ve yapıl
dığı zaman memleketin ekonomisine, ulaşım 
şebekesine büyük faydalan olacaktır. Diğer ta
raftan istanbul Karayolu son zamanlarda bil
hassa büyük bir trafik kaydetmiş, bunu hafif
letici ve Demiryolu şebekesine intikal ettirme 
şeklindeki gayretleri ihtiva eden Gebze - Arifi-
ye çift hattı Demiryolu inşaatı hiç şüphesiz bü-
yök önem taşımaktadır. Ayrıca Tatvan - Van -
iran hududu hattı sayılabilecek ve hailen üze
rinde çalışılmakta olan inşaatlardır. 

iş programına ve dosyada ihale edilirken 
tesbit edilen sürede bitmesi icaheden kısımlar
da bitmemiş vaziyeti görmek mümkündür, 
ve arkadaşlarım da tenkid etmişlerdir. Ancak 
bu tenkidde inşaat meselesinin anaunsurları ve 
yapılmasındaki lâzımelerin neler olduğunu bil
meden hiç şüphesiz tenkidler biraz kavli müce-
rette kalıyor. 

Gebze - Arifiye çift hattında iş programına 
göre bir gecikme görülmektedir. Ancak bunun 

yine dairesinde değil beynelmilel devletler ara
sı anlaşmaların icabı olarak öteki hudut hatla
rına, bahsettiğim hudut hatlarına gayretin 
teksif edilmesinden doğmaktadır. 

Dairenin 10 yıllık ileriki yıllara şâmil bir 
perspektif içinde düşündüğü ve proje safha
sına getirme gayretinde bulunduğu Türkiye'de
ki halen demiryolu şebekesine ilâve oiaralk 
4 bin km. bir demiryolu şebekesi hazırlığı 
mevcuttur. Bununla mevcutların ıslahı ile be
raber yeni hatların ihdası da mevzuubahistir. 
Ancak bunun malî portesi tahminî rakam ola
rak 10 milyar lira civarındadır. Onun için bu 
kürsülerden tenkid ederken karşısındaki para
nın kaynağını da göstermejk zarureti vardır. 
Ezbere yapılsın, edilsin gayet kolay. Elbette 
biz Türkiye'yi şu anda Amerika'daki gibi ol
maya hangi Türk istemez, hepimiz isteriz. Ama 
bunları, plânlanmış ehemmi mühimme tercih 
edeerk, zaman içinde İnşallah kuvveden fiile 
çıkacaktır. 

Liman mevzuuna gelince, arkadaşlarım ha
kikaten Türkiye'nin 3 tarafı denizle çevrilmiş 
ama usun yıllar asırlar denizle kara müna
sebeti düşünülmemiş olacak ki bu meseleye 
'eğilmede tarihimiz içinde son 20 senelik bir me
sele olarak görülmektedir. Bilimisiniz ki bü
tün Türkiye'de halen mevcut rıhtımların tulü 
18 km. dir. Yalnız Hamburg limanında bu 50 
km. dir. Bu mesafeler bugünün meselesi de
ğildir. Bu, asırların, yıîiann ihmalinin bizi 
getirdiği şu noktadır. Ama iftiharla görüyo
ruz, 2 nci 5 Yıllık Plân ve onu takibedecek 
3 ncü 5 Yıllık Plânda bunlar İkinci 5 Yıl
lık Plânda düşünülmüş, ele alınmış 3 ncü 
Beş Yıllık ve hattâ 4 ncü Beş Yıllık Plânda 
İnşallah ikmali cihetine gidilecektir. Ancak 
bir noktayı belirtmek isterim: Balıkçı barınağı 
ve liman meselesinin ele vuzuha kavuşması lâ
zım, Devlet Plânlama Dairesi Rize'de balıkçı 
barınağı der, Devlet yetkilileri Rize limanı 
der. Bunların da sis perdesinden çıkması ve 
vatandaşın yapılacak şeyi net olarak bilmesi 
faydalıdır. Hükümetin bu hususa dikkatini 
çekmek isterim. , 

Balıkçı barınakları meselesi ve kıyılardaki 
köylerin kayıkçı, küçük kayıkların da barına
bileceği mendirek şeklindeki gayretlere daha 
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çok ehemmiyet verilmesi temennilerimiz .arasın
dadır. 

Muhterem senatörler; ulaştırma bölümü 
içinde Bayındırlık Bakanlığının Hava Meydan
ları ve Akaryakıt Tesisleri Dairesi hiç şüphesiz 
son asrın, son yılların hava seferlerini temin 
dsn uçaklardaki gelişmeleri dikkate alarak ha
va meydanlarını bu büyük uçaklara göre yeni 
şekillerde ıslah etmek gayreti vardır. Ancak bu 
yalnız bir kaç büyük ilimize inhisar etmektedir. 
Bunların hiç değilse diğer turistik önemi olan 
vilâyetlere de teşmili şayanı arzudur. 

Akaryakıt: Keza, akaryakıtın artık nakliye
si kamyonlarla değil, ekonomik bakımdan boru 
hatlariyle yapılmaktadır. Bunlara da önem ve
rilmesi tavsiyelerimiz arasındadır. 

Bayındırlık Bakanlığının ikinci bölümünü 
teşkil eden Devlet yapıları mevzuu çok önem
lidir. Ben de tenden evvel konuşan arkadaş
larım gibi grupum adına da şunu söylemek is
terim, hakikaten Devlet yapılarının tek elden 
yapılması ve buna en müsait, elin de çok uzun 
yıllardan beri, Osmanlı İmparatorluğu zama
nından beri meydana gelmiş bulunan ve tek
nik potansiyeli hiç bir daire ile ölçülemiyecek, 
hiçbir bakanlıkla ölçülemiyaeek üstünlükte 
bulunan Bayındırlık Bakanlığı eliyle yapılması 
tavsiyelerimiz arasındadır. 

Devlet yapılarının bu şekildeki durumu 
ıson 1869 dan bu yana hakikaten bir ilerleme 
de kaydetmiştir. Bundan evvel Bayındırlık 
Bakanlığı eliyle yapılmıyan Beden Eğitimi fa
lan gibi birtakım müesseseler artık Bayındırlık 
Bakanlığına bunları devretmiş ve ihtisas ba
kanlığı olan bu Bakanlık marifetiyle bunlar 
3rapılmakfcadır. 

Okul inşaatlarına gelince : Arkadaşlarını 222 
sayılı Kanun esasen bu okulların inşaatını Ba
yındırlık Bakanlığına vermiştir. 

Ancak zannediyorum 1961 veya 1962 yılında 
o zamanın Bayındırlık Bakanı ve Millî Eğitini 
Bakanı arasında yapılan bir protokol ile tah
sisatı Millî Eğitim Bakanlığında, İnşaatın yü
rütülmesi Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtı şeklin
de yürütülmüştür. Ben bunun tatbikatında da 
fiilen çalıştım. Bunun pratik hiçbir faydası ol
madığı gibi, ancak yapılan eserlere birtakım 
övünme payı, hissedar olmaktan öteye bir fay
danı da görülmemiştir. 

1969 yılı Bütçesinde bu tamamen, tahsisatı 
ile beraber Bayındırlık Bakanlığına devredil
miştir. Ama şimdi tenkid eden arkadaşlarım bir 
noktayı gözden ırak tutmuşlardır. Bu intikal 
edilirken o anda yapılmak şeklinden mütevellit 
meydana gelen birtakım mahzurlar 1969 tatbi
katında meydana çıkmıştır. Nitekim 80 milyon 
lira civarında yarım kalmış inşaatların ikmali, 
o yıl Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılmış. 
Buna mukabil yine de yapılan işler, programına 
uygun olarak tahakkuk etmiştir. Okulların ma
liyet bedelinde, «Emanet olarak yapıldığı za
man şöyle olur, ihale ile böyle olur.» (gerekçesi 
tamamen 'sakattır. Çünkü Bayındırlık Bakanlığı 
yine illerle, valilikler kanalı ile bunları yürütü
yor. Şayet köylü yardımı, katkısı olur ise bun
lar çeşitten ihale edilirken mütaahhidin istih
kakından 'değerleriyle birlikte düşülüyor. Bun
da hiçbir değişiklik yoktur. Sayın Atmaca arka
daşım bunları böylece bilsin. 

Muhterem arkadaşlar, bir de dış ülkelerde 
yapılan sefaret, konsolosluk gibi binalar, yine 
maalesef tam bir anlam içinde - yani Bayındır
lık Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında -
Dışişleri Bakanlığında teknik 'dairesi varmış. 
Ben de onu yeni duydum, bir paradoks vardır. 
Onun da Bakanlar arasında halli temennileri
miz arasındadır. Böylece kısa olarak değindi
ğim bu kısımlardan sonra Karayolları Genel 
Müdürlüğünün faaliyetlerine de bir göz atmak 
isteriz. 

Karayolları her zaman parlâmentoda övgüler 
ve sevgilerle gönüller yer etmiştir. Ama ben bir 
hususu söyliyeceğim. Ben de uzun zaman Ka
rayollarında çalıştım. Eski zindelik, eski ruh bi
raz kayboluyor gibi de geliyor bana. inşallah 
yeni Bakanımız, yeni 'Genel Müdürümüz bu ru
hu, bu övgüyü daimî olarak bu kürsülerden söz
cülerin dile 'getirmesini teminde devam eder
ler. 

Efendim Karayollarının şu kadar bin kilo
metre yol var. Şu kadarı stabilize, şu kadarı as
falt. Bunlar zabıtalarda çok olduğu için ben bun
ları bırakıyorum. Lüzumu da yok. Belli zaten 
Devlet yolu ağı 35 bin kilometre. 11 yolu ağı şu 
kadar kilometre, falan, falan. Ancak karayol
larının randımanlı çalışması meselesini düşünür
ken biraz hakşinaslık olarak dikkatimizi çeken 
bir husus toplu sözleşmeler ve benzeri sosyal 
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hakların temini ortaya çıktıktan sonra Bütçe
nin büyük bir çoğunluğu bu şekilde oraya trans
fer edilmektedir. Bu bakımdan Karayollarının 
tahsisatları verilirken Hükümetin, Parlâmento
nun bu noktaları dikkate almasında fayda var
dır. 

istanbul Köprüsü çok şükür geçen seneki 
müzakerelerimizden çok ileri merhalede bir mü
zakereye nıazhar olmuştur. Geçen sene burada 
muhalefet, «buna ne lüzum var, zenginler üze
rinden geçecek» diyorlardı. Bugün sadece şu 
dendi, «Toprak, tozlu yollar varken buna ne lü
zum var.» Eh bu kadarını da muhalefet tabiî ki 
söylüyecek. 

Arkadaşlar, istanbul Köprüsü, istanbul Köp
rüsü değildir, istanbul'un, Türkiye'nin sosyal ve 
ekonomik hareketini direkt olarak etkiliyen 
- Alpaslan arkadaşımın da söylediği gibi - istih
lâk pazarı olarak bütün 'Türkiye'nin merkezi 
olan istanbul, bir zengin arabası îgeçecek şeklin
de köprüyü bu manzara ile göstermek iyi ni
yetle izaihı mümkün olmıyan bir 'görüştür. (A. P. 
sıralarından bravo (sesleri) 

Köprü değişik şekilde deklâre ediliyor. An
lamak mı istenmiyor. Vesikalar alındığı halde mi 
böyle söyleniyor. Ben anlamıyorum. Bir nokta
da birleşmek lâzım arkadaşlar. Gerçi doğruyu 
söyliyeceğiz. Doğruyu tahrif edip takdim etmek 
vatanperverlikle 'de kabili telif değil zaten. Köp
rü, kimisi 'diyor, «3 milyara çıkacak.» Ama ne 
köprü. Kimisi diyor, «1,5 milyar liraya.» Resmî 
vesikalar elimizde. Köprü olarak istanbul Boğaz 
köprüsü - yani Ortaköy - Beylerbeyi arasında 
yapılacak bu bağlantıyı temin edecek köprü
nün maliyeti - çeşitlerine göre 350 milyon Tl. sı 
civarındadır. Ama (bunu böyle mücerret olarak 
köprü şu kadar demiyelim. Filhakika 1,5 milyar 
liralık bir yatırım yapılacak. Ama bu 1,5 mil 
yar liralık yatırım köprü değil, çevre yollan, 
muhtelif köprüler, 'viyadükler, Haliç köprüsü 
istimlâkleri, hepsini içine alan ve tondan sonra
ki maliyet bedeli 1,5 milyar liradır. Şöyle olmuş, 
böyle olmuş. Arkadaşlar, fizibilite raporları, he
saplar bundan daha randımanlı, (bundan daha 
rantabl bir yatırım olacağı neticesini vermiyor. 
Şöyle 'ki, düşününüz fbugün arabalı Vapurla ya
pılan karşılıklı seferler her arabanın, kamyonun 
belirli ücretlerle geçmesi şeklindedir biliyorsu
nuz. Şayet aynı para ile yani bugünkü arabalı 
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vapurun parası ile, ücreti ile geçme temin edi
lirse köprü kendini 8 senede amorte ediyor. Bun
dan daha iyi yatırım olur mu? Sonra deniyor ki, 
«Efendim köy yollarımız duruyor, köylü duru
yor.» Arkadaşlar, bunun parasını bize verenler 
feöyün yolunu yapın diye vermiyor ki... Para
yı veren İstanbul Boğaz Köprüsü için veriyor. 
Ve 70 milyon dolar kredi, hem öyle bir kredi ki, 
keşke böyle bulsak. 20 sene vadeli, ilk 5 senesi 
hiç faizsiz. Ondan sonra % 4,5 faizli. Aman ne
rede böyle verseler de bütün memleketi kalkın-
dırsak. Ama bunu veren münhasıran bu iş 
için veriyor. Onun için bunu böyle polemik 
mevzuu yapıp «efendim, ey köylü vatandaş se
nin yolun duruyor, görüyorsun» şeklinde bu 
kadar basit hale de irca etmek keza vatanper
verlikte uygun bir vaziyet olmaz. 

Aziz arkadaşlarım, anahatları itibariyle 
düşünce ve temennilerimiz bunlar. Burada bir 
hususa değineceğim. Hiç şüphesiz bütün bu 
yapılanlar insan dediğimiz mahlûkun daha 
iyi yaşaması, daha ferah hale gelmesini te
minden ibarettir. Yapacak olan da insandır. 

Şimdi personel meselesine değinmek lâzım. 
Bugün Bayındırlık Bakanlığında - tabiatiyle 
Karayolları Genel Müdürlüğü içinde - teknik 
personel bütün bunları kuvveden fiile çıka
ran esas dinamik kuvvettir. Teknik Personel 
arkadaşlarıma bir hususu müjdelemek isterim. 
BeHki biliyorlar da. Öteden beri arkasına düş
tüğümüz 228 sayılı Kanun Meclislerin her iki
sinden de çıkmıştır. Ve bununla birçok arka
daşlar Emekli Sandığında hizmet görmüş, bilâ-
hara Sosyal Sigortalara geçmiş veya tersi ol
muş, şeklindeki arkadaşlarımız bütün hak
larını alacaklardır. Ayrıca izin meselesi bi
liyorsunuz belirli hizmet süreleri içinde 25 
güne kadar çıkarılmıştır. Bunun yanında Per
sonel Kanunu içinde (henüz taslak halinde 
ama) bizi memnun eden cihet teknik personel 
ayrı bir ünite olarak ele alınmıştır. Binaen
aleyh «grev yapacağız, bilmem ne yapacağız» 
gibi asla mühendislere yakışmıyan bir yola 
gidilmesini tervicetmekteyiz. Arkadaşlarımız bu 
yollarda hiç şüphesiz, daima ne maksatla, ne 
gaye ile olduklarını idrakten hiçbir zaman âciz 
değiller. Bu mevzuu da söylemeden geçemiye-
ceğim. 

Bir de Türkiye'nin trafik kazaları hakkın
da bir - iki rakam söylemek isterim. Trafik ka-
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zalarmı etüt ve önleme cemiyeti başkanının 
bir makalesini okudum. 1938 yılından bu yana 
29 sene içinde memleketimizde bukubulan dep
remlerde 46 bin can kaybı olmasına karşı, 
1956 ilâ 1967 yılları arasında meydana gelen 
110 bin trafik kazasısında 20 bin kişi ölmüş, 120 
bin kişi yaralanmış ve sakatlanmış. Maddî ka
yıplarımızın değeri de 7 milyar lirayı aşmıştır. 
Şimdi böyle bir problem hiç şüphesiz büyük bir 
problemdir. Bunun üzerine yine teşrii organ 
olarak biz daima yardımcı olacağız. Mutlak 
surette ehliyet meselesini ciddî ellere vermek 
lâzımdır. Bugün hepimiz biliyoruz, ehliyetin 
maalesef hiç bu işin ehli olmadığı halde alın
ması ve almak mümkün olmaktadır. Bunlar 
önlenmelidir. Vatandaşın can ve mal emniye
tini mutlak surette düşünmek ve öne almak 
lâzımdır. Sayın Bakandan bu mevzuda hangi 
bakanlıkla müşterek ise bunun mutlak suret
te Karayollarının eline verilmesi ve ehliyet 
mekanizmasının emniyet kademesinin elinden 
alınmasında fayda mütalâa ederiz. 

Efendim, ben burada sözlerimi bitiriyo
rum. Zaten gece oldu. Hepinizi saygı ve sevgi 
ile selâmlarken Sayın Bayındırlık Bakanlığı 
mensuplarına ayrıca sevgilerimi sunar ve 1970 
bütçesinin Türk Milletine, memlekete, Ba
kanlığına hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın senatörler şimdi şahısları adına söz 
talebeden muhterem senatörlerin adlarını sı
rası ile okuyorum efendim. Sayın Hamdi özer, 
Sayın Lütfi Bilgen, Sayın Cemalettin İnkaya, 
Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Sami Turan, Sayın 
Salih Tanyeri, Sayın İsmail Yeşilyurt, Sayın 
Halil özmen, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu. 

Sayın Hamdi özer buyurunuz efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler ve sayın Bayındırlık Bakan. 
lığının güzide mensupları. 

Bir memleketin bayındır hale getirilmesi, 
o memleketin çeşitli bölgelerinin çeşitli ince
lemelerle bir tercih sırasına tâbi tutulması 
gerekmektedir, ölçümüz sosyal, ekonomik ve 
kültürel olmalıdır. Bölge diyoruz, bölgecilik 
diyoruz. Bu elbete ki yasaktır. Fakat hakta 
eşitsizlikle yasaktır. Devirlerin önünde sü

rüklene sürüklene yığılan ve bir dağ kütlesi 
haline gelon, sefaletten, mahrumiyetten yapıl
mış bir dağ kütlesi haline gelen Doğu bölgele
rimizi tebarüz ettirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, asırlardan beri çe
şitli hükümetler gelmiştir, nazırlar gelmiş bu 
bölgeye nezarette bulunmamış, vekiller gelmiş, 
bu bölgenin vekâletini almamış, bakanlar gel
miş bu bölgeyi görmemiştir. Ancak, şu kısa dev
relik demokrasi safhası içinde şimdiye kadar 
bir devlet başkanının veyahut bir hükümet baş
kanının adımını atmadığı Hakkâri ilimize Sayın 
Başbakanımız gitmiş, durumlarını görmüş ve 
oradaki Doğu illerinin dertlerine âdeta tam mâ
nası ile vâkıf olmuştur ve onun üzerinde bütün 
hassasiyeti ile durmaktadır. Biz demiyoruz bu 
sefalet ve buhran dağları birdenbire yıkılsın, 
asfaltlarla güllük gülistanlık bir hale getirilsin. 
Bunu istemek için izan ve vicdanlı olmak gere
kir. İzanımız ve vicdanımız böyle imkânı olmı-
yan şeyi zaten talebetmez. Vicdan diyoruz ar
kadaşlar, vicdanlar kanaatlerini daima doğru 
olarak ifade ederler. Fakat onun tercümanı olan 
dil çok defa dış tesirlere döner. Sayın muhalif
ler görüyoruz ki, vicdanlarının sesine dahi uy
muyorlar. Demin Salihoğlu arkadaşımız diyor 
ki, «biz onlara soralım, köprü meselesini» ben
de içimden geçirdim. Onlarla inşallah kısa bir 
zamanda köprünün üzerinde rasladığımız za
man soracağım. Niçin geçiyorsunuz, diyeceğiz. 

Arkadaşlar, bu köprü Türkiye'nin köprüsü, 
bu köprü dünyanın köprüsüdür. Bir memleket 
bir vücuda benzer. Yollar o vücudun kan da
marlarıdır. Bizim yurdumuzun kan damarında 
bir tıkanıklık vardır. Bugün o tıkanıklık bir 
ameliyat ile açılmaktadır. Vücudumuz faaliyete 
geçecektir. Ama, soruyorum, bu arkadaşlarımız 
bunu müdrik değil mi? Müdrik ama bir parti
nin tesiri altındadır. Arkadaşlar her zaman söy
lüyoruz parti yok, topyekûn Türk Milleti var
dır. Onun menfaatleri vardır. Onun için duygu
larımızda gayet samimî olmak gerek. 

Muhterem arkadaşlar, Doğu bölgesine diyo
rum, Doğu bölgesi orduya nefer, piyasaya amele 
imal eden bir fabrika olarak yaratılmamıştır. 
izmir'de, İstanbul'da ve Ankara'da hepiniz dik
kat buyurursanız, hamalların çoğunluğunu Do
ğu bölgesinin insanları teşkil etmektedir. Hele 
bunlardan çoğunluğu da Malatya'nın Pötürge 
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kazası teşkil etmektedir. 70 bin nüfuslu bir ka
sabada bütün köyleri ile beraber. Yılın altı ayın
da sefaletle mahsurdur. Sefalet surlarını, mah
rumiyet surlarını aşamadıkları için, kültür yok, 
sosyal durum zayıf, ekonomik imkân yok. Bu 
insanlar bizden ekmek istemiyor. Bu insanlar 
bizden hastane de istemiyor, âdeta okul da iste
miyor. Yol istiyor, bir tek yol. Yıllardan beri 
avutuluyor. Bir de bakıyorlar ki, bir uğultu ile 
yine kış geldi, yine yollar kapandı. Arkadaşlar 
Pötürge'nin hali fecidir. 70 Km. lik bir yol için 
70 bin insan. Birçokları sefaletle hayatlarına 
veda etmektedir. Birçok mezarlıklarına gidiniz 
ki, orada doktor yüzü görmeden ölenlerle dolu
dur o kabristanlıklar. Doktor gitmez, memur 
gitmez, öğretmen gitmez. Niçin gitmez. Yol yok 
diye. 

Arkadaşlar Pötürge, inliyor, feryadediyor, 
alâka bekliyor. Her sene 3 kilometre. 5 kilomet
re yapılmakla bu yol bitmez. Çünkü yol kulla
nılmadığı için o üç kilometre, 5 kilometre de si
linip gidiyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu insanlar zekidir, 
çalışkandır, demin arz ettiğim gibi, bunlar or
duda subay da olabilir, bunlar burada bakan da 
olabilir, bunlar burada devletin en yüksek ka
demelerinde vazife de alabilirler. Ama, neden, 
çünkü tıpkı yolları gibi onların bütün beden
leri de tahribedilmiştir, ne bakım, ne ilgi var, 
hiçbir şey yok. 

Muhterem arkadaşlar, bir de Malatya'nın 
Hava Alanı durumu vardır. Hava alanının üze
rinde Van'a, Elâzığ'a, Diyarbakır'a uçaklar te
peden iner gider. 500 000 nüfuslu Malatya böy
le gökleri seyreder. Niçin, neden? 30 Km. uzak
ta bir NATO üssü vardır, süngüler arasında va
tandaş oraya gider ve uçağa biner, uçak çok za
man da inmez, doğrudan doğruya transit geçer. 
Hasta inleye inleye geri döneceğini bildiği için, 
çok zaman o hava alanına da gitmez. 

BAŞKAN — Sayın Özer iki dakikanız var
dır, hatırlatıyorum. 

HAMDÎ ÖZER (Devamla) — Ah şu dakika
lar olmasa, dert çok. 

Muhterem arkadaşlar, hava alanı yapılmalı
dır. Sayın ilgililer diyor ki günde kaç kişi gi
der. Nasıl kaç kişi gider? Kaç defa sefere çıktı 
da uçaklar boş kaldı. Bunu nasıl anlıyabiliriz. 
Elâzığ'a kaç kişi gider, Van'a kaç kişi gider, Di
yarbakır'a kaç kişi gider. 

FERİD MELEN (Van) — Van'a çok gider. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ama, yine 

Malatya'dan geçer. 
Muhterem arkadaşlar, ben Van, Malatya, 

Elâzığ şu bu ayırdetmiyorum. Hepsi bizim g'âz-
böbeğimiz, hepsi bizim bağrımızdır. Fakat, 
Malatya niçin geride kalsın, neden ihmal edil
sin. Hinterlandı çok büyük. Sivas'da istifade 
ediyor, Maraş ta, Adıyaman'da Elâzığ'da bu 
bakımdan. Yoksa ben Malatya deyip de Van'ı 
ayırdetmiş olmuyorum. Katiyen böyle bir şey 
hatıra gelmesin. 

Sonra arkadaşlar, bir istasyonumuz vardır. 
senede birkaç kişi orada ölür. Çünkü yeraltı 
geçidi yoktur. Karşıdan gelen demiryolu üze
rinden geçer ve trenle çarpışır yok olur. Bir 
yaya geçidi olması lâzımdır, o da yoktur. 
Çok kıymetli, çok değerli, çok çalışkan 
bir Bakanımız var, biz ondan mutluyuz. 
Her parlömantere bir tane form gönder
di O formda parlömanterlerden tercih sırasını 
istiyor. Elbette bu tercihin bir anlamı vardır. 
Bu bakımdan ehemmi mühimme tercih edece
ğine ve elbette kendilerinden imkânsız bir şey 
istemiyeceğimize de inanmalarını diliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesinin, memleketimiz ve milletimiz için 
hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan diler, 
hepinize ve sayın mensuplarına en derin hür
metlerimi sunarım. (Alkışlar) 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Özer teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Bilgen buyurunuz. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; Bayındırlık Bakanlığı ve ona 
bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi üze
rinde çok kısa olarak birkaç noktaya temas 
edeceğim. 

Ancak bunu söylemeden evvel, Sayın Hamdi 
Özer arkadaşıma küçük bir serzenişte buluna
cağım. İstanbul köprüsü yapıldığı zaman bizi 
geçirmiyeceklermiş. Bu şakayı tabiî ciddiye al
mak mümkün değil ama, İstanbul köprüsü Tür
kiye'nin köprüsü olacaktır. Bu bir tercih me
selesidir. 

Salihoğlu arkadaşımız da buna muhalif olan
ları ihanetle suçladılar. Bu doğru değil. Vak
tiyle Mersin'de 15 - 20 sene evvel bir silo ya-
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pılmıştı. Ona muhalefet edenleri de o günün ik
tidarı ihanetle suçlamışlardı. O zaman 130 mil
yona malolan silo, ihracat için yapılmıştı, buğ
day ihracedecektik. Daha o günden beri bir 
kuruşluk buğday ihracedemedik ama, yalnız o 
silonun Türkiye'ye birkaç milyon liralık ba
lam masrafı meydanda. O zaman denmişti ki, 
bu beton yığınağına harcanacak para iîe İçel 
vilâyetinin bütün köylerinin yolu, suyu elek
triği yapılabilirdi. Bugünkü değeri 500 milyon 
liradır. Bu bir tercih meselesidir. Bugünün ik
tidarı İstanbul köprüsünü tercih etti, biz de 
başka bir şey yapardık, diyoruz. Bunun iha
netle, köprüden geçmeme diye bir my yok. 
Yalnız Haindi Özer arkadaşını hatırlarlar M, §u 
her gün tuttukları not kâğıtları da îzmit Kâ
ğıt Fabrikasından gelmektedir. 

Devlet Karayolları hakikaten Türkiye'de 
başarıya ulaşan kuruluşlardan biridir. Her ne 
kadar gittikçe daha pahalı çalışan bir kuruluş 
haline geimekteyse de, bunun çaresi bulunabi
lir kanaatindeyiz. Ciddî bir etüt ve cesur ted
birlerle bu husus halledilebilir. Asıl mesele pren
sipte ve kuruluştaki isabettedir. Kuruluşundan 
beri pek çok Devlet yolları, illerarası yollar, 
ilçelerarası yollar hemen tamamen bitmiş, na
hiyeleri bağlıyan yollan seviyesine gelmiş bu
lunduğumuz halde, İçel vilâyetinin Gülnar ilçesi 
maalesef ile bağlı asfalt yola sahip değildir. 
Yıllardan beri her nedense Gülnar ilçesine Dev
let Karayolları el atma sırasını bir türlü bu
lamamıştır. Silifke - Gülnar arasını bağlıyan yo
lun kaba inşaatında 10 - 15 Km. kadar bir me
safe kaldığı halde, senelerdir bu eksik kısım, 
çok da masraflı olmadığı halde, ikmal yerine 
ihmal edilmiştir. Gerçi, Gülnar - Zeyne üzerin
den Mut - Silifke yoluna bağlanan yol, stabilize 
duruma gelmiştir. Fakat bir şanssızlık eseri, ge
çen sene İçel'de vukubulan sel âfeti dolayısiyle, 
Mut - Silifke yolu Kargıcak - Keben mevkiinde 
tamamiyle kaymış, bir senedenberi yapılan etüt
ler bu vadi yolunun dağlara atılmasının zorun
lu olduğu sonucuna götürmüştür. 

Karayolları geçen seneki âfetlerde hakika
ten üzerine düşen vazifeyi süratle yapmış, yı
kılan köprüleri, bozulan yollan tamir etmiştir. 
Bu bakımdan Karayollan Genel Müdürlüğüne 
ve 5 nci Bölge mensuplarına teşekküiTİ bir borç 
bilirim. 

Devam etmekte olan Mut - Silifke yolu Ke
ben - Kargıcak bölgesinde kayma etütleri yo
lun yerinde kalmasını uygun bulsa bile bu yolu 
iptal edecek başka bir sebep vardır. 

Silifke'yi ve Silifke ovasını selle tehdideden 
Göksu üzerinde 1983 yılında bir baraj etüdü 
başlamıştı. 

Keban semtlerinde yapılması mutasavver 
bu baraj 200 metreden fazla yükseklikte, en 
büyük enerji kaynağı, su deposu, sel önleme 
vasıtası olacaktır. Keban'dan sonra Keban ba
rajı Türkiye'nin en büyük barajlanndan biri 
olacaktır, inşallah. Bu etütler devam etmekte
dir. Müspet karara varıldığı zaman Mut - Si
lifke vadi yolu tamamiyle bu barajın suyu al
tında kalacağı için şu anda Gülnar - Zeyre 
üzerinden Mut - Silifke yoluna bağlanan yol 
da işe yaramıyacaktır. Bunun için şu anda Si
lifke - Gülnar yolunu eksik kalan 10 -15 kilo
metrelik kısmının süratle yapılmasiyle bera
ber, Gülnar ilçesinin en mühim iktisadi yolu 
olan Gülnar - Gilindire yolunun mesafesi şim
diki âdi yolla 30 Km. dir. Karayolu standart
larına indiği zaman 20 - 25 Km. arasında ola
cağı söyleniyor. 

Gilindire , Gülnar'ın iktisadi dayanağıdır. 
Saten sahilden Antalya - Mersin asfalt yolu 
geçmektedir. 20 - 25 Km. lik Gülnar - Giiindi-
ra yolu açılırsa hem ilçe vilâyetle ve komşu 
ilçelere bağlıyacak, hem de ilçenin gelir kay
nağı olan sahildeki nıünbit ve sulak vadilere 
irtibat kurulacaktır. Gülnar ilçesi nüfusu çok 
az artan ilçelerimizdendir. Çünkü bu yolsuzluk 
dolayısiyle iktisadi kalkınmasını yapamıyan 
halk başka yerlere iş bulmak için göç etmekte
dirler. Gülnar - Gilindire iktisadi yolu açılırsa 
ora halkı başka yere göç etmiyecek ve Türki
ye işsizler ordusunu besliyen bir kaynaktan 
kurtulacaktır. 

Mut ilçesinde karayolu programına bağlı 
olan Çömelek yolu her nedense, Karayollan 
ile Y. S. E. arasında futbol topuna döndürül
müştür. Mut - Çömelek - Mağra nahiye yolu 
hakikaten Karayollanna geçtiyse - ki öyle bili
yoruz - mutlaka başlanmalıdır. Değilse Y. S. E. 
Müdürlüğü ile alıp yapmalıdır. Bu mevzu mut
laka halledilmelidir. 

Anamur ilçemizi Ernıenek'e bağlayan yol 
biran evvel Karayollan plânına alınıp hem Er-
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menek'i kış aylarında kapalı durumdan kur
tarmak, hem de, Anamur'un Kuzey platfor
mundaki iktisadi kaynağına bağı temin edil
melidir. 

Silifke tarihî tasköprüsünün genişletilmesi 
projesini memnunlukla karşılamaktayız. Sa
yın Bakandan ve Karayolları teşkilâtından bu 
köprü genişletilmesinin 1970 yılında mutlaka 
gerçekleştirilmesini istiyor ve inanıyoruz. 

Sayın Bakanım, yoldan mahrum olduğunu 
yukarda anlattığım Gülnarlılar gerek bize, ge
rekse iktidara mensup Parlömanter arkadaş
larımıza hep şunu söylüyorlar : Gülnar'ı içel'
den ayırıp İsparta'ya bağlayınız. Çünkü 
orada bütün köy yolları bile asfalt olmuş, bel
ki böylece biz de asfalt yola kavuşuruz; derler. 

Bu espriyi anlamamak mümkün değil, müm
kün olmıyan ise İsparta'ya Gülnar'ı bağlamak
tır. Kolay ve mümkün olanı ise Gülnar'ın as
falt yolunu yapmaktır. 

Sayın Bakandan ve Karayollarından bilhas
sa bunu istirham ediyor ve güveniyorum. 

Biraz evvel de, Hamdi Bey arkadaşımın da 
bahsettiği gibi, Sayın Bakanımız, kendisini teb
rik ettim, yeni bir yola girdiler. Tercihlerimizi 
istediler. Fikirlerimizi kısmen bildirdik, kısmen 
bildireceğiz. Bunda muvaffak olacaklarını sanı
yorum, destekliyeceğiz kendilerini. 

Mahalli dertlerimizle vaktinizi almak sorun
da kaldım. Bu ilçeler halkın?n feryadı beni bu
na zorladı. Hoş göreceğinizi umarım. 

1970 yılı bütçesinin Bayındırlık Bakanlığına, 
değerli Karayollarına bu vesile ile de Türk Mil
letine hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen teşekkür ede
rim. Sayın İnkaya. Buyurunuz efendim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; 15 dakika içe
risinde Bayındırlık Bakanlığı gibi yurt kalkın
masında önemli görevler yüklenmiş bir Bakanlı
ğın bütçesini ve genel politikasını eleştirmek 
mümkün değildir. Ancak ben, bu vesile ile, 
bâzı küçük ve önemli meselelere değinmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçesini görüş
mekte bulunduğumuz Bayındırlık Bakanlığı ve 
Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü
nün hizmet kapsamı yurdumuzun tüm ulaştır

ma faaliyetlerinin alt yapısını teşkil eden ka
rayolları, demiryolları, limanlar, barınaklar, ha
va meydanları ve limanları, akar yakıt tesisleri 
ile Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait bina
ların yapılması ve belodiyelerce yaptırılacak 
binalarla ilgili büyük proje ve keşiflerin tasdi
ki ve bütün yapı işlerinde kullanılacak tüzük, 
yönetmelik ve şartnamelerin tanzimi olarak be
lirtilebilir. 

Görülüyor ki, yurt kalkınmasının alt yapı
sını teşkil eden bu önemli hizmetler, Bayındır
lık Bakanlığı teşkilâtının omuzlarına yüklen
miştir. 

Hizmetlerin iyi görülmesi ise, idareye gerek
li ve yeterli imkânların sağlanması ile olur. 

Bıı imkânlar ise : 
1. Hizmetlerin hukukilik içinde görülmesi

ni ve (yetki - mesuliyet) dengesini temin ede
cek mevzuat. 

2. Maddi kaynaklar para, araç ve gereçler, 
3. Yukarda saydığım imkânları en ran-

tabl ve dengeli şekilde yurt yararına hizmetle
rin ifasında teknolojik ilerlemeyi temin edecek 
yetişmiş insan potansiyelidir. 

Bu üç imkân yönünden Bayındırlık Bakan
lığım eleştirecek olursak, hiç de memnuniyet ve
rici bir tablo ile karşılaşmıyacağımızı ifade et
mek isterini. 

Sayın senatörler; 30 sene evvel, o günün 
şartlarına göre hazırlanmış bir Teşkilât Kanu
nu ile bu günün, yani çok ileri bir teknolojik 
gelişme kaydetmiş dünyada yurdumuzun bayın
dırlık sorunlarını yeterli şekilde halletmeye im
kân yoktur. 

0 halde her bütçe görüşmelerinde tekrarla
nan bu mevzuat yetersizliğini süratle halletmek 
icabetmektedir. Daha sonra bünyede yapılma
sı icabeden yeniden düzenleme ile de bayındır
lık hizmetleri, kaliteli, süratli ve yeterli olarak 
yurt kalkınmasında yerini alacaktır. 

Hizmetlerin iyi görülmesi için ikinci olarak 
para, araç ve gereçlerden bahsetmiştim. 

1 nci ve İkinci Beş Yıllık Plânları tetkik et
tiğimizde, problemler gayet iyi teşhis edilmiş 
hedefler isabetli olarak yerine oturtulmuştur. 
Fakat büyük bir üzüntü ile ifade etmek isterim 
ki, bütçe imkânları bunlara göre tefrik edilme
mektedir. Bu tutumu plânlı kalkınma fikriyle 

j ve ciddiyetle kabili telif görmemekteyim. 
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Bayındırlık Bakanlığının hangi Reisliği ve 
Genel Müdürlüğüne giderseniz gidiniz hizmetler 
iyi bir plân ve programa bağlanmış olmakla be
raber, para kifayetsizliği araç - gereç noksanlı
ğı hizmetin kaliteli, süratli görülmesini aksat
makta ve rantabilitesini düşürmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; dünyada her şey 
bir denge esasına dayanır. 

Hizmetlerin gereği gibi yerine getirilebilme
si için de para, araç, gereç ve bunları kullana
cak insan dengesini kuramazsanız problemleri
nizi iyi halletmeye, hizmeti rantabl kılmaya im
kân yoktur. Bundan da yurdumuz zarar görür. 

Muhterem arkadaşlar; bilhassa Bayındırlık 
Bakanlığında hizmetleri, büyük çapta, teknik 
elemanlar görür. 

Teknik elemanlarının ayrı bir kanunla bü
tün haklarının sağlam bir esasa bağlanması yu
karda arz ettiğim hizmet dengesini sağlıyacağı 
inancındayım. 

Sayın senatörler, bu umumi mâruzâtımdan 
sonra, Bayındırlık Bakanlığına bağlı kuruluş
lar üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait bina
ların yapılması ve mülhak bütçeli idareler, özel 
idareler ve belediyelerce yaptırılacak binalarla 
ilgili büyük proje ve keşiflerin tasdiki ve bütün 
yapı işlerinde kullanılacak tüsük - yönetmelik 
ve şartnamelerin tanzimi görevini yapan Yapı 
ve imar İşleri Reisliği, son samanlarda yurt 
gerçeklerine uygun bir çalışma düzeni içine gir
meye başlamıştır. 

Bu hususu memnuniyetle ifade ederken, bu 
Reisliğin hizmetlerini geniş çapta aksatan 2490 
sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu ile 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun bu gü
nün gerçeklerine uymayışı karşısında Reisliğin 
hizmetlerini süratli ve emin yapamadığı inancı 
içindeyiz. Bu itibarla yeni kıymetli Bakanımız
dan 2490 sayılı Kanun ile, kendi Bakanlıkları 
ile ilgili olmamakla beraber, 1050 sayılı Muha
sebei Umumiye Kanunu hakkında Bakanlığının 
ve bilhassa Yapı ve imar işleri Reisliğinin da
ha rantabl ve süratli çalışmasını temin edecek 
kanun tekliflerini süratlendirmesini rica ede
rim. 

Ayrıca, maalesef memleketimiz halen gele
neksel yapı usulleri ve yapı malzemesi tatbikatı 
içindedir, ileri Batı ülkelerinde bu usuller çok

tan terk edilmiş ve yapı malzemesi sahasında 
çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığının da bu ileri inşa 
usullerini ve yapı malzemesi tekniklerini en kı
sa zamanda yurdumuzda uygulama sahasına 
intikal ettirmesini önemli bir hizmet olarak ifa
de ve ümidetmek isterim. Bunun için de Yapı 
ve imar işleri Reisliği bir Umum Müdürlük ha
line getirecek gerekli imkânlara kavuşturulma
lıdır. 

Demiryolları ve Limanlar Dairesi Reisliği 
ile Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri Re
isliğinin faaliyetlerini de burada takdirle kar
şılamak isterim. Yukarda arz ettiğim hususlar 
aynen, bu reislikler için de söylenebilir. Aynı 
imkânlara bu reislikler de kavuşturulmak sure
tiyle hizmetlerinde daha olumlu sonuçlar alına
bileceği inancını bu vesile ile ifade etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, Karayolları mevzu
unda da bâzı hususlara değinmek istiyorum. Bir 
memlekette yol iç şebekesinin yapımı ve ıslahı 
o memleketin ekonomik kalkınmasının en tesir
li vasıtalarından birisi olarak telâkki edilir. 
Ulaşım, alt yapı, gelişmenin muharrik eleman
larından rakipsiz bir tanesidir. Gelişmenin di
ğer vasıtaları ile bu alt yadının ahenkli bir se-
kilde, geciktirilmeden veya vaktinden evvele 
alınmadan gerçekleştirilmesi, gelişme halinde 
olan memleketlerin earıımlularımn en önemli idi
dir, Yol şebekesinin durumu ile bir memleketin 
ekonomik gelişmesi, birbirine çok bağlıdır. Mü
hendisler için bir yol yapmak ekseriya basit 
bir iştir. Fakat bunu ekonomik ve sosyal opti
mum endişesi ile tasarlamak, gerçekleştirmek 
ve korumak asıl düşünülecek husustur. Her 
memleket kendi ekonomik ve sosyal ortamına, 
tabiî kaynaklarına, iklimine sıkı bir şekilde bağ
lı olarak özel sorunlara sahiptir. Dünya reka
beti içinde, her biri kendi arzusuna göre yaptığı 
gelişme plânlarında as çok somutlaştırılmış 
eğilimlere sahiptir. Bu sorunlar arasında yol şe
bekeleri anlayışı aynı şekilde kendisine hastır. 
Fakat, önemli olan bir taraftan her memleketin 
kendi tesbit ettiği amaçlara uygun olarak sa-
hioblması gereken yol politikası, diğer taraftan 
bir yol politikası tesbiti yönünden bilhassa İkin
ci Dünya Savaşından sonra büyük gelişmeler 
kaydedip, bu konuda keyfiliği geniş çapta azalt-
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mış olan modern analiz metotları arasında bir 
kesin karara gitmektir. 1 . 3 . İ950 tarihinde 
5539 sayılı Kanunla kurulmuş olan Karayolları 
Umum Müdürlüğü yukarıda arz ettiğim iki gö
rüşün etkisi ile doğmuştur. Uzun yıllar teknik 
bir çalışma ile Türk ekonomik ve sosyal haya
tına önemli katkılarda bulunan Karayolları Ge
nel Müdürlüğü, en çok övüneceğimiz ve gurur 
duyacağımız müesseselerimizden biriydi. Şah
san, çok kısa da olsa, içinde hizmet verdiğim bu 
kuruluş, memlekete hizmet yarışında gönüllü 
insanların toplandığı bir ocak olmuş ve karayol-
culuk ruhu vatan sathını kucaklamış idi. Fakat 
üzülerek arz edeyim ki, bugün bu ruh muhte
lif sebeplerle kaybolmaya yönelmiştir. Eski di
namizmini ve teknik çalışma gücünü kaybetme 
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Belki bu tarihî 
bir tekâmül meselesidir. Maksimum noktaya 
vardıktan sonra, geriye dönüştür. Buna fırsat 
vermemek, yeniden bu ocağı ateşlemek icabet-
tiğini ifade etmek isterim. Bu vesile ile ifade 
etmek isterim ki, sayın yeni Bakanımızın ve Ka
rayollarının çok kıymetli yeni Genel Müdürü
nün, bu ocağı ateşliyeceği ümidini de burada 
ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Karayolları Bütçe
sini gözden geçirdiğimiz zaman görüyoruz ki, 
cari harcamalarda büyük bir artış tesbit ediyo
ruz. 1967 - 1963 yıllarında % 5 nisbetinde olan 
bu cari harcamalardaki artış, 1968 - 1969 yılın
da %28,5, 1969 - 1970 yılları içinde, bu bütçede 
de yine bu hadler içerisinde olduğunu görüyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın İnkaya iki dakikanız var, 
hatırlatıyorum efendim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Sa
yın Başkan, iki dakikaya sığması mümkün değil. 
Birkaç dakika daha rica edeceğim. Beş dakika 
efendim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın Ha
tip beş dakika fazla bir zaman talebediyorlar; 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın 
inkaya. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Karayolları bu görüntüsü ile pahalı bir idare 
haline gelmiş intibaını vermektedir. Neden pa
halı idare haline gelmiştir? Çünkü, Karayol

ları Teşkilât Kanunu der ki: Genel Müdürlüğün 
görevi; ekonomik ve teknik etütler yaparak, yol 
ağlarını tecbit etmek ve öncelik sahalarına göre 
programa bağlamaktır. Şimdi Genel Müdürlü
ğün bu esaslara göre yaptıracağı programlar da, 
yine üzüntü ile müşahede ediyoruz ki, öncelik 
sırasına, priyorite esasına riayet yok. Yıllık 
programlan bitirmeyi hedef almıyacak şekilde 
bir program tanzimi yapılıyor. Programa göre 
iş değil de, ise göre program, gelin parası gibi 
para dağıtmak, işleri küçük parçalara bölmek 
gibi mahzurlar, yüzünden ve buna ilâveten daha 
çok emanet işe karayollarının ,kaymış olması 
- ki bugün 'bu nisbeti ben tahminlerinde yanıl
mıyorsam; % 75 emanet, % 25 ihaleli şekilde 
hizmetlerini görmektedir. Böyle bir hizmet gö
rüsü, böyle bir hizmet anlayışı personelde, işçi 
miktarında bir kabarma meydana gtiriyor ve bu 
da toplu sözleşmelerle, toplu sözleşmelerin ge
tirmiş olduğu malî külfetlerle bütçeye intikal 
ediyor ve bu suretle emanet hizmet görmeyi hâ
kim kılmak suretiyle, Karayolları pahalı bir ida
re görüntüsü içine giriyor. O halde Karayolla
rının işleri emanet yapmaktan ziyade, ihaleli bir 
sisteme, ihale esasına dönüşmesi bu pahalı idare 
görüntüsünü silmiş olacaktır. 

Ayrıca bütçe .güc dengesini sağlamalı ve 
program1 ar da buna göre yapılmalıdır. Yani, 
bütçe imkânları ne ise, güc ne ise ona göre bir 
program yapmak gerek. Halbuki Karayolları 
programlarında son zamanlarda görüyoruz ki, 
bütçe imkânlarının dışına taşmak veyahutta 
bütçe imkânlarını birçok projeye tevzi etmek 
suretiyle bir çalışma programı hazırlaması ve bu 
suretle imkânlarını dağıtmış olması karayolları 
hizmetlerinin pahalı şekilde neticelendirilmesine 
âmil oluyor. Ayrıca her sene karayolları ek öde
nek alır. Bu ek ödenek alması iyi program ya
pılamamasının da bir delili olarak gösterilebilir. 

Ayrıca karayolları politikasında bir iki hu
susu öğrenmek bakımından şu hususlara değin
mek istiyorum. Karayolları ekspres yollar yap
maktadır. istanbul - Ankara arasında bir eks
pres yola başlamıştır. Bugün dünyada iki ekol 
vardır. 

1. Bu gibi ekspres yollardan para almak, 
bir de almamak. Bizim bu yapacağımız yoldan 

I karayolları para alacak mıdır, böyle bir şey 
| düşünüyor mu? Yoksa para alma mevzuu yok 
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mudur? Yoksa Türkiye'deki ulaşım hizmetleri 
büyük imkânlar istemektedir. Bu husus da ka
rayollarının düşündüğü kaynaklar var mıdır? 

Ve bir de, yine takdirle karşılamak ve ayrıca 
daha fazla üzerine eğilmek icabeden bir konuya 
değineceğim. Yol yapım makinalarında yerli 
imalât nisbetinin gün geçdikçe artmış olması 
karayollarını burada takdirle yâdetmemize ve
sile teşkil ediyor. 

Ayrıca bu trafik ve ulaşım meseleleri, prob
lemleri Karayollarınca önümüzdeki yıllarda her 
halde daha ciddiyetle ele alınması icabedeeek 
konular olmaktadır. Çünkü İkinci Beş Yıllık 
Plânda karayolu taşımacılığı, özelikle, yük tap
masında bir düzensizlik içindedir. Aşırı rekabet, 
taşıma ücretlerinin normalin çok altına düşmesi
ne ve dolayısiyle aşın yükleme yapılmasına yol 
açmaktadır. Taşıma büyük çapta karayolu ta
şımacılığına kaymaktadır. Karayollarını kulla-
nanlarca; yol yapım ve bakım masraflarına ye
terince katılmamasını bu eğilimi artırmaktadır. 
ve bu surette Türkiyede karayolları ulaşım im
kânları diğer ulaşım vasıtalarının aHeyhine, ula
şım imkânlarının aleyhine gelişmektedir. Bu, 
gelişme ulaşım şartlarını dengeli bir hale getir
meyi karayollarının ilerde yapacağı gayretli ça
lışmalara bağlı olduğunu ifade eder, bu vesile 
ile hepinizi hürmetle 'selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın tnkaya teşekkür ederim 
efendim. Sayın Ucuza-I buyurunuz efendim. 

ÖMEE UCÜZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım; Bayındırlık Bakan
lığının 1970 bütçesi üzerinde, söz almamın yegâ
ne sebebi, gerek Bakanlık ve gerekse Bakanlığa 
bağlı Karayolları teşkilâtında çalışan memleke
timizin güzide evlâtlarına teşekkür içindir. 

Muhterem arkadaşlarım; ismi üzerinde Ba
yındırlık Bakanlığı, Türkiyenin mamur ve imar 
edilmiş bir duruma gelmesi için kurulmuştur. 
Kurulduğu günden beri büyük hizmetleri ol
muştur. Eserleri de meydandadır. Tabiî bu hiz
metler bütçenin sağladığı imkanlarla muvazi 
şartlar altında gitmektedir. Türkiyenin hakika
ten imar edilmesi büyük meblâğlar istiyen bir 
meseledir. Türkiye, gerek yollar itibariyle, ge
rek limanlar itibariyle, gerekse hava meydanlan 
ve demiryolu itibariyle daha büyük hizmetlere 
muhtaç ve hazır durumdadır. Bu bakımdan ge
rek Bakanlık olarak, gerekse Karayolları ola

rak uzun seneler milletin gönlünde yatan duru
mu yaratmak için bu müessesede çalışan arka
daşlarımızın daha çok çalışması, daha çok fe
dakarlıkla kendini hizmetine vermesi gerekmek
tedir. 

Sevgili arkadaşlarım; bir arkadaşım burada 
grup adına konuşurken neden okulların inşaatı 
Millî Eğitim Bakanlığının kontrolünden alınıp 
Bayındırdık Bakanlığı emrine verilmiştir, yolun-
aa bir beyanla tenkitlerde bulundu. Kendisi eği
timci bir arkadaştır. Ama benim bilebildiğim 
kadar Millî Eğitim Bakanlığı ve teşkilâtı sade
ce eğitim ve öğretim işleri ile meşgul olması 
gereken bir müessesedir, inşaat işlerine gelince; 
gayet tabiîdir ki, bu işleri yapacak Bayındırdık 
Bakanlığı teşkilâtıdır. Bu balamdan işler şöyle 
gecikiyor, böyle gecikiyor, yarım kalıyor iddiası 
yanında işi ehline teslim etmekte büyük fayda 
vardır kanaatimce. 

Sevgili arkadaşlarım, bir meseleyi tenkit 
ederken enine boyuna memleketin imkânlarını, 
memleketin kabiliyetlerini ölçmek lâzımdır. Ve 
her şeyin başında da imkânla beraber ihtiyaç
ları nazarı itibara almak şarttır. Türkiyede eli
mizde ki istatistiklere göre 1948 yılında 22 bin 
vasıta varken, bugün bu vasıta adedi 284 binin 
üzerine çıkmıştır. Bu durum Türkiyenin ikti
sadi yönden kalkınmasının büyük bir delilidir. 
Dünyada her gün artan vasıtalar elbet teki Tür
kiyede de bu ihtiyacı doğuracaktır. Bu bakım
dan 20 yıldan beri feragatla çalkan karayolları 
kendisine düsen vazifeyi bihakkın yerine getir
miştir. Benim kanaatim o ki, karayolları bün
yesinde çalışma azmi zayıflamış veya azalmış 
değildir. Bilâkis günden gime artmaktadır. Ama 
hizmetler merkezden muhite doğru yayılmıştır. 
Batı Anadoludan Doğuya doğru inkişaf etmiş
tir. Bu bakımdan yollardan gelip geçerken artık 
yapılmış rahat yolların üstünden geçiyoruz ve 
böylece Karayollarının hizmetinden uzak kaldı-
ğmız için Karayolları sanki hizmetinde bir za
yıflama durumuna girmiş gibi bir tutumun içe
risine girdiği kanaatini vermektedir. Elimizde 
istatistik rakamları vardır. İlimizde bütçenin 
imkânları vardır. Buna göre çalışmalar normal
dir. Yalnız ne varki, arkadaşlar Karayollarının 
elinde bulunan makiaalar yaşlanmış, yerine ye
nileri gelmediği için birtakım .mafeina ile yapı
lan hizmetler, ki Karayollarında hizmetler % 80, 
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% 90 makina ile yapılmaktadır, yeni makinalar 
gelinceye kadar tempo bakımından biraz azal
mıştır. Aslında çalışan insanlardan değil, iş 
gören araçların hizmet giremez bale gelmesin
den doğmuştur. 

Memlekette istihdam mevzuu mühim bir me
sele halline gelmiştir. Zannediyorum ki karayol
ları bir taraftan istihdam imkânlarını düşüne
rek işi emanet yolunda yürütme ile birlikte, bir 
kısım işleri de müteahhitlere ihale etmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım; yine konuşmalar sıra
sında mesele döndü dolaştı Karayolları mev
zuunda istanbul köprüsüne geddi, istanbul Köp
rüsü gerek iktisadi yönden, gerekse ihtiyaç yö
nünden mühim bir mevzu olduğu bu işin ele 
alındığı 'günden beri, memlekette her türlü mü
nakaşası yapılarak müsbet bir yolda tesbit edil
miş ve neticede bu ihale yapılmıştır. Şimdi bir 
şey arz edeceğim arkadaşlarım. Bu kürsüden 
Denizli'ye hava limanı istiyen bir arkadanım, İs
tanbul'un boğazında köprünün yapılmasını zayıf 
bulmasını ben anüıyamadım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza! iki dakikanız 
var, hatırlatıyorum efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim Başkan. 

Bu köprü yıkılmasın da köylere yol, köyle
re su, köylere okul yapılsın. Evet arkadaşlar, 
elimizdeki istatistikleri tetkik edersek görürüz 
ki, Adalet Partisi iktidarında 4 yıl içerisinde 
yapılan köy yolu, köy suyu, köy okulu adedi 
karşılaştınlırsa geçmiş devirlerden çok fazla
dır. Yani meseleyi bu noktaya getirirsek ikti
darda olarak yüzümüz aktır, millete karşı. Ama 
bir hastalıktır. 

Seyhan barajı yapılır. Porsuklar delecek 
Adana su altında kalacak deriz. Ama bugün 
Seyhan Barajı dePıinmenıiştir, Çulnırovanm sula
ma ihtiyacını karşılar. ÇJukurovanın elektrik 
ihtiyacını karsılar. Hem Türkiyenin en ucuz 
elektriğini de burası istihsal eder. Mersine li
man yapılır. Efendim taşlar sıraya diziliyor. 
Bu duvarlar çökecek burada liman olmaz, den
diği halde bugün Mersin limanı her gün Türki
ye'ye bir milyon lira gelir sağlamaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, büyük eserleri tenkid 
etmek çok giiçtür kanaatimce. Çünkü eserler 
meydana geldikten 'sonra tenkid eden bir top
lumu veya şahsı daima maheubeder duruma ge
tirmektedir. 

Ben vaktin darlığı sebebiyle sözümü bura
da kesiyorum. 1970 bütçesinin Türkiye'ye ve 
dolayısiyle Bayındırlık Bakanlığı ve Karayol
ları teşkilâtına hayırlı uğurlu olmasını diler, 
Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Ucuza! teşekkür ederim. 
C. H. P. grupu adına Sayın Gündoğan buyu

runuz efendim. Sayın Gündoğan 21 i 29 dakika 
g&çiyor efendim, konuşmanız 15 dakika efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; fevkalâde kendi
re özgü bir hastalığa müptelâ arkadaşımın 
ö. H. P. ni diline dolamadan.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir bardak 
su içinde müsaade ederseniz dalgalar yaratmı-
yalım. Sükûnetle devam eden bu 1970 bütçe mü
zakerelerini yine tatlı başladığımız gibi, tatlı 
devam ettirelim ve tatlı bitirelim. Rica ediyo
rum o sözünüzü geriye alın efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sözü
mü geri almam Başkanım. Çünkü söylenmiş sö
ze cevap verdim. Cevap hakkım tabiîdir. Yal
nız ben bir bardak suda fırtına koparmam. Fır
tına koparırsam denizde koparırım. O da benim 
irayumdur. Atfedersiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sataşma var 
söz, istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma dolayısiyle zatıâlinize 
söz verilecektir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi 
Millî Eğitim Bakanlığı eliyle yaptmlmayıp Ba
yındırlık BakarJlığı eliyle inşaat yaptırılmasının 
tenkidinde bulunan çok değerli Hüseyin Atmaca 
Arkadaşımın sözünü diline dolayıp, bu ten-
didde olumsuzluk bulan A. P. li sayın Senatö
re hemen cevap vereyim ki, bizzat mensubol-
duğu partinin iktidarının uygulamak istediği 
bir sistemden habersiz olarak kürsüye çıkması 
kendine de, mensubolduğu partiye de, zarar 
getirmiştir. Bilindiği gibi hazırlıkları çok es
kiden başlıyan, fakat iki yıldan beri hızlanan, 
son yılda da bir tecrübe uygulaması yapılan 
bütçe sistemi, yeni bir bütçe sistemi getirilmek 
istenmektedir. Bu bütçe sisteminin adına prog
ram bütçe denmektedir. Program bütçenin en 
büyük hususiyeti, maliyet esasına dayalı iş ya
pılması, yahut işlerin maliyetinin kesenkes he-
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saplanmasıdır. Maliyet hesaplarının yapılabil
mesi için de Devletin yaptırdığı bütün inşaa
tın, bizzat Maliye Bakanlığı tarafından âdeta 
teftişe tabi tutulurcasma, yerinde hesabının 
yapılmasıdır. Bu maliyet hesabının içinde yal
nız birim fiyatları meselâ, malzemenin piyasa 
fiyatı değil, belli zaman süresi içinde yapılıp 
yapılmadığının araştırılması önemli bir unsur 
teşkil ediyor. Şimdi C. H. P. Sözcüsü Sayın At
maca, Bayındırlık Bakanlığı eliyle yaptırı
lan ve Millî Eğitim Bakanlığına ait birtakım 
inşaatın gecikerek yapıldığını söylemesi pek 
haklı bir iddiadır. Biraz sonra nereden neyin ge
ciktiğini de vereceğim, ama bu tenkidi cevaplan
dırmak istiyen A. P. li arkadaşımın kendi partisi
nin uygulamak istediği bütçe sisteminden ha
berdar olmayışı hakikaten hazindir. Evet, Ba
yındırlık Bakanlığı eliyle yapılan inşaatın za
man bakımından dahi kontrolü bütçenin yeni 
sisteminin bir icabıdır. Değerli arkadaşlarım, 
bu icabı yerine getirmediğini söylediği Bayın
dırlık Bakanlığına haklı bir tarizde bulunmuş
tur. Kaldı ki, Türkiye'de bir büyük düzen 
bozukluğu vardır. O düzen bozukluğunun adı
na malî sistem, ya da malî sistemin inşaatla
ra, yapılan binalara, inşaatlar belki Arap dili
ne a,ykırı ama, inşaata uygunluğunun biçimi 
büyük bir .bozukluk arz eder. Türkiye'de se
nede on milyar lira en az harcanır. Niçin? Bir
takım bina ve saire ' yapılsın diye, hizmetler 
yapılsın diye. Bu on milyar liranın büyük bü
tünü mütaahhitler eliyle harcanır. Türkiye'de 
mütaahhitlik diye bir düsen vardır ve mütaah
hitlik düzeni Türkiye'de besbedava para ka
zanmanın belki Türkiye'nin sanayileşmesini ön
leyici bir yüksek kazanç düzenidir. Nasıl olur, 
bütün inşaat mütaahhitlere ihale edilir? On 
milyar lira gider içinden iki, üç milyar lirası 
onlara kalır? Hem de bu kesimin hiçbir öz ser
mayesi yoktur. Daha işe başlarken Devletten pe
şin avans alır. Devletin vasıtalarını kiralar, 
kendisinin vasıtası yoktur, işin bir kısmını ya
par yapmaz gider istihkak alır. Onunla işini 
yürütür. Hiç kayıp yoktur. Daima yüzde yir-
mibeşin üzerinde kâr vardır. E, Türkiye'de 
yalnız Millî Eğitim Bakanlığına, Bayındırlık 
Bakanlığı eliyle yaptırılan binaların maliyeti
nin pahalılığı ya da zaman içinde yapılma
ması değil. Bütün hizmet kesimlerine ait inşaa
tın bu düzen içinde, mütaahhit düzeni içinde 

yürütülmesinde Türkiye'nin büyük ziyanı var
dır. üretken olmıyan sahalara on milyar li
rası Türkiye'nin her zaman gider ve maalesef 
bu sahalarda çalışanlar Devlet sırtından bü
yük paralar kazanır. Bu büyük bir düzen bo
zukluğu işidir aslında. 

Binaenaleyh, benim değerli arkadaşımın söy
lediği gibi, meslekî teknik öğretim okulların
dan 1969 programına dâhil 11 sabit ilçe kursu 
binası Aralık ayında ihale edilmiştir. Üç erkek 
sanat enstitüsünden birincisi Temmuzda, birisi 
Eylülde ihale edilmişlerdir. Ama hâlâ bunla
rın her hangi bir şekilde ikmali ve inşaatı bit
memiştir dediği zaman haklıdır. 

Şimdi önemli olan şudur : Türkiye'de Dev
let bütçesinden sarf edilen her kuruşun, hem 
piyasa fiyatları halamından, hem de zaman 
birimleri bakımından tam ve doğru hesaplan
dığı takdirde ekonomik olup, olmadıkları 
önemlidir. Gecikmeler maliyeti pahalılaştırır. 
Binaenaleyh tenkidimiz bu bakımdan yerinde
dir. Sanırım ki, değerli arkadaşım tekrar söz 
aldığı zaman daha ince teferruat ile bu işi 
izah ve ifade edecektir. 

Boğaz köprüsüne gelince; Boğaz köprüsü 
Türkiye için öncelik kazanması imkânı olmıyan 
bir projedir. Bu hususta bilirkişiler, mimarlar, 
ekonomistler ve Türkiye ile yakından ilgili 
hattâ dış çevreler verdikleri mütaaddit rapor
larda, Boğaz köprüsünün zamansız bir tercih, 
daha doğrusu bir öncelik kazandırılmış lüks 
inşaat olduğunu söyler. (A. P. sıralarından, 
«Böyle bir şey yok» sesleri) 

Başka bir delile hacet yok. Bir köprü ya da 
bir yol, hattâ ekonomik anlamiyle hesaplanırsa 
üzerinden geçirilecek maddenin önemine göre 
değer kazanır. Soruyorum şimdi Boğaz köprü
sünün üzerinde İsrar edenlere, Anadolu'dan 
Trakya'ya veya Avrupa'ya kendi malınız ola
rak, kendi ekonomik değeriniz olarak ne geçi
receksiniz? (A. P. sıralarından, kavun sesleri 
ve gülüşmeler) Trakya'dan Anadolu'ya kendi öz 
değeriniz olarak ne geçireceksiniz? Ben söyîiye-
yim size. Trakya'dan havalar iyi gittiği zaman 
mahsul bol olursa saman yüklü kamyonlar ge
çecektir. Anadolu'dan da bulunursa bâzı ağaç 
hammaddesi geçecektir. Bir köprü üzerinden 
eğer siz beş ton ağırlığında bir makinanm değe
rini 5 milyon, 10 milyonluk, 20 milyonluk de-
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gerini geçirmediğiniz takdirde 5 tonluk bir 
kamyonda, 500 liralık saman veya iki bin lira
lık odun geçirirseniz bu köprünün iktisadi oldu
ğunu iddia edemezsiniz ve kıyamete kadar da 
iddia edemezsiniz. Neden? Çünkü köprüler ve 
yollar yarattıkları ekonomik değerlerle önem 
kazanırlar. Bizim köprü ile ilgimiz, ilişkimiz bu 
yöndendir. Dileriz ki, biz köprü üzerinden 
Trakya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Trakya'
ya makinalar geçsin, üretim araçları geçsin. 
Büyük teknik aletler geçsin. Hesap makinaları 
geçsin, ya da büyük sınai mamulleri ihraç için 
Avrupa'ya geçsin. O zaman biz köprüye hemen 
öncelik kazandıralım. Ama, siz böyle değil, sa
dece bâzı beylerin istanbul'un bir yakasından 
diğer yakasına geçerken araba vapuru sıkıntısı 
çektiğinden bahsile ve onun mesnet ittihaz 
edilmesi suretiyle 1,5 milyar değil, 5 milyara 
zor mal edeceğiniz köprüyü yapmaya kalkarsa
nız, bu ekonomik önceliği anlamakta güçlük 
çekiyorsak kabahat bizim değil, sizin yaptığınız 
hesaplardadır. 

Barajlar yapılıyormuş da... Şunu bilmek lâ
zım, A. P. hattâ D. P. Türkiye'de bir tek baraj 
yapmamıştır. Kesinlikle ifade ediyorum. (Siz 
mi yaptınız, sesleri) Nasıl olur? Hayır. Bir ba
raj asgari otuz yadında olmak gerekir. (A. P. sı
ralarından, gülüşmeler) En genç baraj 30 ya
şındadır. Bir baraj demek 30 yıl önceden inşa
sına başlanan bir faaliyet demektir. 30 yıldan 
önce baraj yapılamaz bir yerde. Etütleriniz, bü
tün teknik etütleriniz ekonomik etütleriniz ya
pılacaktır, senelerce suların rejimi kontrol edi
lecektir. Ve ondan sonra senelere taksim edil
miş maliyet hesapları yapılacaktır, finansman 
kaynakları bulunacaktır. Ancak en kısa döne
mi, bir barajın en çabuk yapılması 30 seneye 
vabestedir. Binaenaleyh, Türkiye'de barajlar ne 
A. P., ne de D. P. nin, ne de C. H, P. nin ese
ridir. Türkiye'de baraj fikri 1930 larda başla
mıştır o günden bugüne gide gide her iktidarda 
bir sürü baraj yapılmıştır. Meselâ hiç beğenme
diğiniz, (A. P. sıralarından, Çubuk Barajı ses
leri ve gülüşmeler) bizim de hakikaten iktidar 
demeye dilimiz varmıyan koalisyonlarımız za
manında sayıları 30 u geçen baraj yapılmış, 
bitirilmiş, temeli atılmış, finanse edilmiştir. İş-
hadediyorum Sayın Güven Partisinin değerli 
üyesi Fericl Melen Beyefendiyi, burada açık 

| kart oynuyorum, tâbir caizse gelsin dört yıllık 
muhtelif partilerle yaptığımız koalisyon döne
minde kaç tane baraja ne kadar para verdik, ne 
kadar baraj bitirdik, kaç barajın temelini attık, 
kaç barajı bugüne devrettik? Gelsin söylesin, 
partimin kaderini eline teslim ediyorum. Bu ka
dar açık konuşuyorum. 

Binaenaleyh barajlar yapılmışta... Sonra an
lamadığım bir nolcta var. Bir iktidar 30 milyar 
lira toplar bir ülkeden, ülke halkından, iktidar
da bulunur, 4 sene, 5 sene, 6 sene veya 8 sene; 
her sene 30 milyar toplar, sekiz senede 240 mil
yar yapar, bu 240 milyar lirayı iktidar nerede 
yer, nereye harcar? Baraj yapmaz, yol yapmaz, 
köprü yapmaz, su getirmez de ne yapar? Elbet
te ki aldığı paranın karşılığında gerekiyorsa ba
raj, gerekiyorsa su, gerekiyorsa elektrik, gereki
yorsa mektep yapar. 

Ve binaenaleyh tıpkı bir ev reisi gibi,bir baba 
gibi, evine ekmek getirmeye mecbur bir aile re
isi gibi iktidarlar da, iktidarları süresince mil
letten aldıkları paraları milletin hizmetine sarf 
etmeye mecburdurlar. Nasıl bir baba, evine ek
mek götürdüğü zaman ben size ekmek getiriyo
rum gibi bir böbürlenmeye ve gururlanmaya 
hakla yoksa, iktidarda bulunan kişilerin millet
ten aldıkları paraların karşılığında yaptıkları 
hizmetleri de milletin başına çalmaya, kakmaya 
hiç hakları yoktur. Tabiî, normal vazifeleridir. 
Bununla öğünemezler. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan iki dakikanız 
var, hatırlatıyorum efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Ama, iktidarlar, doğal 
görevlerini yaptıkları zaman milletin ve devle
tin başına biz bunu yaptık der gibi, milleti ve 
insanları kendinlerine medyun ve şükran etmek 
için uğraşırlarsa o iktidarlara iktidar demekten 
ziyade, halkı kendi vasıtalariyle aldatan, halkı 
kendilerine bağlı kılmaya çalışan, modern an
lamda Devlet olmaktan uzak bir nevi nimet, ulu
fe, rahmet, imkân dağıtan ofta zaman misali 
b^r derme çatma iktidar anlamını almaktan öte
ye hiçbir imkân bırakmazlar. 

j M. KAZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — «Derme çatma» iktidar ne demek 
Sayın Başkan 

G. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
I ĞAN (Devamla) — Şunu demek işitiyoruz ki, 
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A. P. iktidarının yaptıklariyle övünmeye hakkı 
yoktur. A. P. iktidarının 'bizim tenkidlerimize 
yerecekleri cevaplar, ancak, her zaman söyle
diğimiz gibi, bu ülkede insanın kaderini değiş
tirici, fbu ülkede yaşıyan insanın onuruna lâyık 
bir hayat düzeyi getirinceye kadar, yani temel
den bir düzen değişikliğine gidinceye kadar el
le* imiz yaka'larındadır. Yaptıkları, rutin işleri, 
günlük işleri saymaya, başımıza kakmaya hak
ları yoktur. Kendilerini kıyamette kadar bu yol
da takibedeceğiz, tenkidedeceğiz, eleştireceğiz ve 
ta ki, bu ülke insanının kaderini değiştirmeyi, 
yani düzen değişikliğini kaldırmayı, yani köklü 
bir yeni bir toplum yaratmayı başarıncaya ka
dar, saygılar sunarım. (G. H. P. sıralarından: 
Alkışlar). 

BAŞKAN — Saym Gündoğan teşekkür ede
rim. 

MUSA KÂZIM KARÂÂC-AÖLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaolıoğlu ben söy-
liyeyim, bir dakika. Sayın GLindoğan «eğer bir 
iktidar yapmış oldukları hizmetleri bir nimet 
olarak telâkki edecek, millete de öyfle gösterecek 
olursa o takdirde böyle olması iktiza eder» di
yor. Ben Türkiye Cumhuriyeti iktidarında bulu
nan 50 senelik iktidar içinde hiçbir iktidarın 
aziz milletimize yapmış olduğu hizmetleri bir 
ağa görüşü ile yaptığını vs milleti minneti altın
da bıraktığını tasavvur etmiyorum. O sebepten 
dolayıdır ki, böyle bir iktidar mevcut değildir. 
iktidarlar milletin hizmetinde bulunmaktadır, 
onun hadimi olmakla şeref kazanmaktadırlar. 
Bu sebepten dolayıdır ki, Sayın Gündoğan'm 
«pğer varsa» tabiri ile ortaya koymuş olduğu 
vakıa yoktur. Binaenaleyh alınmanıza da sebep 
yoktur efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gün-
doğan hastadır, doktora gitsin. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Demokrasiye inanmıyan in
sanların birtakım temaHar içerisinde ifade ettik
leri hususları tavzih etmeleri lâzımdır, bunu ri
ca ediyorum. Türk Milletinin şeref ve haysiye
tini temsil eden iktidarımız aslında takdire lâ
yık bir iktidardır. «Derme çatma» bir iktidar 
değildir. 

BAŞKAN —- Sayın Karaağaçlıoğlu, eğer 
sayın hatip benim tavzihimi, yani riyasetin an

layışını tekzibederlerse o takdirde bir mâna 
olur. Benim anlayışımı tekzibetmediMerine gö
re, yani riyasetin anlayışını tekzibetmediMerine 
göre mesele tavzih edilmiştir. Rica ederim, bu
yurunuz oturunuz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Söz sıranızı kaydederim efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına o kadar söz veremi-
yeceğimi takdire buyurursunuz efendim. Sizden 
daha evvel grup adına söz istenmiştir efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal müsaade ederse
niz Saym Sami Turan'a söz vereyim. Size daha 
sonra söz vereceğim. Sayın Turan buyurunuz 
efendim. 

G.P. GRÜPU ADINA SAMİ TURAN (Kay
seri) — Sayın Başkan, sayın senatörler, ben 
Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmalarına 
değineceğim. Bu arada misallerim münasebe
tiyle seçim bölgemden bahsedeceğim, özür dile
rim. 

Karayolları kuruluşundan beri çok verimli 
ve gayretli çalışmış ve memlekete büyük hiz
metler yapmıştır. Ancak iki seneden beri bu 
köklü ve büyük müessese bir dağınıklık ve 
bir telâş içinde çalışmaya başlamıştır. Ve bir
çok israflara j"ol açmıştır. Bu israflara misali 
kendi bölgemden vereceğim. Bu sene seçim ayın
da Bünyan'ı içine alan 40 kilometrelik bir as
falt yapılmıştır. Asfalt çok uzamıştır. Bir mü
nasebetle sorduğumda, asfalt döken ekibin üç 
yere birden asfalt döktüğü söylenmiştir. Yola 
evvelâ katranı döküyor, iki kilometre, üç ki
lometre. Ondan sonra geçiyor Hacıbektaş'a gi
diyor. Hacıbektaş'ta üç gün katran döküyor, 
oradan geçiyor Yahyalı ilçesine, oradan tekrar 
Bünyan'a dönüyor. Ve asfalt döken makina da 
bu katran döken makinayı takibediyor. 

Muhterem senatörler; Bünyan'la Hacıbektaş 
arası İSO kilometredir. Hacıbektaş'la Yahyalı 
arası 120 kilometredir, tekrar Yahyalı ile Bün
yan arası 180 kilometrelik bir uzunluktadır. Bu 
ekip bir ay müddetle bu çevreyi dolaşmıştır. 
Halbuki ekip bir yerde kalsa, Bünyan'da kalsa 
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bu asfaltı dökse ondan .sonra geçse Hacıbektaş'a, 
orada asfaltı dökse ve sonra da Yahyalı'ya dök-
se elbette ki bu gidiş - geliş benzin parası, va
sıtaların yıpranma parası, işçinin veya müstah
demin perişanlığı olmazdı. 

İkincisi; Karayolları bu dökümde, bilhassa 
gece emniyetini, gece emniyet tertibatını alma
mıştır. Katranı dökmüştür, kurumamıştır kat
ran. G-ece süratle gelen bir vasıta, bir araç sü
ratle katranlı yola girmiştir, patinaj neticesin
de yuvarlanmıştır, devrilmiştir ve birçok vatan
daşların ölümüne sebebolmuştur. 

Yine bu asfaltın yapımında 1987 de viraj 
düzeltmesi dolayısiyle Anayasanın 38 nci mad
desini hiçe sayarak, vatandaşın parasmı öflsmi-
yerek, istimlâkler yapmışlardır. Bu istimlâk pa
ralarının birçoğu halen ödenmemiş dr. Bundan 
•altı ay evvel bu konuda bir yazılı sora sormuş
tum, altı ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ bu
nun da cevabını alamadım. Karayolları gibi 
köklü bir müessesenin kanunları, nizamları çiğ
nemesini hiçbir saman doğru bulmuyoruz. Bu 
dağınıklık ve telâş içerisinde birçok plânlarını 
da ikmal edememiştir. Meselâ, plânda olmasına 
rağmen Bünyan'ın Akhisar nahiyesine Çiftlik 
köyü ayrımından 25 kilometreye gidecek olan 
yol programda olmasına rağmen yapılmamıştır. 
Ben bunu Sayın eski Bayındırlık Bakanından 
sormuştum, mutlaka bu yolu yapacağız demiş
lerdir, maalesef yapılmamıştır ve aynı samanda 
yol yapılacak düşüncesiyle, bu yolların tamiri 
yapılmamış, kumlar dökülmemiş, bugün büyük 
hendekler açılmıştır ve bu yol gidilemiyecek bir 
durumdadır. 

Yine Elbaşı nahiyesinin baş kilometrelik yo
lu plânda olmasına rağmen yapılmamış, kalmış
tır. Yine Develi - Bakırdağ yolu köprüler yapıl
mıştır, zaten oynak olan arazide vasıtaların köp
rü yapılmış olmasına rağmen gidiş - gelişlerin
den büyük, âdeta hendek denecek şekilde yol 
ortasından ikiye bölünmüştür. Düzeltme yapıl
mıştır, kumlanmamıştır. Bugün yine yağmurlar 
yağdığı zaman geçilemez bir durumdadır. Ben 
sözlerimi bağlarken yeni Sayın Bakanımızdan, 
yeni Sayın Genel Müdürümüzden bu müesseseyi 
eski durumundan dinamik bir çalışmaya getire
ceklerine inanıyorum. Hepinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turan teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Ucuzal buyurun efendim. Sayın Ucuz-
al, zatıâlinizin de aynı fikirde olduğunuz ka
naatiyle bir sataşma üzerine yapacağınız bu ko
nuşmada üslûbu beyanda mülayim olmanızı is
tirham edeceğim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, Sayın Başkan, tavsiyele
rinize uyacağım. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda beş yıl
dan beri bu kürsüden zaman saman meseleleri 
dile getirdim. Ama, biraz evvel beni kendime 
mahsus bir -hastalıkla itham eden bir arkadaş 
oldu. Allaha çok şükür hasta değilim arkadaş
lar. Yalnız ben prensip sahibiyim. 'O prensip de 
şu: Hakikatleri taihrif, hakikatleri tağyir eden 
doğru yoldan çıkan insanlara doğru yola, haki
kate gelmeleri için, konuşan arkadaşım kim olur
sa olsun, büyük Türk milletinin bana tevdi etti
ği vazifenin vicdan 'huzuru içerisinde Beslenirim 
Eğer bu hareketimi bir hastalık olarak tavsif 
ediyorlarsa, bu Ihastalığı öğüne 'öğüne kabul ede
rim. Ben ne dedim? Okul binalar yapımına Tür-
kiyenin imarını yapan bir müesseseden, Türki-
yenin eğitimini yapan bir müesseseye vermek 
normal olmaz. Millî Eğitim Bakanlığı Büyük 
Türk milletinin emrinde eğitim ve öğretim vazi-
felisidir, ama o müessesenin emrinde bulunan 
mekteplerden inşaat mühendisleri yetişir, onlar 
gelir Bayındırlık Bakanlığında Vazife alır ve 
memleketin inşaatını onlar yapar. Bir maarif 
müdürünün, bir mektep müdürünün; ben inşaatı 
kontrol edeceğim dediği yerde yapılacak bir iş 
yoktur arkadaşlar. IBen bunu söyledim. Ama be
nim iktidarım, bütçeyi şu sistemden alıp bu sis
teme 'götürmek istiyorsa, bunda memleketin bü
yük faydası olduğuna inanarak götürmek isti
yor. 

Hiç bir zaman bu kürsüden ne benim Sayın 
Başbakanım, ne Bakan arkadaşlarım, ne grupu-
ma mensup arkadaşlarım gelip 'hizmet ettik di
ye Büyük Türk Milletinin başına bir şey kak
madık arkadaşlar. Buna ne Türkiye'nin efkârı 
umumiyesi, ne Türkiye'nin basını, ne Yüce Se
natonun değerli üyeleri şahit değildir. Yani bir 
şeyi mutlaka tağyir edeceğiz diye, her vesilede 
olduğu gibi, mutlak surette tezvire, tevile kalk
mak doğru bir şey değil arkadaşlar, iki gün ev
vel bu kürsüden ben §u dille sizlere hitabettim: 
Milletin büyük hizmete ihtiyacı var, gelin bir-
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lik 'beraberlik içerisinde meselelere el basalım, 
çarelerini arayıp 'bulalım, bir şey bozuksa. Al-
laih'a şükür bizde değil, ama, ilâhi adalet bu kür
süde C. H. P. Grup Başkanvekili arkadaşıma kir 
şeyi tescil ettirdi. Kıyamete (kadar dedi iktidara 
gelemiyeceğiz 'dedi, tescil etti burada. 

Sevgili arkadaşlarım, meseleyi her zaman ik
tisadi yönden ele alıp işin içerisinden çıkılmaz, 
dedim iki gün evvel. Hukuk nizamı içerisinde 
her şeye başlıyacağız, ondan sonra iktisadi ve 
sosyal meselelere gideceğiz. A. P. Grupu olarak 
1981 Anayasasını biz yapmadık. Anayasa % 95 i 
o C. H. P. Grupuna mensup arkadaşlarımdan te
şekkül eden Kurucu Meclisten çıktı. Ama Allah'a 
bin şükür ki, beş yıldır onun hukukî nizamları
nı ve prensiplerini tahakkuk ettirmek için biz 
gayret sarf ediyoruz. Ama, sizin aradığınız dü
zen o Anayasada yoksa, siz yaptınız. O Anayasa 
ile siz koalisyonlarda hükümran olarak iktidar
da idiniz, niye senelerce sesiniz çıkmadı da A. P. 
iktidara gelince bir ortanın solunu, ondan son
ra da onun içinden çıkamayınca bu sefer de dü
zen bozukluğuna ortaya atarsınız? Nedir bu dü
zenden şikâyetiniz anlamıyoruz? 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de plânlı dev
reye girmişiz elimizde bir Anayasa var, biz kar
ma ekonomi sistemi içerisinde yürümeye mecbu
ruz, o halde mütaahhitler bu memlekette, bu mil
lete hizmet edecekler, istanbul köprüsünden odun 
geçecek diyen, bir istanbul senatörünün ağzın
dan böyle bir kelimenin çıkmasını hiç arzu et
mezdim sayın arkadaşlarım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen de 
geçeceksin.. 

BAŞKAN" — Sayın Gündoğan rica ederim.. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Her halde 

benden evvel siz geçeceksiniz.. 

BAŞKAN" — Sayın Gündoğan kaba sözler
den arkadaşlarımı tenzih ederim. 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Fikret 
Gündoğan görüşürken mütemadiyen müdahale 
etti. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Fik
ret Gündoğan'a çok yağ yakıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Sen Hü

kümete yağ yakarsan bir şey yapmış olursun, 
ben niye yapayım. Allah Allah. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — ISayın Ege, Sayın Ucuzal bir da
kika. 'Sayın Ege meydana getirdiğiniz hâdise mu
hakkak hepimizi üzmüştür. Demek 'oluyor ki, 
hatipten başkası konuşacak olursa, o takdirde 
hepimizi üzecek olan hâdiseler tekerrür ediyor. 
Rica ederim, zâtıâliniz Komisyonun Başkanısınız 
ve mesul durumdasınız. Bir kere daha rica ede
rim arkadaşlarımıza sataşmayınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Estağ
furullah, ben sataşmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal (buyurunuz efen
dim, devam ediniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, fazla zamanınızı almıyacağını. 

Yalnız şu kadar baraj, bu kadar bilmem ne 
yaptıklarından bahsettiler. Doğrudur, ufak te
fek şeyleri, bunları yapmaya mecburdur. Her 
iktidar bunları yapmaya mecburdur. 

BAŞKAN — Sayın îşıtan, bırakalım konuş
sunlar da, 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Başkan» 
lık ne yapıyor? 

BAŞKAN — Ne mi yapacaksınız. Bir da
kika... 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Sayın 
Başkanlık grupunuz bizim arkadaşımız konu
şurken müdahale ettiniz, A, P. Grupu konuşur
ken susturmadınız. 

BAŞKAN — O halde siz oturduğunuz yer
den Tüzüğe aykırı olarak oradan istediğiniz gi
bi konuşacaksınız. Tebrik ederim sizi. 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Ben de 
sizi tebrik ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal iki dakikanız var. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Keşke im

kânlar olsa da yılda 30 tane, yılda 100 tane bü
yük eserler yapabilsek. Ama arkadaşıma bir şe
yi hatırlanacağım. Bütçe komisyonunun zabıtla
rında mevcuttur. Keban barajının etüt masrafı 
için son iktidarlarının son yılında 5 milyon lira
yı. vermemişlerdir bu arkadaşlar. (C. H. P. sıra
larından ne münasebet sesleri) Zabıtlar ortada 
Beyefendi. 

RİZA ISITAN (Samsun) — 250 bin lira sarf 
ettikten sonra. 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — önce 
250 bin lira sarf edildi» Hattâ burada rozet de, 
sahte rozet olarak takıldı. 
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BAŞKAN —- Buyurunuz efendim, iki daki
kanız var. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Bir nokta
ya daha temas ettiler onu da arz edeyim. Mü-
teahhite bir iş ihale edilirmiş, müteahhit evve
lâ avans alırmış, sonra gidermiş bir istihkak 
alırmış. Arkadaşlar bu memlekette 2490 sayılı 
Kanunun hükmünü kim getirdi? Hangi iktidar
da bu kanun yapıldı? Her ihale 2490 nın şartla
rına göre, 1050 sayılı Kanun böyle, onun şart
larına göre muamele görmekte. Her şey mevcut 
hukuk nizamı içerisinde yürüyor,. Benim ikti
darım kimseye kanunun tâyin etmediği hudut
ların dışarısında bir metelik dahi veremez. 

Burada sözlerimi keser hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Salih Tanyeri? Yok. Sayın İsmail Ye
şilyurt? Yok. Sayın Halil özmen? Buyurun. Sa
yın özmen saat 22,00 yi 5 geçiyor. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 10 dakika içerisin
de memleketin dertlerini söylemeye imkân mev
cut değildir. Ancak birkaç kelime söyliyece-
ğim. 

Muhterem arkadaşlar Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken biz burada çatışmak için, 
birbirimize lâf atmak için, gruplar olarak bir
birimize müdahale etmek için gelmedik buraya. 
Memleketin dertlerini size Yüce Heyetinize ve 
Bayındırlık Bakanı muhterem arkadaşımıza ve 
teşkilâtına ne nisbette söyliyebilirsek, o derece 
başarı kazanacağız ve memlekete hizmet edece
ğiz. Hizmette iktidar ve muhalefet mevcut de
ğildir arkadaşlar. Hizmet gören Devlet, hiz
met gören Hükümet, hizmet gören topyekûn 
Türk Milletidir. Binaenaleyh falan iktidar fi
lân iktidar, böyle bir şey mevzubahis değil 
arkadaşlar. Şurada yemin ettiğimiz günden iti
baren particiliğimiz bir tarafta, senatörlüğü
müz başka bir tarafta. O zaman milletin malı 
oluruz, millete hizmet ediyorsanız. Binaenaleyh, 
o iktidar da vazifesini yapacak, bu iktidarda va
zifesini yapacak. Şimdi burada Sayın Başka
nım bize müsaade etmiyecek, müsaade için ben 
de havayı bozmayı katiyen istemiyorum ve ken
disinin sözlerine aynen riayet edeceğim. Gece

nin bu saatinde kimsenin huzurunu bozmak 
âdetim değildir. 

Arkadaşlar, şu düzen değişikliğinden ben si
ze çektiklerimi bir dile getirsem burada hepi
niz ağlarsınız. Bugünkü düzen de ne varki ar
kadaşlarım? Bugünkü düzen güllük gülistanlık. 
(C. H. P. sıralarından transfer var galiba ses
leri) Bugünkü düzen güllük gülistanlık. Ben 
1939 senesinde Kırşehir'in merkezine bağlı 15 
Km. mesafede 3 saatlik bir yere kız kardeşi
min canını kurtarmak için, yaylı arabasiyle git
tim ve yetişemedim arkadaşlar. Yaylı arabası. 
Ancak yaylı arabası geçebiliyor. Başka bir ara
ba geçemiyor. Kardeşimin canını kurtaramadım, 
çünkü, ebe yok, kardeşimin canını kurtarama
dım getirdim Kırşehir hastanesine. Köyde ebe 
müdahale ettiği için, köy ebesi yani ortalık ebe
si, öyle sıhhi bir ebe değil hepimizin bildiği o 
ebeler var ya, o müdahale ettiği için hem ikiz 
çocuğu, hem de kendisi hayatını ömrünün baha
rında kaybetmiştir. Sene 1939. Arkadaşlarım o 
köye o gün yaylı arabasiyle ben gidemedim, 
kardeşimi kurtaramadım. Bugün ben o köye 
nasıl gidiyorum: Muazzam bir düz yol yapıl
mış, 10 dakikada gidiyorum. 5 - 6 tane dolmu
şu var, her dakika, her saniye işliyor. Hangi dü
zen iyi arkadaşlar( A. P. sıralarından bravo, 
sesi) Hangi düzen iyi? Acaba o günkü düzen 
rni iyi, bugünkü güllük gülistanlık düzen mi 
iyi? Onun için gecenin bu saatinde kimseye bir 
şey söylemek istemiyorum,. 

Size bir hususu daha söyliyeceğim arkadaş
lar. Sene 1939; köye tahsildar gelmiş, Kırşehir'
in merkezine bağlı Cemelek köyüne. Yakın bir 
akrabam, çok fakir ama. Evinde iki davarından 
başka hiçbir şeyi yok. Gelmiş köy muhtarı, jan
darma ve bekçi, birisi bir kolundan tutmuş, 
diğeri diğer kolundan tutmuş, diğer 
ikisi de bacaklarından tutmuş, 60 ya
şındaki kadını döve döve köy muhtarına 
götürüyorlar ve köy muhtarının odasın
da nezarete alıp onun iki koyununu satmaya 
teşebbüs ediyorlar. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Hangi 
sene? 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Sene 1939; 
söyledim arkadaşım. Şimdi bugün nasıl yapı
yor? O tahsildar bugün nasıl geliyor, köy oda
sına oturuyor, çağırttırıyor, 15 - 20 dakika içe-
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risinde parasını topluyor gidiyor. Hangi düzen 
daha iyi? Daha içerilere girmiyorum arkadaş
lar. Sene 1938 efendim 1939, 1940, 1911 lere fi
lân girmiyorum. Çünkü istemem polemik yap
mayı. Sadece arkadaşımın düzen kelimesine do
kunmak istedim. Binaenaleyh düzen öyle her
kesin anladığı şekilde değildir. Ve geçen defa 
arz ettiğim gibi, muhterem arkadaşlar buradan 
konuşmak, buradan lâf etmek çok kolaydır. O 
kadar basittir ki, ben şurada şimdi Fikret Be
yin huzurunu bozmak için, kıymetli arkadaşla
rımın huzurunu bozmak için o, dilin kemiği mi 
var atarım da atarım. Ama ondan sonra netice 
çıkmadı gelmedi. 

Arkadaşlar tekrar ediyorum, çok rica edi
yorum, istirham ediyorum şu particiliğinizi bı
rakınız, seçim zamanında yapınız. Memleket 
kan ağlıyor. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Hani güllük gü
listanlıktı? 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Yolsuzluk 
bakımından. Memleket kan ağlıyor. (C. H. P. sı
ralarından sözlerin birbirini tutumuyor sesleri) 
Canım ondan başkası yok mu? Rica ederim. 
Isıtan sadece orayı mı söyliyecağiz. öbür tara
fı da söyliyeceğiz tabiî Onun için müdahale bu
yurmayın rica ederim. Biz doğruya doğru eğri-
ye eğri diyeceğim. 

Arkadaşlar bırakalım şu particiliğimizi, ya
pılan yerler için teşekkür ediyoruz minnettarız 
kendilerine; kim yaptıysa. Ama yapılmıyan 
yerler için de yine huzurunuzda, Yüce Senato
nun huzurunda Hükümete, sayın arkadaşımıza, 
yeni gelen prensip sahibi değerli Bakan arka
daşımıza ve karayollarının değerli mensupları
na sesleniyoruz. Bugün memleketin medeniyet 
ışıkları görmemiş, henüz yol gitmemiş yerleri 
vardır, işte Pötürge arkadaşım konuştu, işte 
Yusufeli, işte Artvin'in efendim birçok kazala
rı. Binanenaleyh buralara da medeniyet ışıkla
rının ulaşmasını seslenelim, söyliyelim, orayı 
söyliyelim. Bırakalım şu düzen değişikliğini. 
Düzen zaten değişmiş, Allah 1961 Anayasasmı 
bu memlekette güzide insanların ellerine ver
miş. Tatbik edelim gitsin. Bundan daha iyi dü
zen bulamazsınız arkadaşlar. Ondan daha iyi 
bugün için düzen bulamazsınız. Allah göster
mesin, Allah bu memleketin başına her hangi 
bil belâ vermesin. Onun için hepiniz uykuları

nızı terk edin arkadaşlar. Dimdik, şu çatının al
tında dimdik, bu millete müspet ilim ışığı altın
da çalışmak, hizmet etmek için ne lazımsa onu 
yapalım, döğüşme işini bırakalım. 

Arkadaşlar bu millet o kadar istirabın için
de gömülü M, sizden bir kuruşunun hesabını 
soruyor. Bir kuruşunun. Bugün milletin huzu
runa gidemiyoruz, milletin huzuruna çıkamıyo
ruz. Şu yol ne oldu, şu hastane ne oldu, şu efen
dim köprü ne oldu; mütemadiyen bunu soruyor
lar. Binaenaleyh memleketin en güzide eserleri
ni kötülemivelim. Meselâ bir arkadaşım Boğaz 
köprüsününün iyi olmadığından bahsetti. Ben 
size Boğaz köprüsünün çok iyi olduğunu söyli-
yeceğim. Geçen sene istanbul'a gittiğim zaman 
Ağrı'dan bir arkadaşım, kamyonla yük götüre
cek bir arkadaşım bir hafta müddetle Sirkeci'-
de yattı. 10 adım yürüyor o direklerini lastik 
eskimesin diye 4 tane direğini getirip takıyor 
oraya. 10 adım daha yürüyor takıyor. Bir haf
ta müddetle orada ateş yakıyor, yiyor içiyor 
kalıyor. Bir kamyonu yüzlerce kamyon, binler
ce kamyon. Binaenaleyh memleket huzura ka
vuşacak rahata kavuşacak. Onun için Boğaz 
köprüsünün yapıldığını ve açıldığını Cenabı 
hak inşallah bu memlekette bize gösterecek. 

Arkadaşlar Hirfanîı Barajından bahsedeyim. 
sene 1954 - 1955 - 1956 

BAŞKAN — Sayın özmen iki dakikanız var 
hatırlatıyorum efendim. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. Müsaadenizi istirham edeyim, o gün 
de arkadaşlar Hirfanîı Barajı 1,5 milyona yapı
lacakken 4 - 5 milyona yapıldı, 6 milyona ya
pıldı. Şöyle suiistimal var, böyle suiistimal var, 
böyle hırsızlık var diye kulaklarımız çınladı. 
Ben o zaman yakınındaydım. Çok yakınday
dım. Her gün oraya gidiyordum. Memleketimin 
bir kösesi olduğu için, her gün oraya gidiyor
dum. 

Arkadaşlar bugün Hirfanîı Barajı Kırşehir 
ve civarını Kırıkkale'sini, Keskinini, Yozgat'ını 
Kayseri'sini nura boğdu. Ve amorti etti. işte 
memlekete hizmet edilmiş demek ki. Ama kim 
yaptıysa yaptı, yapanları Allah nur içinde ya
tırsın. Hakikati söylemek lâzım beyler burada. 
Yoksa birbirimizi itham etmiyelim, particilik 
yapmıyalım. Doğruya doğru eğriye eğri. 
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Şimdi Sayın Bakanım sizden bir hususu ri
ca ediyorum. Bu Bakanlığa bir ruh getirdiniz, 
bir canlılık getirdiniz, müspet bir şey getirdi
niz. Bunun devamını istirham ediyorum sizden. 
Memleketin yapılacak pek çok işleri vardır. He
pimiz parmağımızı oraya basmalıyız. Siz de par
mağınızı, Bakan olarak buraya bastınız. Ben bu
nun farkındayım. Sizi tebrik ederim, Yalnız, 
henüz Bakanlığınız içinde yapılması lâzımge-
len birçok işlerin olduğuna da kaaniim. Kılı 
kırk yarmanızı ve bu milletin bir kuruşunu sarf 
ederken çok dikkatli olmanızı, mütemadiyen 
kontrol etmenizi rica ediyorum. Bir de Bakan
lığınızın bünyesinde mevcut müstahdem ve bir
çok işçi arkadaşların işçi midir, memur mudur; 
bunların ıstirabına da son vermenizi ve müm
künse hangi arkadaş işçidir, hangi arkadaş me
murdur onlara kesin bir kaide getirmenizi rica 
ediyorum. Bu husus da gelirse Bakanlığınız 
bünyesi daha iyi günler görecektir ve neşeli, 
ruhlu günlere kavuşacaktır. Arkadaşlar sözle
rimi bağlıyorum, vaktim geldi, arkadaşım da 
müsamaha buyurdular. Hepinize teşekkür ede
rim, en derin saygılarımı sunarım. Göreceğiniz 
hizmetin bu millete, bu memlekette hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın özmen teşekkür ederim 
efendim. 

Muhterem senatörler, bir önerce var. Oku
tuyorum. efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde ya

pılan müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Muş 
İsa Bingöl 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Bunu her zaman muameleye 
koymak imkânı mevcuttur. Müsaade ederse
niz... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Söz vereceğim mânasında alma
yınız. Çünkü, demin Sayın Bilgen'le korozman 
yaptık. 

Efendim, önerge üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı... Yok. Önergeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Bakan bir dakikanızı rica edeceğim. 
Bir önerge var okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Saym A. P. sözcüsü ile kişisel görüşlerini açık-
lıyan Sayın Ucuzal benim sözlemediğim sözleri 
bana izafe etmiştir. Tavzih için söz rica ediyo
rum. Saygılarımla. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Sayın Atmaca sizin hangi, söy
lemediğiniz sözü Sayın A. P. sözcüsüyle Sayın 
Ucuzal söylemişlerdir? Lütfen bildiriniz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — istanbul 
köprüsü konusu... 

BAŞKAN — Konusu değil, söz. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu konu

da İstanbul köprüsünün lüzum ve lüzumsuzluğu 
konusnda, okul yapımı konusunda benim söyle
mediğim şekilde bana söz izafe etmişlerdir. Bu
nu çok kısa... 

BAŞKAN — 5 dakika kâfi mi? 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Evet, 

BAŞKAN — Buyurunuz... Saat 22,00 yi 18 
geçiyor. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, duygusal birtakım ko
nuşmalarla işi çıkmaza sokmakta mâna yok. 
Bendeniz Cumhuriyet tarihinde Bayındırlık Ba
kanlığının büyük imar faaliyetleri olduğunu ifa
da ettim. Yani yiğidin hakkını yiğide verdim. 
Ama tenkidlerimizde 1970 bütçesinin milletin 
vergisi ile başında tüy bitmemiş yetimin hak
kından toplanan verdilerin daha isabetli har-
canabilmesi için de grupumuzun görüşlerini 
arz ettim. Saym özmen'in kardeşinin hikâye
sinde olduğu gibi, bugün de daha o şekilde kar
deşini, anasını, babasını doktora götüremiyen 
köylerimizin olduğunu Saym özmen bilirler. 
Evvelâ bunlar yapılsın, bundan sonra İstanbul 
köprüsüne geçelim; dedim. 

Sayın özmen'in bahsettiği düzende Atmaca'-
nm suçu yok. Belki Ferid Melen Beyefendinin 
hissesi var, ama benim suçum yok. Buradaki 
konuşma, tenkidler bütçenin memleketin yara
lına harcanmasına matuftur. Tamamen ivi ni-
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yetlidir. Birimizin ak dediğine diğerimiz kara 
dediğimiz müddetçe doğru yolu bulmamız müm
kün değildir. Ben ne dedim tenkidlerimde? 
Okulların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yapılması daha ekonomik, daha süratli oluyor 
dedim. Sayın Ucuzal diyorlar ki; öğretmenlere 
okul mu yaptıracağız, okul mu kontrol ettire
ceğiz? Bir Bayındırlık Bakanlığının başına da 
mühendis olmıyan bir arkadaş gelebiliyor. İn
şaat, yol mu kontrol ediyor? Nitekim çok de
ğerli Sayın Bakanımız da bir yüksek petrol mü
hendisidir. Ama dirayetle Bakanlığını idare ede
bilmektedir. Biz Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından okulların inşaatının yönetimini istedik. 
Nitekim bunun misali var. Daha geçen yıl Ege 
Üniversitesi inşaatlarını Bayındırlık Bakanlığın
dan kopardık, yönetimini kendilerine verdik. 
Hacettepe, İstanbul Teknik üniversitesi, Tekel 
Bakanlığı kendi inşaatlarını kendileri yürütür
ler. Bunların misalleri var. İşi ters taraftan al
maya lüzum yok. 

Sayın Ucuzal haklı olarak bu işin içinde bu
lunmadığı için, işi dış yüzüyle görünüşüyle 
mütalâa etmekteler. Ben bunun içinde 20 sene 
bulundum. Tecrübelerimin neticesi olarak arz 
ediyorum. Bayındırlık Müdürleri ile millî eği
timin yürütmesi demek, bayındırlıkta irtibatı
nın kopması anlamına gelmez, işbirliğidir. Ka
bulde, keşiflerin tasdikinde yine onlar hâkim
dir. Kontrolları içindedir. Ama bir köyden ara
ziyi, okul yerini temin edebilmek i^in Bayındır
lık Müdürlüğünün elemanları gidip okul yerini 
temin edemez. Esasen buna elemanlarının sayı
sı kâfi değildir. Bunun misalleri var. 

İstanbul köprüsü konusunda kamyonların 
beklediği ifade ediliyor. Bir kamyonun, 2 kam
yonun, 5 kamyonun orada 3 saat, 5 saat bekle
mesine gönlümüz razı değil. Ama sal üzerinde 
hastasını doktora getireni evvelâ kurtarmanın, 
orada bekliyen kamyondan daha âcil ve önce
lik taşıdığı inancımızı ifade ettim. Dâva bu. 
Daha 10 bine yakın köymüzde okul yok. Bin
lerce köymüzde içme suyu yok. Şuna veya buna 
atmakla iş bitmez. Bunların suyunun olmaması, 
okulunun olmaması; yok falan iktidar zamanın
da idi, falan iktidar zamanındaydı diye birbi
rimizin üzerine atmakla da hiçbir çıkar yol bu
lamayıp. İşlerimizi, konuşmalarımızı, tartışma
larımızı daha çok çıkmaza sokarız, 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, toparlayın rica 
ederim. 

EÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bıraka
lım geçmişi önümüze bakalım. 20 nci yüzyılın, 
fezaya hâkimiyet çağının getirdiği şartları ko
nuşalım, gerinin muhasebesini görmek artık 
geçmiştir. Geri geri gidersek düşeriz, önümü
ze bakalım, memleketin yararları üzerinde bir
leşelim. Duygusal konuşmaları bir tarafa bıra
karak yapıcı, somut örneklerle burada misaller 
vermek suretiyle bu işi halledelim. Daha hayır
lı olur. Ben somut örneklerle sizlere durumu 
arz ettim. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın At
maca. 

Bayındırlık Bakanı Sayın Gülez buyurunuz 
efendim. 

Sayın Gülez almış olduğumuz karar gere
ğince sayın bakanlar 1,5 saat müddetle tenkid-
lere cevap vereceklerdir, hatırlatırım efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YAŞAR 
GÜLEZ (Bolu Milletvekili) — Sayın Başkan 
ve Yüce Senatonun değerli üyeleri, sözlerime 
başlamadan evvel şahsım ve Bakanlığım adına 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Heyetinize 
sunulan Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1970 malî yılı Bütçe tasarısı 
ile bu bütçenin niteliği hakkında bilgi sunmak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu 
açıklamaların bütçs tasarımız hakkında kıy
metli görüşlerini esirgemiyen bâzı senatör ar
kadaşlarımın ileri sürdüğü hususlarda Bakan
lığımın görüşünü ds arksettirecektir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere bayındırlık 
hizmetleri ekonomik ve sosyal gelişmemizin da
yanağını teşkil eder. Bu hizmetler iki grup
ta mütalâa edilebilir. Birincisi her sektördeki 
binaları kapsayan Devlet ve kamu hizmet yapı
ları, ikincisi de ulaştırma sektörü alt yapıla
rı; yani karayolu, demiryolu, liman, barınak, 
hava meydanı, akaryakıt tesisleridir. Yüz kü
sur seneden beri yurdumuzun imarı konusunda 
her türlü hizmetleri yapan ve çeşitli teşkilâtla
rın bünyemizden ayrılmasından sonra da, kamu 
sektörü yatırım hacminin büyük kısmını hizmet 
haline getiren Bakanlığım, görevine bugün de 
muvaffakiyetle devam etmektedir. Senede mil 
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yarları aşan yatırımlarla yürütülen bu hiz
metlerden ulaştırma sektörünün bir özelliği 
vardır. Ulaştırma alt yapı yatırımları doğru
dan doğruya Bayındırlık Bakanlığınca yapıl
maktadır. Bu konuda Bakanlığım yatırımcı 
bir hüviyet taşımaktadır. 

Bu itibarla ulaştırma alt yapısı politikasının 
ne şekilde yürütüldüğü ve yürütülmesi gerek
tiği hakkında Yüksek Heyetinize kısaca bilgi 
vermek isterim. Bakanlığımca ulaştırma alt 
yapı politikası memleket şartlarına, kal'kınma 
plânı hedeflerine ve gerçekçi bir ekonomi an
layışına uygun olanak düzenlenmektedir. Bu
nun için; muhtelif ulaşım tesislerinin birbiriy
le ahenkli olarak planlanması, alternatiflerinin 
ekonomik mukayesesi lâzımdır. Bu da kara
yollarında, demiryollarında, denizyollarında 
ve havada geniş bir mal ve yolcu akımı etüdü
ne ve inşaatta büyük bir ihtisas ve tecrübeye 
dayanır. 

Bakanlıkta kurulmuş olan fizibilite koordi
nasyon grupu tarafından yapılmakta olan en
vanter değerlendirme çalışmaları büyük bir hız
la gelişmektedir. Bu çalışmalar sonunda yunt 
çapında ulaştırma talepleri teshil edilmiş ola
caktır. Bunlara dayanılarak karayolu, demir
yolu, denizyolu, hava nakliyatı hizmetlerinde 
yapılacak yatırımların rasyonel bir dağılımı 
meydana çıkacaktır. Bu itibarla, ulaştırma 
altı yapı politikasının Türkiye'de ayrıca başka 
bir kuruluş tarafından yürütülmesi bahis konu
su olmamak gerekir. Bunun dışında ekonomik 
olarak işletileceği kabul edilerek tesis edilen 
ulaşım yapılarının iyi bir halde muhafaza ve iş
letilmesi ve bakım, işletmede, yenilikler yapa
rak bunların daha ucuz maledilmesi yani işlet
me ekonomisi üzerinde yapılacak çalışmalar 
vardıı*. 

Eskiden bu çalışmalar da Bakanlığımca ya
pılmakta iken süratle ihtısaslaşan medeni dün
yaya uyarak bu işler o zaman kurulan Ulaştır
ma Bakanlığımıza devredilmiştir. Netice ola
rak arz etmek istediğim şudur ki; Ulaştırma 
alt yapı sistemlerinin planlanması ile işletmede 
yapılacak plânlamalar ayrı ayrı şeylerdir. Ba
kanlığımca yapılan ve yapılacak olan; ilgili ku
ruluşlarla gerekli temasları yaparak alt yapı 
politikasının yürütülmesidir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Toplamı 4 milyar lirayı aşan Bakanlığım ve 

Karayolları 1970 malî yılı bütçesiyle ele alına
cak işler ve bu işlerin yerine g&tirilmesinde esas 
tutulan ilkeler hakkında, kıymetli vakitlerinizi 
İsraf etmemeye çalışarak kısaca bilgi sunaca
ğım. 

Yüksek Heyetinize sunulan bütçemizin be
lirli özelliği, evvelki yıllarda başlanmış işleri
mizin toparlanması ve biran evvel halk hizme
tine verilmesi amacının, esas alınmasıdır. Kal
kınma plânı 1970 programı ve bütçe imkânları 
dolayısiyle bu yıl Bakanlıkça yeniden büyük 
yatırımlara girişilmemektir. 

Bütçemizin ikinci bir özelliği de her za
man olduğu gibi cari harcamalarımızın haddi 
asgaride bulunmasıdır. 

Bakanlığımın Karayolları hariç 1 700 000 000 
lirayı aşan Bütçesinde sadece 22 800 000 lira
nın cari harcamalar olduğunu huzurunuzda if
tiharla belirtmek isterim. Karayollarında du
rum buna yakındır. Ancak, bütçe tekniği ba
kımından bakım ve kış mücadelesi masrafları
nın cari harcamalarda mütalâa edilmesi (ki bu 
masrafın ayrı bir bölümde görülmesi daha uy
gun olur.) dolayısiyle rakam yüksek görül
mektedir. 

Bakanlığım çalışmalarında esas amaç; Ba
yındırlık hizmetlerini daha tesirli ve daha eko
nomik şekilde yerine getirmektir. Bu mak
satla Organizasyon ve Metot Müşavirliğimizce 
girişilen reorganizasyon çalışmaları ileri bir 
safhaya gelmiş ve ürünlerini vermiş ve ver
mektedir. Yatırım projelerinin önceden ha
zırlanması, bunların en ekonomik şekilde ve 
zamanında, gerçekleşmesine ait iyi bir plân
lama ve kontrol ve bunun için kuvvetli bir 
teknik potansiyel yaratılması, metot olarak 
benimsenmiştir. Bunun yanında uygulamalı 
araştırma çalışmalarımız zikre değer bir nite
lik taşımaktadır. 

Doğuş ve gelişmesini Bakanlığımdan ayır
mak imkânı olmıyan Türk Mütaahhitlik Mües
sesesi bu gün iftihar edilecek bir seviyeye gel
miştir. Türk mütaahhitler, büyük teknik özel
lik taşıyan ve mühim ağır çelik endüstrisine 

- bağlı olan birkaç konu müstesna, her çeşit 
yapıyı ileri medeni ülkelerdeki emsallerini 
aratmıyacak şekilde başarmıya muktedirdir. 
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Son zamanlarda mütaahhitlerimizin dış 
ülkelerde taahhüde girmeleri ve uluslararası 
rekabette varlıklarını göstermelerini sağla
mak üzere gerekli formaliteleri kolaylaştıran 
bir kararname çıkarılmıştır. Mütaahhitlerimi-
zin dışarıda da yapacağı işler neticesinde 
memleketimize ehemmiyetli miktarda döviz gi
recek ve Türk inşaat gücü dış ülkelerde kud-
retlenmiş ve sağlanmış olacaktır. 

Plân proje konusunda kıymetli istişare 
kontrollük büroları teşekkül etmiştir. Türk 
mütaahhitliğinin daha düzenli bir şekilde iler
lemesini sağlamak üzere gerekli mevzuat üze
rinde önemle durulmuş ve buna ilişkin tasarı 
üzerinde geçen devrede büyük Meclisçe gerek
li çalışmalar yapılmıştır. 

Son zamanlarda, bütçe yılındaki harcama
larla vergi tahsilatının bâzı devrelerde inti
baksızlığı dolayısiyle vâki olan geçici nakit 
sıkıntısı karşısında, mütaahhitlerimizin feda
kâr ve vatansever davranışlarını burada te
şekkürle kaydetmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 

Bakanlığım teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 3611 sayılı Kanun 30 yaşını ikmal etmiş
tir. Bu zaman içinde yurdumuzda büyük ge
lişmeler olmuş ve bâzı görevlerimiz yeni teşkil 
edilen bakanlıklara devredilmiş buna karşı
lık bâzı görevler de Bakanlığıma verilmiştir. 
Gerek bu cihet ve gerekse iş hacminin büyük 
oranda artması dolayısiyle Bakanlığım gö
rev ve örgüt kanununun icracı ünitelerimizi 
özel bütçeli genel müdürlük olarak öngören 
bir tasarısı hazırlanmaktadır. Katma bütçeli 
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün Kanu
nu da bugün için yeterli bulunmamaktadır. 
Hazırlanmakta olan yeni tasarı Bakanlığım 
görev ve örgüt tasarısı ile birlikte büyük Mec
lise sunulacaktır. 

Ülkemizde çok önemli bir problem olarak 
ortaya çıkan ve büyük can ve mal kaybına se-
bebolan trafik kazalarının normal oranlara 
indirilmesi için Bakanlığımda devamlı çalış
malar yapılmaktadır. 

Bu meyanda mevcut Trafik Tüzüğü yeniden 
hazırlanmakta ve ayrıca erişim kontrollü yollar 
kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Karayolunu yapan, tarfik işaretlerini ko
yan, muhafaza eden ve yolun jeometrik ve fi

zikî şartlarını en iyi bilen bir bakanlık olarak 
trafikteki kazaların önlenmesine müessir bü
tün tedbirlerin en kısa zamanda alınması hu
susunda her türlü idari ve hukukî yetkilerin Ba
kanlığımda toplanmasında büyük fayda gör
düğümüzü belirtmek isterim. 

Sayın üyeler, 

Şimdi müsaadenizle Bakanlığımın muhte
lif hizmet kollarındaki 1969 faaliyetlerini ve 
1970 bütçesiyle ele alacağımız işleri çok kısa 
olarak arz edeceğim : 

Demiryolları inşaatı : 

1969 yılında demiryollarımızda yürütülme
sine devam olunan büyük projelerde progra
mın gerektirdiği uygulama tam olarak tat
bik olunmuş tarihte ilk defa Van istasyonuna 
iş katarı olarak tren ulaşmıştır. Ray döşeme 
işine başlanmış Tatvan'da inşa edilmiş olan Ku
ru havuzda imal edilen tren ferisi yüzdürül-
müştür. 

1970 yılında, Gebze - Arifiye hattı, Tatvan -
Van - iran hudut hattı, Cebeci - Kayaş Çift 
hattı, Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hududu 
hattı, Keban demiryolu varyantı, Tahtaköprü 
demiryolu varyantı, iskenderun Üçüncü Demir 
Çelik Tesisleri için Yakacık - Sarıseki hattı ile 
bu yıl yeni iş olarak ele alacağımız Samsun -
Gelemen arası iltisak hattı yatırımları için 1970 
malî yılı Bütçemizde 133 milyon 500 bin lira 
tahsisat konmuştur. 

Bunlardan Gebze - Arifiye hattı hariç diğer
leri bu sene ve gelecek sene tamamlanarak hiz
mete açılacaktır. Gebze - Arifiye çift hattı ile 
bu sene yeni başlanacak olan Samsun - Geleman 
iltisak hattı 1972 senesinde bitirilebilecektir. 
Ayrıca etüt proje çalışmaları devam etmekte 
olan İstanbul - Ankara çift hat demiryolunun 
fizibilite etüdüne geçilecek ve finansman kay
nakları aranması üzerinde çalışmalara devam 
edilecektir. 

Limanlar, barınaklar ve iskeleler inşaatı : 
Liman, barınak ve iskeletler inşaatı 1969 yılı 

programı tahakkuk ettirilmiş ve böylece Fatsa, 
Marmara adası, balıkçı limanları ikmal edilmiş 
diğerleri son safhasına getirilmiş ve bu suretle 
1 500 Mt. yanaşma yeri, 1 150 dönüm kadar ge
nişlikte (mahfuz su (sahası !22 000 ÜVTt.2 :kapalı am
bar sahası hizmete girmiştir. 
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1970 yılında İskenderun Liman tevsii, Hopa, i 
Bandırma, Antalya limanları inşaatı, Sirkeci Sa-
rayburnu rıhtım tevsii, Akçaabat iskelesi, Sa-
manlıdere mendirek ve rıhtım inşaatı, Gemlik 
ve Erdek barınakları inşaatları ile muhtelif li
man, rıhtım ve iskele tevsii ve inşaasının pro
jeleri için 1970 yılı Bütçesinde 109 milyon lira 
ayrılmıştır. Büyük projelerden Hopa limanı 
1971, Bandırma limanı 1972, ve Antalya ve Rize 
limanları 1973 te ikmâl edilecektir. 

İnşaatına devam edilmekte olan balıkçı li
manları için bu yıl bütçeye 40 400 000 lira öde
nek konmuştur. Bu para ile halen tamamlanmış 
olan Fatsa, Marmara, balıkçı limanlanan ilâve
ten; Şile, Kumkapı, İğne Ada, Ereğli (Bozhane) 
ve Finike balıkçı limanlan 1970 yılında ikmal 
edilecektir. İmroz, Rumelifeneri balıkçı limanı 
1971, Karaburun balıkçı limanı 1972 de hizmete 
girecektir. îskefiye (Trabzon), Kışlaönü (Or
du), Tekkeönü (Zonguldak) barınma yerleri 
inşaatı projeleri tamamlanarak ihale edilmiştir. 

Turistik limanlar için ayrılan 17 milyon 500 
bin lira ile Kuşadası Anayat limanı, Bodrum ve 
Marmara Adası yat yanaşma yerleri inşaatları
mla devam edilecek ve Kuşadası 1971 diğer iki
si de 1970 senesinde ikmal olunacaktır. 

Hava alanları : 

1969 yılında bu sahadaki çalışmalarımız bil
hassa Yeşilköy Hava Limanı ve Gaziantep Ha
va Meydanı inşaatında teksif edilmiştir. Ayrıca 
Çiğli, Trabzon, Sivas, Antalya, Adana, Erzu
rum, Tekirdağ, îmroz Hava alanlarında muhte
lif tevsiler ve cihazlandırma işleri ikmal edilmiş
tir. 

1971 senesinde Yeşilköy Hava Meydanı 
Boing 707 Jumboyetlerin inişine müsait bir du
ruma gelmiş olacaktır. 

1970 yılı Bütçemizde inşaatları devam eden 
sivil hava alanları ve tesisleri için 66 milyon 200 
bin lira ödenek mevcuttur. Bu paranın 51 mil
yon lira gibi mühim bir kısmı biran evvel ta
mamlanması hayati bir önem taşıyan Yeşilköy 
Hava Limanına sarf edilecektir. Gaziantep Ha
va Alanına bu yjl 6 milyon lira ödenek verilmiş
tir. Bunlar haricinde mevcut hava alanlarına 
teçhizat ve tesis ilâvesi hizmetleri için de 6 mil
yon 750 bin lira ödenek ayrılmıştır. Muğla Hava 
Alanı etütleri devam etmektedir. 

Devlet ve kamu hizmetlerine ait binaların 
yapılması : 

Bakanlığımız Yapı ve İmar İşleri Reisliğince 
yürütülen bu inşaatlarda : 

1969 yılında : 
4 yatılı bölge ortaokulu, 87 aded 1 131 ders

lik ortaokul, 13 aded 2 600 kişilik pansiyon bi
nası, 16 öğretmen okulunun tevsii ve yeni ünite 
ilâvesi, 5 sağlık koleji ve köy ebe okulu, 8 ta
rım okulu, 36 erkek sanat enstitüsü, 4 kız sanat 
enstitüsü, 7 aded 1 350 yataklı hastane, 45 sağ
lık ocağı, 60 ilçe hükümet konağı yapılması ele 
alınmıştır. 

Bu işlerde önemle üzerinde durulan husus-
Iar Devlet yapılarının lüks ve israftan uzak ma
hallî şartlara en uygun şekilde mümkün oldu
ğu nisbette yerli malzeme ile yapılmasıdır. İn
şaat mevsimi kısa mmtakalarda işlerimizin iha
le hazırlıklarının kış aylarında tamamlanarak 
mevsim başında işe başlanmasının teminidir. 
Ödeneklerin serbest bırakılmasında gecikmelere 
rağmen 1969 yılında Doğudaki işlerin % 75 i 
Mayıs sonundan evvel ihaleye bağlanmıştır. 

Şu ciheti huzurunuzda önemle belirtmek is
terim ki. 1989 yılında, yapımı Bakanlığımıza 
devredilmiş olan ilkokul inşaatının dağınık du
rumu toparlanmış devreden borçları ödenmiş ve 
bu inşaatların daha kaliteli hale getirilmesi sağ
lanmıştır. Bu işler için genel bütçeden temin 
edilen ve mahallî idarenin sağlıyabildiği yar-^ 
dım tamamiyle kullanılmış ve hizmete çevril
miştir. 

1970 malî yılı Bütçesinde ceman 844 550 bin 
lira ödenek teklif olunmuştur. Diğer Bakanlık 
ve kuruluşların 1970 yılında yeni yatırımlar 
için teklif ettikleri ödenekleri, yaklaşık olarak 
284 milyon 246 bin lira, Bakanlığım bütçesine 
aktarıldığında devam eden işler ve yeni işler 
için 1 129 290 lira ayrılmış olacaktır. 

Bu ödeneğin sektöre 
Tarım sektörüne 

göre 

Basım sanayii, deri, kösele, 
ulaştırma sektörüne 
İdare binaları sektör 
Eğitim sektörüne 
İlkokullar 
Sağlık sektörüne 
Konut sektörüne 
Genel idare binaları 
Kamulaştırma 

üne 

dağılışı şöyledir: 
43 580 000 

turizm 
12 328 000 
66 714 000 

657 153 000 
180 550 000 
198 235 000 

8 736 000 
31 000 000 
1 000 000 
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Ayrıca inşaatları Bakanlığıma devredilmiş 
olan Beden Terbiyesi spor tesisleri, Et ve Balık 
Kurumu, Et Kombinaları, Yüksek Öğretim Kre
di Yurtlar Kurumu yurt binaları, Dışişleri 
Bakanlığı temsilcilik binaları için takriben 
120 milyon liralık inşaat yaptırılacaktır. 

Beden Terbiyesi inşaatları hakkında gazete
lerde programa girmemiş ve tahsisatı bulunmı-
yan işler üzerinde çeşitli ve umumi efkârı şa
şırtıcı haberler çıkmaktadır. Bu idarenin in
şaatlarının Bakanlığımıza devredilmiş olanları 
tahsisat miktarları içerisinde yürütülmektedir. 
Ayrıca 1971 Akdeniz Oyunlarına yetiştirilmek 
üzere yapılmakta olan Halkpmar Stadı inşaatı 
yılı içinde temin olunan ek ödenekle programı
na uygun bir hale getirilmiştir. Bu stadın za
manında bitirilemiyeceği yolundaki haberler 
tamamen mesnetsizdir. 

Resmî sektörün bina inşaatlarının Bakanlı
ğımız bünyesinde toplanmasının daha düzenli 
bir çalışma imkânı sağladığını burada bir defa 
daha belirtmek isterim. 

Karayolları: 
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yurt 

çapında gördüğü hizmetlerin milletçe takdir 
ve iftiharla karşılanması, hepimizi minnettar 
bırakmaktadır. Bu Umum Müdürlüğümüz yur
dun en ücra köşelerine kadar hizmeti götüre
bilmek için en iktisadi yapım tarzı ve projeleri 
tatbik etmek yolunda büyük gayret içindedir. 
Bugün yol hattâ diğer her nevi yapı, endüstri 
haline gelmiş bulunmaktadır. Bakanlığımda; 
insan gücü, makina ve paranın en iyi şekilde 
memleket yararına kullanılması için araştırma 
Angıli Sakson deyimiyle (Operation research) 
yapılmaktadır. 

Makina gücünün memleket çapında en. iyi 
bir şekilde kullanılması çalışmalarına devam 
olunmaktadır. İnşaat mütaahhitlerimizin maki
na ihtiyaçları için şimdiye kadar Bakanlığımız 
emrine verilen kotalar yukarda belirtilen mak
sadı sağlamak üzere rasyonel esaslara göre ya
pılan puantaj ile dağıtılmış ve çok faydalı bir 
hizmet ifa edilmiş ve edilmektedir. Ayrıca be
lediyelerimizin makina gücünün artırılması hu
susunda yapılan çalışmalar hepinizce malûm
dur. Bu hususta hazırlanan formlar belediye
lerce doldurularak Bakanlığıma peyderpey gel
mektedir. 

1 . 2 . 1970 O : 3 

1969 yılında Karayoİlarımızda Devlet yolu 
olarak 1 400 kilometre yeni yol yapımı trafiğe 
açılacak şekilde bitirilmiştir. 435 kilometre yol 
onarılarak asfaltı hazır hale getirilmiş, 650 ki
lometre yolun asfalt yapımı onarılmış, 1 520 
kilometre yol yeniden asfaltlanmış, ayrıca 2 bin 
kilometre asfalt sathı kaplamanın yeni tabaka 
asfaltı yapılmıştır. İl yollarında 1 912 kilomet
re yolun üst yapısı ıslâh edilmiş, 586 kilometre 
yolun sathî kaplaması yapılmış, 22 kilometre 
asfalt yol onarılmıştır. Toplam uzunluğu 2 138 
metre olan 66 köprü bitirilmiştir. 

Mâruzâtımın başında belirttiğim gibi 1970 
malî yılı Karayolları Bütçesinin de belirli nite
liği, eldeki işlerin toparlanması ve hizmete ve
rilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla 1970 
malî yılında karayollarımızda toplam olarak 
1 265 909 000 lira yatırım yapılacaktır. Bu ya
tırım projelerinin anakalemlerini şu şekilde be
lirtmek mümkündür. 

Devlet yollar?, : 
Etüt proje işleri 54 000 000 
Ekspres yol ve köprü 250 000 000 
Diğer emanet ve ihaleli işler 261 000 000 
Projeli onarım işleri 102 500 000 
Onarım işleri 27 000 000 
Bitümlü kaplama yapılması işleri 79 000 000 
Bitümlü kaplama onarımı işleri 52 000 000 
Köprü yapımı işleri 46 150 000 
İl yollan yapım onarım?. : 
Bitümlü kaplama v. s. işleri 133 450 000 
Köy yolları yatırım toplamı 225 000 000 
Yapılacak bu yatırımlarla Devlet yollarında 

ihaleli işlerde 250 kilometre dâhilinde sanat 
yapısı, 200 kilometre alt yapı ve 200 kilometre 
üst yapı ile emanet islerde 300 kilometre dâhi
linde sanat yapısı, 400 kilometre alt yapı ve 
500 kilometre üst yapı işleri yapılacaktır. Bu 
meyanda evvelce inşaatlarına başlanmış olan 
Kanlıçay - Alaçam, Sürmene - Of, Derepazan -
Eize, Tcprakkale - Bahçe - Kömürler gibi önemli 
yolların 1970 yılında ikmaline çalışılacaktır. 

Projeli onarımlarda 900 kilometre dâhilinde 
sanat yapısı, 200 kilometre alt yapı' 1 350 kilo
metre üsfc yapı yapılacaktır. Geçit onarımları 

- ve şehir içi geçitlerine 300 kilometre dâhilinde 
sanat yapısı 300 kilometre üst yapı, 600 kilo
metre alt yapı ıslah edilecek, 12 il, 87 ilçe ve 
4 bucak da şehir ve kasaba geçidi asfalt, parke 
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ve beton kaplama işleri çalışmalarına devam I 
olunacaktır. 

Bitümlü kaplama yapılması ve onarımı isle
rinde 1 670 kilometre muhtelif cins kaplama ya
pımı ve 580 kilometre onarımı yapılacaktır. 1970 
de yapacağımız işlerin hangi yollar üzerinde ve 
neler olduğu 1970 yatırım programında bütün 
ayrıntıları ile gösterilmiştir. 

Devlet ve il yollarına kavuşan köy ve orman 
yollan plânlamasında ilgili idarelerle sıkı işbir
liği halinde çalışılmaktadır. Ayrıca yurdumuz
da muhtelif istikametlerde çalışan otobüs ve 
kamyon işletmelerinin en ekonomik şekli üzerin
de (uçak işletmelerinde İATA'de olduğu gibi) 
bir çalışmaya girilmiştir. Alınacak netice gerek 
trafik kazaları ve gerekse iktisadi yönden mem
lekete büyük fayda sağlıyacaktır. 

Karayollanmız hakkında maruzatımı bitirir
ken iki, hattâ üç seneden beri gazetelerde muh
telif şekil ve maksatlarla tartışma konusu yapıl
mak istenen Boğaz Köprüsü hakkında kısaca 
bilgi vermeyi faydalı bulmaktayım. 

Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu üzere, 
Boğaz Köprüsü, İskenderun'dan gelerek Edirne 
istikametine giden ve ileride ekspres yol haline 
gelecek olan anayolun istanbul'da şehir geçişin
de husule gelen tıkanıklığı ortadan kaldırmak 
üzere yapılacak İstanbul şehir geçişinin bir par
çasıdır. istanbul'da yapılacak çevre yolları ve 
iltisaklar, Haliç köprüsü, gerekli bütün istim
lâklerle birlikte projenin tümü bir buçuk milyar j 
lira olarak tahmin edilmektedir. Bu tahminde I 
Boğaz Köprüsü için düşünülen bedel 350 milyon 
Türk lirasıdır, Halen istimlâkler tamamlanmak 
üzere olup çevre yollarının inşasına başlanmış
tır. Bu arada Köprünün, malûmunuz olduğu 
veçhile, 4 gün evvel imza töreni yapılmıştır. Bi
zim tahminimiz 350 milyon Türk lirası idi, fa
kat son yapmış olduğumuz anlaşma köprünün 
ihale bedeli 300 milyon 812 bin 16 liraya, Al
man, ingiliz firmalarından müteşekkil bir grupa 
ihale edilmiştir. Yami bu tahminimizin altında 
bir rakamdır. Gerek bu ihaleden ve gerekse 
çevre yolları inşaat ve istimlâklerinden bugün 
çıkarılacak hüküm, yapılan keşiflerin fevkalâde 
doğru ve isabetli olduğudur. Bunu huzurunuz
da iftiharla belirtirim. 

Yalnızca köprünün iki buçuk milyar liraya 
ve projenin tamamının beş hattâ 10 milyar lira- | 

I ya çıkacağı yolunda ileri sürülen iddiaların ne 
derece olumsuz ve kasıtlı iddialar olduğunun 
takdirini Yüksek Heyetinizin görüşüne sunarım. 
Eminim ki bu gibi iddiaları Bakanlığın cevap
sız bırakmakta tamamiyle haklı olduğu teslim 
buyurulacaktır. 

Köprünün işletmeye açılmasından sonraki 
idaresi için mevcut kanunlarımızın verdiği yet
kiye dayanarak, ileri memleketlerde olduğu gibi, 
İstanbul Limanı ve köprüyü müştereken işlete
cek; limanları, hava meydanı ve köprüyü içe
risine alacak otoritenin kurulmanı, ki bu dışarı 
memleketlerde Port Autority namı altındaki bir 
işletme şeklinde kurulması üzerinde çalışmala
rımız vardır, bunlar devam etmektedir. 

Sayın üyeler, 1970 malî yılı Bütçemiz hak
kındaki maruzatıma son verirken Bakanlığın 
çalışmalarında esas tutulan ilkeler ve teknik 
personel konusunda da kısaca bilgi sunmak is
terim. 

Maruzatımın başında da belirttiğim gibi, 
amaç, ekonomik ve sosyal gelişmemizin dayanağı 
olan Bayındırlık işlerinin; kalkınma plânı he
defleri, bilim ve teknolojinin en ileri olanakları, 
yurdun gerçekleri, milletin arzu ve temayülünü 
göz önünde tutarak yerine getirmektir. 

Kikmetli senatörler arkadaşlarımın son za-
I inanlarda mahallî ihtiyaç ve zaruretlerin daha 

isabetli tesbiti hususunda gönderdiğimiz form
lara cevap vermek ve diledikleri süratle Bakan-

I lığıma ulaştırmak üzere alman tertibe uymak 
suretiyle yaptıkları yardımları burada şükranla 
kaydetmek isterim. Hazırladığımız projelerin 
ekonomik bir şekilde gerçekleşmesi yolunda iyi 
bir plânlama ve kontrol, bunlar için yüksek bir 
teknik kapasite temini, çalışmalarımızın esas 
prensibidir. Teknik elemanların bilgili, moral 
bakımından yüksek, cesaretli, yurt sever kişi
ler olarak yetiştirilmesi büyük önem taşımak
tadır. Bunun için gerekli hizmet içi eğitim ve 
teknik personelin ücret statüleri, sosyal hakları, 

I emeklilikleri hususlarında en kısa zamanda ted-
I birler alınması üzerinde önemle durmaktayız. 

Bu cümleden olarak her grup personelimizin ih
tiyacını karşılamak üzere meskenler yapılması 
hususunda şimdiden iki kooperatif loırulmuştur. 
Çeşitli statülerde çalışan personelin hizmetlerini 
birleştiren 228 sayılı Kanun tadil tasarısı iki 

I gün evvel Yüksek Heyetinizce kabul buyurulmuş 
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ve bu suretle teknik personelin emeklilikleri 
konusunda büyük bir ferahlık yaratılmıştır. 

Beğerali arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden 
evvel konuşan altı arkadaşımın sorularını ce
vaplandırmak istiyorum. 

Burada C. H. P. Grupu adına söz a1 an Sayın 
Atmaca arakdaşımızm sorularını öncelikle ce-
vapiandırcağım. Sayın Atmaca arkadaşım bil
hassa bu Millî Eğitim Bakanlığından devir alı
nan inşaatlar hakkında sorular sordu. Bu so
ruların mevzuu; inşaatlar sürüncemede kal
makta, mütaahhitlerin hazırladığı projelerin tat
bikinde dedikodular olmakta, okul projeleri 
devamlı olarak değişmekte, ilkokulların Bayın
dırlık Bakanlığınca ihale suretiyle yaptırıldığın
dan, pahalı olmasından, projelerde Millî Eği
tim Bakanlığına danışılmasından ve ihalelerin 
geç yapılmasından yakındılar. Bunlar varit de
ğildir. Şimdiye kadar sürüncemede kalan eski 
inşaatlar, yani Millî Eğitim Bakanlığından de
vir aldığımız inşaatlar iki yıl içinde ikmâl edi
lerek hizmete konmuştur. 

Bunların komple projeleri tamamlanmadık
ça ihaleye konmamaktadır, Bu sebeple mütaah
hitlerin proje hazırlıyarak Bakanlığımıza tasdik 
ettirmesi varit değildir. Okul plânları son ola
rak 1966 yılında değiştirilmiştir. Plânlar Millî 
Eğitim Bakanlığının gösterdiği program deği
şiklikleri, lüzumu üzerine ve müşterek çalışma
lar sonunda tadil edilmiştir, ilkokul ödenekleri 
il özel idare bütçelerine aktarılmakta ve her il 
uygun gördüğü, alıştığı usule göre emanet, ta-
şaron ve ihale usulüne göre icraat yapmakta
dır. Millî Eğitim Bakanlığının görüş ve vizesi 
alınmadan uygulanmaya geçilen tesis yoktur. 
İhaleye çıkarırken inşaat mevsimi kısa olan Do
ğu illerine öncelik tanınmaktadır. Bu meyanda 
23 Doğu ilinde 1969 programında 323 yeni iş 
mevcuttur. Bunlardan 7 adedi Şubat ayında iha
leye çıkarılmış verilmiş, 146 sı Martta. 75 i Ni
san ayında, 24 ü Mayıs ayında, 17 si Haziran 
ayında ki, ceman 209 u ihaleye çıkarılmıştır. 

Gene Sayın Atmaca arkadaşımın buyurduğu 
gibi sorduğu sualler meyanmda arsalar, bu ilk
okul arsaları Bayındırlık Bakanlığı elemanları 
tarafından değil, bunlar doğrudan doğruya, 
Millî Eğitim Bakanlığı mensupları tarafından 
seçilmekte ve bize yer teslim edilmektedir. Ge
ne Sayın Atmaca arkadaşımız, bu inşaatların 

belki millî eğitim bünyesinde kalmasiyle bu iş
lerin daha iyi yürüyebileceği hakkında bâzı 
mütalâalarda bulundular. Malûmunuz olduğu 
veçhile, bugün memlekette hepimiz bir teknik 
eleman fıkdanından bahsetmekteyiz, yani tek
nik eleman bulmakta zorluk vardır. Bu gibi dev
let inşaatlarının tek elden yürütülmesi zarureti 
vardır, güçlerin dağılmaması zarureti vardır, 
bunda biz büyük fayda mülâhaza etmekteyiz ve 
işler iyi bir performansla yürümektedir. 

Gene Sayın Atmaca arkadaşımın, boğaz köp
rüsünün maliyeti hakkında bu 1,5 milyar lira
lık rakam hakkında maliyetleri sordular. Bunu 
da döküm olarak veriyorum. Bu 1,5 milyar lira 
içinde mühendislik hizmetleri 20 milyon, yol ya
pımı 580 milyon, istimlâk bedeli 445 milyon, 
boğaz köprüsü 350 milyon, Haliç köprüsü 105 
milyon ki ceman toplam 1,5 milyar liradır. Bu
gün görüyoruz ki, köprü başlangıcında boğaz 
köprüsü ve aşağı yukarı tahminlerimizin fev
kinde daha aşağısına yani 300 milyon liraya 
ihale etmiş bulunuyoruz, Kesa gene 90 milyon 
lira keşfettiğimiz bir kısım inşaat bugün 62,5 
milyon liraya ihale edilmiştir, yani bütün ra
kamlarda tahminlerimizin altındayız. 

Gene Sayın Auinaca arkadaşımız seçimlerden 
evvel yapılan asfaltlar bozulmuştur, makinalar 
ilçeden ilçeye gösteriş için sevk edilmiştir, diye 
bir soru tevcih etmiştir. Bu da tamamen hilafı 
hakikattir. İşler programlara göre yapılmıştır. 
Makina kaydırmaları da aynı programlar ica
bıdır. Yapılan işlerde normal sayılabilecek nis-
bet dışında bozulma yoktur. Zannedersem Sa
yın Atmaca arkadaşımızın suallerini cevaplan
dırmış bulunuyorum. 

Gene Sayın Hüseyin Atmaca arkadaşımın 
demiryolu ve limanlar halanda bir sorusu var. 
liman ve barınak inşaatları hâlâ bitirilememiş
tir. Demiryolu inşaatları yavaş ilerlemekte ve 
ne zaman bitirileceği bilinmemektedir. Burada 
zannedersem Hopa limanı üzerinde durmuştur. 
Hopa Liman inşaatı 1970 yılı içinde ikmal edi
lecektir. Ancak sanayi tesisleri sebebi ile yeni 
ilâveler yapılacaktır, burada termik santral ve 
bakır kompleksinden dolayı. Antalya ve Ban
dırma liman inşaatları iki senedir memnuniyet 
verici şartlarla iyi bir şekilde ilerlemektedir. 
1972 yılı içinde ikmal edilecektir, Liman inşaat
larımıza gene memleketin hızlı gelişmesi neti
cesi daima yeni ilâveler yapılacaktır. 
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Bu demiryolu hakkındaki sualler; bu Tat
van îran hudu hattı, Pehlivanköy - Edirne Bul
gar hududu hatları 1970 yılı sonunda ikmal edi
lecektir. Cebeci - Kavas çift hattı 1970 yılı için
de Gebze - Arif iye çift hattı 1972 yılında ikmal 
edilecektir. 

Sayın Senatör Küçük arkadaşımın soruları
nı cevaplandırıyorum. Kendilerinin tevdi ettik
leri sorular turistik yollara önem verileceği ifade 
edilmekte iken ancak Muğla, Fethiye, Antalya hac 
yolunu programda göremedik dediler. Bu sösü 
edilen yolun çeşitli kısımları aşağıda arz edece
ğim şekilde programlarda yer almış bulunmak
tadır. Muğla - Fethiye yolunun Gökova ayı
rımı Köyceğiz arası 1989 yılında 27 milyon 
500 bin liraya ihale edilmiştir. 1970 yılı prog
ram tahsisatı 10 milyon Tl. sidir. Yol 1972 de 
bitirilecektir. 

Köyceğiz - Fethiye arası 1968 yılıdan iti
baren onarım programlarında yer almaktadır. 
1970 programında 1 milyon 900 bin Tl. ayrıl
mıştır. Yol 1973 yılında tamamlanacaktır. 

Antalya - Kemer - Tekirova yolu turistik 
yollar programımızda olup 1970 yık için 14 
milyon Tl. tahsisat ayrılmıştır. Ayrıca Yata
ğan - Milas ayrımı yol kesimi için de 1970 yılı 
tahsisatı olarak 3 milyon Tl. ayrılmıştır. 

Yine Sayın Senatör Küçük arkadaşınım 
Bu NATO akaryakıt boru hatlarının sivil mak
satlarla kullanılması hakknda "bir sorusu vardı. 
Bunda da çalışmalar yapılmaktadır. Projeler 
hazırlanmaktadır, ilgili dairelerle bir koordi
nasyon halinde çalışmalar devam etmektedir. 
İnşallah kısa zamanda bunlardan istifade yo
luna gidilecektir. 

Sayın A. P. Grupu Sözcüsü Osman Salih-
oğlu arkadaşımın bakanlığım Karayolları hak
kındaki takdirkâr sözleri için kendisine teşek
kür ederim. Kendisi konuşmalarında bu ehli
yet işlerinin bilhassa Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları tarafından yürütülmesi üzerinde 
durdular. Bunun için bâzı çalışmalarımız var. 
Ve bunun kısa zamanda neticelendirilmesi ve 
iyi bir şekilde halledilmesi üzerinde çalışmala
rımız vardır. Bir neticeye, inşallah kısa zaman
da bağlanır. 

Grup sözcülerinden sonra 6 arkadaşımız söz 
almıştır. Bunlardan ilk söz alan sayın arkada
şımız Malatya Senatörü Sayın Hamdi özer 

1 . 2 . 1970 0 : 3 

bilhassa bu Malatya - Elâzığ ayrımı Pötürge 
yolu üzerinde durmuştur. Hakikaten bu ba
kanlığı devraldığım günden beri birçok arka
daşımın üzerinde durmuş olduğu bir yoldur. 
Bu yolun tümü 60 Km. tulünde olan bu yol, 
ilk 7 Km. si stabilize, 30 Km. lik kısmı toprak 
tesviye ve son 10 Km. si yine stabilizedir. Bu 
yol için 1970 programında 300 ıbin Tl. sı ayrıl
mış, bu yolun tamamının stabilize haline geti
rilmesi için iki milyon Tl. na ihtiyaç vardır. Yol 
bu haliyle kış programına alınmıştır. Ve bu 
30 Km. de mevcut bulunan bakım evinde iki 
dozer, bir grayder, bir kamyon üslenmiş vazi
yettedir. Yolun devamlı olarak açık tutulma
sına çalışılmaktadır. 

Yine keza Sayın Hamdi özer, Malatya ha
va alanından bahsettiler. Bugün malûm ERHAC, 
askerî alan sivil maksatlarla kullanılmaktadır. 
Ve bu şehrin 30 Km. uzağındadır ve bu tayyare 
meydanına giden bir asfalt yol mevcuttur. He
pinizin de malûmu olduğu veçhile tayyare 
meydanları bugünkü modern dünyada şehirle
re birhayli uzak mesafede yapılmaktadır. Bu
gün için Malatya'nın yakınında bulunan hava 
meydanının tevsii cihetine gidilemiyecektir ve 
buna tahsisat yoktur ve buna şimdilik lüzum 
yoktur. Belki ileriki senelerde hava trafiği art
tıkça belki askerî alan haricinde bir sivil alan 
yapılması cihetine gidileıbilir. Tabiî bunu ileri
ki senelerdeki hava trafiği gösterecektir. 

Sayın içel Senatörü Lûtfi Bilgen arkadaşı
mız, Gülnar - Silifke yolu hakkında, Gülnar -
Gilindire yolu ve ayrıca Gülnar - Zeyne yolu 
hakkında sorular tevcih ettiler. Gülnar - Si
lifke yolu zayıf stabilizeli bir il yoludur ve 
yol kış programındadır. 1970 senesi içinde ba
kım imkânlariyle daha iyi hale getirilecektir. 

Gülnar - Gilindire yolu stabilize bir yoldur. 
Bu yol için 1970 senesinde 100 bin Tl. ödenek 
ayrılmıştır. Ayrıca Gülnar şehir içine 75 bin 
Tl. lık bir tahsisat ayrılmıştır. 

Gülnar - Zeyne yolu stabilize bir yoldur, 
kış programındadır. 1970 senesi için 100 bin 
Tl. ödenek ayrılmıştır. 

Yine Gilindire - Gülnar yolu üzerindeki iki 
aded köprü Hacıbahattin ve Köşk köprüleri 
1970 çalışma programına alınmıştır. Her iki 
köprüye 400 bin lira ödenek ayrılmıştır. 
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Silifke şehir içi köprüsü tarihî, kargir bir 
köprüdür, tevsii için 1970 yılı programına alın
mıştır. 

Sayın senatör arkadaşım İnkaya'nın bilhassa 
yapıcı tenkidleri için çok teşekkür ederim. Bü
tün bu tenkidlerinin ışığı altında işlerimizi mu
hakkak ki, bu yapıcı tenkidleri çalışmalarımız
da ışık tutacaktır. Kendisine teşekkür ederim, 
Kendisinin bir suali de Ankara - İstanbul ara
sındaki yoldan para alınıp almmıyacağı hak
kındadır. Bugünkü yapılan Ankara - İstanbul 
arasındaki yoldan bir ücret alınması düşünül
memektedir. Ta ki, ikinci bir yol yapımı ortaya 
çıksın. Yani ikinci bir yol yapıldıktan sonra 
daha yüksek evsaflı bir yol yapılırsa, ondan pa
ra alınabilmesi düşünülebilir. 

Sayın Ucuza!'m tenkidlerine teşekkür ede
rim. Yapıcı tenkid ve tavsiyelerine teşekkür ede
ri *. 

Zannedersem Sayın Gimdoğan'm soruları ar
kadaşlar tarafından cevaplandırıldı, ben bunla
ra değinmiyorum. 

Sayın Sami Turan arkadaşımız 6 ay evvel 
yazmış olduğu bir yazılı sorudan bahsettiler. 
Hakikaten kabahat bizimdir, bu dosyalar ara
sında kalmış bu cevaplandıramamışlar. Hakika
ten kendisinden özür dilerim. Bu 23 . 1 . 1970 
tarihinde gönderilmiş. Haklıdırlar. Diğer so
rularından bâzıları da dosya tetkikatını icabet-
tirdiğinden kendilerine kısa samanda cevap ve
receğiz. 

Muhterem arkadaşlar; zannedersem bütün 
soruları cevaplandırmış bulunuyorum. Sözleri
me son verirken Cumhuriyet Senatosu sayın üye
lerine ve grupları namına söz alan arkadaşları
mıza, şahısları namına söz alan arkadaşlarıma 
bilhassa Bakanlığım camiası hakkındaki teşvik 
edici sözlerinden dolayı şükranlarımı sunar, 
Yüksek Heyetinizi saygılarımla selâmlarını. (Şid
detli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeyim. Sayın öztürk buyurun sualinizi so
run. 

HÜSEYİN ÖZTÜ&K (Sivas) — Sayın Ba
kandan sorularım şu hususlardadır : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 1973 
yılma kadar 70 tane yatılı bölge okulu yapılma
sı gerektiği belirtilmektedir. Bugün 42 tane 
var. Sayın Bakan 4 tane yapılacağını söyledi. 

Bir senede 4 tane yapılsa 3 senede 4 er taneden 
12 tane yapar. Bu Plân hedeflerinin çok altına 
düşülmüş oluyor. 

Acaba bu 4 tane okul bu sene ihale edilecek 
olan okul mudur? Bu sene mi tamamlanacaktır? 
Bunu da Sayın Bakan açıklamamıştır. 

2 nci sorum: İlkokulların yapımında gerçek
ten Bayındırlık Bakanlığına devredildiğinde bu 
okulların yapımında Devletin yararına, mille
tin yararına, bütçenin yararına bir fayda temin 
edilmiş midir? Ucuzluk bakımından, çabukluk 
bakımından aynı Bakanlığa vatandaşın katkıla
rı bakımından bunlar sağlanmış mıdır? Benim 
şahsan yaptığım incelemede Sayın Bakanın be
lirttiği gibi değil, bir zamanlar 1956 da Sivas'ta 
bir vali 27 ilkokulu emanet usulüyle yaptığı için 
47 ilkokul yapar. Bugün 8 ilkokul verilir, 8 
okul zamanında ihale edilmediğinden daha içi
ne hiçbir öğrenci girmemiştir. Sayın Bakanın 
söylediği gibi değildir. Bu bakımdan bütün 
Millî Eğitim mensupları Bayındırlık Bakanlığı
nın tutumu karşısmdadırlar... 

Doğru mudur? 
Üçüncüsü: Bu okullarda standart sistem uy

gulanmakta mıdır? Yapılan okullarda kapı ve
ya pencereler şurada yapılan oluşla diğer ta
rafta da kullanılacak şekilde standart bir hale 
getirilmiş midir? Bugünkü okulların bu kadar 
mevsime ve standart oluşa uygun olmadığı dik
kate alındığında, Sayın Bakan bunun için bir 
inceleme ve memlekete uygun bir sistem stan
dart bir okul yapımı için çalışma içinde midir? 
O da böyle 4 - 5 katlı ilkokul ve lise yaptırıyo
ruz. On dakikalık, beş dakikalık teneffüs var, 
çccuk 4 ncü kattan aşağıya İnene kadar tamam
lanıyor, geç kalıyor. Amerika'da bile bu tip 
okullar... 

BAŞKAN — Yalnız sual irad edin efendim. 
EÜSSYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Arz ede-

ycrum; Sayın Bakan bugünkü bu eğitime de 
uygun olmıyan okulların yapımına devam edi
lecek midir? Yoksa standart bir şekil buluna
cak mıdır? 

Bir dördüncü soru : Adana'dan kalkan seb
ze yahut ıneyva kamyonu Kayseri'den bizim Ge
merek.'e kadar gelir, domateslerin yüzü pırıl pı-
rıldır. Fakat Gemerek'ten Sivas'a gelinceye ka
dar veya daha yukarılara gidene kadar tozdan 
ve topraktan meyvanm ve sebzenin görülmesi 
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mümkün olmaz. Bu kadar işlek bir yolun bu ka
dar bundan 3 - 5 evveline nazaran daha kötü 
duruma düşürülmesinde nasıl bir düşünce tarzı 
hâkim olur? Sayın Bakanın bu hususlarda bir 
incelemeleri olmuş mu, bu hususta bir cevap ve
recekler mi? İstirham edeceğim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YAŞAR 
GÜLEZ (Devamla) — Müsaade buyurulursa bu 
soruları yazılı olarak cevaplandırayım. Çünkü 
Bakanlıkta daha yeni olmamız, yani bilhassa da
ha bu üzerinde durduğunuz meseleler standart
laştırılması kapı veya pencerenin inşaatlar 
içerisine girmesi Bakanlıkta büyük bir şeydir. 
Yani büyük yatırımları olan bir Bakanlık, Mü-
sade buyurulursa bunu yazılı olarak bir dahaki 
oturumda cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Turan buyurunuz. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan yazılı olarak da cevaplandırabilir. 
Kayseri'de bir Sümer Caddesi vardır, tren yolu 
ile bu cadde kesişir. Tren bu yol üzerinde ge
çitte bulunur. Tren bu geçit üzerinde uzun 
müddet manevra yapar, keser yolu, halkın geç
mesine mâni olur. Adeta şehri ikiye bölmüş va
ziyettedir. Acaba alt veya üst geçit - bu eski
den de tasarlanmıştı - bu sene düşünülüyor mu? 
Acaba Türkiye'de bu şekilde kaç aded alt veya 
üst geçit yapılacaktır? 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YAŞAR 
GÜLEZ (Devamla) — Sayın Turan biliyorsu
nuz Karayolları ve Bakanlığımız daima bütün 
arkadaşların emrindedir. Bu gibi hususları lü
tuf buyurur gelirseniz makamımıza, birlikte ko
nuşur ve size gereken lüzumlu izahatı veririz. 
Yani ayri/eten de yazılı olarak bu suallerinizi 
konuşur ve size lüzumlu, gereken izahatı veri
riz. Yani ayriyeten de bu suallerinizi cevaplan
dırabiliriz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Kavak bir 
soru soracaklar zannederim. 

ABDURRAHMAN KAVAK (Siirt) — Ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istirham edece
ğim. 

1. Haydarpaşa - Kurtalan demiryolu Kur
talan'da nihayetlenmektedir. Kurtalan'dan Si
irt'e veya başka istikamete bu hattın uzatılıp 
uzatılmıyacağı? 

2. Eruh - Şırnak yoluna başlanmıştır. Bir
kaç seneden beri önem verilmemektedir. Bir kö
mür havzası olan Şırnak ilçesinin bu yolunun 
yapılması zaruridir. Bunun ne zaman bitirilece
ği? 

3. Bidar barajı Siirt ve civar iller için eko
nomik ve sosyal yönden katkıda bulunacaktır. 
Şirvan - Pervari yolu 70 - 80 Km. dir. Barajın 
yapımı bu yolun yapımına bağlıdır. Bu yollara 
başlanılmıştır. Bunun da ne zaman biteceği bi
linmemektedir. Biran evvel bitirilmesi ve bi
tim tarihinin bildirilmesi. Barajın başlaması ve 
temelinin atılmasını da rica ediyorum. 

4. Batman, petrol bölgesidir. Asfalt ve pet
rol oradan çıkmaktadır. Siirt çevre yolları en 
az asfaltlanmış bir ildir. Bu yolların asfatlan-
ması hususundaki programın ne safhada bulun
duğu ve yapılıp, yapılmıyacağı? 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YAŞAR 
GÜLEZ (Devamla) — Sayın Kavak, bu dosya 
tetkikatım ilgilendireceğinden buna müsaade 
buyurulursa yazılı olarak cevap vereceğim. 

ABDURRAHMAN KAVAK (Siirt) — Ben
deniz de onu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Savın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Bakandan ben de yazılı rica edeceğim. 
Benim gençliğimden beri hatırımda tuttu

ğum Kayseri yolu devam etmektedir. Halâ ik
tisadi, ticari, siyasi, askerî yönden gayet ehem
miyetli bir yoldur. Sayın Bakan da bunu tak
dir eder. Bir yol ne kadar geç kalırsa elbette 
mahrumiyet olacaktır. Acaba ne kadar vakit
te bitecektir? Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Atmaca soru mu soracaksınız? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Ba
kanın evvelâ olgun, gerçekten olgun cevapları
na teşekkür ederiz. Yazılı olarak lütfedebilirler. 

1. 222 sayılı Kanunun 78 nci maddesinin 
(a) fıkrası «İlk öğretim gelirlerinin % 70 inin 
inşaata, (b) fıkrası da % 30 unu okullar yöne
tim ve sosyal giderlerine sarf edilmesini âmir
dir. Bütçeye konan 2 aded ödenek bu şekilde 
dağıtılacak mıdır? Bilmiyoruz. 

2. Biraz mahalli olacak ama, kusura bak
masınlar. Denizli'de bir hava alanı düşünülüp, 
düşünülmediği hususunu rica edeceğim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan 
yazılı da verebilirsiniz. Çok teşekkür ederim 
efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TÜBGUT YAŞAR 
GÜLEZ (Devamla) — Yazılı cevap arz edeyim. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler son söz 
için Sayın Alâeddin Yılmaztürk bir talepte bu
lunuyor. Yalnız içtüzüğümüz gereğince sırada 
olan bir üyeye son söz verilir. Sırada olan Sa
yın Senatör Karaağaçlıoğlu'dur. Sayın Kara-
ağaçlıoğlu buyurunuz efendim. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karabisar) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun çok muhterem üyeleri. Gecenin bu çok geç 
saatlerine kadar devam eden Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesi dolayısiyle grupları adına ve şa
hısları adına konuşan muhterem senatörler Ba
yındırlık Bakanlığına ait görüş ve kanaatlerini 
enine ve boyuna burada arz ettiler. Bir kısım 
düşüncelerine iştirak etmemek mümkün değil. 
Objektif ölçüler içerisinde, insaf ölçüleri içeri
sinde dile getirilen temenni ve kanaatlere canı 
yürekten iştirak etmek, fakat bunun dışında mü
cerret, yapılan hizmetleri inkâr yoluna sapan, 
Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve administratif 
yapısında büyük değerler taşıyan ve uzun yıl
larda bu değerlerini muhafaza edecek olan hiz
metleri bir lâhzada inkâr yoluna sapan ve ma
lûm, siyasi görüşlerin tabiî ve maksatlı neticesi 
olan konuşmaları tasvibetrnek mümkün değil
dir. 

Çok değerli arkadaşlarım, Bayındırlık Ba
kanlığı, kurulduğu tarihten bu yana, Türkiye'
nin ümranına büyük katkıda bulunmuş, Türki
ye'nin ekonomik, sosyal ve teknolojik meselele
rine büyük bir vukufiyetle eğilmek suretiyle 
Türkiye'nin her yıl biraz daha güçlenmesine 
gayret sarf etmiş köklü kuruluş ve teşkilâtları
mızdan birisidir. Bu teşkilât 600 yıllık Osmanlı 
İmparatorluğundan Nafıa Nezareti şeklinde 
Cumhuriyet devrine intikal etmiş. Nafıa Vekâ
leti olarak da uzun yıllar Türkiye'de hizmet 
yapmıştır. Fakat 1950 ve daha sonraki yıllarda 
bünyesindeki birtakım kuruluşları yeni teşekkül 
eden bakanlıklara devretmek suretiyle hacmi bi
raz daha daralmış ve hizmetlerini Karayolları, 
Hava Meydanları ve Akar Yakıt Tesisleri, Yapı 
îşleri İmar Reisliği, Demiryolları ve Limanlan 
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Reisliği gibi kuruluşlara inhisar ettirmiştir. Bü
tün bu kuruluşlar Türkiye'de mevcudolan tek
nik gücün en güzide elemanlariyle teçhiz edilmek 
suretiyle Türkiye'de kendilerine mevdu olan 
hizmeti büyük bir muvaffakiyetle ifa edegel-
mişlerdir. 

Bakanlığın bütçe müzakereleri sebebiyle dile 
getirilen meselelerine ananevi bir görüş içerisin
de bakmak lâzımgelirse şu 4 hususta özetlemek 
mümkündür. 

1. Bakanlığın hizmetlerine imkân veren ku
ruluş ve teşkilât kanunları, 

2. Personel politikası, 
3. Tahsisatlar, 
4. Projeler diye değerlendirmek mümkün

dür. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanımızın 

da ifade buyurdukları gibi. 30 yılı aşkın bir za
mandan beri 3611 sayılı Kuruluş Kanunu ile ted
vir olunan bakanlık günün daima tekâmüle gi
den sosyal ve teknolojik, ekonomik administra
tif meseleleri muvacehesinde bu kanunun yeter
sizliği ve bakanlığın hizmet vermesine daha mü
tekâmil bir devlet görüşü içerisinde larj bir hiz
met görmesine kifayet edecek nitelikte değildir. 
Bu itibarla teşkilât kanunlarının gerek karayol
larında, gerek Yapı İşleri İmar Reisliğinde, ge
rekse Demiryolları ve Hava Meydanları, Demir
yolları ve limanlar, hava meydanları ve akar 
yakıt tesislerinde yeni baştan gözden geçirilmek 
suretiyle modern devletin ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde tedvirinde zaruret vardır. 

Personel meselesi ayrı bir mevzudur. Bugün 
dünyanın her yerinde devletlerin ve milletlerin 
güçleri, bünyelerinde taşıdıkları teknik kadro
ların kemiyet ve keyfiyetleriyle ölçüldüğü bir 
devirde Türkiye'de Devlet dairelerinde, hele 
Bayındırlık Bakanlığı gibi köprü teknik kuru
luşlarda büyük çapta kalifiye mühendis istihda
mı mümkün olamamaktadır. Çünkü özel sektö
rün artan talepleri ve bu taleplerin çok yüksek 
fiyatlarla kabiliyetli, kıymetli mühendis arka
daşlarımızı cezbetmesi bu bakanlığın teşkilâtın
da, bilhassa kumanda mevkilerinde kıymetli ar
kadaşlarımızın bu istikamete doğru akmasına 
vesile teşkil etmektedir. Binaenaleyh 1958 tari
hinde 10195 sayılı Kararname ile mühendislerin 
çalışma statülerinde malî imkânlar bakımından 
bir parça ferahlatıcı tedbirler getirilmişse de, 
daima artan hayat şartları içerisinde bugün ar-
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tık 10195 sayılı Kararname mühendislerin sosyal I 
ve ekonomik yaşantılarına cevap verecek nite
likte değildir. Binaenaleyh, bu kararnamenin 
süratle teknik kadroları devlet bünyesinde tuta
bilecek nitelikte tedvirinde, tadilinds isabet var
dır. Bilhassa diğer yatırımcı bakanlıklara önder 
olan Bayındırlık Bakanlığının bütün diğer ya
tırımcı bakanlıkların bünyesinde çalışan mühen
disleri de kapsıyacak sakilde, arz ve talep kanu
nunu nazarı dikkate alarak, mühendislerin bu J 
malî imkânlarını ferahlığa kavuş tur ması lâzım- | 
dır. Aslında sade^s malî imkânların 10195 sayılı î 
Kararname ile tadili ile mesele halledilmez. îler-

ı 
de çıkacak olan, tatbik edilecek olan 657 sayılı j 
Devlet Memurları Kanıunılnun malî hükümleri- ] 
nin tatbikatiyle birlikte mühendislerin bu kanu- j 
nıııı şümulü içinde mütalâa edilecek teknik ba- j 
reme intibaklarını temin edecek, sosyal güven
liklerini sağlıyacak hükümlerin da getirilmesin
de isabet vardır. 

228 sayılı Kanun çıktığı için bundan bahset
miyorum. Binaenaleyh personel meselesi dsyin-
ce, aslında kuvvetli kudretli kadroları bünyede 
tutmak meselesi olarak kabul etmek lâzım vs bu 
yolda gayret sarf etmek icabstmektadir, 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü olarak tah
sisatlardır. Bugün Bayındırlık Bakanlığının tek
nik gücü Karayolları sebebiyle makina parkla
rı, kendilerine mevdu hizmetleri, 1970 yılı Büt
çesi içerisinde tesbit edilen hizmetleri birkaç 
misli fazla yapmaya müsait bir durumdadır. 
Mailî imkânlar verildiği takdirde bu kadroların 
bugün bütçede tesbit edilen hedefleri çok geri
de bırakacak nitelikte, güçte olduklarına kaani 
bulunduğumu ifade etmek isterim. 

Proje mevzuları ise; bunlar teknik kadro
larla ilgili olan bir mevzudur. Zira projeyi ha-
zıılıyan teknik kadrolardır. Gerek yapılarda, 
gerek karayollarında büyük etütlerin hazır bu
lunduğunu ve bunların tahsisat imkânları mu
vacehesinde kuvveden fiile çıkmaya hazır halde 
bulunduklarını memnuniyetle müşahede etmiş 
bulunuyoruz. Yalnız uzun devreli bir devlet hiz
meti içerisinde, hizmet projeksiyonu içerisinde 
bu projelerin daha da ileriye götürülmek sure
tiyle gelecek yıllardaki bütçe imkânlarında elde 
hazır, mevcut yapılacak işlerin bulunması da şa
yanı temennidir. 

Muhterem arkadaşlarım, böylece Bakanlığın 
meselelerini kısa zaman ölçüleri içerisinde 4 ka-
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tegoride mütalâa ettikten sonra bâzı mevzular 
üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

Bunlardan bir tanesi yine kuruluş kanunla-
riyle ilgili olarak Yapı îmar Reisliğinin Devlet 
Yapıları Genel Müdürlüğü şeklinde yeni bir or
ganizasyona, yeni bir kuruluşa kavuşturulması
dır. Çünkü Devletin muhtelif gerek iktisadi 
Devlet Teşekkülleri şeklinde olsun, gerekse ka
mu kuruluşlarında olsun, bütün bu kuruluşla
rın bünyesinde inşaat şubeleri vardır. İnşaat 
müdürlükleri teşekkül etmiştir. Bunların yap
tıkları hizmet âmme hizmetidir, Devlet hizmeti
dir. Binaenaleyh Devletin kontrol ve muraka
besi altında bulunan türlü yerlerde, türlü inşa
at müdürlükleri, inşaat servislikleri ve 
kontrol amirlikleri vardır. Türkiye gibi tek
nik kadrodan yoksun, teknik kadro iti
bariyle zayıf olan ve malî bakımdan 
ekonomik olarak çalışmaya mecbur olan memle
ketlerde bunların tevhidedilmek suretiyle Dev
let yapılarını standart hale getirmek, daha güç
lü bir kuruluşa gitmekte zaruret vardır. Bun
dan evvelki bütçelerde de yine bu kürsülerden 
bu temenniyi izhar etmiştim. Sayın Bakanımız
dan tekrar huzurunuzda rica ediyorum; bu ka
bil bir kuruluşun Türkiye'ye faydalı olabileceği 
kanaatinde iseler bu hususta gereken tedbiri 
almalarını bilhassa beklemekteyiz. 

BAŞKAM — Sayın Karaağaçlıoğlu, 2 daki
kanız var. Hatırlatıyorum. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bir de iki 
mevzudan bahsetmek istiyorum, İstanbul köp
rüsü ve okulların inşaları üzerine sayın arka
daşlarım bir hayli konuştular. 

İstanbul köprüsü üzerinden saman kamyon
larının geçeceğini ifade eden, maalesef, senatör 
arkadaşlarımız bulundu. Kavun - karpuz yüklü 
kamyonların İstanbul köprüsünden geçeceğini 
ifade ettiler. Üzülerek beyan etmek isterim ki, 
geçmiş yıllarda Türkiye'nin kalkınmasında ana-
hammaddeyi temin edecek olan çimento fabri
kalarının yapılışında, bu fabrikaların bacaların
da tüten dumanları saman dumanı olarak ifade 
eden zihniyetin yine İstanbul köprüsü gibi, Tür
kiye'nin ekonomik hayatında, sosyal hayatında, 
kültür hayatında ve bacasız fabrika dediğimiz 
turistik hayatında çok büyük bir değeri var. 
Ve Türkiye'de gelecek nesillerin iftiharla üze-
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rinden geçecek, iftiharla bu esere bakacağı bir 
köprü inşaatı için üzerinden saman kamyonları, 
kavun kamyonları geçecek demek suretiyle bu 
eseri Türk Milletinin gözü önünde küçültmeye 
çalışanlara cidden üzülmek lâzımdır. Bu itibar
la şunu arz etmek istiyorum, İstanbul köprüsü 
Türkiye bütçesine büyük bir yük tahmil etmiye-
cektir. Köprü inşa edildikten sonra üzerinden 
gelip geçenler vasıtasiyle 3 senede itfa edeceği, 
köprünün diğer müştemilâtı ile çevre yolları • 
Haliç köprüsü ile birlikte mütalâa edildiğinde 
8 - 10 sone gibi kısa bir zamanda bütün masraf
ları çıktıktan sonra kendini itfa edebileceği, 1,5 
milyar civarında olan tüm yatırımın 2/3 nün 
haricî kaynaklardan, Devlet Yatırım Bankasının 
patronajı altında kurulmuş olan hususi bir kon
sorsiyumdan temin edildiği, dı§ kaynaktan te
min edildiği, 1/3 nün ise Türkiye'nin iç finans
man kaynakları ile karşılandığı bir vakıa oldu
ğuna göre, bunun butça imkânları ile Türkiye'
de yapılacak olan köy yolları, içme suları, okul
larla, okulların inşaatına inikas edecek mühim 
bir tesiri olamıyacağrmn bilinmesinde fayda 
vardır. Bu doğrudan doğruya dış memleketle
rin, projeli kredilere yapmış olduğu yardımlar 
istikametinde intacediimiştir. Aslında 1950 -1980 
yıllan arasında İstan'bul köprüsünün yapılması 
için 1954 ve 1957 d3 olmak iissre geçmiş D. P. 
hükümetleri bir etüt yaptırmış, o zamanki yapı
lan etütlere göre çevre yollarının derhal, İstan
bul köprüsünün 1985 yılında behemehal inşa 
edilmedi Türkiye ekonomisi bakımından zaruri 
olduğu beyan edilmiştir. Binaenaleyh, hız geç 
kalmışız. 5 sene rötarca İstanbul köprüsünü 1970 
yılında Adalet Partisi iktidarı olarak temelini 
atmak şerefine nail olmuşuz. Bundan iftihar et
mek lâzım. Arkadaşlarımız bizi niye 5 sene geç 
kaldınız diye sorguya, sigaya çekmeleri lâzımge-
lirken, iktidarımızı bu hizmetin yapılmasından 
dolayı tenkid etmelerini garipsedim. Zira yapı
lan etütlere göre 1973 yılında hv köprünün üze
rinden 22 bin vasıta geçecek, 1995 yılında bu 
köprünün üzerinden yapılan hesaplara göre, 87 
bin vasıta geçecek arkadaşlar. Bunları araba 
vapuru ile geçiremezsiniz. Bu köprü aynı sa
manda İstanbul'un trafik hizmetlerini de hallet
mek imkânı vardır, İstanbul şehrinin muhtelif 
istikamette büyümesini,, Anadolu istikametinde 
uzamasını temin edecek olan anabir kolektör 
olacaktır, Bu köprü aynı zamanda, biraz evvel 

de ifade ettiğim gibi, bacasız fabrika diye tâbir 
edilen Türkiye'nin tabiat zenginliklerini, tarih 
zenginliklerini Güneydeki Antalya, Adana mın-
takalarmdaki tarihî zenginliklerini Avrupalıla
ra en kısa yoldan tanıtacak olan turistik bir yol
dur. Bunun yapılması Türkiye ekonomisine, Tür
kiye'nin sosyal hayatına ve hattâ kültür müba
delesinin anagüzergâhı olan bu yolların birbiri
ne bağlanması suretiyle kültür mübadelesine de 
büyük katkıları, büyük hizmetleri olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, zama
nınız mürur etmiştir. Lütfen bağlayınız efen
dim. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi burada 
bitirirken, Türkiye'de yapılan ve yapılacak 
olan ümran hizmetlerinde büyük katkıları olan, 
alın teri ve fikri olan bu Bayındırlık Bakan
lığının bünyesinde toplanmış olan kıymetli 
arkadaşlarımı, yapmış oldukları hizmetlerden 
dolayı tebrik ederim, önümüzdeki yıllarda da 
ayni başarı ile, ayni vatanseverlik duyguları 
ile bu hizmetlerine candan devam edeceklerine 
inanmış bulunuyorum. 

Huzurunuzda 1970 Bütçesinin, Türk Mil
letine, Türk Hükümetine ve Bakanlığa hayır
lı, uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu teşek
kür ederim. 

Muhterem senatörler, Bayındırlık Bakanlı
ğı Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiş bu
lunmaktadır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

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

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 18 816 105 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
i 13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 3 125 850 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
| Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 638 561 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16,000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 207 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDER
LERİ 20 005 031 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 1 459 050 065 

BAŞKAN — Bölüm 22.000 ile alâkalı öner
geler var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

1989 yılından itibaren yapımı Bayındırlık 
Bakanlığına devredilmiş bulunan dış temsilcilik 
binaları için Bayındırlık Bakanlığınca girişi
len 8 000 000 liralık taahhütler karşılığı öde
nek gerekli iken Dışişleri Bakanlığı Transfer 
Bütçesinden Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine 
sadece 2 500 000 Tl. aktarıldığı anlaşılmıştır. 

Dış Temsilcilik binaları için girişilen Liz
bon, Sofya, Bern, Tahran, Kabil Büyük elçi
lik binalarının taahhütleri karşılığı zaruri 
bulunan 4 000 000 liralık ödeneğin, bütçe 
denge ve yekûnunda bir artış tevlit etmeden ve 
(ilgili sektörlere dâhil işlerin ihale tenzilâtla
rından karşılanacağı anlaşıldığından) bütçe
nin : 

22.661 Maliye Bakanlığı yapı, tesis ödene
ğinden 1 000 000 Tl. 

22.621 Başbakanlık yapı, tesis ödeneğinden 
1 000 000 Tl. 

22.834 Meslekî Teknik öğretim yapı, tesis 
ödeneğinden 2 000 000 Tl. 

Toplam 4 000 000 Tl. 
liranın düşülerek 32 200 ncü Dış memleket
lerde yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar 
maddesine 4 000 000 liranın konulmasını tek
lif ve tekriren saygılarımızı arz ederiz. 

Cemalettin inkaya Osman Salihoğlu 
Balıkesir Sakarya 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, 
önergeyi dinlediniz. Kabul ediyor musunuz efen
dim?... Kabul ediyorsunuz. 

Saym Komisyon?... İştirak etmiyorsunuz. 
Saym Maliye Temsilcisi? İştirak etmiyor. Sa
ym Bakan? 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YA
ŞAR GÜLEZ (Bolu) — Müsaade ederseniz izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Rica ederim hay hay, 
BAYINDIRLIK BAKANI T. YAŞAR GÜLEZ 

(Bolu) — Saym Başkan, değerli senatörler; 
1969 yılından itibaren yapımı Bayındırlık Ba
kanlığına devredilmiş bulunan dış temsilcilik 

j binaları için, Bayındırlık Bakanlığınca girişi
len 8 milyon liralık taahhütler karşılığı öde
nek gerekli iken, Dışişleri Bakanlığı transfer 

! bütçesinden, Bayındırlık Bakanlığı bütçesine 
sadece 2,5 milyon lira aktarıldığı anlaşılmıştır. 
Dış temsilcilik binaları için girişilen Lizbon, 
Sofya, Bonn, Kabil Büyük Elçilik binalarının 
taahhütleri karşılığı zaruri bulunan 4 milyon 
liralık ödeneğin, bütçe denge ve yekûnuna bir 
artış tevlidetmeden, bütçenin 22.661, Maliye 
Bakanlığı yapı tesis ödeneğinden 1 milyon, 
22.621 Başbakanlık yapı tesis ödeneğinden 1 
milyon, 22.834 Meslekî Teknik öğretim ve yapı 
tesis ödeneğinden 2 milyon ki, ceman 4 milyon 
Türk Lirasının düşünlerek 32.203 ncü dış 
memleketlerde yaptırılacak binalar ve büyük 
onarımlar maddesine 4 milyon liranın konul
ması. 

Saym Başkan bu bir zuraridir, buna lütfen 
Komisyon Başkanının ve Maliyenin lütuf bu-

I yurmalarmm yerinde bir hareket olacağına kaa-
niiz. Bu ödeme zaruridir. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Saym Başkan, 
müsaade eder misiniz. Bu buyurduğunuz iza
hat Komisyonda münakaşa edilmiş midir? 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YAŞAR 
GÜLEZ (Devamla) — Görüşüldü efendim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörlerin oyları-
i na arz edeceğim Saym Bakan. Mütalâanız var 

mı Saym Bakan, başka. 
BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YAŞAR 

GÜLEZ (Devamla) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym Bayındırlık Bakanı kabul ediyorlar. 

j Saym Komisyon kabul etmiyorlar. Önergeyi 
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dinlediniz oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bölüm 22.000 den 4 milyon lira tenkis edi
lerek, bölüm 32.000 e ekleniyor. 

Bir önerge daha var okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Yapı ve imar işleri Reisliğine bağlı il Ba

yındırlık Müdürlükleri ile Yapı İşleri Bölge 
müdürlüklerinin taşıt ihtiyacı umumiyetle ge
çen yıl bütçe raporlarında tafsilâtiyle izah 
olunmuştur. 

1969 yılı Bütçesine ihtiyacı karşılamak ama-
ciyle 3 860 000 liralık taşıt ödeneği konmuş-
sa da bu ödeneğin % 50 si 1 930 000 lirası Ma
liye Bakanlığınca bloke edilmiştir. 

G-eri kalan 1 930 000 lira ile bâzı vasıtala
rın alınmasına teşebbüs edilmişse de bütçenin 
(R) formülünde bir yanlışlık görüldüğünden 
bu vasıtalar da alınamamıştır. 

Yapı ve imar İşlerinin köy, şehir ve kasa
balarda çok dağınık iş yerleri vardır. Yapılan 
işlerin keşfini, denetimini, kabulünü ve kesin-
hesaplarını zamanında yapmak, iyi bir mura
kabeye tabi tutmak, kaliteli iş elde etmek için 
hiç olmazsa asgari bir vasıtaya ihtiyacı vardır. 
1970 teklif programlarında idarenin bu tek
lifi için ödenek verilmemişse de bir milyar 200 
milyon lira civarında önemli yatırım yürüten 
bu teşkilâtın vasıta ihtiyacının biran önce kar
şılanması yüksek heyetinizin takdirlerine arz 
edilmiştir. 

Bütçe yakûnunda bir artış da tevlidetme-
den yatırım ödeneklerinden cüz'i tenkisler ya
pılarak taşıt ödeneği tefriki programda hiçbir 
aksaklık yapmıyacaktır. Esasen idarenin va
sıtası olmadığı sürece piyasadan kiralanacak 
vasıtalara her yıl daha çok para harcanmakta
dır. 

Bu bakımdan : 
22.111 Tarım sektörü ödeneğinden 500 000 

lira, 
22.831 Ortaokul - lise sektörü ödeneğinden 

1 000 000 lira. 
22.851 öğretmen okulları sektörü ödeneğin

den 1 000 000 lira, 
22.911 Sağlık sektörü ödeneğinden 381 000 

lira. 
Toplam 2 831 000 liranın düşülerek tek

lif bütçesinin 23.611 nci taşıt alımları madde

sine 2 881 000 liralık ödenek konulmasını ve 
bütçenin (R) formülüne de, 

Adedi Cinsi Nerede kullanıldığı 

67 Arazi binek 
(Jip) 4x4 lük Yapı ve imar İşleri 

Reisliği 
ibaresinin ilâvesini yüksek takdirlerinize arz 

ederiz. 
Oemalettin İnkaya Osman Salihoğlu 

Balıkesir Sakarya 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı öner
geyi dinlediniz. Katılıyor musunuz efendim?... 
Katılıyorsunuz. 

Sayın Komisyon? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum Milletvekili) — 
Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Şüphesiz? Yerinizden de konu
şabilirsiniz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
EIFKI DANIŞMAN (Erzurum Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; bu 
konu Bütçe Komisyonundaki müzakereler sıra
sında usun boylu tartışılmıştır. Tenkisi istenen 
maddelerdeki ödenekler programlara başlanmış 
ve uzun tartışmalardan sonra kabul edilmiş ve 
hiçbir suretle tenkisi mümkün olmıyan ödenek
lerdir. Komisyon müzakerelerinde bu husus 
uzun boylu tartışma sonucunda kabul edilme
miştir. Bizim de komisyon olarak bu aktarmayı 
kabul etmemiz mümkün olmayacaktır. 

Ara ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan izahat ihtiyacını 
duyuyor musunuz efendim? Buyurun. 

' BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YA
ŞAR GüLEZ (Bolu) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; bu mevzu hakikaten yukarda 
tartışıldı. Ama BU da bir hakikat ki bu vasıta
lara ihtiyaç var. Bilhassa Doğu illerimiz için. 
Bayındırlık müdürlerimiz vasıtasızlıktan veya 
orada çalışan mühendislerimiz inşaatların kont
rollerini tamamen yapamamaktadırlar. Ve bu 
her zaman bir tenkid konusu olmuş, bundan ev
vel de konuşan arkadaşlarımız tarafından da 
birtakım tenkidlere mâruz kalmıştır. Yani bu 
bir ihtiyaçtır. Buna lütfen komisyonun ve de
ğerli arkadaşlarımın lütuf buyurmalarını rica 
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ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Mali

ye temsilcisinin fikri nedir bu hususta? 
BAŞKAN — Hükümet namına sordum, iki

sini birden kapsamaktadır, efendim. (Sorulsun 
sesleri...) Sayın Maliye temsilcisi. 

MALİYE BAKANLIĞI ADINA NEJAT 
TANIR — Sayın Başkan, 1970 bütçesinde taşıt
larda büyük bir tasarrufa önem verilmiştir ve 
bütçenin temel ilkelerinden biri budur. Ayrıca 
Bakanlığın ödenek teklifi yapmak istediği ter
tipler programa bağlanmış, belli projelere mü-
taallik ödeneklerdir. Bu ödeneklerden her hangi 
bir kesinti yapmak, bu tertiplerle öng-örülen 
hizmetlerin büyük ölçüde aksamasına sebebiyet 
verir. Bu itibarla biz taraftar değiliz. Ayrıca 
muhterem Başkanlık plânlama temsilcilerinin 
de görüşünü alırlarsa zannediyorum çok fay
dalı olur ve mesele vuzuha kavuşur. Arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Plânlama temsilcisi lütfen iza
hatta bulunun. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI TEM
SİLCİSİ TURAN ERSOY — Sayın Başkan, 
Senatonun sayın üyeleri; 1970 programında, 
Sayın Maliye temsilcisinin de belirttiği gibi, 
taşıtlara öncelik verilmemiştir, nıakro denge 
dolayısiyle. Diğer taraftan teklifte kesinti ya
pılması istenen maddeler programlı işlere ait
tir. özellikle sağlık ve eğitim yatırımları bu yıl 
geçen yıl seviyesinden de aşağı düşme durumun
dadır, gerek komisyonda ve gerekse burada 
yapılan kesintilerle. Bu bakımdan bu önergeye 
katılmıyoruz efendim, 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — önerge 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önerge hakkında maatteessüf konuşulamaz. 88 
nci madde bu imkânı bahşetmez. 

1 . 2 . 1970 O : 3 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Önergeyi 
bir kere daha okutur musunuz? 

BAŞKAN — Rica ederim. Bir kere daha 
okutup oylarınıza arz ediyorum. 

(Balıkesir üyesi Cemalettin inkaya ve Sa
karya Üyesi Osman Salihoğlu'nun önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bir kere daha okutul
du. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Bölüm 22.000 ile alâkalı bir önerce daha var 
okutuyorum. 

Sayın Senato Başkanlığına 
Jandarma Genel Komutanlığının hizmetler 

ve turizm sektöründen yatırım hizmetlerini gör
mek üzere 3611 sayılı Kanuna göre Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesinde 22.000 bölüm 22.656 ncı 
yapı tesis ve büyük onarımlar maddesine 
16 350 000 lira ve 22.657 teknik personel ücret
leri maddesine de 2 549 999 lira konulmuş bu
lunmaktadır. 

Normal olarak yatırımların teknik personel 
ücretleri % 5 civarında olması gerekirken, çe
şitli teknik hatlardan doğan bu nispetsizliğin 
konulan ödenek toplamlarına tesir etmeksizin 
tashihi gerekmektedir. Bu şekildeki düzeltme 
Jandarma Teşkilâtına birkaç bina daha yapıl
ma imkânı yaratacaktır. 

22.000 ncı bölüm 22.658 yapı tesis ve büyük 
onarım maddesini 17 954 000 ve 22.657 nci tek
nik personel ücretleri maddesini de 945 999 lira 
olarak düzeltmek maksadı ile, 22.657 teknik per
sonel ücretleri maddesinden 1 604 000 liranın 
22.656 yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
maddesine aktarılmasını arz ederim. 

Yiğit Köker 
Ankara 

Bayındırlık Bütçesinde Jandarma Genel Ko
mutanlığı. 
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Bölüm Madde ÇJesidi 

22.000 22.658 Yapı tesis ve büyük onarım gi
derleri 

22.000 22.657 Teknik personel ücretleri 
22.000 22,658 Teknik Personel geçici görev 

yolluğu 

Toplam 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeyi dinledi
niz. Katılıyor musunuz? 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YA
ŞAR GÜLEZ (Bolu) — Bizim teklifimiz değil. 

BAŞKAN — Umumi Heyetin tensibine bıra
kıyorsunuz. 

Sayın Komisyon?... iştirak ediyor, Saym Ma
liye temsilcisi?... iştirak ediyor. Saym Plânlama 
temsilcisi?... İştirak ediyor. 

Muhterem senatörler, önergeyi dinlediniz, 
sayın komisyon sayın Maliye temsilcisi ve sayın 
Plânlama temsilcisi önergeye katılıyorlar. Sa
yın Bayındırlık Bakanı, Heyeti ümnnıiyenin 
reylerine bırakıyorlar, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece bölüm 22.000 de, madde 22,637 den, 
1 604 000 lira tenkis edilerek yine, madde 
22.656 ya 1 604 000 lira ilâve edilmiş bulunmak
tadır. Böylece 22.656 ncı madde 17 954 000, 
22.657 nci madde 945 999 lira olarak tashih edil
miştir. 

Bütçe Karma 
Komisyonunca 
kabul edilen 

16 350 OG0 
2 549 999 

18 000 001 

22.000 nci bölümü yeni sekli ile okutuyo
rum. 

eforum 

Teklif edilen 
yeni şekil 

17 S54 000 
945 999 

İS 900 00İ 

Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 1 455 050 065 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(E) cetveli islenecektir. 

23,000 Malıma, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 24 650 003 

BAŞEÂrI — Bölüm üzerinde bir önerge var, 
okutuyorum muhterem senatörler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Demir-;'DI ve liman inse atlarında çalıştırı

lan te ellerin; resmî vasıta vs belediyelerce oto
büs seferleri ihdae cdi'miyeeı işyerlerine götü
rülüp geti-dinıcd ^vn Bayın--r.elik Bakanlığı 
Deırdryouarı ve Limanlar İnşaat Eeisliği elinde 
bulanan 4 aded 9 000 Ee;. Iık kamyon şasesi üre
rinde otobüs karoseri yaptırılma içini bütçenin 
(il) cetvelinin bölüm 23.0GÖ Makina ve teçhi
zat ve taşîs alımları ve büyük onarımları ciğer
lerinden karjilanmak üzere Beymdırbk Bakan-
bğr;ıa 237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıt
lar cetveline aşağ.:.daki şekilde konarak bağlan
masını anî ve teklif ederim. 

Sakarya 
Osman Salihoaiu 

Aded Cinsi 

2 9 000 Kg', lık kamyon şasesi üzerine otobüs 
karoserisi yaptırılması 

2 9 000 Kg. lık kamyon şasesi üzerine otobüs 
karoserisi yaptırılması 

Diferansiyel 

4X' 

Kerede kullanılacağı 

Demiryolları 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeyi dinledi
niz. Katılıyor musunuz efendim?... Katılıyor
sunuz. Sayın Komisyon. Katılıyor, Sayın Ma
liye temsilcisi?... Katılıyorsunuz, sayın Plânla
ma temsilcisi? Katılıyorsunuz. 

Muhtarsın senatörler, önergeyi dinlediniz. 
Saym Bakan, sayın komisyon, sayın maliye 
temsilcisi, sayın Plânlama temsilcisi katılıyor
lar. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (E) cetveline 
işlenecektir efendim. 

Muhterem senatörler; 23.000 nci bölümü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

7 - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 45 400 001 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; 32.000 
nci bölümü 22.000 nci bölümde kabul edilen 
önerge gereğince, bölümü dört milyon lira ilâ
vesiyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

3İ.G00 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 5 780 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sini tümü ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin Yüce 
milletime ve Bayındırlık Bakanlığı müntesipie-
rine hayırlı olmasını temenni ederim efendim. 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/15; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1040) (S. Sayısı : 1300) (1) 

iLi.iğ&.&.£i — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesi, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin tümü 
üzerindeki müzakerelerde müzakere edilmiş bu
lunmaktadır. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 

Kanunu 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 470 000 000 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 580 778 046 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 315 372 370 li
ra ki, toplam olarak 2 346 150 416 lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN Cetvelleri okutuyorum efen
dim. 

(1) 1300 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12,000 Personel giderleri 312 484 976 

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

13,000 Yönetim giderleri 4 109 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Eismet giderlsri 1 512 114 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1S.GG0 Çeşitli giderler 151 893 459 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri QQ 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yepı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1176 709 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 318 019 046 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 13 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 672 657 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 14 686 713 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2, — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2 346 150 416 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

B — CETCELi 

62.000 Genel müdürlük malları ge
lirleri 4 950 009 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 10 500 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 2 330 400 414 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

• Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi (B) cet veliyle birlikte oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1970 Bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi cetveli ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün (30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka- j 

nunun 19 ncu madesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3856 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Karariyie kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi cetveliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün kuruluşu hakkındaki 11 . 2 . 1950 tarih 
ve 5539 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1970 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
delerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 Bütçe yıllarına ait olup da; 
Muhasebsi Umumiye Kanununun 93 ncu mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar. 
1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Gecen yıllar borçlan) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

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 — Yedinci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 
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Madde 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi cetveliyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim... 

Madde 9. — Karayolları Genel Müdürlüğün
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi cetveliyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 10. — 5889 sayılı Kanunla yürürlük
ten kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı Ka
nun esasları dairesinde tahsil edilmiş olan pa
ralar Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
bir bölüme gelir, diğer taraftan (Yatırım har
camaları) cetvelinin ilgili maddelerine ödenek 
kaydolunur. 

BAŞKAN — Onuncu maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 11. — Devlet daire ve müesseseleri 
ile kamu tüzel kişileri, dernekler, diğer ku
rumlar ve bakımı Karayolları Genel Müdür
lüğüne ait yolların kenarında olup yol güven
liği bakımından yola giriş ve çıkışlarının dü
zenlenmesi gereken tesislerin (Akaryakıt satış 
istasyonları gibi) ilgilileri tarafından veya dış 
yardımlardan; etüt araştırma proje hizmet
lerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin 
yaptırılması ve bakımı maksadiyle Karayolla
rı Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel maddeye gelir, 
diğer taraftan (A/2) işaretli (Yatırım harca
maları) cetvelinde açılacak özel maddelere Ma
liye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu öde
nekten yılı içinde sarfedilmiyen kısmı, ertesi 
yıla birinci fıkra esasları dairesinde devren 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Onbirinci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Onikinci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

1970 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesinin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. Bütçe açık oylamaya sunulacaktır, 
efendim. Beyaz kabul, kırmızı ret yeşil çekim
ser mânasını ifade edecektir. Kutular vazifeli
ler tarafından dolaştırılacaktır efendim. 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı Karayolları büt
çesinin müzakeresi ve oylaması bitmiştir. Açık 
oylaması neticesi bilâhara Yüce Senatoya bil
dirilecektir. Sayın Bakana ve temsilci arkadaş
larıma teşekkür ederim. 

3. — Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin yeniden düzenlenmesine ve hu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 2/228; Cumhuriyet Sena
tosu 2/277) (S. Sayısı : 1360) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bir öner
ge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde

sinin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair, kanun tek
lifi tabedilerek sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. Teklifin Cumhuriyet Senatosun-
daki görüşme süresinin bitimine az bir zaman 
kaldığından gündeme alınarak, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Efendim önergeyi dinlediniz. 
önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
önergede kanun teklifinin gündeme alınması 
teklifi var. Bu talebi oylarınıza arz ediyorum. 

(1) 1360 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir t 
efendim. Gündeme alınmakla birlikte öncelik j 
teklifi var, öncelik teklifini oylarınıza arz edi- j 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- j 
mistir efendim. ! 

Efendim, kanun teklifinin Bütçe Komisyonu 
tarafından hazırlanan raporunun gerekçesinin 
okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyo- j 
ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Okunmama- j 
sı kabul edilmiştir efendim. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isti-
yen sayın üye?. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi- j 
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin | 
yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun. 

Madde 1. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

«Devletçe yardım. 
Madde 74. — Yüksek Seçim Kurulunca son 

milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı 
tanınıp bu hakkı kullanan ve Türkiye itibariyle 
toplam olarak en as yüzde beş geçerli oy alımı 
bulunan siyasi partilere her yıl Hazinece öden
mek üzere altı milyon beşyüz bin lira ödenek j 
malî yıl bütçelerine konulur. ! 

Bu ödenek; yukarıdaki fıkra gereğince Dev
letçe yardım yapılacak olan siyasi partiler ara
sında; o siyâsi partinin sen .milletvekili gene! 
seçimlerinde Türldye itibariyle almış olduğu j 
geçerli oyların, bu partilerin toplam olarak al- j 
dıkları geçerli oylara oranına gere bölüştürüle
rek Hazinsce her yıl ödener. j 

Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını takibe- | 
den bir hafta içinde tamamlanması zoiTiıîudv.r. j 

Devletçe yapılan bu yardım o siyasi y:vt" 
tarafından sadece parti ihtiyaçlarında ve pr< - 1 I 
çalışmalarında kullanılır. 

BÂŞKAI? — Madde üssrinde sos istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ecliyc- | 
m m : Kabul edenler,.. Eab'.ıl e^ırılyenlor,.. Kabul î 
edilmiştir efendim 

Madde 2. — 13 Temırms 1965 tarihli VG 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki hü
küm geçici altıncı maddî olarak eklenmiştir. 

Geçici madde 6, — 1369 malî yılı Bütçesi- i 
ne siyasi partilere yardım için konumuş olan 
ödenek 1965 veya 1969 milletvekili genel secini- | 
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Icrine katılmış olup da Türkiye itibariyle geçerli 
v , / : z tcpkvn olarak en as yiisûe beş oranın-
c ı ey aU:_ s:/?.3i partiler arasında 74 ncü mad-
— v, t " ı . 1 Çinilinde bölüştürülür. 

Ou kadar ki ; hem 1955 hem 1989 milletve
kili : IÜÖI scçiı-Icrine kankniö c l \p da her iki-
:," . " d«"j er iz y-b îe bes oranında geçerli oy 
. . : " okn -\^âl p a r ı L r k k ı 1969 milletvekili 
;:.'.':" :?:>nleri sr-";Iar: . bu seçimlerden yalnız 

" . : '. :ya ksr ık.rl .e kat1 İmiş olup da yalnız 
''../.CvS.a er. z.z yLizc'2 beş oranında geçerli oy. 
a"""-" -k::ı ziy:-:Â pa-^lber için, en as v:lzâe beş 
- " "- da :_r?:'/"l oy aldıklar: seçim sonuçları 
cJkkatö pkıır . 

B-, 'IS- -el:rl:ı, kanunun yürürlüğe girmesini 
L k " -/'.e:: il.: t ı f t a içinde tamamlanması zorun-

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAM — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Kanun teklifinin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. Açık oyla
rınıza arz olunacaktır efendim. Beyaz kabul, 
kırmızı ret, yeşil çekinser mânasına gelmekte
dir efendim. Kutu vazifeliler tarafından dolaş
tırılacaktır efendim. 

J. SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/11; 
C. Senatosu 1/1037) (S. Sayısı : 1296) (1) 

(1) 1296 S. S ay ıh basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler 'gündemi
miz gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü Bütçelerinin müzakeresine geçiyoruz efen
dim. 

Sayın Komisyon buradalar, Sayın Maliye 
Temsilcileri buradalar, Sayın Bakan buradalar. 

Muhterem senatörler, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Bütçesi üzerinde urupları adına 
söz istiyen Sayın üyeleri takdim ediyorum: C. 
H. P. Grupu adına Sayın. Şevket Koksal, G. P. 
Grupu adına Sayın Sami Turan, M. B, Grupu 
adına Sayın Vehbi Ersü, Kontenjan Grupu adı
na Sayın Ragıp üner, A. P. Grupu adına Sayın 
Nazım İnebeyli. C. H. P. Grupu adına Sayın Şev
ket Koksal buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADIMA ŞEVKET KOKSAL 
(Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muh
terem üyeleri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı 1970 bütçesi üzerinde C. H. P. Grupu adına 
görüşlerimizi, temennilerimizi Yüce Heyetinize 
arz etmeye çalışacağım. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesini 
eleştirirken Bakanlığın temel politikası.olan sağ
lığın sosyalizasyonu hakkındaki kanun tatbika
tını objektif ölçülerle değerlendirilmesi zarureti 
duyulur. 224 sayılı Kanunla kabul edilen ve 
1963 ten beri uygulanan sağlık hizmetlerinin sos-
yalleştirilmesine ait kanun 24 ilimizde tatbik 
edilmektedir. 15 senelik zaman içinde de bu 
programın Türkiyenin her yerinde uygulanaca
ğına gerek birinci Beş Yıllık Plân ve gerek 
ikinci Beş Yıllık Plân önemle yer vermiştir. 
Zira bu kanun Türkiye'nin şehir, kasaba, köy 
gibi iskân topluluklarının coğrafi mevkileri, is
kân yerlerinin toplu ve dağınık oluşu, kültürel 
ve sosyal geleneklerde bâzı farklılıkların bulu
nuşu ve nihayet halkın kazanç ve geçim imkân
larındaki büyük farklılıklar itibariyle Türkiye'
nin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek 
bir kanundur. Esasen bu kanun Türkiye'de gelişi 
güzel getirilmiş bir kanun da değildir. Bu kanun 
Türkiye'de ayrı ayrı kanunlar halinde Cumhuri
yetin kuruluşundan bu tarafa tecrübe edilerek, 
tetkik edilerek büyük emeklerle meydana ge
tirilmiş, bugün dahi ayrı ayrı kanunlar halin
de muhtelif hastalıklarda tatbik edilmektedir. 
Frengimde ayrı bir kanun olarak, teşkiiâtiyle, 
lâboratuvarları ile, ilâçlariyle tatbik edilmiştir. 

j Sıtma mücadelesinde sivrisinek mücadelesi, ba
taklıkların kurutulması, hastaların tedavisi için 
ev ev dolaşıp kinin, ateprin ve plâzmotin gibi 
ilanların bizzat hastalara verilmesi ve bütün sağ
lık mensubu hekimlerin Full - time çalışması şek-

j İmdeki tatbikat sosyalizasyonun kendisidir. Ke-
I za, lepra, cüzzam, trahom gibi hastalıklarla mü

cadele kanun ve teşkilâtları da ayrı ayrı birer 
j sosyalizasyon tatbikatıdır. Bunun yanında Hü-
j kümet ve belediye tabiplerinin her türlü koru-
| yucıı tebabete ait aşı tatbikatından alın da ço

cuk vefiyatını önlemek için sulfagııanidinin köy
lerde dağıtılması sosyalizasyon tatbikatından 
başka bir şey değildir. 

işte yukarda izahını yaptığım Türkiye'de bü
yük hizmetler yapmış olan ve halen de yapmak
ta olan ayrı ayrı sağlık tesislerini koordone et
mek ve daha verimli bir çalışmaya sokmak için 
bu kanun getirilmiştir, Bu kanunda anahedef 
d~ğbik Bokilde vatandaşa getirilen ve götürül
mek istenen her türlü sağlık hizmetlerinin daha 
verimli, daha ileri ve daha ekonomik olmasıdır. 

i Sağlığın sosyalizasyonunda anahedef koruyucu 
sağlık hizmetlerinin ifasiyle başlamaktadır. Ko-

I ruyucu sağlık hizmetlerinde ferdin çevresinde 
| sağlığa zararlı her türlü vasatı 3̂ ok etmeye ma

tuf çalınmalar yanında-, sağlığı hastalığa karşı 
da mukavim, kılacak ilmi, ve teknik tatbikatı 

I vs bunlara ait bilgileri veren başlı basma birer 
ihtısr,^ r.ııbesi olmuş olmasıdır, Nitekim ileri mil
letlerin devletlerinde sağlık hizmetlerindeki mu
vaffakiyetin sırrı, koruyucu tebabete verdiği 
önem sayesindedir. Koruyucu tebabete verdik
leri önem onları büyük merhalelere ulaştırmıştır. 
Sira koruyucu tebabete verilen özel ehemmiyet 
sayesindedir ki, ferilerin hastalığa karşısağlanı 
ve mukavim kalmasının ve gQnc, sağlam nesil
leri cemiyete mal etmenin mutlu yolları açılmış
tır. Buna misal olarak kendi bünyemizde geç
miş senelerde, hemen her ailede ıstırabı duyu
lan sıtmayı, veremi misal olarak gösterebiliriz. 
Bugün sıtma mevzuu hallolmuştur. Verem mev
zuu ise, bu alanda verem savaşı mücadelesi ya
pan güzide ekibin aldığı müspet neticeleri yal
nız Türkiye'de değil, ileri milletlerin sağlık lite
ratürlerinde de bu çalışmalara, takdire değer, 
önemli yer verildiğini ifade etmek bir vazife ol
maktadır. 

j Sayın senatörler, koruyucu tebabetin tedavi 
1 edici hekimlik yanında ekonomik olması, birçok 

721 — 



G. Senatosu B : 35 

devletleri koruyucu tebabet istikametinde teşki
lâtlanma zorunluluğu ile haşhaşa bırakmıştır. 
Bu bakımdan sosyalizasyon bizim için en eko
nomik bir sistem olmaktadır. Hattâ sosyalizas
yon bir çok maddi israfı, insan gücünden israfı, 
yetişmiş elemanların kullanılmasındaki israfı 
önliyecektir. 

DeJha önce bir çok vesilelerle Yüce Heyetini
ze arz etmiştim. Sağlık Bakanlığının yetişmiş ele
manları nasıl harcadığını, ihtisas yapmış ele
manları ihtisasları dışındaki vazifelerde nasıl is
raf ettiğini misallerle arz etmiştim. Şimdi o mev
zuları ele almak istemiyorum. Ancak sosyalizas
yon tatbik edilmiyen vilâyetlerde durum her 
hangi bir tetkike tabi tutulursa üzücüdür. Ayrı 
ayrı bâzı umum müdürlüğe bağlı şubeler, ayrı 
ayrı şube binaları, ayrı ayrı vasıtalar ve ayrı 
ayrı çalışma statüleri, başlarında doktor yok ve 
çalışmaları da kontrolden uzaktırlar. Hattâ en
tegrasyon tatbikatı olan bâzı ^âyetlerimizde bu 
alışkanlığın ve israfın devam ettiğini Bakanlığın 
dikkatine sunmak isterim. 

Sayın senatörler, 'Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı birçok meselelerine ve müşküllerine bir 
ölçüde çözüm getirecek tenkidlere, kanaatlere 
veya temennilere gerekli ilgiyi gösterememiştir. 
Aynı zamanda Bakanlığın müşküllerini, çözüm 
bekliyen anameselelerini halletmeye medar ola
cak gayreti ve cesareti de gösterememiştir. Hal
buki Sayın Bakanın bu istikamette müspet ic
raatına gerek kamu oyu olarak, gerek meslek
taşlar olarak ve gerekse Yüce Parlâmentolar 
olarak takdirle destek olacağını ifade etmek is
terim. Bugün sosyalizasyon mmtakasmdaki per
sonel noksanlığım önlemek için Bakanlık bir 
gayretin içinde değildir. Bütçe raporu tetkik 
edilirse personelde geçen seneye göre çoğalma 
•değil, eksilme müşahade edilmektedir. Bakanlık 
mütehassıs oîmıyan sosyalizasyon bölgesindeki 
hastanelere büyük vilâyetlerden bir ay müd
detle, turistik mahiyette hskim göndererek 
palyatif bir uygulama ile hekim ihtiyacını te
min ettiğini zannetmektedir. Oysa ki âcil hasta
lıklar, âcil cerrahi müdahaleyi icabettirecek has
talıklar Sağlık Bakanlığının mütehassıs gönde
receği eşref saati veya mutlu ayları bekler mi, 
bilmiyoru.3. Ancak bildiğimiz gerçekleri tekrar 
ifade zarureti vardır. 
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Geçen sene Sayın Bakanın Amerika ve Av
rupa'dan Türk doktorları getireceğine ait neş
riyatı ve Yüce Senatodaki beyanı hafızalarımız
dadır. Ancak, o günden bu tarafa Avrupa ve 
Amerika'dan Türkiye'ye getirildiği ve Bakanlık 
bünyesinde çalıştırılan hekimlere ait bir tek 
misal vereceğini zannetmiyoram. Ve hemen ilâ
ve edebilirim ki, yetişmiş hekimlerin her gün 
biraz daha Bakanlığın bünyesinden ayrıldığı 
da bir gerçektir. Bunun sebebi Bakanlığın hiz
metlere, ilmî ihtiyaçlara, beynelmilel standart
lara itibar etmiyen bir keyfîliğin içine düşmüş 
olmasıdır. Bakanlığı bu çıkmazdan kurtaracak, 
tecrübeleri ve bilgileriyle temayüz etmiş güzide 
birçok elemanları ile Sayın Bakanın istişareler 
etmeyişi bir talihsizlik olmaktadır. Dolayısiyle 
her işe koşan ve her şeyi bilmeye çalışan veya 
bildiğini zanneden, iyiniyetlerine inandığım ve 
hizmet etmeyi candan istediğine de güvendiğim 
genç Bakanımızı tekrar uyarmakta zaruret gör
mekteyim. 

Sayın senatörler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kendi bünyesinde altı ayrı maaş, mu
kaveleli, ücretli ve tazminatlar şeklinde ayrı 
ayrı prim sistemi de dâhil birçok maaş şekille
rini kendi bünyesinde uygulamış olması Bakan
lığın anapolitikası olan sosyalizasyonu temelin
den yıkmıştır. Bugün îzmir, îstanbul ve An
kara'da bir kısım personele maaş zait 1 000 lira 
tazminat, bir kısım personele maaş zait 2 000 
lira tazminat, bir kısım personele bu Ankara, 
İıtanbul ve îzmir için söylüyorum, maaş zait 
2 500 lira tazminat ve ayrıca 800 ilâ 14 000 lira 
arasında ayda prim olarak para alma imkânı 
varken sosyalizasyon mıntakasına kim gider, 
hangi doktor gönül rızası ile gönderilebilir? Ba
husus ki, tedavi kurumlarına bağlı hastanelerde 
hasta ve yatak adedine göre hekim ve personel 
ihtiyacına ait beynelmilel standartlara göre 
ehemmiyet verilmezse, sosyalizasyon ve mahru
miyet mmtakalarmdaki hekimler de yukarda 
arz ettiğim büyük şehirlere gelip yerleşmenin 
yollarını aramaktadırlar ve hatırlılar, iltimaslı
lar da ön plânda bu imkânı bulmaktadırlar. 

Netice, müşahade ettiğimiz gibi, hastanelerin 
koridorları bölünecek, yeni servisler açılacak, 
bu servislere yeniden şef muavinleri kadroları 
verilecek ve tazminatlar, primler ödenmekte de
vam edecektir. Tedavi kurumlarında mevcudo-
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lan bu hastalık idari kademelerde ve koru
yucu tababet tatbik eden büyük merkezlerde de 
alabildiğine inkişaf etmektedir. Bakanlık ihtisas 
yapmış ve en verimli çağındaki birçok kıymet
leri idari kademelerde çalıştırmaktadır. Bugün 
Ankara, İstanbul ve İzmir vilâyet merkezlerin
de, sağlık müdürlüklerinden, müdür yardımcısı 
hükümet tabibi ve belediye tabipleri olarak 182 
hekimin çalıştığı ve bu hekimlerin 43 tanesinin 
genç mütehassıs olduğu bilinmektedir. Plân, ye
tişmiş insan gücünü yerinde kullanacağına ait 
birçok hükümleri getirmiş olmasına rağmen 
Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde gerekli (E) 
organizasyonu yapmayışı, personel israfını en 
mahir şekilde temsil eden ve bunu kamu oyun
dan saklıyabilen bir Bakanlık haline gelmiştir. 

Burada biraz daha detaya inerek bâzı ör
nekleri Yüce Heyetinize arz etmek isterim. Ge
rek Hükümet programında ve gerekse raportör
lerin Bütçe Komisyonuna sunduğu raporun 23 
ncü sayfasında toplumun korunması için akıl ve 
ruh sağlığına önem verileceğine ve mevcut te
sislere ilâveten yeniden açılacak dispanserler 
inşaatı bitecek hastanelere ait geniş izahat görü
rüz. Bunlar takdir edilecek fikirler ve faaliyet
lerdir. Ancak hâlâ mevcut tesislerin işletilmesi 
tetkik edilirse fikir ve faaliyetlerde takdire de
ğer bir şey bulaşmamaktayız. Geçen sefer de söy
lemiştim, 900 yataklı Elâzığ Akıl ve Ruh Has
talıkları Hastanesinde iki doktor, 400 yataklı 
Manisa Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesinde 
iki tane doktor şu anda vazife görmektedir. Bu
na mukabil bu rakamın İzmir, Ankara gibi şe
hirlerdeki aynı vasıftaki hastanelerin doktor 
adedi şöyledir : Ankara'da 18 yataklı bir has
tanede on tane doktor mevcuttur. Bir tarafta 
900 hastaya iki doktor, diğer tarafta 18 hastaya 
on doktor. İşte üzüntü ile söylüyorum, bu tat
bikat Bakanlığın imtiyazlı, özel, kendine mah
sus bir (R) organizasyon buluşudur. 

Halbuki Hükümet programında hastalara 
eşit, âdil tıbbi bakım, imkânları sağlanacaktır, 
denmektedir. Gel gör ki, âdil, eşit, tıbbi bakım 
yalnız doktor ve personel noksanlığı ile bozul
muyor, hastane başhekimlerinin dirayetine ve 
hastanelerin bulunduğu vilâyetlere, hattâ bulun
duğu vilâyetlerin mıntakalarma göre gıdada, 
ilâçlarda dahi keyfîlik oluyor. Adalet ve eşit
sizlik olmaktadır. 

Sayın senatörler, 1969 senesi Sağlık Bakan
lığı bütçesinde İstanbul ve Ankara hastanele
rinde ve hastane dışında normal standartlar 
üstünde çalışan mütehassıs hekimler üzerinde 
Bakanlığın hassasiyetle durmasını temenni et
miştim. Hattâ bu üç ilde hekimler normal 
standartlar içinde çalış tırılırsa yeniden ilâve 
edilecek üç bin yatağa da bu elemanların kâfi 
geleceğine ve bu istikamette yetişmiş idarecile
rin kanaatlerini Sayın Bakanın değerlendir
mesini bilhassa rica etmiştim. Şimdi açıkça 
söyliyebiliriz ki, Sayın Bakan Ankara'da yalnız 
bir tek hastanedeki normal standartların üze
rindeki hekim fazlalığı ile sosyalizasiyon mınta-
kasındaki on vilâyetin hastanelerinde mütehas
sıs hekim ihtiyacını en mükemmel bir şekilde 
karşılıyabileceğini lütfedip bir tetkik ettirsin
ler. Böyle bir tetkik Bakanlığı Sağlık politika
sında berraklığa ulaştıracaktır. Böyle bir tet
kik, Bakanlığı palyatif tedbirlerden de kurta
racaktır. Böyle bir tetkik, sağlık hizmetlerini 
gerçekten vatandaşın ayağına götürmeyi Bağlı
yacaktır. Böyle bir tetkik, Türlriye'nin hemen 
her yerinden kopup maddi ve mânevi güçlük
lerle Bakanlık koridorlarında bir hastaneye 
yatabilmek için müsaharet bekliyen ve her se
ne çoğalan vatandaşı bir ölçüde bu külfetlerden 
kurtaracaktır. Ve nihayet öyle bir tetkik Sa
yın Bakanı yalnız bir hastanenin Full - Time 
tazminatı için 1 milyon lira vermek mecburiye
tinde kaldım demek gibi, Bakanına güvenen ve 
ondan kuvvet alan idarecilerine ve meslekdaş-
larma kendi kabahatini yüklemek tenakuzun
dan Bakanı kurtaracaktır. 

Sayın senatörler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının değişik maaş ve tazminat şekille
rinin yeni gelecek Personel Kanununda düzel
tileceğini beklemekteyiz. Hükümet, getireceği 
teklifte ileri milletlerde olduğu gibi, sağlık 
personeline verilecek ücreti tatmin edici bir öl
çüde tutacağı zaruretine inanıyoruz. Ayrıca 
bütün sağlık personelinin gerek Millî Savun
ma, gerek Sosyal Sigortalar gerek Ulaştırma Ba
kanlığı hastaneleri personelleri arasında maaş
taki f arklılığı giderecek bir müşterek ücret po
litikasının olması anasağlik politikası için, 
Sağlık Bakanlığının kaçınılmaz bir zarureti 
olarak ortaya çıkmaktadır. Esasen üzerinde 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminden beri çalışı-
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lan ve hasırlanması geçen sene biten Sağlık Si
gortası Kanunu, Bakanlığın maddî sıkıntıları
nı giderecektir. Hükümet programında vaade-
dilen bu kanunu Bakanlığın bir as evvel Mec
lislere getirmesini temenni ederken, kanunun 
Türkiye'nin sağlığında y~n: ufuklar aça sağı 
•kanaatimizi ve bu istikamette gayretlerimizin 
hemen Bakanlığın yanında olacağım ifade et
mek isterim. 
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rûyecek ve vatandaşların bu konudaki şikâyet
leri ortadan kalkacak ve bütçelerde tasarruf 
sağlanacaktır. Full - Time çalışan hekimlerin 
mesaisi diğerlerinden günde iki saat fazladır. 
Fakat karşılığında hastanelerin döner sermaye-
k:ind?n ayda 2 500 lira tazminat almaktadır
lar. 13u hekimler ayrıca normal mesaileri bit
tikten sonra hastanede paralı olarak özel hasta 
muayene strnekte ameliyat yapmakta ve yaptığı 
özel hastaların tedavisinden belirli miktarda 
ücret almaktadır. Normal hasta ile özel hasta 
arasındaki muayene ücreti on misli, ameliyat 
ve yatak ücreti üç misli fazladır. Lâboratuvar 
tahlilleri, röntgen ve diğer tıbbi tetkikler de 
ayrı ölçüde farklıdır. 

Mrhter?:n arkadaşlarım; işte biz prensip iti-
kıkyle full - time. gerçek Türkiyede tatbik 
Td.ik,:a"ü lâ^nmrebr. bir sistemdir. Ancak bu gün 
"l? v-kk I^akankğının tatbik etmekte olduğu 
rrimîi full - time r^ l l i düı?yada dahi itibar gör-
r^zsYîiı ve tatbik görrai?/en bir ura!dür ve dim
yatla buna ait bir mk;al yoktur. Gerçek full -

.r i:k defa Türkiyede tatbik et-
1 - tir.-s "~:üü Tr) Fakültelerin-
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Meclis bu 'hususta bir araştırma açılmasına da 
karar vermiştir. Arattırma Kurulu raporu, 
Bakanlığı daha esaslı kanaatlara ve kararlara 
vardıracaktır. 

Bayın senatörler sözlerinim bitirirken, t i r 
noktayı önemle ifade etmek isterim. Sayın Ba
kan, Bakanlığı için lüzumlu olan malzemeyi it
hâl etmek üzere ithalâtçılara müracaat ediyor. 
İthalâtçı firmalar 29 milyon liraya teklifte bu
lunuyorlar. Sayın Bakan imalâtçıyı aradan çı
kararak ihtiyaçlarını Bakanlık olarak bizzat 
kendisi yapıyor ve ihtlymı olan malzemeyi 13 
milyon liraya mal ediyor. Böylece Sayın Bakan 
16 milyon lirayı - Hazineye kaşandırıyor. Bunu 
bütçedeki konuş masmdsm m/nen aklım, Sayın 
Bakanın Türkiye'de prefozma fatura oynnları-
nın ve bu is Likam, e t-1 eki vzrgunculuğu böylesine 
gün ılığına çıkarmalının önemi büyüktür. Tlr-
kiyede Dolar sıkıntımız olduğu bu samanlarda 
âcil ihtiyarlarda -Sayın Bakanın bezde eemr ha
reketleri kendisine şeref vs takdir z;etire çektir, 

'Sayın senatörler süslerin:i burada miiriye-
ram. 1970 senen b ü t ç e l i n hayırlı mzaasmı di
lerken, Sayın Bakana ve Bakanlığın gönülle-
rinde hizmet etme aşkı dolu c im ve feragatle 
eehmn müzkle mmszmlarmz ve Yüce Smszmomn 

>r~, e sı" ( h.V>T'-1 

.;r;m Köksel t: . l a r i ; 

sayın 
lar). 

BAŞKA1T — 
efendim. 

ö^jLu ji.Liv,;̂ :, ?.m_m ve ^.-ma ^ â.:î.u.=...j3ı >.„•,,i«-
essi müzakere edilirken lafıâimizle Bivzsst ara
sında bir anlaşmazlık doğmuştu. E.zmdi zabıtları 
P'f>t.i7!".vjn-i O T S ^ m t , " Z ' S Z r n pr!^"r>-*""i"H 

Sayın İmar ve Akan Bakanı kznnşmzbrmı 
bitirdikten sonram 

BAŞKAN — Cayın İmar ve iskân Bakanı, te
şekkür «derim efendim. 

LÜTFİ BİLSE-N — Söz istemiştim Sayın 
Başkan. 

BAŞKA!! — Size maateesei'f söz veremiye-
ceğim. Günkü, 53 ncı maddenin tatbikatında is
tikrar sağlamak üzere 23 . 2 . 1B37 tarikinde 
4:0 ncı Birleşimde alınmış olan umumi bir kara
rımın var. Yeterlik er ergisinin kabulünden son
ra sıradaki üyeye son söz verilir. Sıradaki üye 
ise Sayın Yeşilyurt tor. Bu sebepten dolayı zatı-
âbnize ses veremiyeceğltn, 

JLuiL- . ' .L İ . . I :.J::..-. .:™i-l .V.-.'.j-lU . i , / . . __.-•*. .i 73, rv : . j j . !L JLJd-

kan «burada ispata davet ediyorum» dediği an

da, bu sözü söyledikten sonra arkasından sizden 
söz istemiştim. «Suallerden sonra söz vereceğim» 
dediniz. 

BAŞKAN — Yok öyle bir şey. 
LÜTFİ BİL3-EE" — Dediniz Sayın Başkan. 

Sakıtlarda var efendim. Sabit sayfa 37. okuyo
rum: «Bu yazı üzerine yine bu şahısların başka 
yerde bir olup olmadığı kanunumuz, mevzuatı
mla îeabı bu tetkik yapılır, araştırılır, özel ida
reden soruluyor, tapudan soruluyor ve başka 
meskenleri olmadığı görüldüğünden bunlara iki 
ev yapmıyor. Bunun neresinde kanunsuzluk var, 
bunun neresinde usulsüzlük var bunun ne
resinde partizanlık var? Lütfen sizi is
pata davet ediyorum, gelin burada ispat edin. 

LÛBBİ BİLGBBT — Konuşmanın dan sonra 
geleceğim, müsaade buyurursanız. 

sdl.AB ¥ B İSXArî BAKANI HAYÎIETTİN 
AfmÖBBzAu" (Devamla) — Yalnız şunu lütfen 
kabzl buyurun, Bayın Bilgen. Ben, Millet Mec
lisinde de ifade ettim, ben ciddi çalışan bir in
sanım. 5,?.lir dilerim, şahsımdan bahsediyorum» 

Görüyorsunuz ki, Başkandan söz istediğiniz 
saman Başkan suallerden sonra ske söz verece
ğim t:mkhüdetm.emist:r, Başkana, itimadınızın 

Güven lamis! grupu adına Sayın Turan, bu-
varunuz efendim. 

" ; r 3 . U ADINA SAMİ 
Muhterem Başkan ve 

değerli arkadaşlarım, 
EağAık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1970 yılı 

Bzkşrzi üzerinde C-üven Partisi Grupu adına gö-
ruş ve temmnilerimizi arz edeceğim: 

Bsas konuya girmeden hemen beyan edelim 
ki, Sağlık hizmetleri gelince, aklımıza gelen şey, 
halkın lıas''a olmadan evvel önlevisi tedbirler al
mak suretiyle yani koruyucu hekimliğin tatbik 
edümesi, sonrada kasta olanların tedavisi, yani 
tedavi edici hekimlik himmetleridir. 

Çimdi bu hizmetler yanında Türkiye'de sağ
lık konularını hallinin, yankzca Bağlık Bakan-
bğmın tek başına başaracağı bir hizmet olarak 
telâkki edilmesi, kanaatimizce yanlış bir düşün
cedir. Esasen Türkiye'de -sağlık hizmetlerinin 
aksaması da bundan ileri gelmektedir. 

simdi meselelerinim hulasaten ve eyrı ayrı 
İTir-.eVv.eüm-

İ -

— 725 



O. Senatosu B : 35 1 . 2 . 1970 O : 3 

Bakanlık olarak yıllardan beri vatandaş 
sağlığını korumak için büyük gayretler sarfe-
dildiği, vebanın, tifonun, sıtmanın, trahomun ve 
son senelerde firengi ve oüzzamm ve hele vere
min artık tamamiyle kontrol altına alındığı ve 
bunların Türk hekimini nve teşîrilâtımn gayret 
ve fedâkârlığı sonucu okluğu açık bir hakikat
tir. O halde, yukarda saydığımız hastalıklarla 
yapılan mücadele devanı etmekle beraber, bugün 
Tiirklyede sağlık hizmetlerinin hangi cepheye 
yöneldiğini tesbifc etmek ve ihtiyaçları buna gö-
r- ayarlamak gerekmektedir. Yukarda bahsi 
grçen sağlık hizmetleri kanaiize edilen hedefine 
ulaşmak üzere bulunduğundan, şimdi Türkiye'
de sağlık sorunları neferdir? 

Bu sorunlann bağında çevre sağlığı gelmek
tedir. Kanalizasyonundan, tuvaletine kadar, su
yundan, sütünden, ekmeğine yani gıda maddele
riyle oturulan meskene ve teneffas edilen ha
vaya kadar geniş bir sahayı işgal eden bu konu 
halen Türkiye de ne durumdadır? Hemen ilâve 
edelim ki, hali hazır durumda çevre sağlığı lâ-
yıkiyle els alınmış değildir. Maabsc-f çevremiz 
yüz kızartıcı bir perişanlık içindedir. G-azino-
lerınıZ; kahvehanelerimiz, sinemalarınız ve top
lantı salonlarımız sıhhi şartlardan uzaktır. So
kaklarımız, lokantalarımız, pazarlarımız her 
haliyle sağlık şartlarından mahrumdur. En bü
yük şehirlerimizde kenar mahallelerimiz, gece
kondularımız, su, elektrik, ve yollardan mah
rumdurlar. Kanalizasyonları yoktur. Başkent 
Ankaranın en nıütsna semtleri de dahi sağlıkla 
uzaktan yakından ilgisi olmıyan bir perişanlık 
içindedir. 

Ankara'nın göbeğinde Sağlık Bakanlığının 
yakınında kurulan Yenişehir Pazarı diye bir 
pazar var. Bu pazarın ortasından ieine kanali
zasyon ayakları açılan bir çay geçer. Karma Ko
misyonda da bahsetmiştim, Pazarcılar sabahın 
erken saatlerinde bidonları bu çaydan doldu
rurlar sonra da sebze veya meyvalarm taze ve
ya parlak olması için, biraz da ağırbğı artsın, 
diye mütemadiyen bu su ile ıslatırlar, Ve birçok 
vatandaşlar da bu yiyecekleri alırlar. 

Hemen ilâve edelim ki, halihazır durumda 
gıda maddelerimiz, baştanbaşa sağlığını kaybet
miş, karışık ne olduğu belli olmıyan nesneler 
haline gelmiş ve sağlığı tehdideder bir durum 
yaratmıştır, Hiçbir gıda maddesini, emnİ3~etle 

ve rahatlıkla kullanmak mümkün değildir. Bu
nun yanında bu gıda maddelerini satanların 
sıhhi bakımdan kontrolları lâyıkı ile yapılama
dığından Anadolu'nun bütün şehir ve kasabala
rında gıdalarımız salgın hastalıkların ve para
zitlerin bulaşma tehdidi altındadır ve şehirle
rin sinir bozan gürültüleri yanında, belediye 
hizmetlerinin, sağlıkla ilgili vazifelerinin hiç
biri ama hiçbirinin yapılmaması cidden çok ha
zindir. Vatandaş, yukarda saydığımız hususlar
dan dolayı elb etteki şikâyetçidir. 

Ama, bunun temini neye bağlıdır diye düşü
nünce, aklımıza Sağlık Bakanlığı gelmektedir. 
Fakat bu isler yalnız Bakanlığın isi değil, daha 
çok bir hükümet ve bir zihniyet işidir. 

Sayın senatörler, 
Çevre sağlığı konusunu halletmek, sağlık so

runlarının yüzde ellisini çözmek demektir. 

Bir müddet evvel gazetelerde çıkan ve Po
latlı ilçesi köylerinde cereyan eden hâdise çok 
enteresandır. Yara tedavisi için bir çocuğun 
eline eşek kanı sürülmüş ve bir müddet 
sonra eşek kudurmuştur. Gocuk ve bütün 
aile karantinaya alınmıştır. Simdi, Ankara'nın 
çevrecinde bir köyde cereyan eden bu olayı tah
lil edelim : Eşek kanının cilt hastalığına iyi gel
diği fikri, halkın henüz sağlık sahasındaki bil
gisizliğinin bariz bir örneğidir. Diğer taraftan 
eşek kuduzdur. Eşeği bir köpek veya kuduz bir 
hayvan ısırmıştır. Nerede bu kuduz vakasının 
menşei ve mihrakı: demek, kuduz bir felâket 
halinde devam ediyor ve kimse farkında değil. 
Bir eşek kuduraeak, veya bir vatandaş kudura-
cak, ondan sonra hâdise ortaya çıkacak. Bu 
acı ve o derecede de yüz kızartıcı bir olaydır. 
Sağlık Bakanlığı ve ilgililer bunların üzerine 
ciddiyetle eğilmelidir. 

Koruyucu hekimlik sahasında Bakanlığın 
her türlü aşı tatbikatında, bu seneki faaliyetle
rini öğmek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi diğer ikinci bir konu, yukarda misali

mize konu olan halk sağlığı eğitimi konusudur. 
Bu sahada çalınmalar kifayetsizdir. Halkın sağ-
bk yönünden eğitilmesi şarttır. Okullarda, sine
malarda, radyolarda ve basında bu konular ge
niş yer bulmalıdır. Hattâ, din görevlilerimiz de 
bu konuda görevler- verilmelidir. 
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Çevre sağlığı ve halk sağlığı eğitimi koruyu
cu hekimliğin bellibasîı temelidir. Şimdi, yu
karda bahsettiğimiz iki mühim konunun, halkın 
koruyucu hekimliği ve tedavi edici hekimliği 
sahalarında hizmet edecek olan hekim ve yar
dımcı personel konusuna gelelim. 

Halihazır durumda Sağlık Bakanlığı kadro
sunda her iki sahaya yetecek kadar hekim ve 
personel mevcut değildir. 

Çeşitli baremler tatbik ederek basan Full -
Time veya serbest çalışma, veya mukaveleli he
kim istihdamı şekilleri, Bakanlığın doktor bul
masına, mevcutları bünyesinde tutmasına ve on
lardan lâyıkı ile faydalanmasına imkân verme
mektedir. Geçen sene de burada bu konuya ge
niş şekilde temas etmiştik. Halen doktorlara 
uygulanan, Sayın d İL P, Sözcüsü de temas et
mişlerdi; 772, 229, 641, 845, 672, 708 sayılı ol
mak üzere altı tane tazminat kanunları bu Mec
lislerden çıkmış ve tatbik edilmektedir. 

224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşti-
rilmesine dair kanundaki tazminat ise, cazibe
sini bu durum karşısında kaybetmiş bir vaziyet
tedir, 

Çimdi, sosyalize olan 24 vilâyette pratisyen 
hekim ve hele mütehassıs hekim, bulmaya im-
k*sn yoktur, 

Bu konuya gelmişken, Sayın Bakandan şu 
soruyu önemle sormak durumundayız, 

Hepimizin, muvaffak olmasına can ve gönül
den katıldığımız hekimliğin sosyalize edilmesi 
işi, bu 24 vilâyettir ki; bunlar Doğu ve Gü
ney - Doğu illeridir. E tır ad:, oturan arkadaşla
ra ve bakanlık yetkililerine soruyorum. Anado
lu'da tam kadrolu bir bahane gördünüz mü? 
Kulakçı varsa gözcü yoktur. Hele operatör ve 
nisaiye mütehassısı bulmak büyük bir mesele
dir. Meselâ; milyonlar sarfı ile Maraş'ta ya
pılan doğum evinde Nisaiye mütehassısı yok
tur. Hastane bomboştur. 

Biraz sonra Sayın Bakan burada konuşa
cak, istatistikler rakamlar sıralıyacak ve her 
sahada muvaffak olduklarını uzun uzun anla
tacaklardır. 

Artık sizler biliyorsunuz ve bu mesele sık sık 
mevzubahsoluyor. istanbul'da, Ankara'da bü
yük hekim kesafeti vardır, diğer Batı vilâyet
lerimiz de aynı durumdadır. Bunları yurt sat
hında dengeli bir hale nasıl getireceğiz ve bu 

konularda bizler ne yapıyoruz. Her sene bu 
dertleri burada tekrar ediyoruz ve bunun ya
nında bir hastamız olunca Sağlık Bakanına 
koşuyorum. Anadolu'dan büyük şehirlere ve 
bilhassa Ankara'ya çok miktarda bir hasta 
akını vardır. Bunun iktisadi ve sosyal zarar
larını görmekteyiz. Şimdi Sağlık Bakanlığı ma
kamı Anadolu'dan gelen hastaların yatırılma
sına tavassut eden bir makam haline gelmiş
tik. 

Muhterem arkadaşlar, memleket efkarında 
önemli bir yeri olan eczacılık ve tıbbi müstah
zarlarla ilgili görüşlerimizi arz edeceğim. 

Son zamanlarda, müessir ve gayretli çalış
malar olduğunu ve ilâç fiyatları .üzerinde bâ
zı temel konuların halledildiğini memnuniyet
le görmekteyiz. Dernek ki, vatandaş ve bizler yıl
larca bu memlekette bozuk, esas tesirli mad
delerinden mahrum ilâçları küllanagelmişizdir. 
Zaman zaman bu konularda Bakanlık yetkili
lerin kontrollarını devam ettirmeleri isabetli 
olur kanısındayız. 

Devlet ilâç kontrol enstitüsünün bu yıl ku
rulacağı haberini memnuniyetle karşılıyoruz, 

Sosyalizasyon vilâyetleri için bu hal sevindi
rici mi olmuştur? Yoksa aksine bu vilâyetlere 
bir ıstırap kaynağı mı olmuştur? 

Sağlık hizmetlerini köylerimizin ayağına 
götürmek ilkesi bu mudur? Patlıyan apandisiti 
vaktinde müdahale görmediği için, bir trafik 
kasasında yaralandığında müdahale edecek biı̂  
operatör bulamadığı için vatandaşlarımız ha
yatlarını feda ediyorlar. Bu yetmiyormuş gibi 
vatandaş her gım bir korku, azap içinde. Ço
luk çocuğuna bir hastalık gelirse ne yapaca
ğını kara kara düşünmek durumuna düşmüş
tür ve bu konuda kimseye itimadı kalmamış
tır. Bir aylık sürelerle buralara hekim gön
dermek ve hele Sayın Bakanın çok sevdiği ro
tasyon usulü meseleyi halletmez. Bu şekilde 
gönderilen hekimlerle görüştüğümüzde bunla
rın bir fayda sağlamadığını ve boşuna bir 
tatbikat olduğunu söylemektedirler ki, bu da\ 
doğrudur. 

Büyük şehirlerdeki hastanelerin kadroları 
alabildiğine şişirilmekte kadro üstüne kadro 
verilmekte bir klinikte birkaç mütehassıs bir
den bulunmaktadır. Demek ki, sosyalize edil
miş bölgeler nimet beklerken, gadre uğradılar 
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ve evvelki durumlarını da kaybettiler. Şim
di kanaatimizce bunların çaresi vardır. O da, 
sosyalizasyonun tekâmülüne ve malî imkânlar 
temin edilinceye kadar bu bölgelerde müte
hassıs hekimlerin muayenehane açmalarına izin 
verilmesidir. Mecburi kılınan Full - Time'in ser
best bırakıldığı gibi. Bu basit bir iştir. Yapı
labilir. Zira vatandaşın sıhhatini elinizde oyun
cak olarak kullanamazsınız. Bekleyiniz, fakül
teler ağılıyor hekim çoğalacak diyemezsiniz. 
Ama, Adalet Partisinin jet Bakanı buna bir 
çare bulamamaktadır. 

O halde, tedavi edici hekimin konusu, bura
da girift, karışık ve içinden çıkılmaz bir halde 
karşımızdadır. Ne Bakanlık, ne hastane hekim
lerinden de vatandaş bugünkü uygulanan usul
den memnun değildir. 

Fakir vatandaş, hastane kapılarında. Zengin 
vatandaş hususi Mimiklerde basit bir ameli
yat için 5 - 6 bin lira ödenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, mütehassıs hekim 
mevcudu, eğer yurt sathına adilâne tevzi edilir
se ve bunun şartları tahakkuk ederse, kâfi ge-
1L\ 

Kısaca Sağlık Bakanlığında sessiz çalışan bir 
müessesemiz vardır. Bundan da bahsedeceğim. 
Meslekî öğretim Genel Müdürlüğümüz, Bakan
lık Bütçesi tetkik edildiği saman bu Genel Mü
dürlüğe, çalışmalarına paralel olarak, yeter öde
nek verilmediği gibi geçen seneye nazaran da 
bir milyon civarında bir kesinti yapılmıştır. Sağ
lık Bakanlığını köyde temsil eden ve hakikaten 
sağlık hizmetlerinin ilk kademesi olan ve bu
nun elemanını yetiştiren bu müesseseye ayrılan 
pay azdır. Günden güne gelişen öğrenci adedi 
sene ve sene artan bu Genel Müdürlük, bu büt
çe ile nasıl idare edilecektir? Kaldı İd, geçen 
seneye nazaran giyecek, yiyecek ve diğer birçok 
tüketim maddelerinin fiyatları artmıştır. Sayın 
Bakandan bu hususu tetkik etmesini rica ede
rim. Artık talebe şayak manto giymemektedir. 
Ben bu müessesede birkaç sene çalıştım. O za-
mamanlar şayak manto veriyorduk, giydiriyor
duk ama bu sene her halde bu mantoyu giyecek 
durumda değiller. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, konuşmama 
son vermeden evvel, nüfus plânlamasına da bir 
nebze değinmek isterim. Evvelâ şunu ifade ede
lim ki. Güven Partisi olarak nüfus plânlamasına 

taraftarız. Bir nisaiye mütehassısıs olarak ge
rek istiyerek ve gerekse istemiyerek çocuk dü
şürmeleri ne demek olduğunu yakinen bilirim. 
Bu mevzuu Karma Bütçe Komisyonunda da dile 
getirmiştim. Fakat bugünkü çalışmalariyle nü
fus plânlaması teşkilâtının hedefine ulaşamadığı 
ve daha çok seneler ulaşamıyaeaklarmı bizlere 
gönderilen broşürlerden ve bu mevzuda çalışan 
müesseselerle temaslarımızdan anlamış bulunu
yoruz. 

Bu teşkilât ilâç ve araç tatbikatında, hede
finin çok çok altında kalmaktadır. 

Nüfus plânlaması tatbikatı kanaatimizce, 
bugünkü şekliyle ekonomik yönü hariç, insan 
sağlığı bakımından tatminkâr değildir. Zira, 
bugünkü tatbikat, mohil ekiplerle çok kısa bir 
eğitimi mütaakıp kadınlara spiral denilen aracı 
tatbik etmek veya ağızdan hap vermekten iba
rettir. Kanaatimizce bu sistem iyi değildir. Çün
kü, gelişi güzel verilen haplar, bir defa kadının 
hormonal sistemini etkilemekte ve birçok âdet 
bozukluklarına sebebolmaktadır. Aynı zaman
da, ses kısıklığı ve kıllanma gibi hoş olmıyan 
neticeler yanında filebit ve kalp hastalıkları da 
yapmaktadır. 

Araç tatbikatında iş tamamen başkadır. Ev
velâ, kadınlarımızın yüzde onundan fazlası hi-
ciyen şartlardan uzak ve cenital organları has
tadır. Saniyen bu tatbikatı yapan ekipîer; çok 
kısa bir eğitime tabi tutulmaktadır. Bu ekip iyi 
bir ekip olamaz. 

Bu sebeplerden dolayı, bu tatbikattan ve me
totlardan vazgeçilmesi ve kadının sağlığı düşü-
lünerek Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi, 
Jel veya Diyafram uygulanmasının halka öğre
tilmesi esas alınmalıdır. 

Burada bilhassa vatandaşa götürülecek ana-
prensip kadının emniyet içinde, çocuk istemiyor 
veya çocuk doğıırmıyacaksa, bunun yollanın 
öğreneceği ve tatbik edeceği emniyetli Devlet 
müe.^seçelerini kurmak ve bunu sağlamak lâ
zımdır. 

Burada sözlerime son verirken 1970 yılı Sağ
lık Bakanlığı Bütçesinin Bakanlığa, Milletimizin 
sağlığına hayırlı olmasını diler, Yüce Senatoyu 
ve Bakanlığın değerli mensuplarım şahsım ve 
Grupum adına selâmlarım. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Saym Turan, teşekkür ederim. 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Ersü, buyu

runuz efendim. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBİ 

ERSÜ (Tabiî Üye) — Değerli arkadaşlarım, 
sağlık hizmetlerinin yeterli veya yetersiz başa
rılı ya da başarısız uygulamalarını tesbit edebil
mek için Hükümetin bu konudaki program vo 
ilkeleriyle bunların gerçekleştirilmesi yönündeki 
tutum ve davranışlarını eleştirmek gerekir. Plân 
ve programlarla tesbit edilen hedefler özet ola
rak şunlardır : 

Bütün vatandaşların sağlık hizmetlerinden 
en geniş şekilde faydalanmalarını sağlamak, hiz
meti vatandaşın ayağına götürmek. Koruyucu 
hekimliğe öncelik vermek. Maddi imkândan 
yoksun olanlarla, bakıma muhtaç kimseleri ve 
dar gelirli vatandaşları parasız tedavi imkânla
rına kavuşturmak. Şeklinde özetlenmektedir. 

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, büyük öl
çüde bütçe imkânlarına bağlıdır. Sağlık Bakan
lığı Bütçesinin genel bütçenin yüzde beşi ora
nına çıkarılması, bütçe hedefidir. Bu hedefin 
bir anda gerçekleştirilmesi mümkün olmasa bile 
her yıl, muayyen artışlarla bu imkâna kavuştu
rulması en mâkul yoldur. Hal bu iken yani, 
müterakki bir bütçe anlayışı yerine her yıl ge-
rlliyen bir bütçe anlayısıyle karşı karşıya bu
lunmaktayız. Şöyle ki; cari harcamalarda ar
tış, yatırım harcamalarıyla sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarında azaltmalar yapılarak 
genel bütçenin % 3,9 oranında bağlanmıştır. Bu 
rakam, 1989 bütçesine nazaran, binde otuzüç ora
nında bir gerileme kaydetmiştir. Geriye doğru 
işliyen bir bütçe anlayışı, tesbit edilen hizmet 
hedeflerine ulaşmayı büyük ölçüde güçleştir
mektedir. Bu kusur Saflık Bakanlığından önce 
Hükümetin kendi yap lığı plân ve ilkelerinden 
saptığını göstermektedir. Böyle bir tutumla 
hizmetin vatandaşların ayağına götürülmesi el
bette mümkün olamıyacaktır. Hükümetin sami
mî olmıyan bu tutumuna işaret ettikten sonra 
şimdi de sağlık hizmetlerinde aksıyan ve ten
kide değer bulduğum hususları 1970 yılı Hükü
met programı ve bütçe raporlarından aldığım 
aşağıdaki paragrafları tahlil ederek görüşlerimi 
arza çalışacağım. 

Bütçe raporunda «çevre sağlığı projesi çalış
maları sonuçlanmak üzeredir» denilmektedir. 
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Sayın arkadaşlarım, hedef olarak koruyucu sağ
lık hizmetlerine öncelik vereceksiniz, çevre sağ
lığı da bu hizmetin en başında gelen hususlardan 
birisi olacak ve her vesile ile çevre sağlığı şart
larının çok ilkel olduğunu söyliyeceksiniz, çe
şitli kanun ve plânlarla on yıldan beri görev 
yükliyeceksiniz ve sonra da «çevre sağlığı pro
jesi çalışmaları sonuçlanmak üzeredir» diye
ceksiniz. Böyle bir hizmet anlayışı, başarısız
lığın başlıca sebeplerinden birini teşkil etmek
tedir. 

Yine başka bir yerde, «1969 yılı yatırımla
rın gerçekleşmesi yönünden başarılı olmuştur» 
denilmekte ve arkasından ilâve ediliyor, «ya
tırımlarda nakid harcama % 54 olmuş, tasar
ruf amaciyle yatırım harcamalarından % 10 
kesinti yapılmak zorunda kalınmış, yani ya
tırımların gerçekleşme oranı % 44 e düşmüş 
ve buna rağmen bu yıl da yatırımlar bakımın
dan çok başarılı bir yıl olarak ilân edilebili
yor.» Bakanlığın bir başka kararı da şöyle dile 
getiriliyor : «1970 yılında sağlık ocakları inşası 
yapılmıyacaktır, bu durum hekim ikmali yö
nünden bakanlığa ferahlık getirecektir» denil
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım, yüklenilen görev ve 
sorumluluğu kendi azim ve iradesiyle, hizmet 
aşkiyle yerine getiremiyen, sorunların çözü
münü zamana terk eden zihniyete âciz denir. 
Acz ile hizmet anlayışı ve başarı birlikte asla 
bağdaştırılamaz. Bundan önceki yıllarda ba
kanlığa ait dokümanlarda rastlıyamadığımız 
bu yakınlık ve hizmet anlayışından uzaklaşan 
tutumun sebeplerini bilmiyoruz. Bu sebeplerin 
bulunarak süratle giderilmesini saym Bakan
dan rica ediyoruz. Bakanlığın tenkide değer 
bulduğumuz yönleri dışında uzun yıllardan beri 
sürdürdüğü başarılı çalışma ve mücadele 
programlarını da takdire değer bulmaktayız. 
Sıtma, trahom, verem mücadelesi, nüfus plân
laması gibi başarılı çalışmalarını geçen yıllar
da dile getirdiğim için tekrarlıyarak zamanları
nızı almak istemiyorum. Bu olumlu çalışmala
rın devamını diliyorum. 

Aziz arkadaşlarım, sağlık hizmetlerinin da
ha verimli olması için yaptığımız bu kısa ve 
genel tahlil ve tenkidden sonra önemli buldu
ğumuz bâzı konulara da değinmek istiyorum. 

Tam gün çalışma, sayın Bakanın demeçle
riyle de, ayrı bir önem kazanmıştır. Ful -
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time aslında iyi bir sistemdir. Bu sistemle Tür
kiye'de başarılı sonuçlar alınmış, halka ya
rarlı olmuş sağlık kurumlarımız vardır. Bun
ların çalışmalarını takdirle anıyoruz. Ful -
time sistemine geçişte ve uygulamasında işle
nen bâzı hatalar henüz emekleme çağındaki 
sosyalizasyon tatbikatını ağır kayıplara uğrat
mıştır. Bu konuda sayın Bakanın demeçleri 
yeteri kadar açık olmamıştır. Kendilerini hiz
mete adıyan idealist hekimlerimiz kırılmıştır. 
Bu vesile ile konuya açıklık getirmelerini rica 
ediyoruz. Sistem, tasfiye mi edilecek, yoksa ıs
lah mı? 

Bize göre Ful - time sisteminin aksıyan yön
leri ve zararlı sonuçları vardır. Ful - time Ka
nunu hekime verilecek ücreti döner sermaye
ye bağlamıştır. Bu nedenle hastaneleri, has
taneler daha çok paralıların, maddi gücü olan
ların hizmetine girmiştir. Parasız olanların, dö
ner sermayeye katkısı olmadığı için hastane
lerde yer bulması mümkün olamamaktadır. 
Ful - time uygulanan hastanelere parasız ola
rak yatırılanların çoğu da arkalı kimselerdir. 
Eş, dost, tanıdık ve nihayet biz Parlömanterle-
rin tavassut ettikleri kişilerdir çoğunlukla. 
Bu durum haklı olarak yoksul vatandaşların 
Devlete karşı güvenini sarsmış ve sarsmaya de
vanı etmektedir. Yönetmelikte bâzı zararlı so
nuçları beraberinde getirmiştir, önce ücret sis
temi ile sosyalizasyonu baltalamıştır. Ankara, 
istanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde Ful - ti
me giren hekimlere, sosyalizasyon bölgelerin
de çalışan hekimlere verilen ücretin aynı, hattâ 
daha fazlasını verirseniz elbette mahrumiyet 
bölgelerine gidecek hekim kalmaz. Ayrıca; 
muayenehaneleri özel kliniklerin içine sokar, 
bir nevi Devlet himayesi sağlarsanız yurt sat
hına yayılması gereken hizmet imkânlarını da 
kaybederiz, Burada bir noktayı aydınlığa ka
vuşturmak zorundayız. Sağlık hizmetlerinin 
icrasında, Hükümetin tercihi nedir? Kâğıt üze
rinde ve sözde bu tercih koruyucu hekimlik 
metodu da sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme-
sindedir. Fakat uygulamada bir türlü bu nok
taya gülemiyoruz. Eğer ciddiyetle ve samimi
yetle sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, 
yönünde karar verirsek uygulamanın engelle
rini aşmak işten bile değildir. Nitekim, 1963 te 
Van, Ağrı, Hakkâri ile Kars illerinde hekim 
sayısı, 185 e kadar çıkarılmış iken bugün 

bunun yarısını dahi bulmak güç oluyor. Si
lâhlı Kuvvetlerin dekine benzer âdil bir rotas
yon, cazip ve mâkul ücret imkânları sağlarsak, 
sosyalizasyon bölgelerindeki hizmetlerde yeteri 
kadar hekim ve yardımcı personel istihdam 
imkânları bulunur. Mecburi hizmetler ihdası
na bile lüzum kalmadan yukarda arz ettiğim 
ve yeri geldikçe arz edeceğim imkân ve vası
talarla bu sorunu çözüme kavuşturabiliriz. 

Aktüel konulardan ve bakanlığın büyük 
ümitler bağlamış olduğu anlaşılan konulardan 
biri de genel sağlık sigortasıdır. Oeııel sağlık 
sigortası dünyanın her yerinde kültür ve yük
sek gelir seviyesiyle orantılı bir sistemdir. Ha
zır elbise gibi alıp Türk toplumuna giydirebi-
leceğimiz bir model değildir. Amerika gibi yük
sek refah düzeyine ulaşmış bir ülkede bile hal
kın yüzde yirmisi sağlık hizmetlerinden yok
sundur. Sigorta sistemi ile hizmet götürenin 
mümkün olmadığı orada bile anlaşılmıştır. Hiz
metlerin tümünün genel vergi ile desteklenen 
bir Devlet sorumluluğu anlayışı içinde çözüm
lenebileceği kanaati yaygınlaşmıştır. Bizde ise 
ulusumuzun büyük çoğunluğu sigorta pirimi 
ödiyemiyecek durumdadır. Sigortalıların ise 
verdiğini fazlasiyle geri almak istediğini çe
şitli kurumlarda görmekteyiz. Kaldı ki Anaya
samız sağlık hizmetlerini bir Devlet sorumlu
luğu olarak nitelendirmiştir. Hükümet çalışma
larından anlaşıldığına göre sigorta gelirleri 
varlıklı vatandaşlardan alacağı yüzde üç Gelir 
Vergisi, yoksuller için Devletin katkısı ve ni
hayet yardım, teberru gibi temelsiz kaynakla
ra bağlanmıştır. Yardım, hibe, teberru gibi 
kaynaklar için ciddiyetiyle asla bağdaştırıl a--
maz. Bu nedenle bunların üzerinde duracak 
değilim. Yüzde üç Gelir Vergisi ise vergi pren
siplerine aylan, muhasses bir vergidir. Uy
gulamada idari ve çeşitli temayüllere göre bü
yük güçlükler doğuracağı aşikârdır. Devletin 
katkısına gelince; gelir gruplarının tetkikinden 
anlaşılacağına göre en as yirmi milyon nüfus 
pirim ödeyemiyecek durumdadır. Kişi başına 
yılda 500 Tl. katkıda bulunmak asgari bir kri
ter olarak kabul edilirse yılda Hazinenin 2 mil
yar Tl. ödemesi gerekir. Mevcut imkânları 
ile Hazinenin bunu karşılaması mümkün de
ğildir. Diğer primleri hangi teşkilâtla ve va
sıtalarla toplıyacaksmız? Eğer yeniden bir teş-
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'kilâtlanmaya gidilirse bunun getireceği masraf
ları nasıl ve nereden karşılıyacaksmız? Bugün
kü tesis ve personelle sigortalıların isteklerini 
nasıl ve hangi ölçüde karşılıyabilirsiniz? Si
gortalıya muayyen standardın üstünde ayrıca 
bir bedel ödemiye mecbur bırakıyorsunuz. Bu, 
suiistimallere sebebolmıyacak mı? Daha açığı, 
varlıklı vatandaşların rahatça hizmetlerden 
yararlanmalarına karşılık, yoksul vatandaşların 
sağlık kurumlarından faydalanması nasıl sağ
lanacaktır? ilâç israfının içinden nasıl çıkacak
sınız? Bâzı zümrelere aşırı imkânlar ve ka
zançlar sağlarken aşırı ve fuzulî bir ilâç tüke
timine doğru hızla gelişecek temayülleri nasıl 
önliyeceksiniz? Bütün bunlar yeni problemler 
ve gaileler çıkarmaktan başka bir şey değildir. 
Ayrıca, Devleti ve sağlık teşkilâtını bir sürü 
karışık işlemlerin içinde boğulmaya mahkûm 
edecek, bünyemizle asla bağdaşamıyacaktır. 
Bir yandan sigorta, bir yandan sosyalizasyon 
ayrı ayrı dağınık birçok işlem ve hizmet teda
hülleri yaratacaktır. Sonunda vatandaş zarar 
görecektir. Ciddî bir sağlık hizmeti düzeni kur
mak istiyorsak fazla yayılmadan, dağılmadan 
ve imkânları hecler etmeden bütün gücümüzü, 
bir metot, bir sistem üzerinde toplamak zorun
dayız. Hiç şüphesiz bu sistem sosyalizasyon gibi 
entegre bir hizmet aniayışiyle realize edilebi
lir. Ayrıca, halkımızın bilgi ve görgüsünü ar
tıracak eğitim imkânları veren, aydının en 
uzak yurt köşelerinde halkımızla temasını 
sağlıyacak böyle bir sistemin kalkınmamıza 
yararlı olacağını da irJkâr edemiyoruz. Arz et
tiğim hususları birer birer ve ciddî süzgeçler
den geçirmeden atacağımız adımların imkânla
rın heder olmasından başka bir işe yaramıya-
cağını kesin olarak arz etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, sağlık hizmetlerinin 
planlanması ve icrasında idare ve zihniyet kav
ramları yönünden birçok aksaklıklarımız oldu
ğunu itiraf etmeliyiz. Meseleyi parasızlığa, he
kim sayısının yetersizliğine ve sair imkânsızlık
lara bağlıyarak «bu iş bu kadar yürür» gibi, 
başarıya ulaşmamızı engelliyen görüşlerden 
süratle sıyrılmamız lâzımgelir. Bu konuyu bir
kaç misalle açıklığa kavuşturmak istiyorum. 
Malî imkânlarımız yönünden meseleyi ele alır
sak bugün hastane dışı yani sağlık ocakların
da fert basma harcama 26 ilâ 30 Tl. sı ara

sındadır. 30 milyon kişiye bu hizmeti götüre
ceğimizi kabul edersek 900 milyon Türk lira
sına ihtiyaç olur. Bütçe raporundaki ek 90 na 
baktığımız zaman yalnız kamu sektöründeki, 
yani 30 milyon yerine, sadece birkaç milyon 
kişi için 1,5 milyar Tl. nı harcadığımla, göre
ceğim. 

Hekim sayısı yönünden de meseleye bir göz 
atalım. Yine 30 milyona hizmet esası üzerin
den ve 700 kişiye bir hekim kabul edersek 
yaklaşık olarak 4 300 hekime ihtiyaçoiduğııiTii 
görürüz. Ek - 2 ye göre yurt dışındaki hekim. 
ier hariç 15 074 hekimimiz mevcuttur. 

Yatak lüzumuna gelince; 10 bin kişiye 25 
yatak hedef olarak alınmıştır. 30 milyon için 
75 bin yatağa ihtiyacolduğu görülür. Bugün 
mevcut yatak sayısı 84 658 dir. Bu üç misalle, 
para, hekim ve yatak sayısı bakımından ihti
yaçlarımızın çok üstünde imkânlara sahibol-
duğumuzu görmekteyiz. Hal bu iken neden 
ihtiyaç ve zaruretler içerisinde kıvrandığımı
zı anlamak bir hayli güçleşiyor. Bize göre 
malî ve maddi imkânların eksiksiz değerlen
dirilmesi, yeterli insangücü istihdam plânı iyi 
bir organizasyon, tekelden ve merkezî sevk 
ve idare, başlıca aksaklıklarımızdır. Bunları 
giderecek çareler ise şöyle özetlenebilir: 

Halk topluluklarına en yakın yerlerde süz
geç vazifesi görecek tesisleri kurmaya mec
buruz, Böylece hastalığın önlenmesi hastala-
ların daha bidayette tibbî müdahale ile artma
sını önlemek ve nihayet bunlarla karşılanmı-
yanları daha üst sağlık tesislerine ulaştırmak 
sureti ile hasta sayısını ve hasta baskısını muay
yen tesisler üzerine yığmak yerine, yersel ve 
bölgesel tesislerde yaygın hale getirmekle 
mümkün olur. 

Arz ettiğim hususların bir çoğu kanunlar << 
la Bakanlığa verilmiş görevler arasındadır. 
Tekelden sevk ve idare; bir çok aksaklıkları 
giderecek tesis ve personel bakımından âtıl 
kapasiteleri faal bir hale getirecek hiz
met verimliliğini artıracaktır. Böyle bir 
usulle kurum ve kuruluşların sağlık tesis
lerinin elinden alınacağı anlamı çıkarıl
mamalıdır. Bu görüş maalesef bâzı sorumlu
lar tarafından dahi yanlış değerlendirilmiştir. 

Bu durum bizzat Sayın Bakanın ve Bakan
lığın, kanunların kendilerine verdiği yetkileri 
kullanmamalarından da ileri gelmektedir. Me-
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selâ; 224 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile sağ
lık hizmetlerindeki insangüeünim dağılımını 
ayarlama yetkisi Bakanlığa verilmiştir. Her 
nedense bu yetki bugüne kadar kullanılama
maktadır. Diğer bir maddesi ile kamu sektörün
deki hizmetlilerin âdil bir rotasyon içinde is
tihdamını Bakanlığa görev ve yetki olarak 
vermiştir. Bu yetkinin de bugüne dek kullanıl
madığı görülmektedir. 

Bakanlığın, bâzı cihaz ve aletlerin bizzat 
tedarik edilmesi suretiyle, % 50 fazla bir ta
sarruf sağladığını müşahede ettik, takdirle kar
şılıyoruz. Bu da gösteriyor ki bâzı imkânları
mız israf edilmektedir. Bütün bu aksaklıkların 
ve heder edilen imkânların ciddî ve kararlı bir 
sosyalleştirme uygulaması ile giderilebileceğini 
bir defa daha hatırlatmak lüzumsuz bir tek
rar sayılmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, önemli konularımız
dan biri de ilâç sorunumuzdur. Geçtiğimiz ay
lardaki olaylarla gördük ki çoğu yabancı ser
maye kuruluşları tarafından olmak üzere has
ta ve mustarip vatandaşların cebinden nefret 
ve lanet ettiğimiz usullerle para çalınmakta
dır. Bunun adı da serbest rekabet içerisinde ti
carettir. Şunu güvenle söyliyebiliriz ki; yerli 
ilâç sanayimiz artık kendi kendine yeter ve 
yurt ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılıyabilecek 
bir seviyeye gelmiştir. Millî imkânlarımızı sö
müren, kanunlarımızı hiçe sayan, hastalarımı
zın ıstıraplarını dahi kazanç yolu sayan zih
niyete artık son vermeliyiz, Esasen bu fir
maların Türkiye'ye getirdikleri ciddî bir ser
maye ve tekniği de mevcudolmadığı bir yana 
ambalaj, paketleme ve sürekli reklâm yolları 
ile sömürmeden başka bir şey yapmadıkları 
sabit olmuştur. Giriş gayelerinden biri olan 
hammadde imali ve ihraç yolu ile döviz sağ
lama olanaklarını ise bugüne kadar kullanma
mışlardır. Bu konudaki bilgileri geçen yıl Sağ
lık Bakanlığına tevcih ettiğim bir soruma ve
rilen belgelere dayalı olarak arz ediyorum. Ta
rım veteriner ilâçları imal edenlerle birlikte 
yurdumuzda halen 17 yabancı sermaye kuru
luşu vardır. Bakanlığın cevabinda her ne ka
dar bunlar ilâç fabrikası gibi gösterilmekte ve 
bu ifadB kullanılmakta ise de bunların fabri
ka olmadığı getirdiği aynî ve nakdî sermaye
den de anlaşılmaktadır. 

Bu 17 firma 149 milyon Tl. tutarında aynî 
ve nakdî sermaye getirmeyi taahhüdetmişler-
dir. Buna mukabil yurdumuza getirdikleri ve 
tescil ettirdikleri nakdî sermaye 80 milyon 
Tl. dır. Aynî sermaye 27, gayri maddi sermaye 
100 bin Tl. dır. Toplamı 117 milyon Tl. dır. 
Bir ilaç fabrikası 400 ilâ 500 milyon Tl. na mal 
edildiğine göre bunlara birer fabrika demek 
bir yana tümünün getirdiği sermaye ile bile 
bir tek fabrikanın kurulamayacağı aşikârdır. 
0 halde bunlar birer paketleme veya basit iş
lemler yapan birer tezgâhtan ibarettir. Böyle
ce kendi memleketlerinden getirdikleri ilâç
ları bu tezgâhlarda paketiiyerek haksız ka
zançlar sağlamaktan başka yaptıkları bir iş 
olmadığını rahatlıkla söyliyebiliriz. 

Ayrıca millî kuruluşlarımızdan bir milyar 
lira kredi imkânı sağlıyarak bizim paramız
la bizi sömürmektedirler. Mevcut yerli tesis
lerimiz bir yana yalnız yabancılara verdiğimiz 
1 milyar lira ile modern ve bütün lâboratuvar-
ları ile teknik imkânlara kavuşturulmuş as
gari iki fabrika kurmak imkânına sahip iken 
bunu yabancılara kaptırmanın bise sağladığı 
millî yarar nedir? Kaldı ki firmaların yaptıkla
rı kâr transferleri ve çok yüksek seviyede tu
tulmuş yabancı personel ücretleri de yurt dı
şına aktarılmaktadır. Tevcih ettiğim soruda 
kâr ve personel ücretlerinden dışarıya traııs-

î fer edilen döviz veya Türk paralarının mik-
J tan hakkındaki cevabı henüz alamamış bulu-
| nuyorua. 

| Sayın Bakanın mümkünse açıklamalarım, 
değil ise biiâhara cevaplamalarını rica ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar olan 
beyanlarımla yabancı ilâç firmaları hakkında 
artık kesin bir karar vermek zamanı geldiğini 
ve yerli sanayiimizin ihtiyaçlarımızı kifayet
le karşılıyabileceğini arz etmiş oldum. Son ola
rak gıda kontrolü ve çeşitli lâboratuvar hiz
metleri hakkındaki görüşlerimizi çalışaca
ğını. ilâç ve gıda kontrolü lüzumunu ancak duy
maya başladık. Başta gelen sorun hukukî mev
zuat ve yetki çelişmeleridir. Bunların süratle 

| çözümü gerekir. Bakanlığın bu konuda bâzı 
i çalışmalar içinde olduğunu biliyoruz. Gerek 
f hastanelerde gerek yurt içinde lâboratuvar hiz-
I metlerinin süratlendirilmesi, elbette, ciddî, ma-
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lî imkânlara ihtiyaç göstermektedir. Yer te
mini ve lâboratuvar malzemesi temini, malî im
kânlar ölçüsünde, kolayca yerine getirilebi
lir. Ancak, bu hizmetlerin yapılabilmesi için, 
uzman personel mevcut mu, varsa sayıları ne 
kadardır, yeterli değilse hangi kurumlarda ne 
kadar uzman yetiştirilmektedir.? Bu hususla
rın eldeki dokümanlardan tesbiti mümkün ol
madığı için tahlil ve tenkidi mümkün olmamış
tır. Sayın Bakanın açıklamasını rica ediyorum. 

Sonuç olarak; sağlık hizmetlerimizin daha 
verimli işlemesi için şu hususları arz ediyoruz : 

İstikrarlı bir sağlık hizmetleri politikasının 
tesbiti ve bundan sapılmaması, israftan arın
mak, daha bilinçli sistem ve metotlarla çalışma, 
bir elden sevk ve idare, iyi bir organizasyon, tu
tarlı bir personel politikası tesbit ve uygulaması 
ile dalıa başarılı ve daha verimli bir hizmet an
layışı ile ulusumuzun lâyık ve muhtacolduğu ve 
Anayasamızın Devlete verdiği görev istikame
tinde sağlık hizmetlerinin başarılacagı inancı ile 
huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bütçenin ulusu
muza hayırlı ve yararlı olmasını diler, saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztürk teşekkür ederim. 
Kontenjan Grupu adına Sayın üner. Buyu

runuz efendim. 
KONTENJAN GRUPU ADINA RAGÎP 

ÜNER (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grupu adı
na Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1970 yılı 
malî bütçesi üzerinde dilek ve temennilerimizi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu 
münasebetle Sayın Bakanımıza ve Bakanlığın 
güzide mensuplarına grupumun saygı ve sevgi
lerini sunarım. 

Türk Anayasasının 49 ncu maddesi (Devlet 
herkesi, beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabil-
mesi ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödev
lidir. Devlet yoksul ve dar gelirli ailelerin sağ
lık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşı
layıcı tedbirler alır) demektedir. 

Anayasanın bu maddesinden de anlaşılacağı 
gibi Sağlık Bakanlığının görevi, iki önemli ko
nuda teşekkül etmektedir, halk sağlığını koru
mak ve tedavi etmek, diğer yönden sosyal yar
dım vazifesini ifa etmek. 

Gelecek nesillerin sağlam yetişmesi, çevre 
sağlığı, halkın sağlık konusunda eğitilmesi, ve
rem, tifo, çiçek gibi bulaşıcı hastalıklarla sa
vaşmak, ilâç sanayiini kontrol etmek, beslenme 
şartlarını düzenlemek, nüfus plânlamasını uy
gulamak, yardıma muhtacolanlarm imdadına 
koşmak, sağlık personeli yetiştirmek, bunların 
yamsıra tedavi edici hekimliğin sevk ve idare
sini düzene koymak bakanlığın başlıca görevle
rindendir. 

Türk Milletinin sağlığını korumak amaciyle 
bu kadar çeşitli hizmetleri üzerine alan Sağlık 
Bakanlığının bütçesi bir milyon lira civarında
dır, bu kadar çok görevi olan bir bakanlığa ay
rılan bu ödenek elbette ki kifayetsizdir. Ancak 
memleketimizde birtakım müesseselerin kendi 
sağlık kuruluşları vardır. Sosyal Sigortalar, 
Millî Savunma Bakanlığı, DDY., PTT, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve Tıp fakülteleri de halk 
sağlığına hizmet eden ve dolayısiyle Sağlık Ba
kanlığına yardımcı olan örgütlerdir. 1920 yılın
da Türkiye'nin genel bütçesi 60 milyon ve Sağ
lık Bakanlığının bütçesi ise 613 bin liradan iba
ret idi. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin büyük 
bir ilerleme kaydettiği, Türk tababetinin me
deni dünyadaki benzerlerinden pek geri olma
dığı bir hakikattir. Temel görevi salgın hasta
lıklarla savaş olan bakanlık geçen yıl içinde, 
Irak'ta kolera salgını çıktığı haberi üzerine, Gü
ney ve Güney - Doğu illerimizde aşı kampanya
sına girişmiş ve pek çok vatandaşı aşılamıştır. 
Çiçek, paratifo gibi diğer salgın hastalıklarla da 
savaş başarılı bir şekilde yürütülmüştür. 

Bir zamanlar miktarı çok artmış durumda 
olan çocuk felci hastalığı sistemli aşı tatbiki 
sonucu azalmıştır. Nitekim 1968 yılında 609 ço
cuk felci vakası varken 1969 da bunun 115 e 
kadar düştüğünü bakanlık neşriyatından oku
yoruz. 

Son bir iki yıldır kızamığa karşı açılan sa
vaş çok iyi sonuçlar vermiştir. Bundan 20 - 25 
yıl evvel Hükümet tabipliğimiz zamanındaki kı
zamık salgınlarını hatırlıyorum. Açılan savaş 
çok iyi sonuçlar vermiştir. Bundan 25 yıl önce 
Hükümet tabipliğimiz zamanındaki kızamık 
salgınlarını hatırlıyorum ilkokullarda her yıl 
yaptığımız denetlemelerde çocuklarımızın 1/4 
nün bu hastalık yüzünden öldüğünü ve sınıf
ların boşaldığını görürdük. Nüfusumuzu ve 
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millî bünyemizi kemiren, Türk Milletinin neslini 
yok eden kızamığa karşı Bakanlık yerinde bir 
kararla aşı kampanyasına girmiş ve iyi sonuç
lar almıştır. 

Verem savaşında dünyanın en ileri milletleri 
seviyesine çıkmış bulunuyoruz. Bu mücadele sa
yesinde veremin en ağır şekilleri olan menenjit 
tüberküloz ve granüliye artık rastlamıyoruz. 

Türkiye'de verem ölümleri oranında büyük 
bir azalma olmuş bu oran İstanbul'da yüzbinde 
sekize kadar düşmüştür. Üniversitede görevli 
bulunduğum sıralarda Türkiye'de verem ölüm 
oram 100 binde 250 - 300 civarındaydı. Buna 
mukabil İngiltere, İsrail ve Amerika gibi ülke
lerde bu oran yüzbinde on gibi düşük bir ra
kamdı. O zamanlar bu milletlerin durumuna 
gıpta ile bakar bir gün gelip Türkiye'de de aca
ba bu orana inebilecek miyiz diye düşünür, bu
nun erişilmesi imkânsız bir olay olduğuna ümit
sizlik içinde inanırdık. Metotlu ve bilgili bir ve
rem savaşı sanesinde bugün medeni milletlerin 
seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. 

Bu çalışmalarda BCG- kampanyasının payı 
büyük olmuştur. Türkiye 4 defa taranmış ve 
bilhassa genç kuşaklar verem aşısına tabi tutul
muştur. BCG- kampanyasının kış ve yaz tanıma
dan dağ taş dolaşan fedakâr ve feragatli ekip
lerini tebrik etmek vazifemizdir. Onların yılmı-
yan azim ve gayretleri sayesinde bu mertebeye 
erişilmiş 24 milyon insan taranmıştır. Bu, dün
ya rekorudur. Yeni doğan çocukların aşılanma-
sına başlandıktan sonra Türkiye'nin tüberküloz 
dâvasının halledileceğine ve verem hastaneleri
nin kapatılacağına inanıyoruz. Verem savaşının 
bu başarısında mahallî verem derneklerinin yar
dımları büyük olmuştur. Hiçbir menfaat karşı
lığı olmadan hayatlarını bu savaşa hasrederek 
çalışan değerli arkadaşlarıma teşekkürü bir 
borç saymaktayım. 

Bu sistematik taramalar yalnız verem has
talığını ortaya çıkarmakla kalmıyor. Göğüs ka
fesine ait birçok hastalıkları, kalb hastalıkları
nı, bronşit, bronşektezi, pnomonı, kistetik gibi 
akciğerin diğer hastalıMannı ve hepsinden da
ha önemli olan akciğer kanserlerini ortaya çı
karmaktadır. Bilindiği gibi akciğer kanserleri 
20 noi yüzyılın en yaygın bir hastalığı halinde 
devam etmektedir. Diğer kanser çeşitlerinde 
önemli bir artma olmadığı halde hattâ bâzı kan

ser çeşitlerinde azalma olduğu halde akciğer 
kanserleri yüzde beşyüz gibi korkunç bir oranla 
artmaktadır. Bu artmada medeniyetin, şehirleş
menin ve sigara içmenin büyük etkileri vardır. 
Bu sonuç bilhassa İsrail'de yapılan araştırma
larda belli olmuştur. 

İsrail Devleti kurulduktan sonra oraya Ara
bistan'ın geri kalmış bölgelerinden gelen göç
menlerde akciğer kanseri pek az görülmüş, İn
giltere ve Fransa gibi şehircilikte ve endüstri
de ileri gitmiş memleketlerden gelenlerde 6 misli 
fazla bulunmuştur. Tütünün akciğer kanserine 
sebebolduğunu bu kürsüden birçok kez söylemi
şimdir. Sigara dumanında 120 kadar kimyevi 
madde bulunmuştur. Bunların 10 tanesi akciğer 
kanserine sebeboimaktadır. Hacettepe Tıp Fa
kültesinde yapılan yeni bir araştırmaya göre 
Türk tütünü de primer akciğer kanserine sebe
boimaktadır. Yine bu araştırmaya göre eskiden 
bildiklerimizin aksine olarak pipo ve puro içen
lerde de kanser aynı nisbette husule gelmekte
dir. O halde sorumluluğu sigaranın kâğıdına 
yüklemek asılsız bir iddia ve aldanmadır. Araş
tırıcılar Amerika 1da olduğu gibi Türkiye'de de 
sigara paketlerinin üzerine «akciğer kanseri ya
par» ibaresinin konulmasını, okullarda munta
zaman konferanslar verilerek genç yaşlarda si
garaya heveslenen öğrencilere tütünün zararı
nın anlatılmasını istemektedirler. 

Bu konuda Tekel Bakanlığiyle müşavere edil
mesi mümkün olursa memnun oluruz. Türkiye'
de her yıl 70 bin kişi kanserden ölmektedir. 
Kanser mücadelesine hız vermek Sağlık Bakan
lığı bünyesinde Kanser Savaş Genel Müdürlüğü 
kurmak suretiyle bu hastalığa karşı önemli ted
birler almak zorundayız. 

Hasta ve sağlam her insanın ruh haletine fe
na tesir eden kanser sözcüğünün hastane levha
larından kaldırılmasını da iyi karşılıyoruz. 

224 sayılı Kanun gereğince kurulan sosyali
zasyon tatbikatı başarı ile yürümektedir. Evvel
ce de arz ettiğim gibi sosyalizasyon inançlı in
sanların elinde en mükemmeli bir sağlık organi
zasyonudur. Bu organizasyon sayesinde % 70 i 
sağlık tesislerinden mahrum Türk köyü ve köy
lüsü doktor, ebe, hemşire sağlık tesisisinin yüzü
nü görmüş, yarası sarılmış, aşısı ve doğumu ya
pılmıştır. Bütün tenkidlere, bütün aksaklıkları
na rağmen sosyalizasyon Türkiye'yi kurtaracak 
yegâne metottur. 
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Eskiden salgın hastalıklardan binlerce ölüm 
veren Doğu liderimizde bugün nadiren salgın ol
maktadır. Sosyalizasyonun sağlık yönündeki 
faydalarından başka sosyal yönü de vardır. Ora
ya giden doktor, ebe, hemşire Türk köyüne renk 
katmakta onlara sosyal yönden eğitimci olmak
ta ve dolayısiyle toplum kalkınmasına da katkı
da bulunmaktadır. 

Sosyalizasyonun iyi ve köklü tesirini görmek 
için biraz sabırlı olalım. Hiç olmazsa 15 yıllık 
bir tatbikat devresinin sonucunu alalım. Mem
nunlukla öğreniyoruz ki, bu yıl bakanlık içinde 
toplanan sosyalizasyon heyeti mevcut durumu 
iyice eleştirmiş sosyalizasyonun eksik tarafları
nı tartışmış ve ilerisi için alınacak tedbirler üze
rinde bâzı kararlara varmıştır. Netice itibariyle 
sosyalizasyon aleyhinde konuşanlara, konuşu
lanlara iştirak etmemize imkân yoktur. 

Dünyanın birçok medeni memleketlerinde 
tatbik edilmekte olan sağlık sigortasının bizde 
de uygulanacağı kararını sevinçle karşılıyoruz. 
Fikrimizce bu çalışmalarda ilk olarak pidot böl
ge tatbikatı yapılmalı ve sonradan geniş bir uy
gulamaya geçilmelidir. 

1988 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçe raporunda 
arz ettiğimiz veçhile ve geçen yıl da buradan 
beyan ettiğim gibi frengi Türkiye için gittikçe 
büyük bir tehlike olmaktadır. Bugün frengiye 
karşı onu kökten yok edecek silâhlarımız vardır. 
Ancak, frengi vücuda iyice yerleştikten sonra 
bu ilâçların tesiri azdır. Öyle zannediyoruz ki, 
frengi memleketimize Batı ülkelerinden gelen 
turistler ve hippilerle gelmektedir. 1966 yılı Sağ
lık Bakanlığı Butça raporumuzda Diyarbakır, 
Edirne ve Haydarpaşa birer Tıp Fakültesinin 
kurulmasını temenni etmiştik. Diyarbakır Tıp 
Fakültesinin açılmasını memnundukla karşılıyo
ruz. Edirne Tıp Fakültesinin de Bakanlıkça ele 
alınmasını bekliyoruz, Edirne, istanbul'a çok 
yakın olduğu için öğretim üyesi temini kolay
dır. Bundan başka Edirne'de çabucak klinik ve 
hastane haline getirilebilecek büyük binalar ve 
tesisler vardır. Karma Bütçe Komisyonunun bu 
yılki çalışmalarında da hemen bütün hatipler 
Avrupa ve Amerika'ya giden doktorlardan bah
settiler. Şunu hemen söyliyebilelim ki, bu dok
torları hemen getirmek mümkündür. Ancak, bu 
gençlerin oraya gitme nedenini araştırmak lâ
zımdır. Türk doktorları oralara bir maddi kar-
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şılık için değil, bilgi ve görgülerini artırmak 
için gidiyorlar. «İlim Çin'de dahi olsa gidiniz» 
hadisini unutmıyalım. Avrupa ve Amerika tıbbi 
sahada büyük ilerleme kaydetmiştir. Bütün ilmî 
araştırmalar bu memleketlerde yapılmaktadır, 
Yeni buluşları, yeni metotları vatanına aktar
mak için yurt dışına giden doktorlarımızdan en
dişemiz olmasın. Onlar her fırsatta yurda dönü
yorlar. 

Bakanlığımız birkaç ay evved Ankara'da 
Işıklar caddesinde bir hasta misafirhanesi açtı. 
Çok yerinde bir tesis. Hastanelerde sıra bulamı-
yan veya tedaviden sonra hastaneden çıkarılan 
hastalar bu suretle ortada kalmamakta, barına
cak bir yer bulmaktadırlar. Bu tatbikatı İstan
bul ve İzmir gibi hasta akınına mâruz kalan şe
hirlerde de tatbik etmekte büyük faydalar var
dır. 

Bu ara hava kirliliğinden de bahsetmeden ge-
çemiyeceğim. Aslında bu görev belediyelere dü
şer. Geçen sene de arz etmiştim, İnsanlar açlığa 
5 hafta, susuzluğa 5 gün dayanabilir. Fakat ha
vasızlığa 5 dakika dayanamaz. Türkiye'de bil
hassa Ankara havası içinde yaşanılmaz bir du
ruma gelmiştir. Ankara'nın coğrafi, topoğrafik 
ve meteorolojik şartları önemlidir. Etrafı dağ
larla çevrilidir. Havadaki kirliliği ve dumandan 
dağıtacak rüzgârların etkisinden mâsun kal
maktadır. Tetkikler göstermiştir ki, Ankara ha
vası Londra'dan daha fazla kirlidir. Bakanlığın 
bu işe el atmasını rica ediyorum. 

Kuduz mücadelesine gelince : Burada mü
cadele 3 yönlüdür. Görev; Tarım Bakanlığı, be
lediye ve Sağlık Bakanlığına teveccüh etmek
tedir. Şehir içindeki hayvanlarla belediye, dağ
larda yaşıyan kurt, çakal ve tilki gibi hayvan
larla Tarım Bakanlığı mücadele edecek, Sağlık 
Bakanlığı hastaların tedavisini ve koruyucu 
tedbirleri üzerine alacaktır. 

Kuduz mücadelesinde ehemmiyetsiz gibi gö
rünen yarasaları da unutmamak lâzımdır. Ba
kanlığımızın ruh sağlığı ve geri zekâlı çocuklar, 
aile plânlaması, bölge lâboratuvarlan, ilâç so
runları üzerindeki çalışmalarını, rehabilitasyon 
ve yaşlılar için huzur evleri üzerinde hassasiyet
le durmalarını da tasviple karşılıyoruz. 

Burada yalnız Ankara'nın değil, bütün Orta -
Anadolu hastalarına cevap veren Numune Has
tanesi. Batı anlamında çalışmalarını izlediğimiz 
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Ankara Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi I 
kendi konusunda başarılı çalışmalar yapan Tel
sizler Çocuk Hastanesi yine bütün Orta - Anado
lu hastalarına şifa veren Doğıımevimiz yepyeni 
bir ruhla sağlık hizmetlerine koşan Ankara Be
lediye Hastanesi ve Balkanların en mükemmel 
tesis Atatürk Sanatoryumunun çalışmalarını 
dikkatle izliyoruz, kendilerine teşekkür ediyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimizi bitirir
ken 1970 malî yılı Bütçesinin Bakanlığımıza ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler çok değerli Baka
nımızı, enerjik ve bilgili çalışmalarından dolayı, 
tebrik eder hepinize grupumun sevgi ve saygı
larını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın, Üner, teşekkür ederim 
efendim. Sa/yın İnebeyli buyurunuz efendim. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA NAZIM 
İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Bütün kıymet ölçülerinin üstünde bir değer 
taşıyan insan sağlığının her yönü ile ilgili hiz
metlerin sevk ve idaresinde başlıca sorumluluk 
taşıyan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
1970 yılı Bütçesinde grupum adına görüş ve te
mennilerimize geçmeden önce Yüce Senatoyu, 
Sayın Bakan ve bakanlığın değerli yöneticile
riyle, büyük bir vazife şuuru içinde hizmetin 
ağırlığını omuzlarında taşıyan fedakâr meslek
taşlarıma ve yardımcı sağlık personeline saygı
lar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamız herkesin ruh ve beden sağlığı 

içinde yaşaması ve tıbbi bakım görmesini sağla
mak görevini Devlete vermiştir. 

Bu temel fikir içinde koruyucu hekimliğe 
ağırlık vermekle beraber tedavi edici hekimliği 
aynı kıymette tamamlayıcı bir ımsur olarak ka
bul etmek, sağlık hizmetlerini tabandan en uç 
noktalara kadar dengeli bir şekilde dağılmasını, 
Vatandaşların eşit şartlarla yararlanmasını sağ
lamak, kimsesizleri ve güçsüzleri korumak, sosyal 
güvenliği gerçekleştirmek, sağlam bir neslin te
melde hazırlıklarını yapmak şeklinde özetliye-
bileceğimiz sağlık politikamız A. P. seçim beyan
namesinde ve Hükümet programında en açık 
ifadesini bulmuştur. 

İnsanı sağlık ve güvenlik içinde yaşatmak 
ve ortalama Ömrü uzatmak için tıp ilim adam- | 

lan büyük bir kadro halinde ve yoğun bir gay
retin içinde araştırma yaparak yakın zamana 
kadar insan zekâsı ve gücünün üstünde kabul 
edilen açık kalb ameliyatları, organ nakli, kan
serin atomla tedavisi yeni buluşlarla gerçekleş
miş, günümüzde olağan hâdiseler sayılmaktadır. 

Dünyadaki bu gelişmeye paralel olarak tıb
bın en son yeniliklerini tatbik eden Türk heki
mi geçen sene dar imkânlar içinde iki kalb nakli 
ameliyatı yaparak meslektaşlarından geride ol
madıklarını ispat etmişlerdir. 

Tedavi edici hekimlikte olduğu gibi, memle
ketimizin genel sağlık durumunu içinde bulun
duğumuz Orta - Doğu bölgesindeki diğer ülke
lerin sağlık durumlariyle kıyasladığımız zaman 
koruyucu sağlık hizmetlerinde bugüne kadar 
elde edilen başarının değeri kolayca anlaşıla
caktır. 

Salgın hastalıklarla mücadelede titizlikle 
davranmak, Bakanlıkta geleneksel bir usul ha
line gelmiştir. Bunun en güzel örneğini geçen yıl 
Polio (Çocuk felci), bu yıl da kızamık aşısı tat
bikatında görmekteyiz. 

Son yıllarda sağlık hizmeti anlayışında has
tanın tedavisi yerine daha ekonomik olan hasta
lığın önlenmesi fikri hâkim olmuştur. Bu suret
le, Sağlık Bakanlığı çalışmalarında ana çocuk 
sağlığı, sağlık eğitimi ve çevre sağlığı hizmetleri 
büyük önem kazanmıştır. 

Sayın arkadaşlar, 
Bugün memleketimizde toplum hayatını cid

dî olarak etkiliyen bir sağlık problemi yoksa da, 
hizmetin plân ve program içinde anahedefler 
doğrultusunda yürütülmesine güçlüklerle karşı
laşıldığı bir gerçektir. Bunun başlıca sebebi de
vamlı bir gelişme halinde olan toplumun deği
şen ihtiyaçları ve kalkınan memleketimizin büt
çesinden bu ihtiyaçları karşılamak için ayrıla
bilen sınırlı imkânlardır. 

Kalkınmayı bir bütün olarak kabul edersek, 
her bir bölüm diğerinin etkileyicisi aynı zaman
da tamamîayıcısıdır. Bu bakımdan bütün bölüm
lerin seviyeli ve dengeli bir şekilde gelişme gös
termesi şarttır. 

Dengeli kalkınma içinde genel bütçeden 
sağlık hizmetleri için ayrılabilen payın bu görüş 
içinde değerlendirilmesi lâzımdır. 

Sağlık Bakanlığı 1970 bütçesi, 1969 genel 
bütçesine göre % 0,66 oranında artış, aynı yılm 
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bakanlık bütçesine göre % 0,33 oranında azalış 
göstererek, 1 095 929 425 lira olarak bağlanmış
tır. Sağlık hizmetleri için genel bütçeden ayrı
lan 3,9 pay, 1965 yılı itibariyle en az miktar ol
muştur. 

Dünyanın birçok mille illerinde özellikle ge
lişmiş ülkelerde sağlık bütçesi için genel bütçe
den % 10 oranında bir pay ayrüırsa da, Türki
ye'yi kendi şartları içinde düşünmeye ve imkân
larımız içinde hizmeti aksatmadan yürütmeye 
mecburuz. 

Ayrıca, 1970 genel bütçesinin karakteristik 
niteliği bir derlenme ve toparlanma bütçesi oldu
ğundan bu espri içinde sağlık hizmetlisrinin yü
rütülebilmesi için dar imkânların zorlanacağı 
yerde benzer hizmetleri birleştirecek tedbirlerle, 
hizmetin gücünü artıracak çareler aramanın isa
betli olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler; 
Konuşmamızın bu bölümünde memleketimiz

de sağlık hizmetlerinin durumu ve uygulanan 
sistemlerle alınacak tedbirlere anahatlları ile kı
saca değinmek istiyoruz. 

Sağlık hizmetlerini tabana yayarak vatan
da şiarın eşit şartlarla yararlanacağı tedavi ve 
koruyucu hekimliği bünyesinde toplıyarak Hü
kümet programımızda belirttiğimiz anahedefleri 
gerçekleştirecek en uygun 1 Mart 1983 yılında 
yürürlüğe giren sağlık hizmetlerinin sosyaleş-
tirikııesi hakkında 224 sayılı Kanunun 7 sene
dir tatbikatında, rnaddi imkânsızlıklar dışında 
birtakım zorluklar ve güçlüklerde karşılaşıldı
ğından iki senedir yavaşlatılan hızı bu sene da
ha da ağırlaşmış intibaını vermektedir. 

Bir reform niteliğinde olan kanunim uygu
lanmasında görülen zorluklar anaprensiplerin-
den çok bünyeye adapte olmıyan yönlerinden 
ileri geldiği inancındayız. 

Gelişmiş bir Ülkenin başarılı bir sistemini ör
nek olarak almak ilk bakışta mâkul bir yol ola
rak görülürse de, farklılık gösteren sosyal bün
ye, ferdin ekonomik gücü, bütçe imkânları, hat
tâ bölgesel değişiklikler, birtakım zorluklar ya
ratacağı tabiidir. 

Hekimler, «hastalık yoktur, hasta vardır der
ler». Bu deyimle her hastalığın bünyeye göre 
farklı seyredeceği belirtilmek istenmiştir. Ve te
davide esas olan hastalığın bünyedeki seyrine 
göre ilâcım, dozunu ayarlıyarak, reçetesinin ya-

ZJiması olduğunu hekim arkadaşlarımız bilmek
tedirler. 

Prensipler de her y'âım ile memleketin bün
yesine uygun olmalıdır. Aksi olursa bünye ile 
prensip arasında uyuşmazlık olur, bünye pren
sibi reddeder, sıkıntılar ve güçlükler başlar. 

Sosyalizasyonda anaprensipierin özüne do
kunmadan uyuşmazlık gösteren yan yönlerin ıs
lah edilmesi tatbikatı kolaylaştıracağı inancın
dayız. Sağlık Bakanlığında da bu yönde 15, 20, 
24 ncü maddelerin tadili temayülü belirmiştir. 

Sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan 
Doğu bölgesinden uygulamanın başlatılması doğ
ru bir görüş ise da, hırçın tabiat şartlarının hiz
meti zorlaştırdığı ve ekonomik gücün zayıf, çev
re sağlığı bozuk bir bölgeye öncelik tanınması 
bu uygulamanın bir talihsizliği olmuştur. 

Sosyalizasyonda karşılaşılan zorlukların kısa 
bîr eleştirilmesini yaparsak yataklı tedavi, ku
rumlarında, mütehassıs hekim kadroları noksan 
olduğundan, tedavi hizmetlerinin yürütülmesin
de sıkıntıya düşülmüştür. Palyatif de olsa, bir 
tedbir olarak büyük hastanelerden rotasyon 
usulüyle kısa süreli mütehassıs hekim getirile
rek ihtiyaç, kısmen do olsa, karşılanmaya çalı
şılmaktadır. 

Sosyalizasyon bölgesinde mütehassıs hekim 
noksanlığına karşılık, pratisyen hekim ve yar
dımcı personelinde iki kata yakın artış görül
mektedir. 

önce 110 olan mütehassıs hekim, sonra 95 e 
inmiş, 182 olan pratisyen hekim 768 ya yüksel
miş, Sağlık memuru önce 438 iken sonra 1056, 
ya, Hemşire 3?"ardımcısı önce 270 iken sonra 
r:6S ya, Ebe 407 iken, sonra 1477 ye yükselmiş
tir. 

'Bir noktaya dikkatlerinizi çekmek isterim. 
Büyük merkezlerde ortalama olarak 500 - 600 
kişiye bir hekim düşerken, sosyalizasyon bölge
sinde 10 000 kkiye bir hekim ve bunun dışın
da Ordu ve Sinop'ta 17 bin, Yozgat'ta 22 bin 
kişiye bir hekim isabet etmektedir İd; bu, yurt 
sathında hekimlerin dengesiz dağılışının bir ne
ticesidir. 

Sosyalizasyon bölgesinde bugüne kadar ya
tırım harcamaları için 265 milyon lira sarf edil
miştir. Kişi başına 29 lira düşmektedir. Bu 
miktar, hizmetin önem ve gayesine göre, yüksek 
kabul edilmemelidir. Sistemin pahalı gibi gö-
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rüntüsü, yatırımlardan çok özellikle yardımcı 
personeldeki artıg ve ödenen tazminatın mikta
rından ilsri gelmektedir. 

Halen 24 ilde 8 milyon 800 bin nüfus yani 
yaklaşık olarak memleketimizin 1/3 ünü içine 
alan sosyalizasyon tatbikatında sınırlı bütçe im
kânlarının yarattığı tereddüt havasının dağıl
ması lüzumludur. 

6 Mayıs 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıf-
zıssıhha Kanunu ile, memleketimizin sosyali
zasyon dışında kalan 3/4 bölümünde uygulanan 
geleneksel usul, bu uygulama içinde fultaym 
yani tam gün çalışma sistemi ve 6 il de tatbikat 
gören entegrasyon, ayrıca bâzı hastalıklar için 
kurulmuş mücadele teşkilâtları ile sağlık hiz
metleri toplu bir bünye arz etmekten uzaktır. 

Türkiye'nin 40 sene önceki şartlara göre ha
zırlanan Umumi Hıfsıssıhha Kanunu günün de
ğişik ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Bugü
ne kadar bâzı bölümleri tadilâta uğramışsa da, 
umumi hükümleri memleket sağlığında hâlâ 
önemli bir yer tutmaktadır. Aktüel konuların
dan bir örnek vermek isteriz. Yiyeceklere baş
ka maddeler karıştırarak sağlığa zararlı fcale 
getirenlere bu kanun hükümlerine göre 5 lira
dan 50 liraya kadar hafif para cezası, 3 günden 
1 aya kadar hapis cezası takdir edilecektir. 

Görülüyor ki, gıda maddelerinin yapım ve 
satımını düzenliyecek yeni hükümlere ihtiyaç 
vardır. Bunun biran evvel gerçekleşmesi mem
leket sağlığında büyük fayda Bağlıyacaktır. 

Entegrasyon, sıtmanın eredike edildiği 6 il de 
uygulanan geneksel usulün revizyona uğramış 
şekildir. Ayrıca sabit yatırımlar yönüyle de 
sosyalizasyona benzemektedir. Tecrübe safha
sında olduğu halde iyi neticeler alınmaktadır, 

6 Temmuz 1885 te 641 sayılı Kanunla yürür
lüğe giren Full - time ile tedavi hekimliğine bir 
yon verilmek istenmiştir. 

Eğitim ve eğretim, hastanelerindeki tatbika
tında zorluklar görüldüğünden bu yılm basında 
mecburi olmaktan çıkarılarak isteğe bağlı bıra
kılmıştır. 

Full - time uygulamasında döner sermaye ge
lirleri tazminatı karşılamadığından, açığın Ba
kanlık bütçesinden kapatılması icabetmiş, böyle
ce Bakanlığa yeni bir mali külfet yüklenmiştir. 

Döner sermaye gelirlerini artırmak için has
talardan talebedilen ücret, halkın ödeme gücü

nün üstünde olduğundan, fakir halkın sızlanma
sına yol açmıştır. 

isim yapmış, özellikle cerrahi branştaki he
kimler fultayma girmemek için direnmişlerdir. 

Sabit ücret sistemine bağlanan hekimde ran
dıman düşmüş, dolayısiyle hastanelerde iş ve
rimi azalmıştır. 

özel hastalar için ayrılan muayyen yatak 
adedi ve ücretli özel poîikinlik ümidedilen neti
ceyi vermemiştir. 

Kanaatimizce : Bakanlığa bağlı eğitim ve 
öğretim yapan hastanelerde kendi dalında ilmî 
otorite olan servis şefleri Full - time dışında ayrı 
bir statü içinde düşünülmelidir. Bâzı bakan
lıklarda çalışan teknik elemanlar gibi mukave
leli anlaşma sistemine tabi tutulmaları ve ayrıca 
bu hastanelere yapılacak yeni. atamalarda mu
ayyen bir hizmet süresi yerine ilmî niteliği esas 
olan bir kriteryum aranmalı, nitelik ilmî heyet 
tarafından tetkik ve tesbit edildikten sonra 
üstün görülenlere atamada öncelik verecek bir 

~sisteme bağlanması lüzumludur. Servis şefleri 
dışındaki hekim ve personel Full - time içinde 
düşünülebilir. Esasen genel sağlık sigortası ku
rulmadan fuitaymın normal işliyebiîeceğine 
inanmamaktayız. 

Birçok soruna çözüm getireceğine inanarak 
büyük önem verdiğimiz genel sağlık sigortası, 
sosyal dayanışma ilkesi içinde sağlık hizmetle
rinde bir devrim yapacaktır. Sırası gelmişken 
bu konu üzerinde birkaç noktaya değinmek is
tiyoruz, öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumun
daki tatbikatın aksıyan yönleri göz önüne alın
malıdır. Yeni bir kuruluş olduğundan mümkün 
olduğu kadar israfı önliyecek tedbirler getiril
melidir. Hattâ başlangıçta sadece sağlık sigor
tası ve âcil vakaların nakil ücretlerinin öden
mesi mecbur olmalı, kaza ve yaşlılık si-
gortasiyle ölüm ve doğumun ayrı bir tarife için
de isteğe bağlı olarak genel sağlık sigortası kap
samı içine almmasiyle Bakanlığın isminin son 
kısmındaki sosyal yardım gerçekleşmiş olacak
tır. 

20 senedir tahakkuk etmiyen genel sağlık 
sigortası fikrinin Meclislerden biran önce ge
çerek kanunlaşmasını Sayın Bakan ve Adalet 
Partisinin bir eseri, olarak sevinç ve heyecanla 
beklemekteyiz. 
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Değerli arkadaşlarını; 
Türkiye gibi yıllık kalkınma hışmın yarısını 

artan nüfusuna ayıran bir ülkede nüfus planlan
masının yararlı mı, zararlı mı münakaşası kana
atimizce yersiz ve tutarsızdır. Kaldı ki, vatan
daşın istediği zaman istediği kadar çocuğa 
sahibolması en tabiî hakkıdır. Esasen Devlet 
bu konuda ilmî şekilde yardımcı olmazsa halk 
zararlı maddelerle zehirlenmeyi göze alarak nü
fus plânlaması kendiliğinden tatbik etmektedir. 
Bu sebeple, her yıl binlerce Türk anası ölüme 
mahkûm olmakta veya hayatı boyunca çekeceği 
hastalıklara yakalanmaktadır. 

Bizim kadar gelecek nesillerin de öveceği 
sıtma mücadele çalışmaları sosyal bünyemizi yıl
larca kemiren sıtmanın yok edilmesiyle başrılı 
bir sonuca ulaşmıştır. Bu savaş imkânsızlıklar 
içinde yılmadan çalışarak memleket sevgisi ve 
hizmet aşkının örneğini veren Türk hekim ve 
yardımcı personelinin hafızalarda daima, yaşıya-
cak bir eseridir. 

Bugün memleketimizde saz benizli, karnı şiş 
sıska çocuklar görmüyorsak, bu teşkilâtın çalış
masına borçluyuz. 

Sıtmanın en çok görüldüğü Siirt, Hakkâri, 
Mardin dâhil 1969 yılında yurdumuzda 582 va
kaya raslanmıştır, Evvelce milyonla ifade edi
len miktarların yanında bu, cidden övülecek bir 
rakamdır. 

Sıtma, memleketimizde hızını tamamen kay
betmiştir. Epidemi uzak bir ihtimaldir. Sağlık 
savaş memurlarının köylerde kapı arkaların
daki listeyi imzalamaktan başka fonksiyonu kal
mamıştır. Bu önemli bir insangücü israfıdır. 
Diğer taraftan koruyucu hekimlik hizmetleri 
yokluk ve zorluk içinde yürütülebilmektedir. 
Yetersiz olan Sağlık Bakanlığı bütçesinden Sıt
ma Savaş Teşkilâtı için ayrılan yaklaşık olarak 
46 milyon liralık pay koruyucu hekimliğe katıl
dığında hizmet iki yönlü güçlenmiş olacaktır. Bu 
bakımdan sosyalizasyon bütün yurda yayılınca-
ya kadar entegrasyon sisteminin uygulanmasın
da fayda görmekteyiz. 

6 bölge başkanlığı, 214 dispanser, 120 B. C. G-. 
gesiei ekibi 38 gezici röntgeni ile koruma, hasta 
bulma, tedavi etme şeklinde olmak üzere üçlü 
bir sistem içinde çalışma ve sonuç 700 bin ve
remlinin 300 bin civarına düşmesi, ölüm oranmın 
yüz binde iki yüz kırktan, yüz binde otuz bir 
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civarına inmesi, bir tablo halinde arz ettiğimiz 
bu bilgiler sadece memleketimizin değil, dış ül
kelerin bu konuda otoriter ilim adamlarının tak
dir ettikleri ciddi, bilgili bir çalışmanın: başa
rılı eseridir. Başta Sayın Genel Müdür olmak; 
üzere bütün teşiklâtı candan kutlarız. 

1925 yılında 3 milyon olan trahomlu sayısı' 
bugün 400 bine inmiştir. Genel nüfusumuza-
göre % 1,3 oranındadır. Memleketimizin Gü
ney - Doğu Bölgesinde görülen ve körlük yapan 
bu hastalık çevre hij iyeni etkisi altında oldu
ğundan alman sonucu ve çalışmanın önemini bu 
ölçüler içinde değerlendirmesi lâzımdır. 

Memleketimizde 1969 yılına göre 10 bin olan 
cüzamlıya yılı içinde 98 yeni vaka eklenmiştir. 
Tarihin çok eski devirlerinden beri insanlık için 
bir ıstırap olan bu hastalık, modern usûllere rağ
men kesin tedavisi uzun süren bir hastalıktır. 

1969 yılında 358 yeni frengi kayıt ve teda
viye alınmıştır, Fuhuşla frengi arasında daima 
aynı oranda artma ve azalma görüldüğüne göre, 
bu miktar sosyal hayatımız için tehlikenin bir 
ihbarı olarak kabul edilmelidir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, tıbbi 
alet ve malzemenin merciinden ithalâtı hakkın
daki tutum ve davranışını isabetli ve yerin
de bir görüş olarak takdirle karşılarken, ge
rek Sayın Bakanın şahsına, gerekse Bakanlığı
na bu tutum karşısında giriştikleri haksız it
ham ve isnatları üzüntü ile belirtmek isteriz. 

Bu tutumun, Adalet Partisinin ekonomik 
görüşüne uygun olmadığı şeklinde yorumlamak 
ve bunun ispatına çalışmak tutarsız bir gay
rettir. Kaldı ki, Bakanlığın 1969 yılındaki bu 
tatbikatı kamu sektöründe ve Kamu İktisadi 
Teşekküllerinin bâzı kuruluşlarında şimdiye 
kadar uyguianagelen bir sistemdir. 

Bu arada, daima modelleri değişen» ameliyat 
masası, röntgen narkoz cihazı gibi aletlerin 
kırılan ve bozulan kısımlarının tamirinde par
ça bulmakta güçlük çekildiği gibi, belli bir mo
deldeki aleti kullanmaya alışmış mütehassıs 
ve teknisyenin değişik bir aletle çalışmaya alış
ması zor olmaktadır. Bu bakımdan, tıbbi ve 
cerrahi alet ithalâtında mümkün olduğu kadar 
standart tiplere gidilmesi isabetli olacaktır. 

Memleketin bir çok 37erlerin.de, özellikle, kü
çük hastane ve sağlık merkezlerinde kullanıl
mayan hattâ ambalajları açılmıyan tıbbi alet 
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as olmadığı gibi, bir hastanede kulianılmıyıp 
başka bir hastane için ihtiyaç duyulan kıymetli 
aletler vardır. Âlet dağıtımının yeniden göz
den geçirilmesi küçümseımıiyecek bir tasarruf 
sağlıyacağı fikrindeyim. Bu arada hastane bah
çelerinde çürümeye terk edilen eski Otoklav 
ve etüv, ameliyat masalarının ya tamiri yapı
larak kullanılması veya satışı yapılarak değer
lendirilmesi faydalı olur kanaatindeyiz. 

Memleketimizde birkaç yıldır en fazla tartı
şılan ilâç fiyatları konusudur. Halbuki, Türki
ye'deki ilâç fiyatlarının diğer devletlere göre 
pahalı olmadığı yurt dışına çıkanlar tarafından 
ifade edilmektedir. İlâç fiyatlarının tesbitin-
de sınai maliyet esasından başka âdil bir for
mül bulunamamıştır. İthal edilen ilâç hammad
desi maliyetinin tetkik ve kontrolü, daima mev
cuttur. Genel fiyat artışı dışında, ilâç fiyatla
rının artmasında tesiri beklenemez. Hammad
denin mamul beline gelmesindeki maliyet de 
bilinmektedir. Arasında firmaların ilâcın tanı
tılması için yaptıkları propaganda masrafları 
ile lüks ambalaj fiyatları da bir miktar artış 
yapacağından incelenmesi fayda sağlıyacağı ka
naatindeyiz. 

Yurdumuzda, ihracata dönük ilâç hammad
de sanayii kurmak fikri bugün için imkânsız ise 
de, Petro - Kimya tesisleri faaliyete geçtiğin
de mümkün olacağı ve memleketimize önemli 
miktarda döviz Bağlıyacağına inanmaktayız. 
Ayrıca, evlerde kullanılmadığından bozulan ve
ya miyadı dolan çok miktarda ilâç israf edil
mektedir. Bunun önlenmesi ve Eczanelerde re
çetesiz ilâç satışına mâni olacak tedbirlerin alın
ması lüzumludur. 

Sayın senatörler; hekim sorunlarına kısaca 
değinmek istiyorum. 

Uzun bir eğitim ve öğretim yapan hekim 
hayatını mikroplar ve ıstıraplı insanlar arasın
da ağır ve yorucu bir çalışma içinde geçirmeye 
mahkûm olan insandır. Dünyada maddi karşılı
ğı olmıyan yalnız insan sağlığı olduğuna göre, 
hekimin emeğini madde ile değerlendirmeye im
kân yoktur. Hastası ile sevinen, hastası ile 
üzülen hekim tamamen ulvî ve insani bir mes
lekin temsilcisidir ve hekimin maddi yönünden* 
çok mânevi ağırlık taşır. 

Şu hususu açıklıkla ifade etmek isteriz ki. 
Türkiye'de hiçbir hekim hastasiyle ücret bakı

mından karşı karşıya kalmaktan memnun ol
mamıştır. Halk da daima bu usulden şikâyetçi 
olmuş, hekim istemiyerek bu yola sürüklenmiş
tir. 

Memleketin sağlık hizmetlerini sevk ve ida
rede olduğu kadar, hekim - halk ilişkilerinin de 
düzenlenmesinde sorumluluk taşıyan Sağlık Ba
kanlığı, hekimin çalışması karşılığını vererek 
onu Devlet hizmetine, hastahanesine bağlamanın 
yollarını bulamamıştır. 

İşte; hangi yönünden bakarsanız bakınız, 
memleketimizin sağlık dâvasının temelinde bu 
meseleyi bulursunuz. Geçimini muayenehanesi
ne bağlıyan hekim istemediği bir yere atandı
ğında Devlet hizmetini bırakarak serbest çalın
mayı tercih etmektedir. Ve bu suretle Bakanlı
ğın hekimler üzerindeki atama tasarrufu zayıf -
lamaktadır. 

Türkiye'de 15 074 hekim vardır. Bakanlık 
teşkilâtında 2 265 mütehassıs hekim çalışmakta 
ve bunun yaklaşık olarak iki katı olan 4 544 
mütehassıs hekim serbest çalışmaktadır. Ayrıca 
1 292 pratisyen hekim Bakanlık bünyesinde ve 
2144 pratisyen hekim de serbest çalışmaktadır. 

Büyük merkezler dışında Bakanlık teşkilâ
tında çalışan hekimler tahammülün üstünde 
ağır ve yorucu bir mesainin içinde oldukların
dan bu çalışmaya ancak muayyen yaşa ve geçici 
bir sürece tahammül edilebilmektedir. Küçük 
hastanelerde mütehassıs hekim kendi branşında 
24 saat nöbetçidir. Büyük hastanelerde ise nor
mal mesai içinde bol imkânlarla rahat bir çalış
ma vardır ve hekimlerin dengesiz dağılışının se
beplerinden birini bu teşkil etmektedir. Diğer 
bir sebep ise, sağlık tesislerinin muayyen bölge
lerde toplanmasıdır. Ve bu bölgelere hasta akın 
ettiğinden buna göre de hekim adedinde artış 
olmaktadır. 

| Hekimlerin yurt sathında dengeli dağılması 
için alınacak zorlayıcı tedbirlerden bir netice 
almamıyacağı, aksine çeşitli tepkilerle karşıla
şacağı kanaatindeyiz. En uygun çözüm yolu Mil
lî Savunma ve İçişleri Bakanlığında olduğu gi
bi, bölgelere ve her bölgede muayyen bir hizmet 
esasma göre âdilâne uygulanacak yeni bir ata
ma yönetmenliği çıkarmaktır. Bu yönetmelik 
ile mahrumiyet bölgeleri için pratisyen hekim
lerde ihtisasta öncelik tanınması, ikinci bir ata
manın daha müsait bir bölgeye olması yüksek 

i tahsildeki hekim çocukları için üniversite muhi-
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tinde yurtlar temini gibi bâzı istisnai haklar 
tanımak icabeder. 

Ayrıca, Genel sağlık sigortasının uygulan
masında getirilecek bâzı tedbirlerle hekimlerin 
dengesiz dağılışının önleneceği kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sosyalizasyon ve Full - Time de verilen tazmi

natta hekimlik bir kül olarak kabul edilerek yal
nız mütehassıs ve pratisyen ile hizmet süresi ölçü 
olarak kabul edildiğinden, sosyal adalete uygun 
bir çözüm yolunu getirememiştir. Ayrıca, kazan
ma arzusu insanları çalışmaya sevk edeceği, ça
lışsa da, çalışmasa da aynı sabit ücreti alan kim
se de randıman düşeceği tabiîdir. Buna göre sos
yalizasyon ve Full - Time da tazminatın dışında 
ihtisas kolları aracındaki farkla, çalışan ve çalış-
mıyanı ayıracak bir teşvik primi sistemi getiril
mesi isabetli olacaktır. Prim genel sağlık sigor
tasından temin edilecektir. 

Türkiye'de hekimler arasında ücret dengesiz
liği bir gerçeğin ifadesidir. Personel Kanunu, 
Sağlık Bakanlığı teşkilâtında çalışan personel 
arasında bir muvazene kuracağından, bu konu 
üzerinde fasla durmıyacağım. 

Ancak, Bakanlık dışında hekim ve yardımcı 
personel istihdam eden kuruluşlarla Sağlık Ba
kanlığı arasında işbirliği bir yana, hekim ve 
personel ücreti bakımından, rakip duruma düş
müşlerdir. Bu halin her bakımdan zararlı oldu
ğu düşünülerek, hekim ve yardımcı personel üc
retlerinde, bütün yurdu kapsıyan tek tarife sis
temi üzerinde bir anlaşmaya varılması zaruridir. 
Bu arada, sağlık hizmetlerinin tek elden yürü
tülmesi faydalı ve yerinde bir görüş ise de, ön
ce üniversite, Millî Savunma, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve özel hastaneler dışındaki sağlık ku
rum ve kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı bünye
sinde toplanması zaruretine inanmaktayız. 

Türkiye'de sağlık hizmetlerini yürütecek he
kim adedi vardır. Fakültelerimizden yılda orta
lama 500 - 600 arasında hekim yetişmektedir. 
Bütçe raporunda bu miktarın 1977 yılında 1 000 
civarına çıkacağı ifade edilmiştir. Bu artış bir 
plân ve program içinde yürütülmesine; Hekime, 
en çok işveren Sağlık Bakanlığı olduğuna göre, 
iş bulmakta zorluk çekilecektir. Çok değil, da
ha yakın geçmişte, 15 sene kadar evvel iş bula
mayıp Çarşı kapıda manavlık yapan ve Sıhhiye
de Bakanlığın karşısında boyacı dükkânı açmak 
istiyen doktorlar görülmüştür. Dış ülkelere gi

den hekimlerin bir kısmı bu zaruretle memleketi 
terk etmiştir. Bakanlık kadrolarının şimdiden 
dolu olduğu bilinmekte ve yeni kadrolar talebe-
dilmektedir. Gittikçe kabaran kadrolarla cari 
masraflar artacak ve sağlık hizmetinde kişi ba
şına düşen miktar yükselecektir. Dalha 5 - 10 
sene de hekim ihtiyacımız ancak tamamlanabi
lirse de, bizim endişemiz bundan ötesi içindir.. 
O zaman dış ülkelere yeniden hekim göçü bağ
lıyacaktır. 

Bu arada sosyalizasyon dışında koruyucu ve 
tedavi edici hekimlik hizmetlerini aynı zamanda-
yürüten Hükümet tabipliğine değinmek istiyo
rum. Hükümet tabiplerinin idari ve meslekî gö
revleri yanında zamanının büyük bir kısmini 
adlî tabiplik hizmeti teşkil etmektedir. Tat
bikatta savcılar Hükümet tabiplerinin fiilî âmi
ri durumuna gelmiştir. Rapor istene yetkisi yar
gı organlarına aidoldv.ğu hakle bu yetld ilk tah
kikatı yapan emniyet ve asayiş kuvvetlerine dev
redilmiştir. Zamanlı zamansa rapor talepleri 
Hükümet tabipleriyle yargı organları abasında 
bitmez tükenmez sürtüşmelere secebolmaktadır. 
Bu durumun önlenme? 1 için karşılıklı yetki ve 
sorumlulukları ayırdedecek yeni hükümlere lü
zum vardır. 

Değerli senatörler; 

Çok kısa olarak temennilerimizden söz etmek 
istiyorum. Sağlık Bakanlığı bünyesinde dağınık 
görünen benzer hizmetleri bir araya getirerek 
hizmetin gücünü artıracak, dolayısiyle işte ve
rimi yükseltecek reorganizasyona lüzum vardır. 
Bakanlık kurulduğu günden beri böyle bir or
ganizasyon yapılmamıştır. Sağlık hizmetlerinin 
koruyucu ve tedavi edici olmak üzere iki ana-
bölüm içinde toplanması, bu iki bölüm arasında 
işbirliği kurulmakla beraber, ayrı statü içinde 
düşünülmesine lüzum vardır. 

Koruyucu hekimlik hizmetleri Sağlık Ba
kanlığının asli görevidir. Tedavi edici hekim
likte ise, vatandaş gücü nisbetinde iştirak etme
si zaruridir. 

"Adalet Partisi Hükümetinin hedef olarak 
aldığı nüfusumuzun 2/3 ünü teşkil eden, yak
laşık olarak 20 milyonun üstündeki köye ve köy
lüye sağlık hizmetlerinin getirilmesi, koruyucu 
hekimliğe önem vermekle olacaktır. Geçmiş yıl
larda bâzı hastalıklar için kurulan ve bugün 
havariyle sonuçlanan mücadele teşkilatındaki 
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Bakanlığa hayırlı olmasını diler, Yüce Senato
ya Grupnm adına saygılar sunarım. (Alkımlar) 

BAŞKAM _- Sayın İnebeyli, teşekkür ederini 
efendim, 

Muhterem senatörler, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları adına 
saym üyeler konuştular. Şimdi, gahısları adına 
söz istiyen saym üyelerin adlarını sırası ile 
takdim ediyorum efendim. 

Sayın Kmaytürk, Sayın Atmaca, Sayın Özer, 
Sayın Hazerdağîı, Sajın Bilgen, Sayın Hazer, 
Sayın Melen, Sayın Karayiğit, Saym Kürünıoğ-
iu, Sayın Yılmaztürk, Saym Bingöl, Saym 
Ademoğlu. 

Sayın Kmaytürk, buyurunuz efendim. 
FARUK KINAYTÜ&K (Burdur) — Saym 

Başkan, muhterem senatörler değerli Bakan ve 
Bakanlığın güzide mensupları. 

Benden evveli konuşan değerli arkadaşlarım 
Sağlık Bakanlığının hemen bütün k^nralanria te
mas ettiler. 

Bendeniz birkaç nokta üserinde durmayı 
uygun gördüğüm için söz almış bulunuyorum. 

Sağlık genel olarak ferdin şahsi mutluluğu
nun bir kaynağı olduğu kadar, toplum haytınm 
vi;. ekonomik gücünün, Devlet varlığının temel 
unsurlarından en önemiisidir. 

Devlet olarak, vazifelerimizin en mühimle-
ı inden biri ferdin sağlığını dol&yısiyüe toplumun 
sağlığını korumak geli . 

Sağlık hizmetlerinin dengeli bir şekilde yürü
tülmesi için halkın sağlık seviyesinin yiiseltü-
nıesi şarttır. 

Ayrıca sağlık personelinin ve hizmetlilerin 
vur ' üzerinde halikın bu hizmetlerden eşit se
klide yararlanmasını gerçekleştirmek eşit dağı
lımını, sağlamak lâzımdır. Bu hizmetlerde verim-
lljjği artırmak için Doktor, yardımcı sağlık per
soneli arasındaki dengesizlikleri de gidermeli
dir. Sağlık tesislerinin beliröi standartları geliş
tirilerek hizmetlerin asgari maliyece yapılması 
sağlanmalıdır. 

însangüeü, ruh ve beden sağlığı iyi olduğu 
oranda kalkınmamızın daha çabuk olacağı bir 
gerçektir. 

O halde bugünün imkân ve şartları içeririn
de sağlık dâvamızın çözüm noktası ne olmalıdır? 

Sağlık hizmetlerini bilerek, iııaııarak, ce^a-
rjlîe ve mânlı bir surette yapmak lâzımdır, 
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Evvelâ Sağlık Bakanlığı hakkın hastalanma
sını önleyici tedbirleri kesin şekilde alması ge
rekmektedir. Onun için de koruyucu hekimliğe 
ve hijysn kaidelerine büyük önem verilmesi 
şarttır. 

Sağlık hizmetlerinde hasta tedavisinden zi
yade ferdî hasta etmeyi önplâna almak gere
kir. 

Bunun için de evvelâ çevre sağlığı şartla
rının düzeltilmesi koruyucu hekimlikte başta ge
len 'bir konudur. 

îKanailizasyon tesisleri, sıhhi iams suyu, gıda 
maddelerinin kontrolü gibi hizmetler çevre sağ
lığının düzeltilmesinde başta gelir. 

Bu b;smetler de yüksek malûmları olduğu 
üüere Belediyelere verilmiş olduğundan Beledi
yelerin de cıilız bütçeleriyle bu görevleri hallet
melerine imkân" bulunmadığından, biinetice çev
re initisamsıslıklan yüzünden pekçok hastalık
lar zuhur etmektedir. Bu hususun giderilmesi 
idin ne gibi kanuni noksanlıklar mevcutsa Ba
kanlığın bu konu üzerine eğilmesinin yerinde 
olacağını belirtmek isteriz. 

Çevre sağlığı şartlarının i -p iH i l r 

uinızın gerek koru-
ü hizmetlerinin hal-
relismeler ve alın

tı >..u"iC'.i turnesi v e 
kontrolü için 0503 projesinde öngörülen pilot oa-
lismalar dayanarak 16 bölge lâboratuvarımn 
kvrulması memnuniyet vericidir. Aynı prensi
be dayanarak her ilde kurulması kabul edilen 
Halk Sağlık Laboratnvarkrmm biran evvel ta
mamlanmasını da yerindi h:r tedbir görmekte
yiz, 

Genel olarak sağlık 
yueu ve gerekse tedavi 
İmde son zamanlarda 5 
ması gereken tedbir ve çıkarılması lüzumlu 
noksan kanunlar çıkarılmıştır. Hazırlanmış olan 
Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısının da 
bunlardan bir yenbi olduğunu ve biran evvel 
kanunlaşmasının yerinde olacağını belirtmek is
teriz. Bu münasebetle diğer bir görüşümü ve üze
rinde durulmasının yerinde olacağını ifade et
mek isterim. 

Bağlık hizmetleri merkeziyetçi idareden kur
tarılmalıdır. Türkiye'nin özellikleri ve gerçekkri 
nazarı dikkate alınarak bölgelere ayrılmalı ve 
bu bölgeler iyi realite edilerek kendi şuurları 
içerisindeki sağlık hizmetlerini görmelidirler. 

Böylece hizmetler eşit süreçte dağılmış ve 

n ekten kurtulmuş olacağından çalınmalarını 
sağlık dâvamızın temel hizmetlerine verme im
kanını bulacaktır. 

Ayrıca bölgeler kendi bütçeleri içerisinde ya
tırım hizmetlerini de süratle halledebilecekler
dir. 

Değerli senatörler; 

Vaktimizin darlığı içerisinde genel olarak 
temas ettiğim bu hususlardan başka bir - iki 
temennide bulunduktan sonra huzurunuzdan ay
rılacağım. 

— Bugünlerde gerçekleşeceğini memnuniyet
le öğrenmiş bulunduğumuz Devlet memurları 
personel rejiminde, sapılk personelinin yeri iyi 
tâyin edilmelidir. 

!3k görev, mukaveleli istihdam ve tazminatla
rın kaldırılmasını ilk nazarda yerinde bir ha
reket gibi görürsek de, bugün yetersiz sayıda 
olan hekimlerin aslî vazifelerinden başka gö
rev verilemiyeceği kanunla tesbit edilirse, sağ
lık kolejleri ve emsali gibi yerlerdeki vazifeleri 
kimin tarafından görüleceği problemi derhal or
taya çıkacaktır. 10 - 15 lira gibi bir saat ücreti 
ilr ders verdirecek eleman bulmaya imkân ol-
mıyaeağı gibi, mevzubahis yerlere kadrolu he
kim de tâyin edilemiyeceği ortada iken, ek gö
rev verilemez gibi katı hükümlerin karşısında 
pek çok hizmetlerin yapılamıyacağı şimdiden gö
rünmektedir. Bu bakımdan bu kaıtı hüküm ye
rine hizmetin görülebilmesi için Bakanlığın tek
li! i ve Bakanlar Kurulunun tasvibi ile ek gö
rev veya mukavele ile istihdam etme imkânları 
sağlanmalıdır veya başka bir formül bulunma
lıdır. Bu konu üzerine Bayın Bakan arkadaşı
mızın ehemmiyetle durmasının yerinde olacağı 
kanısındayım. 

— Kadrosuzluk yüzünden bir türlü tâyinleri 
yapılamıyan ve terfi edsmiyen hekim ve sağlık 
personellerinin ve bu yünden pek çok illeriünis-
de aksıyan sağlık hizmetlerinin giderilebilmesi 
bakımından Kadro Kanununun süratle çıkarıl
masına ihtiyaç bulunduğuna işaret etmek iste
rim, 

Yüksek heyetinizin malûmûarı olduğu üzere, 
iki seneye yakın bir zamandan beri kadrosuzluk 
yüzünden tâyinleri yapılamıyan 600 e yakın sağ
lık memurlarının hailleri içler acısıdır. Ayrıca 
i3, ilçe,- kasaba ve köylerimmin pek çoğu da 

Bakanlık da en küçük bir iş için meşgul edil- \ sağlık memuru beklemektedir. Onun için bu 
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hastalığın da tamamen acilen tedavisi gerekmek
tedir. 

— Bakanlık en üst kademesinden, en alt 
kademesine kadar reailizasyonu gerçekleştirme
lidir. Bunun zamanı çoktan gelmiş ve hattâ geç
miştir. 

Bakanlık, en üst kademede koruyucu, tedavi 
edici, sosyal hizmet ve idareci olarak ayrılan 
bu temel hizmeti her ne kadar yürütmekte ise 
da, bunların başında yetkili ve mesuliyetlerini 
w luhde eden ve alt kademeye kadar da hizmet
lerini ayıran bir organizasyonun süratle ger
çekleşmesi şarttır. 

— Bakanlık bir - iki büyük merkezde elektro
nik atölye ve başlarında bilgili mühendislerin 
bulunduğu bir teşkilâtı mutlak kurmak mecbu
riyetindedir. 

Tıbbın süratle geliştiği ve her gün piyasaya 
arz edilen yeni ve değişik modeldeki aletlerin 
mubayaalarından sonra, çalıştıkları müessese
lerde bakımsız kalması ve tamir edilememesi 
karşısında hemen bütün hastanelerimizin depo
ları bir tıbbî alet mezarlığı halinledir. Bu önem
li konu üzerine süratle eğilinirse tamir edilemi
yor diye depolara atılan aletlerin çalışmaları 
mıim'kün olacağı ve yenisini almaktan kurtula
rak pek çok döviz tasarrufu sağlanacaktır. 

— özel hastaneciliğin gelişmesi için bâzı ver
gi muafiyetlerinin çıkarılması bilhassa kuruluş 
anmda araç ve gereçlerin temininde gümrük 
muafiyetlerinin sağlanması memleket için har 
kakımdan isabetlidir. Maliyecilerin evvelden ver
gi alamamak endişesi hastane kurulduktan son
ra kat kat teinin edileceğinden ortada düşünü
lecek bir konu yoktur. Yeterki bu durum de
ğerli Bakan arkadaşımız ve Bakanlık erkânı 
tarafından Maliyeye iyi bir şekilde anlatılmış 
olsun. 

—- Bir kac senedir beyan ettiğimiz Radyottoji 
Eaırımu yeniden ele alınarak bu sene çıkması 
mümkün olursa bizler de 1071 bütçesinde bu 
konuya bir daha temas etmemek bahtiyarlığına 
ulaşırız. 

— Hazırlanmakta olduğunu memnuniyetle 
haber aldığımız yeni gıda nizamnamesinin bu
günkü bilim ve gerçekler karşısında tesbit edil
mesi büyük memnuniyet vericidir, 

ileri memleketlerin hemen hepsinde ekmeğe, 
seker ve patates konulması mevzuu çoktan hal
ledilmiş ve uzun zamandan beri de tatbikat saf

hasına konulmuştur. Bu karışımın memleket 
mahsullerinin daha iyi ve insan sağlığına daha 
yararlı bir şekilde değerlendirileceği ilmî bir tet
kik sonucudur. Bâzılarının konuyu derinliğine 
bilmeden ifade ettikleri şeker hantalları üzerin
deki etkisi de önemli değildir. 

Ekmek Ununa şeker katıldığı zaman nişasta
nın yerini alan bu şekerin biran için ne alkolik 
fermantasyonda ve ne de Maillard reaksiyonun
da sarf edilmediğini düşünelim: 

Bu takdirde una nazaran % 4 konan şeker, 
un'da var olan % 10 proteini % 0.4 azalmayla 
% 9,6 ya indirir. Ve un'da % 70 var olan nişas
tayı başka bir »ödle, kalorifik yiyeesk miktarını 
% 1 artma ile % 71 e çıkarır. Yani şeker has
taları bugün ancak yiyebildiği bir dilim ekmeği 
yiyemiyecek duruma girmez. Yiyebileceği ek
mek miktarı, en kötümser bir görüşle bile en 
çok % 1 oranında azaltmak mecburiyetinde ka
kı. 

Yukarıda belirttiğimiz bu karışımla ekmek
lerimiz çok kaliteli olacağından israf ela olmıya-
caktır. Şeker ve Patatesin Ekmsk kalitesine 
mü'sbet tesirleri Dünya literatürlerinde yazılı 
dır. 

Ayrıca ekonomimize de önemli tesirleri ola
caktır. 

Haber aldığımıza göre bu yıl Amerika'dan 
500 bin ton Buğday ithal edileceği söylenmekte
dir. Bunun için de en az 250 milyon Türk Lirası 
ööiyeceğiz. 

Eğer gıda maddeleri nizamnamesinde Ek
meğe patates unu veya pişmiş patates esmesi 
ve şeker katılması kabul ve nıemlskst çakında 
tatbiki sağlanırsa dışarıya ödlyeceğimiz dövis 
eı az katılan patates unu ve şeker karışımı nis-
betinde % 10 kadar azalacaktır. Bundan başka 
bir bakanlık bütçesinde daha geniş izah ede
ceğim. Buradaki temasımız gıda nizamnamesi
nin hazırlanmasm&a bu konuya gereken önemin 
verilmesi içindir.. 

— Son olarak önemli bulduğumuz bir konu 
dr. Kanser meselesidir. Bakanlığın yegâne orga
nize Kanser Hastanesi Onkoloji hastanesidir. 
Halen 175 yatağa yüksaltilmis olan bu hastana 
ilmî olarak; cerrahi, radyoterapi vs dmiotorapi 
ölçüsü ile çalışmaktadır. 

Memleketimizde sanayiin gelişmesi ve vasati 
ömrün artması Kanser'e musabiyeti çoğal fcmak-
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ta olduğundan bu müessese 175 yatağı ile müra
caatlara esvap verecek durumdan çıkmştır. 

Yapılacak şey; Onkoloji Hastanesini geliş
tirmek ve ibrikl ihtiyaçlara cevap verecek bir 
merkez halinde çalışmasını temin etmek, Teleko-
baît terapi cihazı ile radyum set'inin teminini 
sağlamak lâzımdır. 

İnşaası kararlaştırılan 500 yataklı hastane
nin hizmete açılması için geçecek zaman esna
sında mevcut binaya bunların yerleştirilmesi ile 
hfle süpervöl'taj tedavi cihazının da ilâvesi 
mümkün olursa Avrupa'ya hiçbir hastanın git
memesi kabil olacaktır. 

Diğer bir tedbir de; merkezî sistemde yatak 
adedini ne kadar çoğaltırsanız çoğaltınız, bütün 
memleket hastalarına cevap vermeye imkân yok
tur. Bugün sağlık teşkilâtında çalışan hekimle
rin mevzua yeteri kadar hâkim olamaması, gay-
rikabili şifa hastaların son bir çare olarak mer
kezlere akınını karşılamak mümkün olmadığı 
gibi, ağır durumda müracaat eden hastaları da 
geri göndermek de mümkün olmadığından bu 
merkezler yeterli değildir. 

Merkezlere gelecek hastaları ıseleksiyona ta
bi tutmak ve bir kısım hastaların tedavilerini 
buralarda yapmak için bâzı tedbirler düşünüle
bilir. 

En uçta çalışan hekimleri kurslara tabi tu
tarak hangi halde ne yapmak gerektiğini öğret
mek icabeder. 

Büyük merkezlerdeki hastanelerde bir rad
yoterapi -uzananı, 'kemoterapide kısa bir kursla 
yetiştirilir. Dâhili branşlardan (Dâhiliye - Ço
cuk - İntaniye) bir uzmanla, Hârici bransiLardan 
Kanser Cerrahisi öğretilecek bir uzmanın teş
kil edeceği bir Kanser ünitesi teşekkür ettiri
lir. 

Bunlar kendi rutin işleri arasında kanser 
vak'alan •hakkında gerekli kararları vererek 
kendi imkânları iğinde yapabileceklerini yapar
lar, tedavi yapamadıklarını da büyük merkezle
re gönderirler. 

Tedavi kurumlarımız henüz istenilen gayeye 
ulaşamamıştır. Hastaneler bugün Dünyanın her 
yerinde bilinen eski metotlardan uzak işletme
cilik zihniyeti içinde yürütülmektedirler. 

Sağlık hizmetlerini tüm olarak devlet bütçe
sinden yürütmeye kalkmak kanatimizce çok 
iyimser olmak demektir. 

Zengin hastalar ücretli veya özel hastane
lerde tedavi edilmelidir. Devlet hastaneleri da
ha çok fakir hastalarımızı tedavi etmelidir. 

Müracaat çokluğundan hastane kapıları 
önünde bekliyen fakir hastalarımızın bu bekle
yiş ve ıstıraplarına son verilmelidir. 

Yukarda işaret ettiğimiz Türkiye'yi bölge-
gelere ayırarak belgelerde kurulacak tam mâ
nada modern bölge hastaneleri realize edilmeli
dir. Bu suretle büyük merkezlere hasta akını du
racak ve hastane kapıları önündeki bekleşme
ler de önlenmiş olacaktır. 

Bugün hastanelerimizin pek çoğu Dünya 
hastane standartları ölçüleri dâhilinde değil, 
Türkiye Standartlarına dahi uymamaktadır. Bâ
zı hastanelerimizde bakım ve tedavi hizmetleri 
fevkalâde olduğu halde, bâzılarında personel, 
malzeme ve maddî bakımdan yeterli olmadıkla
rı için hastalarımıza istenilen sonucu verecek 
durumda değinidirler. Onun için hastalarımız 
büyük merkezlere akın etmektedirler. Bu ba
kımdan sağlık hizmetlerini yepyeni bir reforma 
tabi tutmak lâzımdır. Sayın Bakan arkadaşımı
zın bu iş üzerinde durmasını temenni ederim. 

Sözlerime son verirken beni dinlemek lût-
funda bulunan yüce Heyetinize teşekkür eder, 
1970 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin 
Memleketimize ve Milletimize hayırlı olmasını 
temenni eder saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Atmaca, yoklar. Sayın Özer, "buyu

run. 
HAMDİ ÖZER (Malatla) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, Sayın Bakan ve değerli men
supları. Gecenin bu saatinde, -haltta sabahın 
3 üne gelen bir sırasında bulunuyoruz. Hepimi
zin ağzımızda dillerimiz düğümlenmiş. Kaç gün
dür uykusuz olarak burada çalışıyoruz. Bu 
bakımdan sizin lâyık olduğunuz derecede met-
hü senhanızı yapamayacağım için özür diliyo
rum. Size karşı olan minnetimiz, şükranımız, 
kalbmıizdedir. Siz bir zamanlar beni tir tir tit
reten sıtmayı ortadan kaldırdınız. Onun için 
çok minnettarım. Şimdi de veremi ortadan kal
dırıyorsunuz ve bu, Dünya Sağlık Teşkiâtınca 
da hakikaten örnek olarak ele alınmıştır. Onun 
için bu uykusuz hâlimle bir kaç hususu arz ede
ceğim. Bu da tenkid olduğu için tenkide diller 
kolayca dönebiliyor, 
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'Mâruzâtını şudur. Bir defa sağlık hizmeti, 
tekelden bir merkeziyet sistemine göre ele alın
madığı için âdeta bu hizmet bir artırma - ek
siltme suretiyle çeşitli statüler içinde cereyan 
etmekie ve bu aksaklık (kendisini göstermekte
dir. Şimdi, bunları sırasiyle size arz etmeme im
kân yok, vaktimiz dar siz de görüyorum sıkılı-
yor.3UD.uz, Ben de, arz ettiğim, gibi, hakikaten 
konuşamıyacak dımınıdayım. Ancak, şu kadar-
Gik özîtini yaparaktan huzurunuzdan ayrılaca
ğım. 

Bir defa bu hizmetler sosyalizasyon bölgesi, 
bu bölgenin dışı da Fıûl - Time çalışması. Full -
Tims'a girmjyen hellimler sonra Sosyal Sigorta
larda çalışanlar. Veyahut da Tıp Fakültelerinde 
çalışanlar, gerek mütahassıs gerek pratisyen, 
gerek=3 asistanlar ve hocalar çeşit çeşit ücret 
almaktadır. Onun için artıranın elinde kalıyor. 
Ar'tıramrya.n da mahrum kalıyor. Bu bakımdan 
temennim; acaba înümkün değil midir tek tip 
bir barem yoluna gidilsin ve hizmet de, tatmin 
edilmek suretiyle, bütün yurt sathında cazip bir 
hale getirilsin, temennimin biri bıı. 

Şimdi, açıklıyamıyaaağım, hepiniz biliyor
sunuz, bu tabipler içinde en müşkül vs mağ
dur durumda olanlar var. Bunlar da sağlık 
ocağında çalışanlar. Bunlara sosyal sigorta
lardan yani sigortalı olan hastalar geliyor, 
5 lira karşılığında muayene oluyor. Bu, me
sainin dışmdada oluyor, içinde d3 oluyor, has
tanın evine de gidiyor, 5 lira çığı dahi o ta
bibe vermiyorlar da döner sermayeye götü
rüp yatırıyorlar, hiç olmazsa bu 5 liraoığı da 
lütfen, merhametsn bu sağlık ocağında çalı
şan tabiplere bırakalım. 

Sonra bizim bazı hastanelerimize 5 hasta
ya bir doktor ve birkaç hemşire hizmet eder
ken diğer bası yerlerimizde de 00 - 80 hastaya 
bir tane doktor ve birkaç tane hemşire hiz
met ediyor. Peki, bunun sebebi nedir? iş ta 
elemin arz ettiğim hususlardır. Arkadaşlar, 
Devlet madem ki, sosyal bir Devlettir. Ana
yasa ile Devletin vazifeleri de tesbit edilmiş
tir. Binaenaleyh mahrumiyet bölgesidir. Onun 
için hizmetten de mahrum kalacaktır, demiye-
ceğiz. Madem ki, bir yerde vatandaş vardır. 
O, nerede olursa olsun onun ayağına hizmet 
gidecektir. Ama, ne karşılığında olursa olsun 
bu hizmet gitmelidir. Bir Hakkâri'ye nıilyon-
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lar yatırılıyor, pırıl pırıl hastane- oraya ku
ruluyor. Fakat doktor yok, niçin yok! Mah
rumiyet bölgesi çünkü, doktor istemiyor, is
temiyorsa mukaveleli olarak Devlet Tatmin 
etsin bir ilân yapsın bakınız taşın, dağın ar
kasında doktor koşa koşa gelir, birbirinin 
önüne atlıyaraktan ben gideyim diye. Neden? 
Cazipse gider. Cazip değilse işte şimdi böy
lece Hakkâri Hastanesi bomboş duruyor, ne 
bakan var ne de gelip müracaat edsn var.. 
Pütürge'ye gittim, bir tek doktor var. Neden 
bir operatör gitmiyor? Gidemez, çünkü tatmin 
edilmiyor. Mahrumiyet bölgesidir. Ama, bu 
operatörü oraya göndermek pahalı. Fakat 
sosyal sigortalar pahalı olarak doktoru tat
min ediyor. Bımım için sosyalizasyon bölge
sinden, Devlet hastanesinden mütemadiyen 
doktorlar oraya akın ediyorlar. O halde o 
sigorta hastaneleri onları cezbedsbiliyor da 
Devlet olarak biz niçin cezbeyi göster a iniyo
ruz? Çok istirham ediyorum, mukavele ya
pılsın ne yapılırsa yapılsın da o hasta, fa
kir fukara köylünün, mahrumiyet bölgesinde 
bulunan vatandaşların ayağına doktor gönde
relim. Doktorlar faziletli insanlardır, Çok fe
ragat sahibi, fedakâr insanlardır. Ama, yanı-
başmda görüyor ki, 15 bin lira alıyor bir mes-
lekdası, kendisi öbür tarafta bin lira, 2 bin 
lira, 3 bin lira alıyor. Bu paraya çalışamaz. 
Bunu da ondan istemek haksızlık olur. 

Muhterem arkadaşlar; vakit dar onun için 
'Sayın Bakanımız hakikaten enerjik, basiretli, 
çok çalışkan durmadan çalıştığına da samimi
yetle inandığımız ve memleketçe inandığımız 
bir sattır. Ve onun etrafında bulunan gü
zide şahsiyetlerin de sempatik olarak bütün 
halkı bağrına basmak istercesine içlerinde 
bir arzu vardır. Fakat bu arzularında onlara 
yardıma olmamız lâzım. Bu bütçenin bu kadar 
dar bir vaziyet içinde, onlardan daha çok 
şeyler ummakla beraber, her haids hiçbir za
man imkânın üstünde bir fedakârlık da bek-
lemiyeceğiz. Yalnız bâzı hususlar, demin arz 
ettiğim gibi, mahrumiyet bölgelerine mutlak 
surette mukaveleli olsun tabip göndsrelim. 
Çünkü, o tabibin ücreti 15 bin lira da olsa 
bir kişinin hayatından üstün değildir, Doktor 
yiizii görmeden mezarlara götürülen binlerce 
vatandaşımız var. Gidiniz mezarlarının ba
sma lisanı hal ile «ben doktor göremsden öî-
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düm. Ben ilâcı tadamadan öldüm» diyenler var. 
Bu bakımdan istirham ediyorum. Bilhassa çok 
büyük bir vazifeyi deruh&e edsn bu Bakan
lığımızdan ne gibi bir fedakârlık lazımsa onu 
da yapsın da o mahrumiyet bölgelerini sağlık 
hizmetinden mahrum etmiyelim, onları sağlığa, 
hayata kavuşturalım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hazer dağlı-buyurun. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütçesi üzerinde sosyalizasyon 
konusunda düşündüklerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, sosyalizasyonu tatbik 
etmemizin sebepleri üzerinde durmıyacağım. 
Hepimiz, bu memleketteki türlü zaruretlerle 
sosyalizasyon tatbikatına geçtik. Ama, uygula
mada bakıyoruz ki, yurdumuzda sosyalizasyon 
tatbikatından çok büyük şikâyetler var. «Has
taneye giden yol, hekimin muayenehanesinden 
gidermiş» işte, halkın ayağına hizmet götürmek 
için, türlü sebeplerle, bunun tatbikatına başla
dık. 

Sağlık ocakları yaptık, sağlık istasyonları 
yaptık, hastaneler yaptık. Bunlar, bomboş, bü
tün arkadaşlar bunım üzerinde durdular. Ama, 
diyecek ki, Sayın Bakan, «Bu sosyalizasyon tat
bikatına geçilmeden önce buralarda vatandaş 
sağlığı daha mı iyi korunuyordu, vatandaş da
ha mı çok doktora sahipti?» Bu, doğru, hakika
ten sosyalizasyonun tatbikatı ile vatandaş daha 
as da olsa hekime kavuşmuştur. Daha çok sağ
lık hizmetine kavuşmuştur. Bunu kabul etme
mek mümkün değil. Ama, burada farklı bir şey 
var, muhterem arkadaşlarım, teşbihimi mazur 
görürseniz, insan oğlu açtır. Yemeye ihtiyacı 
vardır. Yemek hasır değildir. Gider arar, bu
lur. Arayıp bulmaktan dolayı bir ıstırabı belki 
olabilir. Ama, sofra kurulmuştur, tabak ortaya 
konulmuştur. Tabak boştur. Bekle yemek ge
lecek. Şimdi, bizim bu sosyalizasyon tatbikatın
da durumumuz bu. Vatandaş sosyalizasyon tat
bikatından önce hastasını belki sırtında götürü
yor. Doktor bulamıyor, «kaderim bu» diyor. 
Yolda hastası ölüyor. Bunu kabul ediyordu. 
Fakat diyor ki, şimdi «Sosyalizasyon geldi, has
tane geldi, hani bunun doktoru?» Evvelce bu 
ıstırabı çekmiyordu, şimdi daha çok çekiyor. 

Eskiden hastası olan şikâyetçi idi. Şimdi has
tası olmıyan da şikâyetçi. Diyor ki; «Bu has
taneler yapıldı Devlet bu kadar masraf etti, bi
zim için bunlar yapıldı. Bunlara neden doktor 
göndermiyorsunuz?» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sosyalizasyonu 
biz yurdun bütün bölgelerine çok geç tahakkuk 
ettireceğiz. Başka memleketler, Avrupa memle
ketleri bunu çok güç tahakkuk ettirmişler. Yur
dun bütün bölgesinde sosyalizasyon tatbik ede
mediğin müddetçe bu bölgelerde vatandaşlar 
sosyalizasyonun tatbikatından daha çok zarar 
görüyorlar. Sosyalizasyondan çok şikâyet var 
Sayın Bakan. Şimdi, eskisi ile yenisini muka
yese ettiğimiz zaman biraz daha hizmet götürül
müştür. Biraz evvel arz ettiğim gibi biraz da
ha yakınlaşmıştır sağlık hizmeti ama şikâyetler 
çok fazla. Eskiden belki bir serbest hekim gi
decekti, şimdi gidemiyor. «Hastane var» diyor. 
Bunun çaresini nasıl bulacağız? Nasıl bu işe bir 
çare bulacağız? Yurdun bütün bölgesinde sosya
lizasyonu tatbik etmediğimiz müddetçe sos3/a!i-
zasyon olmıyan yerlere hekimler akıyor. Sosya
lizasyon olan yerde hekim bulunamıyor, buluna
mayacak, bu çok devam edecek ve sosyalizasyon 
bölgeleri, bilhassa yurdun geri kalmış Doğu böl
geleri hekimden çok mahrum kalmış olacak. Sa
yın Bakanlık bâzı hekimleri nöbetle bir ay, iki 
ay müddetle gönderiyor, bunlar çok palyatif 
tedbirler. Buna bir çare bulmak lâzım. Madem 
bu işin uygulamasına geçtik. Madem buraya 
milyonlar yatırdık. Bu işe bir tedbir bulmak 
lâzımgelir. Avrupa'daki doktorlarımızın yur
da dönmelerini bekliyeceğiz. Bu tedbirler kâfi 
değil. Bu işe bir çare bulmak lâzım, Ben, sos
yalizasyon bölgesinde halkın eskisine nazaran 
daha çok şikâyetçi olduklarını burada ifade et
mek için söz aldım. 

Sosyalizasyondaki şikâyetlerimden sonra, 
muhterem arkadaşlarım, bir de şu sağlık evleri
nin yapılması meselesinden bahsedeceğim. Vi
lâyetlerde valiler bunun yerlerini belli ediyor
lar. Bu listeyi de Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına gönderiyorlar, yerleri belli oluyor, 
köyler bunu benimsiyorlar, ondan sonra vali
ler türlü sebeplerle ben partizanlık sözünü de 
burada kullanmak istemiyorum, Sağlık Bakan
lığı bir şeyi tasdik edip gönderdikten sonra vali 
burada yapılmasına karar verir, yahut vermez, 
karar verdikten sonra bu sağlık evlerini oradan 

— 747 — 



C. Senatosu B : 35 1 . 2 . 1970 O : 3 

oraya, oradan oraya oynatması köyler arasında 
büyük dedikodulara sebeboluyor. «Efendim, biz 
şu partiye mensuptuk onun için bizim sağlık 
evimizi aldılar falan yere verdiler» Halbuki, 
belki sebebi başkadır, belki arsa bulunamamış
tır. Ben bunları biliyorum ama Sağlık Bakan
lığının valilere yapacağı bir tamimle bu işi bir 
sa.ğlama bağlaması lâzımgelir. Bir sağlık evi 
yüzünden üç, beş köy birbirine düşüyor. Ondan 
sonra Sağlık Bakanının da başı ağrıyor, vilâye
tin de başı ağrıyor, Hükümetin de başı ağrı
yor. Ben bir partizanlık yapıldığını söylemek 
istemiyorum, burada. Ama yapılan yerler var. 
Bir yere sağlık evi yapıldı mı valinin arkasına 
türlü insanlar düşüyorlar «Burada yapılmasın, 
burada yapılsın» diye. Buna Sağlık Bakanlı
ğı bir çare bulmalı, hâkim olmalıdır. 

Bundan sonra, muhterem arkadaşlarım, ebe
ler konusunu dile getirmek istiyorum. Seyyar 
ebeleri köylere tâyin ettik, dolaşıyorlar, vazife 
görüyorlar. Fakat tatbikatta bunların da tâyini 
valilerin, sağlık müdürlerinin emrinde olduğu 
için en yakın merkezlerde otobüs var, traktör 
var, şehre 15 dakika mesafede bütün ebeler bu
rada toplanmıştır. Şehrin, uzak köylerinde, üc
ra köylerinde, kuş uçmaz, kervan geçmez köy
lerinde hiçbir şey yoktur. Ebe bulmak imkânı 
yoktur, hiçbir sağlık tedbiri yoktur, bütün ebe
ler şehirlerin merkezlerinde toplanmıştır. Gelir, 
sağlık müdürüne; valiye, ağlar, sızlar, «kocam 
burada, ben sununla evliyim» diye sağlık hizme
ti bir tarafa bırakılıp, sosyal hizmet, yani ebe
nin sosyal hayatı öne alınmaktadır. Bu yüzden 
ücra köylere sağlık hizmeti gidememektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyalizasyon, bi
zim Halk Partisi idaresi zamanında, yurdun en 
geri bölgesi Muş'tan başlanmak suretiyle yapıl
dı. Bunun bir sebebi vardı, bunun bir esprisi 
vardı. Şimdi, ebelerin de görev yaptıkları yer
de bu esprinin tatbik edilmesi lâzımgelir. Hiç 
yolu olmıyan, hiçbir sağlık hizmeti gitmesi müm
kün oimıyan yerlerde ebenin vazife görmesi lâ-
zımgelirken şehrin bitişiğinde, asfaltların kenar
larında çöreklenmiş, oralarda vazife almış olu
yorlar. Bu tatbikat çok bozuk. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, iki dakika
nız var efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bit
ti efendim, bitti. Netice itibariyle yurdun bu 
sosyalizasyon bölgelerinde, Doğu bölgelerinde 

yıllardır sosyalizasyon tatbikatına başlandığı 
halde aşağı yukarı beş, altı senedir, buralara 
hekim gelmediği görülmektedir, işte istatistik
ler elinizde, arkadaşlarım saydılar, söylediler, 
istanbul'da 500 kişiye bir hekim düştüğü hakle 
Doğu - Anadolu'ya gittikçe 1 500 e kadar, bir 
hekimin düşmediği görülmektedir. Bakamlarda 
hata ediyorsam tashih buyurursunuz. Sayın Ba
kanlığın bu sosyalizasyondan vasgeçemiyeceği-
nıiz fikri üzerinde ben de mutabıkım, sosyali
zasyondan vazgeçmiyeceğiz. Doğrudur. Ama, 
bunun bir tedbirini bulmak lâzımgelir. Eğer 
heklemekse, bu bekleme fayda vermiyecsktir. 
Sosyalizasyonu bütün yurtta, her tarafta tatbik 
etmediğin müddetçe bu sosyalizasyon bölgeleri
ne hekim gelmiyecektir. Ben arkadaşlarım gi
bi, ayda 10 - 15 bin vermekle, bu tedbirle olur, 
kanaatinde değilim. Başka bir tedbirle, başka 
bir araştırma ile buralara hekim göndermenin 
çaresini bulmak lâzım. Aksi takdirde milletin; 
Devlete itimadı yok. Devletle vatandaşın arası 
açılıyor. «Hastane yaptı, hekim göndermiyor» 
diye Devletine karşı iyi nazarla bakmaması gibi 
bir psikolojik durum hâsıl oluyor. Bu, iyi bir 
şey değil. Vatandaşın Devletle kaynaşması ve 
Devlete itibar etmesi, itimadetmesi lâzımgelir-
ken «biz Doğudayız, biz şuradayız, biz köyde
yiz, biz ücra yerdeyiz, bize bakmazlar, bize he
kim göndermezler» diyorlar. Hastaneleri yap
tık, hizmet edelim, bu fikri kendilerine biz ge
tirdik. Bu, korkunç bir fikir, bundan vatanda
şın kurtulması için kendilerine hizmet edilmesi
ni istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Muhterem senatörler, oylarını kullanmıyan 

sayın senatör var mı?.. Yok. Oylama muame
lesi bitmiştir, efendim. Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı üzerinde 
söze başlamadan önce sizleri ve Sayın Bakanlık 
mensuplarını saygiyîe selâmlarım. 

Türk halkının sağlığını korumakla yüküm
lü olan Bakanlık, para sıkıntısının da ötesinde 
doktor, hemşire, sağlık memuru gibi yetişmiş 
personel sıkıntısı çekmektedir. Bu, yıllardan 
beri böyle olmaktadır. Yalnız bugünün derdi 
değildir. 
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Saym Bakanımız, doktor sıkıntısına çare 
bulmak için Avrupa ve Amerika'lara kadar gi
derek oralardaki Türk doktorlariyle konuştular. 
Toplantılar yaptılar, buraya vaitlerle döndüğü
nü ifade ettiler, fakat arzu edilen neticenin elde 
edilemediğini maalesef gördük. 

İster sosyalizasyon bölgesinde olsun, ister 
Anadolu'nun diğer yerlerinde hep doktor sıkın
tısı vardır. Hemşire ve sağlık memurları da ye
terli değildir. Bunlar için evvelce açılmış olan 
okullara ilâveten yeni okullar açılacak, yeni 
fakülteler kurulacak fakat mezun olanlara el
de tutmak için ne yapacağız? Her şeyden önce 
bunun tedbirini almalıyız. 

Dış memleketlerde bulunan yetişmiş binler
ce doktorun Türkiye'deki memuriyetleri ya hiç 
yoktur, ya da çok azdır. Türkiye'ye döndükle
rinde nihayet 40 - 50 lira asli maaşla tâyin edi
lebilirler. Sosyalizasyon bölgelerinde alacakla
rı tazminat veya başka yerlerde alacakları 3 üst 
derece maaş esaslı bir tedbir ve tatmin yolu de
ğildir. «Vatan - Millet - Sakarya» nutuklariyle 
de onları getiremiyeceğimize göre radikal ted
bir almamız gerekir. 

Bunun için önümüzde bir misal vardır : 
Geçen sene bir Avukatlık Kanunu çıktı. Bir 

avukat, Devlet hismetine girerse ister, hâkim, 
ister müşavir olsun, avukatlıkta geçen müddetin 
2/3 ü terfi müddetine sayılacaktır. Sırf bu 
madde ile bu gün Adalet Bakanlığı hâkim ve 
savcı sıkıntısından kurtulmuştur. Sayın Sağlık 
Bakanımızın da tıpkı Avukatlık Kanunu gibi 
bir kanun hazırlatıp Meclise sevk ettiğini mem
nuniyetle haber almış bulunuyoruz. 

Eğer teklif edilen "kanun tasarısı Anayasa
mızın öngördüğü meslek grupu hak ve ödevle
rini Anayasa prensiplerine göre ihtiva ediyorsa 
elbette desekliyeceğiz, kanun tasarısı henüz eli
mize gelmediği için şimdiden kesin bir şey diye-
meyis. ünıidederim ki tatminkârdır. Böylece 
gerek dâhildeki ve gerekse hariçteki serbest 
doktorlardan faydalanma imkânı doğar; sağlık 
memurları ve hemşireler için de aynı tedbiri 
dügünmek mümkündür. 

Bizim için mühim olan tıp ilmini halkın ya
rarına kullanacak durumdaki tıp mensupları
nın tatmini ve bu tatmindeki gayenin halk hiz
metine matuf olması ve yeni kanundan halkın 
hakkıyla faydalanabilmesidir. 

1 . 2 . 1970 O : 3 
Bir hekim, hastasına faydalı olduğu nisbet-

te mutludur. Bu mutluluğu kendi ailesiyle 
payla^abilmesi için de maddeten tatmini gerek
mektedir. Bu, tabiî bir emek hakkıdır ve Ana
yasa gereğidir. 

Sayın Bakanım, 
Bütün Türkiye'yi ve Türk halkını ilgilendi

ren bu açıklamadan sonra müsaadelerinizle ma
hallî bir derdimizi de arz etmek istiyorum. 

Mersin Devlet Hastanesinin durumunu bili
yorsunuz. Bizzat gördüğünüz, paramparça 
binalar, birbiri içine girmiş klinikler ve pavi-
yonlar, ayrı ayrı idare binaları oldukça masraf
lı bir idare ve randımansız çalışma zorunda ka
lan personelin bakmak mecburiyetinde olduğu 
yıllık hasta sayısı da çok yüksektir. Etrafta 
faydalanacak daha iyi hastaneler de yok. Sos
yal Sigorta Hastanesi işçilere bile yetmemek-
ıtedir. 

Tarsus Hastanesinin durumu malûm, söy
lemeye lüzum yok. Adı bir ilçedir ama pejk çok 
vilâyetten daha büyüktür. Kendi ihtiyacına 
yetmiyor ki Mersin'e yardımı olsun. Kaldı ki 
il, ilçe ilişgilefi de buna müsait değildir. Hasta 
akımı tersine değil, Mersin'e doğrudur. 

Diğer tarafında bulunan Erdemli ilçesinde 
hiçbir sağlık tesisi yoktur. 15 bin merkez ve 
60 000 çevre nüfusuyla çok kalabalık ve geniş 
bir bölge maalesef sağlık yönünden bomboştur. 
Erdemli ilçe merkezinde yapılacak bir sağlık 
merkezi hem Erdemli halkının hizmetni görecek 
hem de Mersin'in yükünü hafifletecektir. 

Mersin, süratle inkişaf eden, nüfusu süratle 
artan bir şehirdir. Nüfus artışı burada doğum
la değil, doyumla olmaktadır. Bilhassa Doğu -
Anadolu'dan ve Türkiye'nin fakir bölgelerin
den çok sayıda işçi o bölgeye gelmektedir. 
Bunlar ekseriyetle tarım işçileri olduğu için 
Sosyal Sigorta kapsamına girmediklerinden 
Mersin'de mevcut Sosyal Sigorta Hastanesin
den faydalanamamaktadırlar. Tıpkı Mersin 
çevresindeki yerli köylü fıkara hastalar gibi 
ancak Devlet Hastanesine müracaat etmektedir
ler. 

Bu hastaların mutlaka hastaneye yatırılarak 
tedavilerinin yapılması mecburiyeti vardır. Zi
ra bu insanların evleri sırtlarına yükledikleri 
bir yorgandan ibarettir. Sağlıklarında gün
düz çalışan bu insanlar geceleri bir inşaat ye-
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rinde, yarı aeıik bir depoda, çoğu kere iş yerle
rinde bir sazdan yapılmış yığın içinde geçirebil
mektedirler. Fakat hastalandıkları zaman ilâç
larım satın alsalar bile ılık bir odaya, temiz 
bir yatağa, sıcak bir çorbaya ve hepsinden 
mühimmi günlerdir ve hattâ aylardır aile yuva
sından ayrı kalan bu mutsuz insanların müte-
bessim bir hekim yüzüne şefkatli bir hemşire 
eline ihtiyaçları vardır ki birkaç gün için bile 
olsa kendilerini sıcak bir aile yuvası işinde his
setsinler ve böylece geçici mutluluğun tadını 
alsınlar. Ona verilen bu geçici imkân onu mo-
ralman takviye edecek Türk milletinin kendisi
ne kara ve sor gününde elini uzattığını his
sederek vatanına daha çok faydalı olacaktır, 
bağlanacaktır. 

Bu bakımdan Mersin'e yapılacak bir Devlet 
Hastanesi sadece Mersin halkının değil, Tür
kiye'nin her tarafından ekmek için gelen faca
ra insanların ihtiyacı için aile kucağı olacaktır. 

Görünüşte tanıamiyle mahallî gibi de olsa 
aslında çok geniş bir bölgenin ihtiyacını kar
şılayacak olan Mersin Devlet Hastanesinin ya
pılmadı muacceliyet keshstmektedir bu bakım
dan. 

Sayın Bakanın bunu bu gözle göreceğini 
^midetmek isterim. 

G-ecenin bu saatinde vaktinİ2i aldım. Dinle
mek zahmetinde bulundunuz. 

Bu vesile ile 1970 malî yılı bütçesinin Sağlık 
Bakanlığı eli ile Türk halkına hayırlı, uğurlu 
olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Kazer?.. Sayın Melen?.. Yok. Sayın Kara-
yiğit 

AHMET KAR A YİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşla
rım; gecenin bu saatinde zihnime takılan bir
kaç konu var, onun için söz almış bulunuyo
rum, ümidederim ki fazla meşgul etmiyeceğim 
sizleri. Sağlık Bakanlığı Anayasanın 49 ncu 
maddesiyle kendisine yükümlü bulunduğu. 
fertlerin sağlık işlerini, istikrarlı ve plânlı bir 
şekilde devam ettirmektedir. Diyebiliriz ki 
Sağlık Bakanlığı uzun yıllardan beri hakika
ten istikrarlı bir şekilde gitmektedir ve bâzı 
panolarında da bir muvaffakiyete bir başarıya 
ulaşmıştır. Bilhassa koruyucu hekimlik hıısu-

[ sunda belirtilen noktaya varabiimiştir. Yalnız 
İ koruyucu hekimlik mevzuunda bir konuyu ne

dense Sağlık Bakanlığının çok muhterem yö-
neticeleri ihmal etmektedirler. O da ağız hıfzı
sıhhası. Bugün bütün medeni memleketlerde 
ağız hıfzıssıhhası çok küçük yaştan ele alın
makta ve nesil yetiştiği saman sağlam bir 
ağıza, sağlam bir diş bakımına aahibolmakta-
dır. Bizde Sağlık Bakanlığı maalesef saten diş 
hekimlerininde pek kolay kolay benimsemediği 
için bu ağız hıfzıssıhhasını birazcık yavaş yü
rütmektedir. Nasıl gezici röntgenler varsa ay
nı şekilde gezici vasıtalarla okullara gidile
rek çocukların dişlerinin yerinde okullarda 
tedavisi yetişecek neslin iyi bir diş bakımı
na sahibolmasmı sağlamaktadır. Biz diş he
kimleri olarak Tababet ve Şuabatı Kanunun
dan da şikâyetçiyiz. Yıllardan beri bunun de
ğiştirilmesi için bu kürsüden müteaddit defa
lar konuşmalar yapılmıştır. Benden evvelki 
arkadaşlarım yaptı, ben yaptım, Sayın Baka
nımız müteaddit defalar^ bunun tasarısı hazır
landı, Meclise sevk edildi dendi, kadük oldu. 
Bıı sene bilmiyorum ne durumda. Bunun biran 
evvel gerçekleşmesi muhakkak ki, hekimliğin 
geleceği bakımından çok verimli olacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin tek elden yönetilmesi 
üzerinde de ısrarla durmak istiyorum, bugün 
sosyalizasyon Full - Time ve diğer sistemler 
artık bunların birleştirilerek daha verimli bir he
defe doğru sevk edilmesi her halde Türkiye'nin-
fertlerinin"sağlığı bakırûindan mühim bir ham
le olacaktır, mühim bir adım olacaktır, sosyali
zasyonun bugünkü tatbikatı hakkında bir çok 
şeyler söylenmektedir. Ben öyle zannediyorum 
ki, sosyalizasyonun bu tatbikatını bu tenkidler 
muvacehesinde yeniden ele alınarak muayyen 
bir istikâmete doğru götürülmesi lüzumludur 
kanaatindeyim. Full - Time hakkında da ge
çen sene ve evvelki sene bâzı temennilerimiz 
olmuştur. Haddizatında Full - Time Türkiye'
ye alelacele getirilen bir sistemdir. Full - Time-
ın tüzüğü Türkiye'nin gerçeklerine göre dü-
zenlense idi, Full - Time bugünkü neticeye var
mazdı. Bence Full - Time Türkiye'de tatbik edile
bilecek en iyi sistemlerden birisidir. Bunun ol
gunlaşması, gelişmesi mutlak sağlık için tsdavi 
için mühim bir hamledir, mühim bir adımdır. 
inşallah Bakanlık Full - Time üzerinde istikrar
sızlığını bir tarafa bırakarak daha yapıeı; da-

— 750 — 



C. Senatosu B : 35 
ha, olumlu, daha katı bir neticeye doğru gider
ler. 

Bir konu da bu sağlık memurları konusudur: 
Bâzı arkadaşlarım biran evvel kadroların ve
rilmesinden bahsettiler, ben aksi fikirdeyim. 
Kadroyu alırız ama yarın yine mekteplerden 
bir hayli mezun gelecek bunların kadrolarını 
almak bir problem olacak. Bence Bakanbk eği
tim sisteminde önümüzdeki yıllarda kaç perso
nele ihtiyaç varsa ona göre bir eğitim progra
mı tatbik etmesi yerinde olur kanaatindeyim. 
Bence sağlık memurundan ziyade hemşire okul
larına doğru yönelmemiz biraz daha bu verimi bu 
kolaylığı artırır kanaatindeyiz. Meselâ Afyon'. 
da bir sağlık kolejimiz var, sağlık kolejimiz
den mezun olan çocuklar her sene geliyorlar 
sağa sola tâyin ettirilmeleri için bizi tavassut 
olarak ricada bulunuyorlar. Gidiyoruz Bakan
lığa diyorlar ki, kadro yok. Haklı Bakanlık, 
mademki kadro yok, mademki ihtiyaç yok ka-
patalîm bu okulları, bu okulları daha verimli 
başka yönlere doğru sevk edelim. 

Sonra bir konu daha var, yine bunuda üzü
lerek ifade etmek isterim. Aşağı - yukarı mil
yonlarca lira sarf ederek Afyon'da bir sağlık 
kolaji okulu açıldı, yapıldı yeni bina. Yeni bina 
üç dört aydır olduğa gibi duruyor, niçin bunu 
kullanmıyoruz. Bunun eksikleri varsa niçin 
tamamlamıyoruz, niçin sağdan soldan para bu
larak tunları hizmete açmıyoruz? Bunlar aşa
ğı - yukarı .âtıl kapasitelerdir, bunları değer
lendirmemiz lâzımdır.. Yine Afyon mevzuu 
açıldı bir konuyu söylemek istiyorum, Sayın 
Bakanımız çok iyi niyet sahibi, hüsnüniyet sa
hibi bir arkadaşımız. Yalnız bâzı konularda 
söylememize rağmen hataların üzerine doğ
ru gidiyor diyebileceğim. Meselâ bir hariciye 
servisinin 30 yatağı var, iki operatörü var, 
üçüncü operatörü mutlak surette tâyin et
mek istiyor. Bence Türkiye'de hekimlerin du
rumunu Bağlıyabilmek, hekimlerin gerek mad
di gerek sosyal durumlarını garantiye alabil
mek için onların çalışma sahalarındaki rahat
lığı da bozmamak lâzımdır. 30 yatağa üç he
kim verirsek, on yatak bir hekimi rencide eder, 
ama 15 yatak rencide etmez. Eğer mutlak o 
operatörü tâyin etmek gerekirse yatak ade
dini artıralım. 

Sayın Bakanımız dış memleketlere gitti, he
kimlerin Türkiye'ye geleceğini vaadetti, ama 
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vaadleri e ok az tahakkuk etti. Bunun nedenleri
nin başında Türkiye'de hekimlerin şartlarının 
tababet etme şartlarının çok noksan oluşları 
ve bakanlığın bunları iyi koruyamayışından 
ileri geliyor. Onun için hekimleri hasta ile ken
di arasındaki maddi uçları itebilecek şartları 
vas 'etmenin artık zamanı gelmiştir. 

Ben bir konuya temas etmek isterim, sayın 
Bakanımız teftişlerde bulunuyor. Memnun 
oluyoruz ama, bence sayın Bakanımızın teftiş
lerinde hastanenin kirliliğinden, temizliğinden 
ziyade hastanenin ilmî çalışıp çalışmayışınm 
değerlendirilmesi şarttır gibime geliyor. Son
ra geçenlerde gazetelerde okuduk, aşağı - yu
karı 25 - 30 özel hastanenin kapatıldığından 
(bahsediliyor, bence bu da bir hatadır. Ben
ce böyle müesseseleri kapatmaktansa rantabl 
bir şekilde çalışmaya teşvik etmek daha fayda
lı olur ve memleket sağlığına daha büyük hiz
met olur gibime geliyor. Bunu şu bakımdan 
söylüyorum; sayın Bakanın veya Sağlık Ba
kanlığının muhterem müfettişleri 30 hastane
yi bir günde mi teftiş ettiler de bir günde ka
patma kararı aldılar? Onun için bunlar üzerin
deki murakabeyi eksik etmemiz peyderpey 
yapmamız ve bunları yapıcı bir halde onore 
etmemiş hor halele iyi bir hareket olur kanaa
tindeyim. 

Son olarak bir de ilâç sanayiine temas et
mek istiyorum. Fiyat meseleleri hususunda bil
miyorum dış memleketlerle Türkiye arasındaki 
durumu. Ama bilhassa patentli ilâçların Tür
kiye'de yapılması iyi. Ama bunun hammadde
lerinin Türkiye'de yapılması için bir çare dü
şünelim. Sonra, en mühim konulardan birisi, 
bu ilâçların ihracedilebilmesi için bir zorla-
nııya da girelim artık. Aşağı - yukarı öğrendi
ğime göre bu hammadde için 8 - 10 milyon do
larlık bir ithalât yapıyodmuşuz, yine buna ya
kın bir ihracatı da plânlarsak her halde denge 
bakımından birhayli kârlı olmuş oluruz. Va
tandaşın huzur içerisinde sosyal güvenliğini 
sağlamak için Sağlık Bakanlığının çalışmala
rını ben takdirle, şükranla anarım. 

Ümidederim ki, benim bu konuşmalarım 
sadece arzu ettiğim, hissettiğim şeylerdir. Bun
ları tamamiyle art düşüncelerden uzak, iyiniye-
tin bir işareti olarak kabul buyururlarsa ben 
memnun kalırım. Sağlık Bakanlığı mensupları-
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ııa 1970 yılı Bütçesi tatbikatında başarılar 
diler, inşallah birdahaki senede bu konuştuğu
muz şeyleri konuşmayız da kendilerine sadece 
teşekkür etmek gibi bir iş kalır bize. Saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Kü-
rümoğlu? Yok. Sayın Yılmaztürk? Buyurun 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; Sağlık Ba
kanlığının kıymetli mensupları ve değerli ar
kadaşlarım. Gecenin bu çok ilerlemiş saatinde 
sizi yormak istemiyorum. Yalnız temas edilme
miş olan birkaç konuyu kısaca arz etmekle ikti
fa edeceğim. 

Trafik kazaları ve bu kazalar neticesinde 
meydana gelen yaralanma, ölüm hâdiselerini 
bir nebze ifade etmek istiyorum. Bundan iki 
üç sene evvel İstanbul üniversitesinde Ceza 
Kürsüsünün tertibettiği bir trafik seminerine 
adlî tıp mensubini olarak ben de iştirak etmiş
tim. Orada trafik kazalarının sebeplerini dört 
esasa bağlıyor, bunların ikisi canlı ve insanı 
ilgilendiren husus, vesaiti kullanan şoför, yol
cular ve kazaya mâruz kalan canlı, daha çok 
insan. Zannedildiğinden, tahmin edildiğinden 
çok daha fazla, bilhassa Ankara - İstanbul, 
Ankara - Konya - iskenderun yolları üzerinde. 
Ankara - istanbul arasında günde ortalama on 
trafik kazası olmakta ve en az iki ilâ on kişi 
arasında bâzan 20 ye, 30 a varan ölüm ve ya
ralanma hâdiseleri görülmektedir. Total ola
rak senede 20 - 30 bin kişi trafik kazasından 
•ölmekte, 100 binin üstünde de yaralanmalar gö
rülmektedir. O halde trafik kazalarında âcil 
tedavi, âcil cerrahi müdahale ve tıbbi yardı
mın değeri çok büyüktür. Ankara - istanbul 
yolu üzerinde en çok sayıda trafik kazası te
sadüf benim ilçem olan Düzce ovasında mey
dana gelmektedir, ilk akla gelen böyle tra
fik kazalarının çok olduğu bölgelerde mevcut 
hastanelerin bilhassa cerhahi ölçüde kan nakli 
ve yardımı ölçüsünde lâboratuvar yardımı yö
nünden bir de mevcut merkezleri artırmak ol
mayıp muayyen merkezlerde bu ihtiyacı karşı-
lıyan merkezler arasında bir nakil, hasta nak
li, yaralı nakli tertibatının hazır kuvvet şek
linde ambulans teşkilâtının ihdas edilmesinde 
büyük faydalar ümide diyoruz. 

Bazen 50 kişiye, 30 kişiye varan yaralanma
lar, geçen sene Bolu'ya, Abant'a gezmeye gelen 
otobüslerle talebe ve genç grupların neşeli se
yirleri arasında trafik kasasına mâruz kalıp da 
Düzce Devlet Hastanesinin 50 yaralıyı bir saat 
içinde kabul etmesi. Bolu Devlet Hastanesinin 
30 yaralıyı birden kabul etmek mecburiyetinde 
kalması, nihayet Gerede, Kızılcahamam her gün 
bir kaç yaralıyı kabul mecburiyetinde kalması 
hakikaten üzerinde durulmaya değer bir ko
nudur. Sayın Bakanımdan bu enerjik çalışkan 
daima meslektaşlarına iyi örnekler veren değer
li Bakanımdan bu konuya eğilerek iyi neticeler, 
faydailı yardımlar bize lütfedeceği ümidi için
deyim. Yani trafik kazasından ölen yaralanan 
sakat kalan iş gücünden mahrum kalan insan 
sayısı tahminin çok üstündedir. Bilhassa bu 
son senelerde. Bir noktayı da işaret etmek isti
yorum, adlî vakalar karşısında, adlî vakayı de
ğerlendirmek için hükümet tabibi olan meslek-
daslarımızın durumu; Malûm memleketimizde 
tabibi adlî veya pataloğ ölüm sebebi tâyin eden 
ihtisas dalına rağbet azdır. Sayısı hepsi 50 yi 
geçmez. Binaenaleyh bu isi kazalarda, vilâyet
lerde hükümet tabipleri germektedir. Mektep
ten yalnız derslerde adlî tıp dersini okuyan ve 
belki bir adlî vakayı hiç görmeden mezun olan 
genç meslekdaş hemen Anadolunmı boş bir ye
rine mecburi hizmetli ise hükümet tabibi ola
rak tâyin edilir. Ve ilk adlî vaka karsısında 
çok defa savcının yardımına mâruz kalır. Hattâ 
meslekî ölçüde. O halde bütün Dünyada olduğu 
gibi Fransa'da, Avrupa'da, Amerika'da emsal
leri gibi Hükümet tabiblerinin hiç olmazsa 
rcuayyen bir müddet adlî vaka yönünden mese
leyi değerlendirmek açısından muayyen kursla
ra veya eğitime tabi tutularak hükümet tabibi 
vazifelendirme sisteminin bizim memleketimiz
de de ele alınmasının faydalı olacağı kanaati 
içindeyim. O zaman hem hekim vazifesini ya
par hem de vakayı doğru değerlendirmiş olur. 
O halde biz de bu yönden Hükümet tabiblerimi-
zi bir eğitime tabi tutmakta büyük faydalar 
ümide diyorum. Sayın Bakanımızın bu konuya 
da eğileceği ümidi içindeyim. Bu arada bütün 
arkadaşların temas ettiği gibi Verem Savaşın
daki yüz güldürücü çalışmalar ve aşı tatbika-
tmdaki muvaffakiyetli neticeleri bir hekim ola
rak memleketimizin iftihar vesilesi olan çalış
maları olduğunu burada işaret etmek isterim. 
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Bir başka konu doğum kontrolü meselesi, 
bunu doğumu tahdideder ölçüde değil de doğan 
yavrunun ölümünü önleyici, geliştirici çalışma 
bir de doğumun selâmeti ölçüsünde doğum me
kanizmasındaki yardım oSarak daha çok değer
lendirilmeli ve fakat doğumu tahdidedici bir 
nitelik taşımamalıdır. Zira Dünya üzerinde mil
let olarak, varlık olarak ayakta kalmanın ar
tık bugün tek çaresi nüfustur, çoğalmamısdır, 
Bâzı ilgili spesiyalistlerin verdiği malûmata gö
re bu nıemHekette Türkiye'mizde eğer toprağın 
üzerindeki ve toprağın altındaki hazineler iyi 
değerlendirildiği takdirde 200 milyon nüfusu 
besler deniliyor. Binaenaleyh bugün 35 milyon 
civarındaki nüfusumuzun 200 milyona varma
sı için bir hayli rakam var. Binaenaleyh biz 
doğum kontrolünü da bu ölçüde değerlendir
meliyiz. 

Bir başka husus ben biraz şikâyet olarak arz 
edeyim, 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk iki dakika
nız var efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkan. Şikâyet olarak arz 
edeceğim, bu da teftiş kadrolarımızın iyi çalış
madığı meselesidir, öyle hissediyorum ki Sağ
lık Bakanlığında teftişi bizzat Bakan yapmak
tadır. Bakanın ulaşamadığı yerlerde teftiş kad
rolarımız Bakana doğru bilgi vermek şöyle dur
sun belki yanıltıcı neticeler istihsaline götüre
cek şekilde bilgi verilmektedir. Bunun bir tat
bikatını sosyalizasyon bölgesinden intikal edi-
lan bilgilerde görüyorum. Bir başka hususu da 
ilâç sanayiinde ilâç lâboratuvarlanndaiki değer
lendirmelerde bir iki çok canlı misal gözüme 
ilişti. Bilhassa istanbul'da. Bu hususların da 
nazarı itibara alınarak bundan sonra hiç tef
tişe nğranıadıgı halde teftişe uğranılmış gibi 
rapor tanzim edilerek büyük hatalara düşülme
sinin tekerrür etmemesinin istirhamı içinde
yim. 

Değişik maaş ve ücretler meselesi ve diğer 
konular inşaallah gelecek olan personel rejimi 
ve genel sigortalar konusu ile hallolacaktır. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir 1970 yılı 
Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Milletimize, Mem
leketimize tedavi bekliyen, ümitle hekiminden 
şifa bekliyen haftalarımıza uğurlu ve hayırlı 
olmasını diler hepinizi sevgi ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MuhLerem senatörler bir önerge var okutu

yorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde yapılan müzakerelerin, sorulara da şâ
mil olmak üzere, kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Beliğ Beler 
İzmir 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yek. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. Efendim. Son söz Sayın İsa Bin
göl'e aittir efendim. 

Sayın Sağtlık ve Sosyal Yardım Bakanı bu
yurunuz efendim, Sayın Bakan, tenkidlere ce
vap müddetiniz 1,5 saatle takyidedilmiştir. 2 nci 
olarak Heyeti ümıımiyede bulımmıyan tenkid-
çilsre cevap vermemek hususunda tercih hak
kı size aittir. Buyurunuz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) 
— Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçemiz Se-
natomuznn Yüce çatısı altında görüşülürken, ger
çekten takdire değer bir tenkide tabi tutuldu. 

Grup adına konuşan arkadaşlarım, şahısları 
adına konuşan arkadaşlarım memleketimin sağ
lık mevzuları ve sorunları üzerinde vukufla dur
dular, kıymetli tenkidleri, teklifleri ve tavsiye
leriyle Bakanlığımın önümüzdeki devre çalış
maları ve faaliyetleri için yapıcı, teşvik edici 
yol gösterici bir katkıda bulundular. Senato
muzun değerli üyelerine Bakanlığım adına te
şekkürlerimi ara ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Dünyanın en eski 
hastanelerine, Dünyanın en eski tıp fakülteleri
ne sahibiz. Bu topraklar üzerinde yüz yıllar 
boyunca yaşamış bütün hükümetler, bütün, dev
letler kendi camiasına ve halkına en iyi sağbk 
hizmetlerini götürebilmenin büyük gayretini 
göstermişler. Bütün bunların nişanelerini, işa
retlerini asarını memleketimizir. birçok köşele
rinde iftiharla seyrediyoruz. Yalnız Cumhuri
yet idaremiz bu memleketi hepimizin bildiği ta
rihî sebepler yüzünden maalesef geri kalmış 
olarak gerilemiş olarak devralmış bulunmak
tadır. 
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Arkadaşlarımın tenkidlerine ve konuşma
larında büyük hakikat payları var. Kendile
riyle beraberim. Ancak şu hususu kabul etme, 
mecburiyetindeyiz ki, memleketimizin sağlık 
mevzuların,! ıslah babında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kurulduğu ilk günden beri 
yani hemen hemen 50 yıla yakın bir zamandan 
beri büyük gayret gösterilmiştir, büyük mesai 
verilmiştir. Ve birçok sahalarda da başarılı 
noktalara varılmıştır. 

Bir zamanlar korkunç tahribat yapmış ti
füs, çiçek, kolâra, veba gibi hastalıklar bu mem
leketten tamamen yok edilmiş. Verem hemen 
hemen kontrol altına alınmış, sıtmanın ömrü 
birkaç seneye indirilmiş ve trahomun tehdide-
dici hali bertaraf edilmiştir. Ve gezide kalan 
bulaşıcı hastalıklarda ise büyük gerilemeler vu-
kubulmuştur. Bugün yeni bir safha başlamış
tır. Bu çevre sağlığının ıslahı, sıhhi gıda temi
ni, sağlık hizmetlerinin en uc topluluklara, köy
lük bölgelere kadar ulaştırılabilmesi ve tedavi 
edici sağlık hizmetlerinin ise modern ölçüler 
içerisinde yerine getirilebilmesi, 

Arkadaşlarım, bütün bu gayretlere bütün 
bu çalışmalara rağmen Batı ile medeni ülkeler
le bir mukayese yaptığımız takdirde yine de 
aramızda maalesef büyük mesafelerin, büyük 
farkların bulunduğunu müşahede ediyoruz. Bu 
fark bugüne kadar niçin kapatılamadı? Bu me
safe niçin istediğimiz gibi daraltılanı adı? Bunun 
başlıca sebebi, bugüne kadar korırvucu sağlık 
hizmetlerine gereken önemin verilmeyişi hattâ 
ihmal edilir bir durumda bırakılmış olmasıdır, 
Ve arkadaşlarım burada bası arkadşlrımın be
yanlarından da gayet yakinen müşahede ettim, 
biz bir itiyadın, bir alışkanlığın da içinde bu
lunuyoruz. Bu itiyat ve alışkanlık nedir? Bu 
her hangi, bir yerde mütehassıs bir hekim yok 
mu? Siz o bölgeye ne kadar koruyucu sağlık 
hizmetini götürürseniz götür ünüz o bölgenin 
çevre sağlık şartlarını istediğiniz ölçülerde ıslah 
ederseniz ediniz aşılarla bulaşıcı hastalıkları 
geriletiniz yine de sanki hiçbir sağlık hizmeti 
girmemiş gibi bir hissin altında bulunulmakta
dır. 

Arkadaşlarım bu zihniyeti terk etmek mec
buriyetindeyiz, bu zihniyetten tamamen kurtul
mak mecburiyetindeyiz. Tedavi edici sağlık 
hizmetleri önemli bir hizmettir. Bunu kabul 

i ediyoruz ama yardımcı bir sağlık hizmetidir, ta
mamlayıcı bir sağlık hizmetidir. Asıl hizmet 
koruyucu sağlık hizmetidir, hele Sağlık ve Sos-

I yal Yardım Bakanlığına düşen asli görev koru-
I yucu sağlık hizmetidir. Maksat hastalandırma-
I mak. Gerek çevreyi, ortamı gerekse insanı en 
I sıhhi şartlar içerisinde bulundurmak ve yaşat-
I mak ve her türlü hastalıklara karşı da muka

vim bir hale getirebilmektir . 

I Arkadaşlarım, böyle bir sağlık hizmetini 
Türkiye'ye getirecek bir sistemi de bulmak mec
buriyetindeyiz. Sosyalize sağlık hizmetleri sis
temi bulunup tatbik edilmeye başlandığı andan 
itibaren bu maksat tahakkuk etmiştir, bu mak
sat tahassul etmiştir. Ve o gü.ne kadar derme 
çatma devam eden sağlık hizmetleri bilhassa 
sosyalize sağlık hizmetlerinin tatbika başladığı 
yerlerde bütün şikâyetlere rağmen derli toplu 
bir hale gelmiştir. 

Arkadaşlarım, hizmet, en uc topluluğa kadar 
girecektir. Köyün içine, köylünün arasına ine
rek kendisini hissettirecektir. Ve o en uc top
luluktan en büyük şehirlere kadar kademe ka
deme usanmak suretiyle yerleşecektir. İşte sos
yalize sağlık hizmetleri sistemi bize bunu geti
riyor. 45 seneden beri Cumhuriyet devrimizde 
her köye öğretmen, her köye okul göndermenin 
her Hükümet olarak büyük gayretini gösterdik, 
Hâlâ da gösteriyoruz. Ama hâlâ yüzlerce köyü
müz bu müesseselerden mahrumdur. İlkokul 
tahsili mecburidir diyoruz ama hâlâ yiizbinler-
ce köylü çocuğumuz bu tahsilden yoksun bulun-

I maktadır. 

O halde arkadaşlarım, asırların ihmaline uğ-
ıv.r.nş olan bir memisketle hizmetleri bir anda 
ve topyekûn hedeflere götürmemize imkân yok
tur, Sağlık hizmetlerinde de böyle. Her köye 
sağlık hizmetini götüreceğiz diyoruz. Ebesiyle, 
hemşiresiyle, sağlık memuru ile, ilâciyle hattâ 
hekimi ila götüreceğiz diyoruz. Ama arkadaşla
rım bunlar hedeftir. Bunların gittiği yerler yok 
mu? Var, Fakat biraz evvel söylediğim gibi ar
zularımızı tam mânasiyîe hizmetlerimizi bu 
sağlık hizmetlerini istediğimiz hedeflere götü
rebilmenin büyük imkânsızlığı içerisindeyiz. İşte 
bizim çalışmalarımız, bizim gayretlerimiz bu im-

! kansızlığı yenme ve yenebilme üzerinedir. 
Arkadaşlarım, köylerden, obalardan, mezra-

j lardan vatandaşlarımızın il merkezlerine hattâ 
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ilçe merkezlerine dahi gelmelerini beklemiyece-
ğis. Hizmetleri her yönüyle oraya götüreceğim 
ve böylece geri kalmışlıktan kurtulacağız ve 
geri kalmışlıktan kurtaracağız, Sise bunu bir 
misalle anlatmak isterim. 1967 yrbnda A.B.D. 
nde geliştirilmiş kısamık aşısının kütleyi ola
rak tatbikatı mevzubahisti. îlân ediliyor ve de
niliyor ki; çocuklarınızı şu şu şu merkezlerde 
kızamık aşısı ile aşıiattırabilirsiriz ve 1967 yı
lının sonunda 33 milyon A.B.D. çocuklarının aşı
lanmış olduğu görülüyor. Bunu bizim memle
ketimizde yapmamışa imkân var mı? Eiz köylü
müzle kasabalımızla şehirlimizle hasta olmadan 
hattâ hastalığı bütün şiddetiyle üzerimizde his
setmeden kolay kolay sağlık merkezlerine, sağ
lık tesislerine müracaat etmeyiz. Müracaat et
miyoruz diye bu büyük kütleyi bu hikmetten 
yoksun bırakabilir miyiz? O halde bu kütlenin 
ieine gireceğiz hizmetle beraber gireceğiz. İşte 
sosyalize sağlık kismetleri sistemi sağlık hizmet
lerinde Türakiye'ye böyle bir hizmet getiriyor. 

Arkadaşlarım, sağlık evleriyle, sağlık ocak-
lariylo programa alınmış olan illerimizde yatı
rımlar bir plân içerisinde yapılmaktadır. Bun
lar bir müddet bos da kalabilir. Bâzı arkadaş
larımız bu mevzuda şikâyette bulundular. Bir 
müddet de bu imkânsızlık içerisinde boş da 
kalacaktır. Ama, arkadaşlarımın ve vatandaş
larımızın biraz daha sabırlı olmaları lâzım. Yal
nız burada derhal ilâve edeyim ki, halen 24 vi
lâyetimizde 829 sağlık ocağı ve 1 314 sağlık evi 
vardır. Bunların % 80 inde personel vardır. Ebe, 
hemşire, sağlık memuru vardır. Hattâ basan 
doktor da vardır. Bu iyi bir neticedir. Şüphesiz 
ki tamamen personelle dolmuş olması en şayanı 
arzudur. Ama bu da samanla olacaktır. Bugün 
pratisyen olsun, uzman olsun hekim sıkıntımız 
çoktur. Büyüktür ama- bu hekim sıkıntısı yalnız 
mahrumiyet bölgelerinde değil, memleketimizin 
her tarafında hekim sıkıntısını çekmekteyiz. 
Bunun için de arkadaşlarım kati tedbirler iste
diler haklıdırlar. Bunun için de belki uzun ol-
mıyan önümüzdeki günler içerisinde size bâzı 
kesin tedbirlerle geleceğiz. Bakanlığım bunun 
hazırlığı içerisindedir. 

Muhterem arkadaşlarını, sosyalize sağlık 
bölgesinden şikâyetlerimiz çok. Ama mukayese
sini yaptığımız zaman sosyalizasyondan evvelki 
devreye nazaran daha iyi durumdayız. Bunu sise 

sosyalizasyondan önce bir hekime isabet eden 
nüfus 18 bin iken bu rakam bugün 9 500 OOö 
dir. 

Araç durumu, sosyalizasyondan evvel 381 
iken bu rakam bugün 981 e yükselmiştir. Arka
daşlarım, hekimi bilhassa mahrumiyet mmtaka-
larma celbedebilmek için orada imkânlarımız 
içerisinde hekime o bölgeyi carip k-Imanm da 
şartlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün 
sosyalize sağlık bölgelerinde mü'nhassıs bir he
kimin eline net olarak geçen ücret her ay 4 - 6 
bin lira arasındadır. Pratisyen bir hekimin ise 
elma gecen miktar 2 500 - 3 500 lira arasında
dır. Üstelik lojmanlarım da veriyoruz ve heki
min bu bölgelerde dışarıda g?.çm hizmetlerini 
do aynoa mahsubediyoruz. 

Ak yatırım hizmetleri de keza sağlık evleri 
ve sağlık ocakları bulunan yerlerde ilgili bakan
lıklarla hakanlığımız eok sıkı teması neticesi 
yol, su, elektrik ve okul gibi muhabere gibi hiz
metler için öncelik tanınan bir çalışma içerisine 
girilmektedir. 

Arkadaşlarım, gecen sene sosyalize hağlık 
hi smetlerındo ilk defa olarak kanunun em
rettiği bir vecibeyi yerine getirdik. Bu da umu
mi heyet toplantısıdır. Mayıs ayında umumi he
yet toplantısı yaptık, ilgili bakanlık temsilcileri 
24 ilimizden do delegeler, meslekî teşebbüsler
den davet edilen arkadaşlarımız Parlâmentonun 
davet ettiğimiz arkadaşlarla güzel bir toplantı 
yaptık. Burada sosyalize sağlık hizmetleri 
enine boyuna tenkid edilmiştir. Enine boyuna 
gözden geçirilmiştir. Eapor hazırlanmıştır. Biz 
bakanlık olarak bu rapordan fevkalâde büyük 
istifadeler temin etmiş durumdayız. 

Arkadaşlarım, sosyalize sağlık hizmetleri 
mevzuunda bu izahatımdan sonra bilhassa şunu 
derim ki : Sosyalize sağlık hizmetleri sistemi 
hastaların ve hastalıkların takibi, çevre sağlığı
nın kontrolü, doğumların ehil yetkili ellerde 
yapılması ve takibi öğretmenin yanında ebenin, 
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hemşirenin, sağlık memurunun hattâ hekimin 
köylere kadar gönderilebihnesi ve bütün bunla
rın dışında da sosyaline sağlık hizmetleri siste
minde eğitici bir vasfın bulunması bakımından 
kalkınan Türkiye'mizin vazgeçemiyeceği üste
lik ayrıca ısrarla takibedeceği bir sağlık hizmeti 
sistemidir. Şüphesiz ki, bunun aksak taraflarını 
bunun hatalı işliyen taraflarını, bunun noksan 
taraflarını gidermek telâfi etmek bize düşen bir 
vazifedir. Arkadaşlarım bizini bunun dışında 
memleketimizde tatbik ettiğimiz bir diğer sis
tem entegrasyon sistemidir. Entegrasyon, sosya-
lize sağlık hizmeti sistemine bölgesine bir inti
kal sistemidir. Burada da istasyon şube ve mer
kez gibi kademeler vardır. Burada mobil ekip
ler hizmet eder ve bugün îcel, Niğde, Kayseri, 
Ordu, Tekirdağ ve Kırklareli'nde tatbik edil
mektedir. Yatırımlar mahallî tesekkülüerle bir 
işbirliği içerisinde yapılır ve yatırımlarının 
% 50 sini tamambyan illerimiz sosyalize sağlık 
hizmetleri bölgesine programın dışında intikal 
edebilir. Bunun en gürel örneğini geçen sene 24 
ncü viflâyet olarak intikal eden Edirne ilimiz 
göstermiştir. 

Arkadaşlar, tedavi hizmetleri hepinizin bil
diği gibi pahalı bir hizmettir. Devletin omuzun-
da külfetli bir hizmettir. Bu hismetlor Batıda 
medeni dünyada sigorta teşkilâtı kurulmak su
retiyle esaslı bir sisteme bağlanarak halledilmiş
tir. Türkiye'mizde biz de bu sistemi getirmek 
nıecburiyetinde3riz. Hiç olmazsa Devüetin omu-
zundan tamamen alamıyor^ak bile bımu Devle
tin omuzundan hafifletmek suretiyle bu işe gir
mek mecburiyetindeyiz. İkinci Beş Yıllık Plân 
bu mevzu- üzerine eğilmiştir. Ve İkinci Demirel 
Hükümeti de programında sarih bir yer vermek 
suretiyle «yine sağlık sigortası kademeli bir tat
bikat görecektir» şeklinde yer almak suretiyle 
bu mevzua Önem verdiğini göstermiştir. Ba
kanlık olarak 2 senedir bunun büyük hazırlığı 
içerisindeyiz. Memleketimizin tanınmış isim yap
mış sigorta otoritelerinden müre'ttep bir komis
yon kurduk. Bu komisyon bize güzel bir rapor 
hazırladı ve bu rapor bütün partilerimize, mes
lekî teşekküllerimize, ilmî müesseselere gönder
mek üzere tekrar yeni baştan gözden geçirildi 
ve ikinci defa olarak bu komiteye kanun tasa
rısı hazırlanması vazifesi verildi. Bu kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. Ve halen Yüce Meclisüeri-
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mizin komisyonlarında görüşülmek üzere sevk 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın tabiî senatör 
arkadaşımız Vehbi Ersü Bey bunun tenkidini 
yaptılar. 30 seneden beri memleketimizde müs
pet olarak münakaşası yapılan, daima tavsiye 
edilen ve âdeta memleket sağlık hizmetlerinin 
sağlık dâvasının kurtarıcısı olarak görülen bir 
mevzuda ben Türkiye'mizde ilk defa olarak 
bir senatör arkadaşımızın bunun aleyhinde bu
lunduğunu görmüş bulunuyorum. Kanun gel
miştir. Senatörlerimizin ve milletvekillerimizin 
görüşlerine sunulmuştur. Değerli fikirlerinizde 
değerli görüşlerinizle şüphesiz ki, son şeklini 
alacaktır. Daha mükemmel olarak tahmin edi
yorum ki; bir şekil içerisinde Türk Milletinin 
emrine sunulacaktır; ama şunu buradan kesin 
olarak ifade ediyorum ki, sağlık sigortası bütün 
medeni âlemin üzerinde önemle durduğu ve 
artık tedavi edici hizmetlerin hiçbir şekilde 
dert olarak görülmediği ve görülmiyeceği bir 
sistemdir. Bende şu kürsüden bu sistemin mem
leket sağlığı üzerinde fevkalâde müspet ve 
müessir tesirlerinin olacağını ifade etmek iste
rim. 

Arkadaşlarım, verem hastalığı yıllarca mem
leketimizde hemen hemen genç nesillerimizin 
üzerine abanmış, tahribatını göstermiş bir du
rumda idi. 17 seneden beri yapılan kesif ve gü
zel çalışmalarla bu hastalık üzerinde güzel ne
ticeler alınmış ve halen bu hastalık medeni 
dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de ileri 
yaşlılığa doğru itilmiş ve ileri yaşlılık hastalığı 
haline getirilmiştir. Her sene yaptığımız tara
malarla her sene, bir sene evveline nazaran 
daha güzel neticeler önümüze serilmektedir. 
Bir zamanlar bir buçuk milyonun üzerinde olan 
veremli sayısı bugün hepimizi memnun edecek 
milletçe sevineceğimiz 300 bin gibi bir rakama 
inmiştir. Bu verem mücadelesinde çalışmala-
rımızdaM başlıca prensip koruma hasta bul
ma ve tedavi etme üzerinedir. Korumada bü
tün dünyada tatbik edilen en önemli unsur 
BCO ağışıdır. BCC aşısı bizde dünya milletleri
nin otoritelerinin takdirlerini celbedecek bir 
tatbikat içerisindedir. 1953 yılından beri Tür
kiye 4 defa elden geçirilmiş 57 milyonun üze
rinde vatandaşımız tüberkülin testine tabi tu
tulmuş. 24 400 000 vatandaşımıza BCO aşısı 
tatbik edilmiştir. Halen 120 BCO ekibi 36 ve-



C. Senatosu B : 35 1 . 2 . 1970 O : 3 

rem röntgen mobil tarama ekibi vardır. 36 ra
kamını bu sene 45 e çıkaracağız ve böylece her 
bir senede bir Türkiye yeni baştan elden geçi
rilmiş olacaktır. Ve bu sene ilk defa olarak ye
ni doğmuş çocuklara çiçek aşısı ile birlikte BCC 
aşısı yapılması da öngörülmüştür ve kısa za
manda başlıyacaktır. Bu gezici röntgen ekip
lerimizde son 8 sene içerisinde 6 milyon va
tandaşımız radyolojik tetkikından geçirilmiş, 
bulunan 70 bin hasta da tedaviye alınmıştır. 
Bu gezici ekiplerin yanında verem mücadele
sinde çok esaslı, müessir bir çalışma içerisin
de bulunan verem savaş dispanserlerimiz var
dır. Bunlar bugün 214 adede baliğ olmuştur ve 
1969 plân hedefini 50 nin üzerinde bir rakamla 
geçmiştir. Verem dispanserlerimizde son se
kiz sene içerisinde 14 milyonun üzerinde va
tandaşımız muayene edilmiş, 12 500 000 va
tandaşımız radyolojik tetkikten geçirilmiş
tir. Arkadaşlarım bu güzel çalışmalarla güzel 
neticelere ulaştık. Üniversitelerimizde yaptığı
mız anketler neticesi. Verem, tedaviye muhtaç 
veremli sayısı binde ondört buçuktan binde 
ikiye düşmüştür. 0 - 3 yaşlarında çocukları
mızda yaptığımız anket neticesi tedaviye muh
taç çocuklar yüzde 12 den yüzde ikiye inmiş
tir ve her sene de yüzbinde ikiyüzaltmış iki 
kadar nisbetinde bir zayiat verirken bu nisbet 
yüzbinde otuza inmiştir, yani her sene 50 bin 
vatandaşımızı verem dolayısiyle kaybederken 
bu rakam 3 500 gibi çok düşük bir seviyeye in
miştir. 

Arkadaşlarım, bu mücadelede verem sa
vaş derneklerinin, mahallî verem savaş der
neklerinin ve onların ulusal konfederasyon 
mahiyette olan verem - savaş derneğinin büyük 
gayretleri görülmüştür, büyük yardımları ol
muştur. Bu çalışmada, mücadelede büyük pay
ları vardır, huzurlarınızda kendilerine teşek
kürü bir borç biliyorum. Tedavi sahasında 
hastaneler olarak geçen sene Heybeli Sanator
yumuna yüz yatak ilâve ederek yediyüze çı
kardık. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastane
mize 400 yataklı bir ilâve yapıyoruz, bu sene 
proje safhasında. Atatürk Sanatoryumuna ge
çen sene 150 yatak ilâve ettik, güzel çalışan 
bir müessese, hâlâ vatandaşlarımız üç, dört 
ay sıra almak mecburiyetinde kalıyor, bu se
ne ikiyüz yataklı kat ilâvesi programdadır. 
Bursa'da ve Erzurum'da 400 er yataklı göğüs 
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hastalıkları hastanemiz hizmete girecektir. 
Trabzon'da ve Diyarbakır'da göğüs hastalıkla
rı hastanemizin tevsii inşaatları devam etmek
tedir. Ordu'da 200, Sivas'ta 400, Muş'ta 200, 
Van'da 200, Elâzığ'da 200 yataklı göğüs has
talıkları hastanelerimiz ihale safhasındadır. 
Verem mücadelesinde fevkalâde güzel bir ça
lışma içerisindeyiz. Neticeler de hepimize bu
nu göstermektedir. Tahmin ediyorum ki na
sip te olursa önümüzdeki sene sizlere daha 
güzel rakamlarla gelmek imkânını bulaca
ğız. 

Muhterem arkadaşlarım, sıtma çok eski de
virlerden beri bilhassa üzerinde yaşadığımız top
raklar üzerinde tahribatiyle insanları yok eden 
ve medeniyetleri söndüren bir hastalık olarak 
tarihe geçmiştir. Ve son yıllara kadar da mil
letimiz bu hastalıktan büyük zarar görmüştür. 
Bu hastalıkla da yıllardan beri büyük müca
dele içerisindeyiz. Taşkilâtlı, bilgili ve program
lı bir mücadele içindeyiz. Ve bunun için de 
sıtmada da fevkalâde güzel neticeler aldık. Sıt
ma hastalığı Türkiye'mizde yakın bir geçmiş
te bir milyonun üzerinde bir hasta olarak kar
şımızda idi. Fakat bugün binlerin içindedir. 
1958 yılında 100 binin üzerinde sıtmalı bulu
nuyor idi. Bugün arkadaşlarım, 1969 yılında 
2 117 rakamına inmiştir. Bu rakam önümüzde
ki sene yarıdan da daha aşağıya inecektir. Su
riye, Irak, iran'la, oralardaki furayyelerden 
bize intikal eden vakalar karşısında sıtma iş
birliği içindeyiz, zaman zaman toplantılar ya
pıyoruz ve bu toplantıların neticelerini, güzel 
neticelerini bu sene bilhassa görmüş bulunuyo
ruz. Gayemiz sıtmayı en kısa bir zamanda 
memleketimizden yok etmek, eradike etmektir. 
Tahmin ediyoruz ki, birkaç sene içerisinde de 
bu güzel neticeye mutlaka ulaşacağız. 

Arkadaşlarım, bulaşıcı hastalıklarla olan 
mücadelemiz devam ediyor. Bu mevzuda eli
mizde en kuvvetli silâh aşı. Onun için 1969 yılı 
geçmiş senelere nazaran aşı faaliyeti bakımın
dan en kesif bir yıl olarak kaydedilmiştir. Bil
hassa 1989 un son altı ayı içinde Irak'ta istih
bar ettiğimiz kolera vakaları karşısında bütün 
hudut boyları tamamen kolera aşılanmasından 
geçirilmiştir. Âdeta bu boylarda, hudut boy
larında aşılanmamış t eş şahıs dahi bırakılma
mıştır. Bu arada 1968 yılında 2 046 rakamına 
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kadar yükselmiş olan fulyo miktarı, ki bir sal- f 
gmdı, 1989 da yaptığımız çok sistematik bir 
aşı neticesi 375 gibi güzel bir rakama inmiştir, 
biz bu rakamı dahi büyük görüyoruz, önü
müzdeki 1970 yılında bu rakamın da altına 
düşeceğimizi aynı tedbirlerimizin daha kesif 
şekilde devam ettirmek suretiyle düşeceğimizi 
ümidetmekteyiz. 

Difteri 1 700 den 900 e inmiştir. Tifo 3 000 
den 2 000 rakamına inmiştir. Boğmaca İ l 000 
den 9 000 rakamına inmiştir. Arkadaşlar, bi
zim bu sene ayrıca tatbik ettiğimiz yeni tatbik 
ettiğimiz bir ası vardır ki, bu da kızamık aşı
ğıdır. Geliştirilmiş kızamık aşısı esasen bütün 
dünyanın 2 - 3 sene içinde tatbik ettiği bir 
mevzudur. Biz fasla gecikmeden bu sene 500 
bin doz aşıyı tatbik etmiş bulunuyoruz. 100 
binlik ayrıca bir siparişimiz var ve her sene
den daim güzel kızamık neticeleri alınmıştır. 
'Gazetelerden son zamanlarda sağda, solda gö
rülen 25 - 50 vaka, bunlar gayet normaldir. 
Çünkü normal olarak Türkiye'mizde her sene 
750 bine varan kızamık vakası oluyordu ve 
10 - 15 bin çocuğumuzu da maalesef kaybedi
yorduk. Biz bunun ürerine 1969 da 500 000 
doz ası tatbiki suretiyle rsasîı şekilde eğilmiş 
bulunuyoruz, bu rakamı tekrar ifade ediyorum, 
1970 de 1 milyon rakamına çıkartmak suretiyle 
kızamığı da esaslı surette eradiks edilen hasta
lıklar arasına sokmak istiyoruz. 

Arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarımız burada 
kuduz mevzuundan bahsettiler. Bilhassa Güven 
Partisi sözcüsü. Kendisiyle beraberim. Artık 
medeni dünyada Batıda kuduz yoktur, halle
dilmiştir. Yalnız kuduzun halledilmesi tekba-
şına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
halledeceği bir mevzu değildir. Bizim vazife
miz Sağlık Bakanlığı olarak vazifemiz ışınlan j 
vakaları aşıya almaktır. Ve bunu gayet güzel 
yerine getiriyoruz. Memleketimizin birçok böl
gelerinde açrmş olduğumuz 400 istasyonla bu 
vazifeyi de gayet güzel yapıyoruz. 1938 de 50 
kuduK vakası vardı, bu rakam 1989 da 40 ol
muştur ve tabiî ki hepsi de kaybedilmiştir. 
Kuduz için asıl mücadele kuduzun rszervuarla-
rmı ortadan kaldırmaktır. Kuduzun razervuan \ 
ise kurt, çakal, tilki gibi. yarasa gibi vahşi 
hayvanlardır. Binaenaleyh evvelâ vahşi hay
van mücadelesi yapılacaktır. Sonra da o vahşi 
hayvanlarla temas etmesi ihtimali bulunan bü-
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tün ehlî hayvanların aşılanması üzerinde du
rulacaktır. Biz ilgili bakanlıkla bu mevzuda 
çok sıkı bir temas halindeyiz ve artık kudu
zun da Türkiye'mizde halledilmesi zamanı çok
tan gelmiştir. 

Arkadaşlarım, memleketimizi yine çok eski 
devirlerden beri işgal eden trahom hastalığı 
vardır. Trahom hastalığı bugün beşeriyeti de 
önemli şekilde işgal etmektedir. Bugün dün
yada 500 milyon insan trahomludur ve 10 mil
yon insan da trahomdan mütevellit kördür. 
1925 te memleketimizde bu mücadele başlamış
tır. O saman 3 milyon kadar, o zamanki nü
fusu düşünürseniz, 3 milyon kadar trahomlu 
bulunuyordu, fevkalâde korkunç bir rakam, 
fakat bunun mücadelesi gayet güzel bir şekil
de yapılmıştır ve bugün trahomlu miktarımız 
400 bin adedine inmiştir, süratle inmektedir. 
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de düşmekte olduğunu göstermektedir. 10 bin 
kadar lepramız vardır, Dünya Sağlık Teşkilâtı 
Ankara Tıp Fakültesi, Cüzam Savaş Derneği 
ile müşterek bir çalışma içerisindeyiz, ve bir 
taramıa programı hazırlamaktayız. Bu mevzu 
üzerinde de ciddi çalışmalarımız olmaktadır. 

Arkadaşlarım, memleketimizin çevre sağlığı 
maalesef yine bu sene de tatminkâr olmaktan 
uzaktır. Bu en büyük şehirlerimizden en uzak 
en küçük bölgelerimize kadar uc toplulukları
mıza kadar böyledir. Yalnız bu durumu gören 
bunu bilen bir bakanlık olarak çevre sağlığı 
üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Tekrar ifade 
ediyorum, Sağdık Bakanlığının esas vazifesi iş
te bu çevre sağlığı ile meşgul olmak işte koru
yucu hekimlikle esaslı bir şekilde üzerinde çalı
şarak bu mevzuu benimsemektir. 

Bakanlığımız son senelerde çevre sağlığı ve 
koruyucu hekimlik üzerindeki çalışmalara ağır
lığını koymuştur. Bunun için de uzun ve kısa 
vadeli cEmak üzere programlar yapmıştır. Mo
dern normlar esas alınarak çevre sağlığı çalış
maları yapılmaktadır ve bir uygunluk temin 
etmek için de Dünya Sağlık Teşkilâtı ve ÜNÎ-
CİF ile de temas halindeyiz. Bir proje hazırlı-
yoraz. Arkadaşlarımız burada bahsettiler, ar
kadaşlar proje hasırlamadan bir mevzuun he-
üo böyle ciddî bir mevzuun mücadelesi yapıl
maz. Bir proje hazırlıyoruz,, bu projede Dünya 
Sağlık Teşkilâtı ile, ÜKİOEF le beraber hazır
lıyoruz, 7 pilot bölge ayrılacaktır ve bu 7 pilot 
bölge neticeler alındıktan sonra da genişletile
cektir. Şüphesiz ki bu çalışmalarda esas oilan 
personeldir. Sağlık müGıend^leri, yüksek çevre 
sağlığı teknisyenleri çevre sağlığı teknisyenleri 
ve sağlık zabıtası bunları yetiştirmek ve yetiş
tirdikten sonra da sahaya göndermek esastır. 
Bu personelden elimizde 1969 yılında bir mik
tar vardır ama, bu kâfi değildir. Bu personelin 
vazifesi nedir? Bunların vazifesi kanalizasyonlar 
üzerinde durmak, kullanma ve içme sularının 
kirliliğini tesbit etmek, mücadelesini yapmak 
okul hijiyeni, endüstri hijiyeni, gıda hijiyeni, 
gürültü ile mücadele hava kirlenmesi işte bütün 
bu personelin üzerinde çalışacağı mevzular 
bunlardır. Çevre sağlığı üzerindeki çalışmala
rımıza daha büyük bir müessiriyet vermek için 
de mevzuat üzerinde de bâzı çalışmalarımız var
dır. 

Hıfzıssıhha Kanunumuzun 9 ncu maddesin
de bu başta saydığım sağlık personelini bu 
çevre sağlığı teknisyenlerini personelleri getiri
yoruz. Ayrıca belediyelerin kendi bölgelerin
deki çevre sağlığı çalışmaları yetersiz olduğu 
için 181 nci maddeye ilâve ettiğimiz bir hükümle 
bir bir paragrafla Sağlık Bakanlığının fiilen be
lediye bölgelerinde de görevli kılıyoruz. Ayrı
ca vatandaşlarımızın yeterli ve dengeli beslen
mesi mevzuu içinde bir millî beslenme konseyi 
getiriyoruz. 

Arkadaşlarım, son senelerde gıdalar üzerin
deki yaptığımız kontroliar neticesi bu seneki 
lâboratuvar tahlilleri bize gıdalarımızın nispî 
bir düzelme içinde olduğunu göstermektedir. Bu 
şüphesiz ki memnuniyet verici bir gidiştir. Ma
malar mevzuunu hemen hemen hallettik. Vasıflı 
ve ilmî bir heyetin hazırladığı formülüne uy
gun mamalar piyasada satıştadır ve bunun de
vamlı kontrolünü yapmaktayız. Şişe içinde sa
tılan menba suları hemen hemen 20 ye yakın 
adedde menba suyu olarak tam otomatik cihaz-
lanma sistemine girmiştir. Yıkanması, doldu
rulması, kapatılması el değmeden yapılmakta
dır. Bununda devamlı şekilde kontrolları ya
pılmaktadır. 3 binin üzerinde bulunan kasaba 
ve şehirlerimizin sularının klorlanma mecburi

yeti 1 Mart 1970 den itibaren yürürlüğe girmek
tedir. Ve çevre sağlığı, ve koruyucu sağlık hiz
metlerinin kontrollarmı müessir bir şekilde ya
pabilmek için de bundan evvel ilân ettiğimiz 
üzere her ilde bir halk sağlığı lâboratuvarı ku
rulması bir program içerisindedir, yürümekte
dir. 1968 yılında 17 lâboratuvar 17 ayrı ilde 
faaliyete geçmiştir. Ve 1969 içerisinde progra
ma alman 16 ayrı ilde 16 lâboratuvanmızm ku
rulması hazırlıkları başlamıştır, birçokları ihale 
edilmiştir önümüzdeki birkaç ay içerisinde bun
lar da hizmete girecektir. Bu lâboratuvarlar 
küçük fakat müessir hizmet gören temel mües
seselerdir. 

Arkadaşlarım, istediğimiz şudur, vatandaşla
rımızı en uç bölgelerden en uç topluluklardan 
en büyük şehirlerimize kadar en sıhhi şartlar 
içerisinde yaşatmak gıdası ile, yiyeceği ile, 
giyeceği ile, ortamı ile en sıhhi şartlar içerisinde 
yaşatmaktır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bu idrakin içersinde olarak bir çalışma için
dedir. 
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Âna çocuk sağlığı hizmetlerimiz koruyucu 
sağlık hizmetlerinizin temel hizmetleridir. Ana 
çocuk sağlığı hepimizin bildiği gibi, çocuğun ana 
rahmine düştükten itibaren okul çağına kadar 
takibini, beslenmesini, eğitimi, aşılanmasını ya
par. Annenin sıhhati ile beraber. Bu hizmetleri 
genişletiyoruz, imkânlar nisbetinde memleketi
mizin birçok bölgelerinde yeni kuruluşlar halin
de faaliyete geçiriyoruz. Ve buna her sene ar
tan bir önem vereceğiz. 

Nüfus plânlamasına bâzı arkadaşlarımız te
mas ettiler. Nüfus plânlaması 557 sayılı Kanun 
gereğince vatandaşlarımızın istediği adedde iste
diği zamanda çocuk yapbilmesinin fennî, sıhhi, 
tıbbî yolunu öğrenmekten başka bir şey değildir. 
Menfî cereyanların aksine hiçbir zaman neslin 
kısırîaştınlması değildir. Hattâ nüfusun azal
tılması bile değildir. Ve bizdeki tatbikat sene
ler ilerledikçe arkadaşlarımız görecekler ki - bil
hassa Alâeddin Beye bunu söylemek isterim -
nüfus fazlalaşacaktır. Biz Türkiye'deki nüfus 
plânlaması tatbikatı ile kriminel doğumların 
önüne geçmek istiyoruz. Annenin ve çocuğun 
hayatını kurtarmak istiyoruz. Ve bunun yanın
da nüfus plânlamasının takibettiği bir yol var 
o da sterilize içinde bulunan yani çocuğu olmı-
yan ailelere de çocuk yapabilmenin yollarını te
davisini; tavsiyelerini yapacaktır. İste bizim 
çalışmalarımız budur. 

Memleketimiz için yenidir. Onun için eğiti
mi icabetmektedir. 

Arkadaşlarım, sağlık eğitim çalışmaları
mızda, Tıbbi İstatistik ve Propaganda Genel 
Müdürlüğü tarafından takibedilmektedir. Her 
ilde bir sağhîk eğitimcimiz, bir sağlık istatistik
çimiz vardır. Sağlık müdürlüklerinin emrinde
dir. Neşriyatları ile, filimleri ile, sergileri ile, 
sağlık müzeleri yolu ile ve gezici ekiplerle bu 
eğitim vazifesi görülmektedir. Bunu daha kifa
yetli hale getirmenin bâzı hazırlıkları içerisinde 
bulunmaktayız. 

Memleketimizin ki -umumiyetle her toplu
mun - ruh sağlığı esaslı bir unsurudur. Biz 
ruh sağlığı üzerinde de bâzı çalışmalar içinde
yi.0. Halen 8 kadar ruh sağlığı dispanserimiz 
vardır. İstanbul'da, Manisa'da ve Elâzığ'da 
olmak üsere 5 bin yatağa varan 3 hastanemiz 
bulunmaktadır. Bu sene Anada'da 400 yataklı 
bir hastanenin temelini atıyoruz. Gaziantep'

te yeni hastaneye taşınmış, eski hastanemizi 
300 yataklı bir akıl ve ruh sağlığı merkezi ha
line getirmenin tamirat çalışmaları içerisinde
yiz. Ve Samsun'da yapılmış olan yeni hastane
mize intikal ettiği takdirde eski hastanemi
zin akıl ve ruh sağlığı merkezi haline gelip gel-
miyeceği etüt safhasındadır. Ve yine bu sene 
Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı Merlkezine 200 
yataklı modern bir pavyon ilâve edilecektir. 
Ankara'da da 500 yataklı bir akıl ve ruh sağlığı 
merkezimiz inşasının son safhasına gelmiştir. 
1970 sonunda nihayet 1971 in içerisinde açı
lacağı ümidi içerisindeyiz. 

Arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarımız temas et
tiler. Kanserle savaş hakikaten beşeriyet için 
bugün çok önemli Prehistorik tarihî samandan 
kalma, devirlerden kalma kemiklerde dahi tesi
rini ve tahribatını göstermiş olan bu hastalık 
bugün bütün dünyayı en fazla işgal eden bir 
hastalık olarak ortadadır. Tıp bu mevzuda bü
yük bir çalışma içerisindedir. Bugün için er
ken teşhis ve eriken tedavi. Memleketimizde 
son yıllarda güzel bir çalışma içerisine girdik. 
Sayın Faruk Kmaytürk arkadaşımızın bahsetti
ği gibi, Kanser Hastanemiz 175 ya-alda bugün 
hakikaten ilâç, cerrahi ve radyoterapi gibi üç
lü bir tedaviyi gayet güzel tatbik etmektedir. 
Ama kifayetsizdir, şu bakımdan kifayetsizdir, 
175 yatak kâfi gelmemektedir. Daha çok yata
ğa ihtiyacımız vardır. Onun için İstanbul vs 
Ankara'da 5 şer yüz yataklı iki yani modern 
hastanemizi bu sene proje saf hasın a alıyoruz 
tahmin ediyoruz ki 1970 içerisinde bunun temel
lerini atabileceğiz. Ayrıca Ankara, Numune 
Hastanesinde bir Radyo - Terapi müessesesi 
kurduk. Binası hazırlanmıştır. Kobalt, sez
yum ve radyo - izotop cihazları sipariş edil
miştir. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde mon
te edilecektir. Ve vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulacaktır. Bu suretle istediğimiz kanser 
için dışarıya dahi hasta göndermemek gayemiz
dir. 

Hıfzıssıhha enstitülerimiz, müesseselerimiz 
koruyucu sağlık hizmetlerimizin temelidir. Onun 
için 5 - 10 seneden beri bir program içerisinde 
16 bölgemizde bunun, bu müesseselerin ku
rulması kararlaştırılmışitır. Halen Adana, Di
yarbakır ve İzmir'de hizmete açılmıştır. Er
zurum'da bina tamamlanmış, fakat maalesef 
personel bulamadığımız için beklemektedir. An-
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kara'daki Merkez Hıfzıssıhha binamız yeni ge
lişme içerisindedir. Modern bir ası servisi ihale 
edilmiştir. Geçen sene Esenboğa'da açtığımız 
serum çiftliği gayet güzel bir çalışma içerisin
dedir. Ve önümüzdeki ay külfe ve konsantre 
serum istihsal edecek bir ünite de faaliyete ge
çecektir. 

Arkadaşlarım, yataklı tedavi müesseseleri
miz har geçen yıl yenilerin ilâvesi veya mevcut
ların da tevsii suretiyle halkımızın ihtiyacına 
cevap verecek bir gelişme içerisindedir. Plân, 
İkinci Beş Yıllık Plân 10 bin kişiye 25 yatak 
düşecek bir hedef tâyin etmiştir. Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda bu 10 bin kişiye 30 dur. Batı'da 
asgari nisbet 10 bin kişiye 50 dir. Bu daha çok 
gerilerde olduğumuzu göstermektedir. Bizim 
İkinci Beş Yıllık Plânın üçüncü yılma girerken 
eriştiğimiz nokta 10 bin kişiye 24 yataktır. Te
davi müesseselerimizde bugün bakanlığımıza 
bağlı tedavi müesseselerimizde 45 bin yatağımız 
vardır. Ve bütün Türkiye'mizdeki tedavi mües-
seselerindeki yatak adedi 85 bindir. 1969 dan 
1970 yılına intikal eden yatak adedi, inşaa ha
linde bulunan yatak adedi 7 555 dir. Ve 1970 
içerisinde de 1 270 adedldk yeni ilâve programı
mız vardır. Gayemiz yeterli yatak adedini elde 
etmek. Bunun yanında bütün tedavi müessesele
rimizi standart malzeme ve cihazlanmasmı ay
rıca sağlamaktır. Ve yine de üzerinde hassasi
yetle durduğumuz bir mevzuu vardır o da; öde
me kabiliyeti bulunmıyan vatandaşlarımızın bü
tün tedavi müesseselerimizde bilhassa bakanlı
ğımıza bağlı tedavi müesseselerimizde ücretsiz 
tedavilerini sağlamaktır. Bunun üzerinde bakan
lık olarak, Hükümet olarak, hattâ Parlâmento 
olarak hassasiyetle duruyoruz. Bizim bu sene 
Türkiye'de ilk defa açtığımız bir müessese var. 
Bu müessese hasta misafirhanesi ve bakım evi
dir. 50 yatakla hizmete girmiştir. Arkadaşlarım 
bu hasta misafirhanesinin vazifesi şudur. Bir 
hasta Ankara'ya geldi uzak bir yerden geldi 
fakirdir, Numune Hastanesine müracaat etti yer 
bulamadı. Sıra verdiler bir hafta bekliyecek, ka
lacak yeri yok. Dönmesine imkân yok, işte biz 
bu fakir hastayı bu misafirhanede misafir etmek 
suretiyle iaşesini yapmak suretiyle, sırası gelin
ceye kadar orada yatırıyor, bakıyoruz. Bir has
ta yine büyük merkezlerimizde bir hastaneye 
müracaat etmiş, yatmasına lüzum yok ayaktan 
tedavi olacak. Ama hasta fakir ayaktan gidip 

gelme kudreti içinde değil. İşte biz o hastayı 
bu misafirhanede bakım altına almak suretiyle 
ayaktan tedavisini sağlıyoruz. Keza hastaneler
den çıkmış fakir hastalar eğer hemen memleke
tine gitme imkânını bulamamışsa ve bir iki gün 
içinde dönme imkânı yoksa biz bir iki gün için
de de o misafirhanede bu hasta fakir vatandaşı 
misafir ediyoruz ki, hakikaten güzel müessese
lerdir, iyi çalışmaya şimdiden başlamışlardır. 
Biz bunu bütün büyük şehirlerimizde bilhassa 
izdiham içinde çalışan hastaneleri bulunan bü
yük şehirlerimizde bu hasta misafirhanesi ve ba
kım evlerini kurmanın kararını verdik. Ve bir 
program içerisindeyiz. 

Arkadaşlarım, yine bâzı arkadaşlarımız bu 
mevzua dokundular ilâç ve ilâç sanayiine geç
mek istiyorum. Bizim ilâç ve ilâç sanayii üze
rinde bakanlik olarak takibettiğimiz politika 
şudur; vatandaşımızın menfaati ve vatandaşımı-

„zın sağlığı. Bunun için hiçbir şekilde taviz ver
miyoruz. Hiçbir şekilde müsamaha göstermiyo
ruz. Evvelâ ilâç fiyatları üzerinde durduk. Ve 
ilâçları sınai maliyet sistemine bağladık. Bugün 
ilâçların pahalılığı ilâçların ucuzluğu münaka
şası yoktur artık... Olamaz da... Ancak kurmuş 
olduğumuz heyetlerin fiyat tesbit heyetlerinin 
takdir hatası olabilir. Bu takdir hatasına itiraz
lar yapılır, itirazlar tetkik edilir, vâritse düzel
tilir. Bu ilâç üzerinde bakanlık olarak bizim aç
tığımız ilk merhale olmuştur. İkinci olarak ilâç
larımızın formülüne uygun, vasıflarından hiçbir 
şey kaybetmeden vatandaşımıza intikali üzerin
de duruyoruz. Bunun için de ilâç lâboratuvar-
ları ilâç imalâthaneleri ve fabrikaları tam kont
rolümüz altındadır. Bunda da hiçbir müsamaha 
tanımıyoruz. Ve bundan birkaç ay evvel 30 ka
dar ilâç lâboratuvarını işte bu kontrollarımız 
neticesi tamamen kapattık. 451 kalem ilâcına el 
koyduk. Ve bunları tahlil altına aldık ve maale
sef arkadaşlarım, 451 kalem tahlili altına alınmış 
ilâçların % 25 - 30 u kadar formüle uymıyan, bo
zuk olarak çıkmıştır. Bu da, bu müdahalelerimi
zin ve bu kontrollanmızın ne kadar isabetli ol
duğunu bize göstermiştir. 

Gayemiz şudur : Dedikodusu zaman zaman 
yapılmaktadır. Artık, bu dedikodulardan kur
tulmak ve vatandaşlarımızın ilâç üzerinde, ecza
nelerde satılan, raflarda bulunan bütün ilâçlar 
üzerinde bir güven sahibi olmasını temin etmek-
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tir. îşte, biz bu yoldayız. Bu da, bizim ikinci 
merhalemiz olmuştur. Arkadaşlarım, şimdi 3 
ncü merhale başlamıştır. Mevcut, 15 - 20 bin 
ruhsatlı ilâcımız var. Satılan ilâçlar ise, 3 500 
kadar. Şimdi, ufak bir mevzuat değişikliği ya
pıyoruz ve bu mevzuat değişikliğine göre ilmî 
bir heyet kuruyoruz. Bu ilmî bir heyet, 15 - 20 
bin ruhsatı elden geçirecektir. Demode olmuş 
olanları, ömrünü tamamlamış olanJlan tamamen 
ayıklıyacak ve piyasada artık ayıklanmış ve bu
gün geçerli olan ilâçlar satılacaktır. Ve her 5 
senede bir de, bu ilmî komisyon bu ayıklamayı, 
devamlı bir şekilde yapacaktır. Bu mevzuat de
ğişikliği de, tahmin ediyorum ki, yakın günler
de huzurlarınıza gelecektir. 

Arkadaşlarım, mevzuat değişikliğinde, ayrı
ca üzerinde durduğumuz, cezaları şiddetlendir
mek istiyoruz. Bugün bakıyoruz M, bir lâbora-
tuvarı kapatıyorsunuz veyahut ilaçlan piyasa
dan kaldırıyorsunuz, Adliyeye intikal ettiriyor
sunuz, ufak tefek cezalarla kurtuluyor ve bu 
ceznları göze alan bir çok müesseselerde, faali
yet sahasına çıkabiliyor. Biz, bu cezalan şid
detlendiriyoruz, Gîibm liraya kadar çıkan para 
cezalan koyuyoruz ve bir seneden başlıyan ha
pis cezalan getiriyoruz. Tahmin ediyorum, bun
larda müessir bir işleyiş içersine girecektir. 

Arkadaşlarım, dış münasebetlerde de ba
kanlığımız, bâzı dost yabancı ülkelerle ve teşek
küllerle devamlı bir iş sağlığı bakımından, de
vamlı bir işbirliği halindedir, işbirliği yaptığı
mız teşekküller, Dünya Sağlık Teşkilâtı (UNİ-
CEF) Dünya Gıda Tanm Teşkilâtı, OENTO, 
Almanya, ingiltere, Fransa, Amerikan banş 
gönüllüleri, bunlarla devamlı bir işbirliği ha
lindeyiz. Dünya Sağlık Teşkilâtına katılma pa
yımız 200 bin dolar civarındadır. Buna mukabil, 
oradan bize gelen yardım 500 bin dolar civarın
dadır. ÜNiCEF'e katılma payımız; 2 milyon Tl. 
sidir. Buna mukabil, oradan bize gelen yardım; 
400 bin doların üzerindedür. 

Aynca, yine dışandan temin ettiğimiz burs
larla, 72 kadar sağlık personelini dışarıya eği
tim için göndermiş bulunuyoruz. Kendi imkân-
larırmzla, 62 sağlık personeli ayrıca, dışanya 
gönderilmiştir. Ve dışandan bugün, sıMıi müşa
vir olarak bâzı şubelerimizde 22 kadar yabancı 
uzman çalışmaktadır. 

Arkadaşlarım, memleketimizde sağlık teşki
lâtı, en uç topluluklara kadar gelişmektedir. Ge

lişirken, bu kuruluşlanmızın, bu müesseseleri
mizin cihazlarını, malzemelerini göndermek ve 
o malzemelerin, cihazlann mahallerinde bakım
larını yapmak, hakikaten büyük bir mesele ol
maktadır. Bunun için, memleket sathına yayıl
mış, anadepo ve tamirhaneler kuruyoruz, is
tanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Diyarbakır 
anadepo ve tamirhanelerimiz hizmettedir. Ay
rıca, 1969 içinde, Bursa ve Malatya'da hizmete 
girmiştir. Trabzon, Kayseri, Konya'da 1970 içe
risinde hizmete girecektir. 

Biz, bu sene yine (bâzı arkadaşlarınla belirt
tiler, dedikodulan çok yapıldı) yeni bir ihale 
sistemine girdik. Bu ihale sistemi, direkt itha
lât ve bu ithalâtta fevkalâde güzel neticeler al
dık. Hem cihazlanmızı en ucuz bir şekilde te
min ettik, hem de, en iyi cihazlara sahıbolma 
imkânını bulduk. 

Ayrıca, bilhassa yeni müşahede ettim, bu di
rekt ithalât mevzuu, bâzı fircnalan, Türkiye'de 
yerli imalâta teşvik etmiş bulunmaktadır. Bir 
aspiratör cihazı bana kadar getirilmiştir İd, biz 
bu aspiratör cihazlarını, direkt ithalâtla 8 bin 
liraya mâlettik. Halbuki, piyasada satılan mili
tan 16 bin liranın üstünde. Yerli imalât bunu 
6 bin liraya temin ediyor. Demek ki. direkt it-
halata gitmemiz, bakanlığımızın böyîe bir sis
temi kabul etmesi, ayrıca memleketts ayrı bir 
sanayinin kurulmasına, dışarıya dövizin gitme
sine, kaybına mâni olmaktadır ki, bu bizim için 
yeni bir kazançtır. 

Arkadaşlanm, sosyal hizmet caîışnıalannıız-
da bilhassa, mahallî sosyal demelerle, bir iş
birliği içinde devam etmektedir. Yalnız, bu ça
lışmalar büyük bir dağınıklık arz etmekte diir. 
Bu dağınıklığı giderecek sosyal hizmetler ku
rumu kanun tasarımız, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edilmiştir, tek elde toplanacak
tır ve bu dağınıklık giderilmek suretiyle mües
sir bir çalışma temin edilecektir. 

Bakanlık olarak bizim çalışmalarımız, 0 - 6 
yaş çccuklan üzerindedir. Mahallerinde, illere 
bağlı olan koruma birlikleriyle işbirliği içinde
yiz. iaşe ve idame masrafları tamamen tarafı
mızdan görülmektedir, halen 16 kadar yuvamız; 
vardır. Bu 16 yuvada, 1893 çocuğumuz bulun-, 
maktadır. Çocuk Esirgeme Kurumu'nım elinde 
de 2 026 kadar çocuk vardır. Bunların 758 ka
dar olanının masrafları yine tarafımızdan gö-
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rülmekiedir. 157, koruyucu aileler rakamı yük
selmiştir. Ayrıca, çalışan hanımların gündüz 
çocuklarına bakmak üzere, kreş ve gündüz ba
kım evlerimiz bir program dâhilinde yapılmak
tadır. 2 sene evvel, Yenimahalle'de kurulmuş 
olan kreş, gayet güzel bir çalışma içerisindedir. 
Bu sene, İstanbul'da bir diğer kreş hizmete açı
lacak, İzmir^de de, bir diğerinin temeli 1970 
içerisinde atılacaktır. Huzur evüieri, ihtiyarların 
son günlerini bakım ve huzur içinde geçirmele
rini temin etmek üzere bunlarda, bir program 
içerisinde yapımına devam edilmektedir. Kon
ya'da ve Eskişehir'de bulunanlar güzel bir işle
yiş içerisindedir. İstanbul'da ve Ankara'daki 
bu sero ihale safhasındadır. Adana'da da bir 
diğer huzur evi, mahallî dernekten devralın
mak suretiyle, bizim tarafımızdan inşaatı de
vam ettirilecektir. 

Rehabilitasyon müesseselerimiz; Ankara Re
habilitasyon müessesemiz gayet güzel bir çalış
ma içerisindedir. İstanbul'daki Rehabilitasyon 
müessesemiz, bu sene hizmete girecektir. Ve 
diğer bölgelerimizde, Zonguldak, Kayseri, İz
mir, Âdana'daki Rehabilitasyon müesseselerimiz 
bir program içerisinde zamanla hizmete gire
cektir. 

Arkadaşlarım, Bakanlığımızın personel po
litikası, personeli bütün yurt sathına âdil den
geli bir şekilde tevzi etmektir. Ama, birçok 
arkadaşlarımız da buna temas ettiler, maalesef, 
bu politikayı tam mânasiyle yerine getiremiyo
ruz. Evvelâ, personelimiz noksandır, yardımcı 
sağlık personeli noksandır, pratisyen hekim 
noksandır, mütehassıs hekimimiz noksandır. Bu
nun için alınmakta olan tedbirlerimiz vardır. 
Yardımcı sağlık personelimiz ise, 58 kadar oku
lumuz vardır (Sağlık okulu ve sağlık koleji 
olarak) 15 sene evvel bu okullardan 150 kadar 
mezun verirken, bu sene 2 000 e yakın mezun 
vermiş oluyoruz. Ve yine, bu sene bu okulları
mıza 3 000 in üzerinde talebe aldık. Bu da gös
teriyor ki, birkaç sene içerisinde mezun adedi
miz, 3 000 e doğru gidecektir. 

Binaenaleyh, yardımcı sağlık personeli ba
kımından önümüzdeki birkaç sene içerisinde 
boşluklarımız süratle dolacaktır. Yardımcı sağ
lık personeli bize bu sebeple büyük bir sıkıntı 
olmamaktadır. Ama, hekim sıkıntımız büyük
tür. Bunun için de devamlı bir şekilde tıp fa

kültelerimizin açılışına teşvik etmekteyiz ve tıp 
fakültelerimize daha fazla öğrenci aldırabilme
nin de büyük gayreti içerisindeyiz. Bu sene 
8 tıp fakültemiz, 1 200 üzerinde öğrenci almış
tır. Bu rakam, bu seneye kadar varılan en yük
sek rakamdır, rekor seviyede bir rakamdır ve 
fakültelerimiz, ki, 4 tane daha fakülte yapıl
ması İkinci Beş Yıllık Program içerisindedir. 
Fakültelerimiz yeniden açıldıkça ve mevcut fa
kültelerin de kapasiteleri genişledikçe, bu ra
kam 2 500 - 3 000 e kadar çıkacaktır ve her se 
ne verilen mezun adedi de 2 000 i bulacaktır. 
Bu itibarla, daha 3 - 5 sene bu sıkıntıyı çeke
ceğiz. 

Mütehassıs hekim sıkıntımız, bilhassa mah
rumiyet bölgelerinde çoktur. Biz, mütehassıs 
hekim sıkıntısını o bölgelerde kati bir tedbir 
olmamak üzere, rotasyon usulü ile, birer ay 
göndermek suretiyle nisbeten telâfi etmeye ça
lışıyoruz. Bu arkadaşlarımızın ifade ettikleri 
gibi, kati bir tedbir değildir. Ama, yine de 
faydalı olmaktadır ve gönderdiğimiz yerler, git
mediği takdirde, «Aman biran evvel bu ro
tasyon hekimi gelsin» demektedirler. Biz, mü
tehassıs hekimler mevzuunda daha kati tedbir
ler almak zorundayız ve bunun için de biraz 
evvel söylediğim gibi, böyle bir hazırlık içeri
sinde bulunmaktayiz. Önümüzdeki uzun olmı-
yan günler içerisinde, bu tedbir huzurlarınıza 
gelecektir. 

Arkadaşlarım, dışarıdaki hekimler mevzu
una geliyorum: 

«Sağlık Bakanı geçen sene Amerika'ya gitti, 
doktor getirecekti getirmedi» hattâ, Şevket 
Koksal arkadaşım, «Bir tane gösterebilirlerse 
memnun olurum» dediler. Şimdi yanımda, de
mek ki, Sayın Şevket Koksal arkadaşım, Par
lâmentoya geçtikten sonra Sağlık Bakanını 
unutmuş. Kendileri bize diyor ki, «Dışarda kıy
metli arkadaşlarımız var, mesleki teşekküller 
var, bunlarla istişare etmiyorsunuz» Peki, Sa
yın Şevket Koksal, siz niye burada grup sözcü
sü olduğunuz halde, niye gelip te bizden biraz 
malûmat almıyorsunuz? Size rakamları da ve
rebilirim, isim isim okuyabilirim. Bir sene içeri
sinde Bakanlığımıza Amerika'dan, Almanya'
dan 49 kadar doktor arkadaş gelmiştir. 
Bir sene içerisinde yurda dönen hekim adedi 90 ı 
bulmuştur, isimler, bilhassa Bakanlığıma aido-
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lan isimler yanımızdadır, isterlerse okuyabilirim, 
kendilerine de malûmat olarak ayrıca verebili
rim. Dışarıdaki doktor sayısı 2 000 e yakındır. 
Kendileriyle temas ettim. Memlekete dönme ar
zusundadırlar. Esasen bulundukları hükümetler, 
Devletler kendilerini artık dışarıya doğru sevk 
ediyor, dışarı çıkmalarını zorluyor. Amerika'da, 
bilhassa meslekî teşekküller harekete gelmiştir. 
Bugün Amerika'da 300 000 hekim var. Ve her 
sene 10 000 hekim mezun oluyor. Artık, Ameri
ka Birleşik Devletleri kendi hekimine yer bul
mak güçlüğü içerisindedir. Onun için, yabancı 
hekimleri daima yurt dışına sevk ediyor ve yurt 
dışından kendilerine gelecek olan hekimlere de 
bir imtihan barajı kurmuştur. Arkadaşlar, bu im
tihan barajını aşmak kolay değildir. Almanya'da 
öyle... Aynı mevzu Almanya'da da var. Bugün 
artık Almanya içeriye almadığı gibi, mevcudolan 
yabancı hekimlerin mukavelelerini de yenilemi
yor ve bizim istatistiklerimize göre, Türkiye'
den yurt dışına çıkan hekim sayısı geçen sene 
10 - 15 arasındadır, buna mukabil yurda giren 
hekim sayısı 90 dır. Demek ki, yurt dışından 
yurt içine doğru, memnuniyet verici bir akım 
artık başlamıştır. Ve esasen, benim Amerika'
dan döndükten sonra beyanatım şu olmuştur: 
«Yabancı diyarlarda bulunan Türk hekimleri, 
Türkiye'ye dönmenin büyük arzusu içindedirler. 
Mukaveleleri icabı, anlaşmaları icabı hemen dön
mek imkânına sahip değiller. 6 ay ile 4 sene içe
risinde yurt dışında bulunan hekimlerimizin 
büyük adedi, yurt içine gireceklerdir.» demiştim 
ve bu akım da arkadaşlar başlamıştır. Ve biz, 
yurt içine girebilmeleri için bâzı şartları da ha
zırlamaktayız. Bilhassa Lûtfi Bilgen arkadaşım 
burada bahsettiler. Yurt dışında, yalnız yurt 
dışında değil, Sağlık Bakanlığı dışında her ne
rede geçerse geçsin, hizmetlerini sayacağız, kı
demlerine mahsubedeceğiz ve 10 senelik kadar 
müddetleri de emekliliklerine mahsubedeceğiz. 
Bu kanun teklifimiz halen Bütçe Komisyonunda
dır. Bugün saat 10,00 da eğer Bütçe Komisyonu 
imkân bulursa bu mevzuu görüşecektir. Bu iti
barla böyle bir imkânı da kendilerine vermiş 
bulunmaktayız. 

Arkadaşlarım, memleketimiz büyük bir kal
kınma içerisindedir. Devletin her sektörü bu 
kalkınmaya uygun bir çalışmaya arzuludur. 
Ama maalesef imkânlarımız mahduttur. Bunun 
için bu imkânların üzerinde bir iş yapabilmek 

için mutlaka kendi gayretimizi, kendi çalışma
mızı, kendi mesaimizi son haddinde buna kat
mak . mecburiyetindeyiz. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütün mensuplariyle en alt kade
mesinden, en üst kademesine kadar böyle bir id
rakin içerisindedir. Kısaca arkadaşlarıma cevap
lar vermek isterim. 

Sayın Şevket Koksal arkadaşım Manisa'da 
akıl hastanesinde 2 hekim olurken, büyük şehir
lerimizde 18 yataklı bir hastanemiz de 15 hekim 
vardır dedi. Ben büyük şehirlerimizde böyle 
15 - 20 yataklı bir hastanemizin bulunduğunu 
hatırlamıyorum. Öyle bir hastanemiz yok. Hat
ta biz büyük şehirlerimizdeki hastanelerimizi 
şimdi 500 ün, 1 000 in, üzerine çıkaran büyük 
gayretlerin içerisindeyiz. Ama kendisiyle bera
berim. izdiham vardır. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Bakan 
18 yataklı servis dedim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN, (Devamla) — Büyük şe
hirlerimizde izdiham var, ama şunu buradan ifa
de etmek mecburiyetindeyim ki, hiç bir doktoru 
arzusu hilâfına hiçbir yere gönderemezsiniz. Eli
nizde kanunî bir müeyyide yok. Ya cezai olacak, 
ya teftiş kuruluna istinadeden bir hâdise olacak, 
gönderebileceksiniz. Başka türlü gönderemezsi
niz. Esasen gönderdiğiniz takdirde karşınıza 
Şûrayı Devlet çıkar. Bu itibarla mevcudolan hü
kümlerinizi bir yerden bir yere ne kadar izdiham 
içinde bulunursa bulunsun göndermenize imkân 
yoktur. Şûrayı Devletin önlediği böyle bir kaç 
vaka, tahmin ederim ki, sizin de malûmatınız 
vardır. Kadro Kanunumuz bâzı arkadaşlarımız 
bahsettiler hakikaten terfi edemiyen doktor ar
kadaşlarımız var. Yine bâzı arkadaşlarımız bah
settiler, Faruk Kmaytürk arkadaşımız bahsetti
ler. 600 kadar Sağlık memurunu hizmete alamı
yoruz. Kadro bulunmadığından. Ama bu kadro 
kanunumuzda evvelki g*ün Bütçe Komisyonun
dan geçirdik, Meclislere sizin önünüze gelecek
tir. Biz de sizden yardım rica ediyoruz. Biran 
evvel çıksın, kadrosuzluktan terfi edemiyen, kad
rosuzluktan vazife verilemiyen arkadaşlarımız 
da bu surette bu vazifelere ve bu terfilere ka
vuşsunlar. 

Sağlık savaş memurlarımızın intibakları ya
pılmaktadır. Yalnız Sağlık Savaş memurlarımı-
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zm - ki eski sıtma savaş memurlarımızın - sos
yalizasyondan alacakları tazminat mevzuunda 
çalışmalarımız vardır. Bir yönetmenlik hazırlan
mıştır. Maliye Baikanlığına sevk edilmiştir. Ve 
tahmin ediyoruz ki, 1 Marttan itibaren de bu 
temin edilecektir. 

Sami Turan arkadaşımızın cevaplarına umu
mi konuşmalarımda zannediyorum ki, cevap ver
miş bulunuyorum. Zaten kendisi de konuşmasını 
yapmış ve gitmiştir. 

Arkadaşlarım, Vehbi Ersü arkadaşımız bil
hassa Full-Time'a temas ettiler. Full-Time kara
rı ki, bizim Full - Time da tatbik ettiğimiz karar 
şu. Devam ettiriyoruz. Zaten ihtiyarî olarak baş
lamış olan Full - Time sistemi ihtiyarî olarak de
vam ediyor, üstelik mevcut sistemden çıkmak 
istiyen doktor arkadaşlara da bir serbestiyet ver
dik. Binaenaleyh bu kararımız Vehbi Ersü ar
kadaşımızın dediği gibi doktorlarımızın aleyhi
ne olmamıştır. Aksine lehine olmuştur. Ve bü
tün meslekî teşekküller (başta merkez konseyi 
olmak üzere) tebliğleriyle bizim kararımızın ya
nında olduklarını belirtmişlerdir. Ama bir mü
essesemiz bir reaksiyon göstermiştir. Bir lüzum
suz alınganlık olmuştur. O mevzu da halledil
miş esasen. 

ilâç hammadde mevzuunda bir sorunuz oldu. 
Bu esas Maliye Bakanlığına sorulması lâzımge-
len bir soru idi ama bizim elimizde şöyle bir ra
kam var. Yabancı fabrikaların kâr transferleri 
1967 de 85 bin dolar, 1968 de 59 bin dolar, 1969 
da 51 bin dolar. Arkadaşlarım bu rakamın 85 
bin dolardan 51 bin dolara inmesi aldığımız, tat
bik ettiğimiz yeni fiyat sistemi ile olmuştur. 
Sınai maliyet sistemi uygulanması, bilhassa ya
bancı sermaye üzerine kurulmuş olan fabrika
ların fiyatları üzerinde düşürücü mahiyette bü
yük bh' tesiri olmuştur. Ve bu kâr transferleri
ne kadar tesir etmiştir. 

Ragıp üner arkadaşımızın bir mevzuları var. 
Yalnız bu arada şuna temas etmek istiyorum. 
Hava kirlenmesi, Hava kirlenmesi bilhassa An
kara'mızda çok rahatsız edici bir durum tevli-
detmektedir. Bunun için bir kanun tasarımız ha
zırlanmıştır. Ve Meclislere sevk edilmek üzere de 
Başbakanlığa sunulmuştur. Ayrıca Ankara Be
lediyesi bir İngiliz şirketi ile anlaşmıştır. Halen 
proje safhasındadır. 7 aylılk bir proje devri var
dır. Bu proje devrinin 4 ayı gitmiş 3 ayı kal
mıştır. 250 milyon tesisat ve 150 milyonluk 

merkezi teshin şebekesi kurmak suretiyle bir 
Ankara hava kirlenmesinin böyle bir proje de 
halledileceği artık tatbikat sahasına da çıkmış 
durumdadır. Bunu da bilginize arz etmek iste
rim. 

Nâzım İnebeyli arkadaşımızın sosyalizasyon
dan bâzı şikâyetleri oldu. Arkadaşlarım onu 
şu maksatla kaydetmiş bulunuyorum. «Sosya
lizasyon hiçbir devletten ayni ile alınarak tat
bik edilen bir sistem olmamalıdır» demek istedi. 
Sosyalizasyon hiçbir devletten ayni ile alınmış 
değildir. Türkiye'de tatbik edilmekte elan sos
yalizasyon sistemi Türkiye şartlarına uydurul
muş bir sistemdir. Geçen sene ingiltere'de bu 
mevzuu tetkik ettim. Ve ingiltere'de bizim sis
teme benzer yeni tatbikat içerisine girmektedir. 
ingiltere'de sağlık ocağı yoktur, ingiltere'de 
sağlık evi yoktur, ingiltere'de en uç hizmet ma
halle hekimliğidir. Kariyer hekimliktir. Şim
di onlarda sağlık ocaklarını ve sağlık evlerini 
kurmak üzere yeni bir program içersindedirler 
ve geçen sene 200 kadar sağlık ocağını kurmuş 
olduklarını bizzat müşahede ettim. 

Reçetesiz ilâç satışına temas' ettiler. Haklı
dırlar. Reçetesiz ilâç sattırmıyacağız arkadaş
lar. Yalnız bunun bir hazırlık devresi vardır. 
Hazırlık devri şu olacaktır. Yine kuracağımız 
ilmî bir komisyon bütün ilâçların hangisinin re-
çeteli, hangisinin reçetesiz satılması lâzımgeldi-
ğini tam bir ayırıma tabi tutacak. Ondan sonra 
diyeceğiz ki, bundan sonra reçetesiz ilâç sat

tırmıyacağız diyeceğiz. Ve böyle bir yola an
cak bundan sonra gireceğiz. 

Faruk Kınaytürk'ün kadro konununu bah
settim. Personel Kanununda ek görev mevzuu 
var. Artık bu Personel Kanunu geldiği takdir
de burada münakaşaları yapılır. Elektronik 
atelyeden bahsettiniz. Biz Ankara'da kurdu
ğumuz atelyede böyle elekronik cihazlarını an-
lıyacak teknisyenleri burada yetiştiriyoruz. Ve 
bunları açtığımız ve açacağımız ana depo ve 
tamirhanelere göndereceğiz. 

Ekmeğe patetes mevzuundan bahsettiniz. 
Arkadaşlar HıfzıSsıhha Enstitümüzdeki gıda şu
bemiz bu mevzunun araştırması içindedirler. 
Ekmeğe yalnız patetes değil, ekmeğe patetes, 
ekmeğe şeker, ve ekmeğe soya fasulyesinin ilâ
ve edilip en randımanlı bir şekle sokulması üze
rinde büyük çalışması vardır, önümüzdeki ay-
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lar içersinde bunu tahmin ediyorum ilân edece
ğiz. 

Hazerdağlı arkadaşımız gitmişler. Sağlık evi 
ve sağlık ocağı yapılması, yerlerinin tesbiti bu
güne kadar yapılan bu ocaklarda bâzı yanlış yer 
tekitleri olduğunu bende müşahede etmiş bu
lunmaktayım. Fakat bunun üzerinde esaslı du
ruyoruz. Ve illere talimat verilmiştir. Sağlık 
müdürleri, veteriner müdürleri, maarif müdür
leri, Y. S. E. müdürü, Bayındırlık Müdüründen 
mürekkep bir heyet kurulmuştur. Tarafsız 
olarak bu arkadaşlar o bölgenin coğrafyasını ve 
mahallî şartlarını göz önüne alarak en münasip 
yerleri tesbib edip bize bildirmektedirler. Ve 
sonradan yapılmakta olan şikâyetlerde esaslı şe
kilde nazarı itibara alınıyor. 

Ebeler vilâyet emrine tahsis edilir. Ebeler 
her hangi bir köy ismine tâyin edilmez. Ebeler 
vilâyet emrine tahsis edilir. Ve vilâyet onun 
istediği yerde kullanır. Sosyalizasyonda ise 
ebeleri sağlık evlerine tevzi etmek bizim de yu
karıdan yapacağımız tavsiyelerle olabilir ama, 
bu sosyalizasyon dışındaki ebelerin yerlerinin 
tesbiti ve tâyini tamamen iller Kanununa göre 
viâyetlere bırakılmıştır. 

Ahmet Karayiğit arkadaşım ağız hıfzıssıhha 
diş sağlığı mevzuuna ehemmiyet verilsin dediler. 
Arkadaşlar bugün Bakanlığımızın emrinde 
136 aded diş tabibi vardır. Bu miktar bundan 
8 - 10 sene evvel 15 - 20 adeddi. Ve yine kadro 
kanununda 30 kadar diştabibi arkadaşımız bu 
kadroya iltihak edecektir. Benim şahsan üze
rinde durduğum mesele her kazaya bir diş tabibi 
arkadaşımızı gcnderebilmektir. Ve işte bu her 
sene alacağımız 20 - 30 kadro ile nihayet 8-10 
sene içersinde bunu temin edeceğimiz ümidi içer
sindeyiz. Ve gerçekten diş sağlığı, ağız sağlığı 
hakikaten mühim bir mevzudur. Ayrıca diş ta
biplerini rahatlaştıracak, bilhassa teknisyen
lerin, kalfaların cenderesinden kurtaracak olan 
kanun maddemizin tadili Başbakanlığa gönde
rilmiştir. Hattâ Meclise verilmiş bulunmakta
dır. 

Gündüzlü sağlık memurlarını arkadaşlarımız 
şikâyet ettiler. Haklıdırlar. Çünkü her sene 
mezun ettiğimiz gündüzlü sağlık memurlarına 
yer bulabilmek için mutlaka kadro olması lâzım
dır. Onun için biz gündüzlü sağlık okullarını 
tedrici bir şekilde kaldırıyoruz. Gündüzlü sağ

lık okulları 8 adeddi. Bu sene dörde inmiştir. 
Ve talebe de alınmamaktadır. Ancak bu sene 
2 tanesine aldık ve bun!an tedrici bir şekilde 
kaldıracağız. Ve tamamen mecburi hizmetli ya
tılı hale getireceğiz. Ahmet Karayiğit arkada
şım özel hastanelerin kapatılmasını tenkid etti. 
Arkadaşlar gayri sıhhi çalışan hiçbir müessese
ye tâviz yok. Gayrisıhhi çalışan hiçbir müesse
seye müsamaha yok. Bu itibarla bizim bu mev
zuda hassasiyetimiz fazladır ve biz esasen bu 
hastaneleri kapatmadık. Bir ay müddet verdik. 
Bu bir ay müddet içersinde hasta kabullerine 
mâni olduk. Ve bu bir ay içersinde de göster
diğimiz şartları yerine getirmiyenlere mutlak 
mânada kapatacağız ve ruhsatlarını alacağız. 
Bunlar 25 kadardır. Bunlardan 12 kadarı ken
di kanuni şartları yerine getirdikleri için açıl
masına müsaade edilmiştir. Ve esasen 31 ade
dine de ihtar verilmiştir. Yani hiçbir şekilde 
hissi sebepler içersinde karşısına çıkılmış ve sen 
hasta kabul etmiyeceksin denmemiştir. 

Alâaddin Yılmaztürk arkadaşımızın trafik 
kazaları üzerindeki teklifleri gayet yerindedir. 
imkânlarımız nisbetinde bu mevzu üzerinde du 
ruyoruz. Keza adlî tababet eğitiminin ve kur
sun bende lüzumlu olduğu kanaati içersindeyim. 
Yalnız teftiş kadroları iyi çalışmıyor dediler. 
Arkadaşlarım biz teftiş kadrolarını en iyi çalış
tırmanın bir çalışması, gayreti içersindeyiz. 
Hele lâboratuvarlarcla görmeden rapor verilmesi 
mevzuu var ki, biz bu lâboratuvarların açılması 
için 1 kişilik değil, 3 kişilik bir heyet tesbit 
ettik. Bu 3 kişilik heyetin içine bir de eczacı 
arkadaşımızı koyduk. Ve raporları çok dikkat
le tetkik edilmektedir. Raporlar bana gelmek
tedir. Ve bu şekilde eğer açılışı icabediyorsa, 
açılışı tarafımdan doğrudan doğruya raporların 
son tetkikinden sonra emirle yapılmaktadır. Bâ
zı şikâyetler olmuştur. Şikâyetler üzerinde 
ikinci, üçüncü müfettişler heyetini oralara gön
deriyoruz. Geçen sene teftiş heyetini ben Av
rupa'ya gönderdim. Avrupa teftiş sistemini ye
rinde incelesin diye gönderdim. Hakikaten bu
gün teftiş heyeti güzel bir çalışma içersindedir. 
Ve Avrupai metotları da yavaş yavaş kullan
maya başlamıştır. 

Arkadaşlarım, benim konuşmam tamamlan
mıştır. Başta değerli Başkan olmak üzere sena
tör arakdaşlarımızın Bakanlığım çalışmalarına 
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ve Bakanlığım mensuplarına göstermiş olduğu 
teveccühten, iltifattan dolayı teşekkürler ediyo
rum, Bakanlık olarak yalnızca Türk Milletine 
lâyik hizmetler içinde bulunuyoruz. Ve o bü
yük milletin iradesinin yegâne tecelligâhı olan 
Senatoya ve Millet Meclisine lâyik olmaya çalı
şıyoruz. Ve bu çalışmalarımız bu iki Büyük Mü
essesenin ve kütlenin bize gösterdiği teveccüh ve 
iltifat devam ettiği müddetçe de aynı büyük 
hızla şevk içinde, heyecan içinde devam edecek
tir. 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlık 
Bakanı, buyurunuz efendim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Bir sualim 
olacak Sayın Bakandan. 

BAŞKAN — Sayın Ersü mümkün değil efen
dim. 

Yüce Heyetiniz tarafından kabul edilen ye
terlik önergesini bir kere daha okutuyorum : 

«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde yapılan müzakerelerin sorulara da şâ
mil olmak üzere kifayetini arz ve teklif ederim.» 

Bu önerge kabul edilmiş olduğu için maatte
essüf sorunusun sorulmasına imkân mevcut de
ğildir. 

Efendim, müzakereler bitmiştir. Son söz sa
yın Cumhuriyet Senatosu üyesinindir. Sayın 
Bingöl buyurunuz efendim. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; çok kıymetli arkadaş
larımın ve bilhassa zevk ile, ihatalı konuşma
larını dikkat ile takibettiğim kıymetli Bakanı
mızın konuşmalarından sonra benim uzun usun 
konuşmam mümkün olamıyacak. Çünkü, haki
katen tatmin edici izahatlar da almış bulundum. 
Ancak, üç dileğim ve istirhamım olacaktır. Ken
dilerinin burada cevap vermeleri mümkün ol-
mıyacaktır. Ama, lütfederlerse yazılı bir cevap 
verirlerse minnettir olurum. 

Birisi, geri zekâlı çocuklar için Türkiye'deki 
durum, tetkikime göre sadre şifa verici du
rumda değildir. Bu konuya eğilirlerse, müşah
has misâli mevcut tanıdığım bir iki çocuğun 
da bu vesile ile hayatlarının teminat altına alın
ması, külfet verdiği ailelerine bir parça geniş 
nefes alma imkânlarını sağlıyabileceklerini 
umuyorum. 

. ikinci konu, verem mihrak halinde ise,- mut
laka etrafa yayılmaması için tecridedilmesi ve bir 
müessesede tedavi edilmesi iktiza etmektedir. 
Doğu'da şükranla ifade ediyoruz ki, müessese
lerin kurulması plânlandı, projeleri bitti, ihalesi 

I yapıldı, inşaatını bekliyeceğis bu bir zamana 
i bağlı. Ama laca vadeli çalışmalar için belirli 

müesseselere akın halinde gelmekte ve tıkanık 
olan, kadrosu dar olan bu müesseselerde de yer 
bulmak çok güç olmakta ve yerinden yurdundan 
ayrıldıktan sonra uzun bir vâde ile veya ran
devu ile geri gitmeleri imkânı çok güç olmakta
dır. Temenni ederiz, bunlara nıevcudolan mües
seselerdeki def aatle kendilerinin büyük ilgilerini 
gördüğüm, Atatürk Senatoryumunda veya İstan
bul'daki Heybeli'deki müessesede mümkün ol
duğu kadar, mahdut dahi olsa, bir kontenjan 
ayrılmasına veya bir priorite tanınmasını tale-
betmekteyim. 

Bir üçüncü konu da, sosyalizasyon mıntaka-
smda tatbikattan koruyucu hekim olarak çok 
memnunuz, ilk tatbikatı kendi seçim mmtaka-
mızda gördük ve 14 mütehassıs hekimin çalış
makta bulunduğu bu ilde şu anda rotasyon usu
lü ile birçok güçlüklerle mütehassıs gelip gitmek
tedir. Biz sağlık ocaklarındaki hekimlerin ge
lişini, bulunuşunu, onları da şükranla karşılı-

i yorus, memnunuz, imkânlarını, sıkıntılarını 
takdir ediyoruz. Sivri bir fikir olarak mütalâa 
etmesinler, itimadettiğim, inandığım bâzı merci
lerden aldığım bir fikirdir. Bölge hastanelerini 
sosyalizasyonun dışında mütalâa etmek suretiyle 

| tedavi kurumları müesseselerine devirleri sure-
! tiyle acaba bir formül, kısa vadeli bir formül, 

bir imkân bahşetmeleri mümkün olabilir mi? 

Ben, cok çeşitli dertler arasında bu üç konu
ya temas ile iktifa edeceğim. 

Sizi bu geç saatte daha fazla bekletmek ve 
I müsamahanızı suiistimal etmek istemiyorum. 

Benim de şahsan 1970 yılı bütçesinin Yüce Mil
letimize uğurlu olmasını ve tatbikatçıları çok 
kıymetli Bakamınıza ve mesai arkadaşlarına 
başarılı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımı sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Muhterem senatörler, Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki bütün müza-
( kereler ikmâl edilmiş bulunmaktadır. Bölümlere 
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geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12 000 

6 488 700 

55 189 209 

11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 567 853 696 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

15.000 Kurum giderleri 219 322 375 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 12 534 020 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 8 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 3 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 5 186 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 20 636 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 164 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1970 Büt
çesinin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe
sinin aziz Milletime ve hususiyle Bakanlık er
kânına ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/11; Cumhuriyet Senatosu 1/1037) (S. Sayı
sı : 1296) (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 1970 yılı 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Büt
çesinin umumi müzakereleri Sağlık Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki müzakereler esnasında yapıl
mış bulunmaktadır. 

Şimdi 1970 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1970 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü cari harcamaları için (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 5 429 419 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 550 000 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 698 149 lira ki, top
lam olarak 6 677 568 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye merbut cetvelleri 
okutuyorum. 

(A/ l ) öari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 4 285 016 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 688 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 137 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 154 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 164 901 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

105 000 21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 195 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 250 000 
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. 

34.000 Malî transferler 11 678 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 360 471 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

38.000 Borç ödemeleri 26 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Muhterem senatörler, birinci maddeyi (A/l), 
(A/2) (A/3) cetvelleri ile oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 6 677 568 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

B Cetveli 

53.000 Diğer Devlet gelirleri 6 103 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62,000 Genel Müdürlük malları ge
lirleri 98 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63,000 Çeşitli gelirler 83 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

72.000 özel gelirler 393 068 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 yi (B) işaretli cetveli ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum, Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir eferidim. 

MADDE 3. — Hudut ve (Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1970 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden Iher birinin dayandığı hüküm
ler, 'bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 
1970 yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. iKabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — Hudut ve 'Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 13.5.1940 
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı, (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

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

a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da, 
Muihasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan 'borçlar, 1970 
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) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak lödenekten 
ödenir. 
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BAŞKAN" — 6 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve (büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kafoul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 8. — Hudut ve 'Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne ait evrak ve vesaikin imhası, 
26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi olmaksızın, hazırlanacak yönet
melikler esasları dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 9. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi (R) işaretli cet
velle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 10, — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 10 nen maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

1970 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

....>.. 

1 . 2 . 1970 O : 3 

Müdürlüğü Bütçesinin tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

1970 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü Bütçesi 36 ncı Birleşimde açık oyları
nıza arz olunacaktır efendim. 

Muhterem 'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı müntesiplerine teşekkür öderiz. 

Tekrar bütçelerinin memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını dileriz efendim. 

Muhterem senatörler, Siyasi Partiler Ka
nununun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlen
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifine yeter sayıda üye 
iştirak etmediği için, bu kanun teklifi 36 ncı 
Birleşimde tekrar açık oylarınıza arz oluna
caktır efendim. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanun tasarısına yeter sayıda sayın üye 
iştirak etmediği için, bu kanun tasarısı da 
36 ncı Birleşimde tekrar oylarınıza arz oluna
caktır efendim. 

Muhterem senatörler, çalışmada devamlı 
mesai sarf eden Başkanlık Divanımız müna
vebe ile çalışmaktadır. 

ikinci olarak, stenograf olan kıymetli ar
kadaşlarımız yine münavebe ile çalışmakta bu
lunmaktadırlar. 

Karma Bütçe Komisyonu İkinci Başkanı 
Sayın Ege, bugünkü birleşime erken gelebil
mek için istirahate ayrılmış bulunmaktaydılar. 
Ve Maliye Vekâleti temsilcileri arkadaşları
mız da münavebe ile çalıştıklarından 35 nci 
Birleşimi 2 . 2 . 1970 Pazartesi, yani bugün 
saat 10,00 da toplanmak üzere kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma saati : 05,20 

• • - < • • • • 
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Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçici bir' 
madde eklenmesine dair kanun t esansına verilen oyların sonucu 

(Saltçoğunluk sağlanamadı.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmot Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BlTLlS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 76 

Kabul edenler : 73 
Reddedenler : 3 

Çekinscrler : 0 
Oya katılrnıyanlar : 106 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
lssan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mcbrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyaa Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NÎĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
3ami Küçük 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
H. Enver Ilıklar 
Rıza Işılan 
Refet Eoîideci 
Fathi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

srvAs 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten f 

TEKİRDAĞ 
Comal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Ragıp Üner 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refct Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Kar a veli oğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. Y 
AĞRI 

Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya, Termen 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâîıattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (İ.) 
Fikr et Gün d o ğ an 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar (İ.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

[Oya katıhnıy anlar] 
KARS 

Sırrı Atalay 
(Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bgk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
(î.) 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hayri Dener 
Kasım Gül ek 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (İ.) 
Tayfur Sökmen (t.) 
Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

( ! • ) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamadı) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
LFYON KAEAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Mansur Uiusoy 
îsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar ' 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

: 183 
85 
84 
0 
1 

97 
1 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfü Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mcbrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan ' 

İZMİR 
Beliğ Beler 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuııakan 

MARDİN JJVX X» l \ı J_V I l ı 

Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

[Çekinser] 
TABİÎ ÜYE 

Vehbi Ersü 
r 773 -

SAKARYA 
Osman Sali&oğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar' 
Rıza Isıtan 
Rofet Kcndeci 
Fothi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Kesat Zaloğlu 

UEFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Ragıp Üner 
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[Oya katıhmyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Befet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıliah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek (I.) 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. 1.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebo 
Turhan Kapa-nh (B.) 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (İ. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(13.) 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
. (B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Şalap Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (I.) 
Şevket Akyürek 
Ekrem Özden 
Rifat ÖztürfcçiiTe (İ.) 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar (İ.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Üzmen 

KOCAELİ 
Hikmet İşın en 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (1.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça / 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 

Şevket Koksal 
RİZB 

O. Mecdi Agun 
SİVAS 

Âdil Altay 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğiu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğîu 
Nadir Nadi (İ.) 
Tayfur Sökmen (1.) 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
(i.) 

Yekûn 

- •<« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

35 NOt BİRLEŞİM 

1 . 2 . 1970 Pazar 

Saat : 11,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDlLlK KARARI 

VERÎLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayı
sı : 1288) (Dağıtma tarihi : 23 .1.1970) 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

••+•• * > - 9 - « » ' ••<••• 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1970 YILI 
Hudut ve Sahiller Sağlık G. 

Bütçesi 





Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 ydı Bütçe 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /11 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar ; . 
Tetkik Dairesi " 29 

ıSayı :71 -925/9367 
•MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
29 . 11 . 1969 tarihinde 'karalattırılan «Hudut ve Sahiller Sağlık 'G-enel Müdürlü 
Bütçe Kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

'Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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MASRAF BÜTÇESİ MUOİP SEBEPLERİ 

Hudud ve SaMHer Sağlık Genel Mtidürliiğiiniitt 1970 yılı ( A / l ) işaretli cari harcamaları 1969 yıl 
<5 429 419) lira ıharak tespit edilmiştir. (362 978) lira fazlalıktan (88 850) lira noksanlık düşüldüğün 

Fazla ve nioksanların mucip sebepleri aşağıdadır. 

Fazlalar : 

l i ra 

12.110 ncu Aylıklar maddesindendir. i , 2, 3 neü üst dereceler karşılığıdır. 
12.210 ncu Ücretler maddesindendir. Terfiler sebebi ile artırılmıştır. 
12.280 nci İşçi ücretleri maddesindendir. İşçi yevmiyelerinin artması sebebiyle artırılmıştır. 
12.340 ncı Tedavi ve cenaze giderleri maddesindendir. Ücretlilere de tedavi masrafı verilmes 
12.370 nci Emekli Keseneği karşılıkları maddesindendir. Emekli keseneklerinin % 14 e çıkmas 
12.520 nci Kasa tazminatı maddesindendir. Terfiler sebebiyle artırılmıştır. 
12.841 nci Tedavi yolluğu maddesindendir. Ücretlilerin tedavi yolluklarının da ödenebilmesi ie 
13.110 ncu Kırtasiye alımları ve giderleri maddesindendir. Devlet Malzeme Ofisinin kâğıt fi 
13.120 nci Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri maddesindendir. Beynelmilel aşı kâğ 

mıştır. 
13.150 nci Yakacak alımları ve giderleri maddesindendir. Yakacak bedellerinin ve nakliyelerin 
13.190 ncı Diğer alımlar ve giderleri maddesindendir. Fiyatların artması sebebiyle artırılmıştır 
13.210 ncu Su giderleri maddesindendir. Taşra teşkilâtımızda suyun metreküp fiyathırmm yü 
13.230 ncu Aydınlatma giderleri maddesindendir. Hizmetin artması ve taşra teşkilâtımızda el 

tırılmıştır. 
13.290 ncı Diğer yönetim giderleri maddesindendir. Açılacak memur imtihanlarının ilân bede 
13.420 nci Telefon giderleri maddesindendir. Artan hizmet nisbetinde artırılmıştır. 
13.430 ncu Taşıma giderleri maddesi]ıdendîr. Hudut kapılarımızdaki idarelerimizin ihtiyaçlar 

* artırılmıştır. 
10 000 13.520 nci Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri maddesindendir. 1970 yılında hizme 

için artırılmıştır. 
6 000 14.440 ncı Vergi resim ve harçlar maddesindendir. 1970 yılında kifayet etmiyeceğinden artır 
2 000 15.611 nci Büro giderleri maddesindendir. Tahaffuzhane lâboratuvarlarına 1 aded mikrosk 

14 540 
25 920 
1 000 
15 000 
245 018 
14 000 
1 500 
1 000 
8 000 

5 000 
500 

1 000 
2 000 

500 
2 000 
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Fazlalar : 

2 000 15.671 nci Büro giderleri maddesindendir. Bakteriyoloji müesseselerimizin tüketim ihtiyaçlarını 
5 000 15.676 Malzeme alım ve giderleri maddesindedir. Bakteriyoloji müesseselerimizin ilâç araç ve ge 

362 978 Yekûn 

Noksanlar : 

Lira 

2 000 12.811 nci Sürekli görev yolluğu maddesindendir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
5 000 12.813 ncü Geçici görev yolluğu maddesindendir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
1 000 13.220 nci Temizlik giderleri maddesindendir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 

30 000 14.796 nci Malzeme alım ve giderleri maddesindendir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
500 15.612 nci Ulaştırma giderleri maddesindendir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
750 15.613 ncü Taşıt işletme ve onarma giderleri maddesindendir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 

2 000 15.672 nci Ulaştırma giderleri maddesindendir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 
1 000 15.679 ncu Diğer alım ve giderleri maddesindendir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 

46 600 16.810 ncu Bina onarımı maddesindendir. Kifayet etmesinden düşülmüştür. 

88 850 Yekûn 
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YATIRIM BÜTÇESİ MUCİP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1970 yılı yatırım giderleri (550 000) lira olarak Devle 
19(59 yılma nazaran (100 000) lira noksaııiyle bağlanmıştır. 

Fazlalar : 

Lira 

10 000 21.912 nci Teknik personel ücretleri maddesindendir. 
190 000 22.911 nci Yapı, tesis ve büyük onar m giderleri nıaddesindendir. 

5 000 22:913 ncü Teknik personel ge-çici görev yollukları nıaddesindendir. 
25 000 23.912 nci Taşıt alımları maddesindendir. 

230 000 

Noksanlar : 

Lira 

50 000 21.911 nci Etüt ve proje giderleri naddesindendir. 
20 000 21.9.13 ncü 'Teknik personel geçici görev yollukları maddesindendir. 

225 000 23.911 nci Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları maddesindendir. 
35 000 23.913 ncü Teknik personel ücretleri maddesindendir. 

330 000 
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SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI MUCİP SEBEPLE 

Hudut ve Sahiller Sağlık Müdürlüğünün 197ü yılı sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait 
(698 149) lira olarak tespit edilmiş ve 1969 yılına nazaran (59 494) lira fazlalıkla bağlanmıştır. 

Fazlalar : 

Lira 

234 34.650 nci 7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma Fonu karşılığı maddesinden olup kanunî 
535 35.210 ııcu % 1 ek karşılkları maddesindendir. Kanunî bir artıştır. 

10 000 35.220 nci Emekli ikramiyesi maddesindendir. Emekli ikramiyelerinin artışı üzerinden artırılmış 
1 200 35.230 ncu Sandık yönetim giderleri maddesindendir. Kifayet etmediğinden artırıkmştır. 

42 525 35.310 ııcu Emekli dul ve yetim aylıkları maddesindendir. Emekli dul ve yetim aylıklarının artm 
1 36.310 ncu Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar borçları maddesindendir. Yeni tertip açılm 

4 999 36.320 nci Diğer geçen yıllar borçları maddesindendir. Kifayet etmediğinden artırılmıştır. 

59 494 

GELİR BÜTÇESİ MUCİP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1970 yılı geliıi 1969 yılma nazaran (233 622) lira fazlasiy 
miştir. 

Fazlaların mucip sebepleriyle tertipleri aşağıdadır. 

Fazlalar : 

Lira 

233 622 72.400 ncü Geçen yıldan devreden nakit 1970 yılında bu miktar fazlasiyle devredeceği tahm 

233 622 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 



— 8 — 

Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

BÎRÎNOl KISIM 

1. Teşkilât ve vazife komtfariyle hizmetin şümulü ve plana uygunluğu : 

Uluslararası trafik ve ticaret sebebiyle intikal eden beşerî ve salgın hastalıklara karşı Millî hudutla 
ya yönelmiş 'bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdü 
çerçevesinde Dünya Sağlık Asamblesinin vazetmiş olduğu nizamnameye göre her türlü sağlık ve karan 
görevini, yürürlükte olan Milletlerarası Sözleşmeler ile Kanunlar, Nizamlar, Talimatlar ve Bakanlıkça 

Teşkilât, Ülkemizin Uluslararası feara, deniz ve hava trafiğindeki gelişmesi ön plânda tutularak b 
rak belli başlı Ilımanlarımız ile hava alanlarımızda kurulmuş iken son yıllarda kara trafiğinde görülen 
uygun olarak kara hudut kapılarında sağlık kontrolları yapmak üzere birer hudut sağlık idaresi kura 
siklet merkezini teşkil eden Hatay - Cilvegiözü Hudut Kapısında bir Tecrit ve Dezenfeksiyon istasyon 
ulaşmıştır. 

2. Teşkilat kanunlarının ihtiyaçları karşılama bakımından yeterlik derecesi, uygulamada ialınan s 
nın ve kadroların üslah, (ikmal ve tadiline ait düşünceler : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât Kanunu içinde mütalâa olunan katana bütçeliCrenel 
la öngörülmüş liman, havaalanı ve sınırlarımızın giriş kapılarındaki görev alanının gelişmesine parale 
yürürlüğe giren 995 sayılı Kadro Kanunu ile ihtiyacı karşılıyacak bir seviyeye çıkarılmıştır. 

ÎKÎNOÎ KISIM 

Hizmetin inkişaf seyri 
Hudut ve Sahiller 'Sağlık Genel Müdürlüğünün hizmetleri ile ilgili faaliyetleri Sağlık Denetleme H 

bölümde toplanmıştır. 
I - Sağlık denetleme hizmetleri : 
Bu hizmetler limanlar ve boğazlar - kara hudut kapıları - bava limanları faaliyetlerinden ibaretti 
1. Limanlar ve boğazlar r 
Faaliyeti kesif olan istanbul, izmir, Çanakkale, Mersin, iskenderun gibi limanlarımız ile ikinci dere 

Umumi Hıfzıssııhha Kanununun 37 nci maddesinde gösterilen bulaşıcı ve salgın hastalıkları yurdumuz 
vamlı olarak sağlık denetleme hizmetleri yapılmaktadır. < 
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Teşkilât Milletlerarası sefer yapan gemilerde taşıdığı yolcu ve mürettebatına geldiği ülkede mevcut kara 
muayene ve gerektiğinde lüzumlu aşılan yapar, getirdiği emtia arasında bulaşıcı hastalık nakline sebebiyet 
te >eder ve yine gemilerde mevcut fare ve böceklerin mevcudiyetini kontrol ve imha ettirir, gemiler limand 
lığın ihbarını alarak gerekli tedbirleri uygular. Ayrıca 500 sayılı Kanuna tevfikan geminin net tonajı üzerin 

Yukarda açıklanan faaliyetlerin ve hizmetlerin gelişim seyri Ek : 1 de gösterilmiştir. 
Ayrıca limanlarımızda ticari.! işlem yapan gemilerin son 5 yıl zarfındaki faaliyetine ait tablo aşağıdadır. 

fıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Gemi 
adedi 

30 606 
34 631 
37 766 
40 326 
40 465 

Gemi tonu 

67 967 488 
74 412 951 
82 333 151 
85 698 083 
82 372 224 

Alınan 
Türk 
Tl. 

706 374 
692 388 
734 430 
822 279 
551 950 

resim; 
Yabancı 

Tl. 

564 012 
548 917 
606 047 
586 055 
806 813 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere yıllar itibariyle limanlarımızda ticari işlem yapan gemilerin a 
htizımetlerde de artış görülmektedir. 

Tabloda yıllar itibariyle yabancı gemilerden alınan resim Tl. olarak göstenilmiş olmakla beraber, tahsil 
)girmeiktedir. 

Acentalar Türk parası olarak ödedikleri sıhhiye resmi karşılığı dövizi ülkemize transfer ettir inektedirler. 
Limanlarımızda Milletlerarası Sağlık Nizam namesi gereğince gemilerin fare mevcudiyeti yönünden periy 

leri Ek : 2 dedir. 

Ayrı bir statü ile tesbit edilmiş boğazlardaki seyrüsefer Montreux Sözleşmesi ahkâmına göre uygulanm 
dan geçen ve İdmanlarımızla dhtilât etmiyen gemilerin yegane kontrol sistemi sağlıik kontırolu olup bu kontr 
ların giniş yerlerine yakın Çanakkale ve İstanbuh - Büyükdere merkezlerimizde gece ve gündüz âzami süratle 
ye göre 0,075 altın frank olarak tesbit edilen, ahdî vecibe karşılığı transit gemilerden bugünkü rayiç üzerin 
•Transit Resmi tahsil edilmekte olup, tahsil olunan resim ve boğazlar faaliyetini aksettiren tablo aşağıdadır. 

Hu: ve Sa, SağV Gn. Md. Bütçesi' (S. Sayısı: 1296) 



— 10 — 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
.1967 
1968 

Gemi adedi 
İstanbul -

2 098 
2 405 
2 775 
3 089 
3 118 

Çanakkale 

3 804 
4 058 
4 405 
4 710 
4 391 

Ge-rn̂  tonajı 
'bin ton 

İstanbul -

5 563 
5 717 
6 665 
6 907 
6 965 

Çanakkale 

16 437 
18 571 
20 577 
21 203 
19 836 

İs 

1 
1 
1 
1 
.1. 

2. Kara hudut kapıları : 
Son yıllarda karayollarındaki trafiğin çok süıratii iııikişa,fı dolayısiyle trafik keısafetıi önemli derec 

gibi toplu 'giriş ve çıkış faaliyeti olan kapılarla, sağlık şartları itibariyle devamıh sağlık kontrolü y 
pılarda birer Hudut Sağlık İdaresi aeılma-ş olup 5 Yıllık Plân mucibince Uluslararası seyrüsefere açıl 
Hudut kapılariyle lüzum görülecek diğer hudut kapılarına da bu faaliyet götürülecektin*. 

Son 5 yıl içinde Hatay - Cilvegözü ve Kiilis - Öncüpınar hudut kapılarındaki Hac farizası dolayısiyle 
ğıdaki tablo açıkça belirtmektedir. 

A d e id 

Hatay - Cilvegözü 

Yıllar 

1065 
1966 
1967 
1968 
1969 

G-iden 

13 686 
15 183 
12 371 
D 200 
14 433 

Dönen 

12 471 
13 897 
9 308 
10 700 
15 277 

Kilis - Öıneüpınar 

Giden Dönen 

18 714 25 157 
18 497 24 579 
13 513 24 659 

Yıllar itibariyle tabloda gösterilen giriş ve çıkışlarda bütün hacılar sağlık kontroluna tabi tutulmuş 
3. Hajva îümılanlan : 
Hava limanÜarıımızdalki sağlık faaliyeti de limanları/mızfda olduğu gilbi gece ve gündüz aralıksız uygul 

ve mürettebat tıbbi muayeneden geçirilmekte okp, aşı vesikaları kontrol edilerek aşısız olanlara gereke 
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şilköy gibi 'büyük hava limanlarımızda ekiplerle karşılanabilmektedir. Faaliyetin artış temposuna göre ekiple 
Bu faaliyet Uluslararası trafiğe acik sıhhi ilân e dilim iş hava limanlarımız ve diğer hava limanlarımıza inen 

ve yolcuların ve hava limanlarının sağlık kontrolü faaliyetini kapsar, Uluslararası hava limanlarımızda bu 
bir süratte gelişmekte ve buna paralel olarak hava limanları ihtiyaca cevap verecek bir seviyeye çıkarılmakt 

İstanbul - Yeşilköy, Ankara - Eseniboğa ve Adana Hava Limanlarımızda gelişim Elk: 3 tedir. 

Ayrıca Uluslararası Sağlık Nizamnamesinin 81 nci maddesi gereğince hava alanları civarında sivrisindk ve 
boğa, İstanbul - Yeşilköy hava alanlarında yapılmaktadır. Yevmiyeli ikişer personel Mayıs - Ekim aylarında ç 
leyi Sıtma Eradikasyon Başlkanlığiyle müşlteTeken 25 ton mazot, ve kâfi miktarda enısöktisit kullanarak ifa et 
kara taşıtı kullanılmakta iolup hizmetin süratle gelişmesi karşısında eskiyen araçların yenilenmesi İkinci Beş 
lecektir. 

II - Sağlık kuruluları : 
Genel Müdürlüğün sağlık kurumları tahaffuzhane (Tecrit ve dozenfeksiyon istasyonları) ve liman ve şehi 

rinden ibarettir. 
1. Talhaffuzhıameler, (Tecrit ve ıdezenfeksiyon istasyonları) : 
Yurdumuzun bellibaşlı limanlarından İstanbulve İzmir limanları civarında tesis edilmiş 3 üniteden ibaret 

muhtemel karantina hasltalıManna karşı yurdumuzu korumakla görevli alarak teçhiz edilmiş potansiyellerdir. B 
geçmiş yıllardaki deniz yoliyle olmuş toplu göç hareketleriyle seyahatlerde sağlık tedbirlerini muvaffakiyetl 
an göreve hazır bir halde tutulmaları, mevcut makina ve kazanların çalışır durumda ofİJmaları, binaların iskâna 
ları kullanacak yetişmiş personelle işletilmeleri bu tesislerin başlıca halli gerelken problemleridir. Son yıllard 
merkezini teşkil eden Güney Kara Hudut kapılarından Hatay - Cilvegözü Hudut Kaplısında ila aynı maksat 
zenfeksiyon istasyonu tesis edilmiştir. 

Urla tahaffuzhanesinin hizmetlerini aksaksız yürütebilmesi için Ibir aded yeni kara taşıt aracının temin ed 
Tahaffuzlhanelerin ıhizmet gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Kavak -

Faaliyet yofk 
» 
>̂  
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Urla 

15 120 er, 
11 478 » 

5- 975 » 
200 » 

2 075 » 

T 

talöbe 
» 
» 
» 
» 

u z l a 

banyo ve 
» 
» 
» 
» 

etüvajı 
» 
» 
» 
» 
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2. Bakteriyoloji müesseseleri : 
'Bu müesseselerin Ibulundukları şehirlere İdeniz, İcara, ihavayolımdaıı gelen araçlar ile tahaffuzhanele 

hastalıklara ait Bakteriyolojik araştırmayı ve bilhassa farelerin velba bakımımdan muayenelerini ve ayr 
tahlilleri >ve bu meyanlda frenlgi teşıhisiyle ilgili seroloj'ilk testler, Ibilûmuım kan ve idrar tahlilleri, içme 
pu tâyini gibi çeşitli faaliyetler ile aynı maksada yönelmiş bir potansiyel hikmet olarak kuruldu klan şe 
etmektedirlerr. Ayrıca İzimir Liman ve Şdhir Bakteriyoloji Müessesesinde kulduz tedavisi de yapılmakt 
halk ısağlığı lâboratuvarı olarak daha geniş çapta faaliyet göstermesi suretiyle 2 nci 5 yıllık programı am 
uygun olacaktır . 

Her ilki müessesenin sıon 5 yıllık faaliyeti aşağıda izah edilmiştir. 

Y ı l ı 

Muıht elif muay'eneler 
Vassemnan 
V. D, E. L. 
Oolmer 
Ka'hn 

Yekûn 

Y ı 1 ı 

Muhtelif muayeneler 
Vassertman 
V. I). R. L. 
Ka'hn 

Yekûn 
Yapılan kuduz tedavisi sayısı 

İ es t a 
.1964 

41 
2 256 

— 
— 

2 256 

4 553 
t z m i 

1904 

994 
7 f>95 

— 
7 595 

16 184 
2 063 

n b ui 1 
.1965 

104 
2 850 

— 
— 

2 850 

5 804 
r 

1965 

l 187 
4 '659 

—. 
4 659 

10505 
1 947 

1966 

909 
'V 774 

— 
21 

1 774 

3 778 

1966 

3 113 
5 837 

— 
5 837 

14 78-7 
2 747 

1967 

23 
71 
69 
73 
71 

3 10 

1-967 

3 61 
(11 59 

— 
11 59 

26 795 
2605 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yatıranlar 

1. Plân ve yıllık programlarda yer alan yatıranların seyri : 
Kalkınma Plânına göre yıllık programlarda yer alan yatırımların seyri Ek : 4 dedir. 
2. Tamamlanmamış olanlar ve sebepleri : 
Yatıranlardan tamamlanmamış olanlar ve sebepleri ve güçlükler de Ek : 4 dedir. 
Yatırım harcamalarının tamamen Beş Yıllık Plâna ve yıllık programlara uygun olduğu görülmüştür. 
3. Yaitırınılaridan şimdiye kadar sağlanan faydalar ve bundan sonrası için beklenilebilecek sonuçlar : 
a) Genel Müdürlüğün plân hedeflerine uygun olarak yaptığı yatırımların başlıcaları: 
1. Doğu ve Güneydoğu hudut illerindeki toplamı 85 daireyi bulan 14 aded doktor lojmanları, 
2. Başlıca kara hudut kapılarındaki hudut sağlık idareleri, 
3. Personel lojmanları, 
4. Tecrit ve dezenfeksiyon istasyonu ve salgın ve tropikal hastalıkları hastanesi, 
5. Taşıt satmalımlarıdır. 
ib> Plân hedeflerine göre yıllık programlarda: 
1. Sağlık (hizmetlerinin sosyalleştirildiği hudut bölgelerine hekim teminini kolaylaştırmaya yardımcı olm 
2. ' Kara hudut kapılarında milletlerarası trafik dolayısiyle ifası gerekli sağlık kontr-ollannı yapmaktır. 
3. Hizimeti süratle artan merkezlerde .sürekli görev yapan personeli her an göreve hazır tutmaktır. 
4. Milletlerarası Sağlık Nıızaımnamesinde derpiş !olunan .sağlık tedbirlerinin süratle uygulanması için mill 

icabettirdiği giriş kapılarımızda tecrid, teşhis ve tedavi yapacak tesisler kurmaktır. 
5. Belli başlı limanlan muz ile Montereux Sözleşmesi icabı olarak boğazlarımızda gece gündüz yapılmakta 

1 arını günün şartları ve icaplarına uyan süratle yapmak, bunun için de yeni imotıorbot teknesi ve makina sat 

DÖEDÖNCÜ KISIM 

Geçen yıl bütçe tatbikatı 

a) Yapılan incelemede 1969 yılında cari hareaımalar için verilmiş (5 155 291) liradan Kasım 1969 sonu 
dığı görülmüştür. İBu durum Genel Müdürlüğün tasarruf 'zihniyetiyle hareket ettiğini göstermektedir. 

b) 1969 yılı yatırım harcamaları için verilmiş olan (6'50 000) lira ödendkten Kasım ayı sonuna kadar (2 
nuna kadar yatırım programının (% 85 - 90 oranında ıgerçe'ldeşeceği anlaşılmıştır. 

c) Yılı içinde çok zaruri hallerde maddeler arasında aktarmalar cihetine gidilmiş, ek ödenek teklifi olm 
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Ayrıca, Bütçe Kanununun 5 nci mıaddeisinin (B) fıkrası gereğince yayınlanan 15 . 9 . 1969 tarih Ve 
meisiyle Genel Müdürlük bütçesinden eem'an (545 529) lira ödenek mevkuf tutulmuştur. 

BEŞİNCİ KİSİM 

Yeni Ibütçe teklifleri ile ilgili incelemeler : 
1. Grenci Müdürlüğün 1970 yılı bütçe tasarısı (6 677 568) liradır. Bu miktarın (5 429 419) lira 

(698 149) lirası da sermaye teşkili ve transfer b ütç.esindedir. 
1970 yılı bütçesinin geçen yılki, bütçeye kıyasla (233 622) lira fazla olarak bağlandığı; cari har 

transfer harcamalarında (59 494) lira artışa karşılık yatırım bütçesinde (100 000) lira azalma old 

2. Genel Müdürlüğün 1970 yılı yatırım bütçesinde yapı, tesis ve büyük onarım giderleri için (19 
onarımları için (250 000), etüt ve proje giderleri için de (105 000) lira ödenek verilmek suret 
ne nazaran (100 000) lira noksan ile bağlanmıştır. 

3. a ) Cari harcama bütçesinde görülen (274 128) lira fazlalık «D» cetvelinde terfi ettirilenle 
lar ile yönetim ve çeşitli giderler bölümlerine dağılmış olup bir indirme mevzuubahis değildir. 

b) Geçici hizmetli kadrosu mevcut değildir. 
c) Genci Müdürlüğün görevinin özelliği dolayısiyle mevcut 9 aded deniz aracı (Motor bot) faa 
Ayrıca 5 aded kara nakil vasıtasından1 2 si Yeşilköy ve Esenboğa Hava Alanı sağlık denetleme 

dürlüğü ve İstanbul Limanı Sahil Sağlık Merkezi Baştabipliği, biri d'e Genel Müdürlük Merkezi em 

ALTINCI KISIM 
Temenniler ve genel mütalâalar : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1970 malî yılı Bütçesine ait temenni ve mütal 
Bilindiği gibi İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında kamu harcamalarının1 yıllık artış hedef 

camalarında ise % 10,3 oranında tesbit edilmiştir. Gelişme harcamalarında artış nisbeti daha yük 
lık hizmetlerinde ortalama % 13 olarak öngörülmüştür. 

Hudut ve ıSahiller Sağlık Genel Müdürlüğü gelişme carileri içinde mütalâası gereken bir sağlık mü 
kaynaklariyle kolaylıkla karşılıyacak bir imkân içinde olmasına ve bütçe harcamalarının üst sınırl 
bit edilmiş bulunmasına rağmen Genel Müdürlüğün 1970 bütçesindeki ödenekler tetkik edilirse 
cari bütçesindeki artış oranı personel giderlerindeki kanuni artışlar ve «D» cetvelindeki terfileri 
ise de haddizatında hizmet faaliyetleri ile ilgili giderlerde % 3 bir azalma vardır ve toplam cari gid 
Bu itibarla sağlık malzeme alımı ve giderleri ile bina onarımı maddelerinde yapılmış olan kesin 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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Yatırım harcamalarına gelince; geçen yıl bütçesine kıyasla % 15,3 bir kısıtlamaya gidilmiş olması 
cut tesislerinin tevsi ve onarımı, yeni tesisler kurması ile ilgili yatırım faaliyetlerine imkân verilmediğin 

Raporda da belirtildiği üzere Doğu ve Güney - Doğu hudut illerimizde yapılmış olan doktor lojm 
mir illerindeki Genel Müdürlük Teşkilâtına dâhil personelin lojman ihtiyacını karşılamak ve hizme 
olmaktadır. Zira takdir buyurulacağı üzere halen İstanbul gibi hayat standardının yüksek olduğu merk 
ve bu arada doktor istihdam edebilmek mümkün olamamaktadır. 

Mütevazı bütçesi içinde Hazineye yük olmadan faaliyet gösteren Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd 
lerdeki ödeneklerinin artırılması suretiyle normal bir gelişme imkânı sağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Yıllar 

İstanbul 

İzmir 

Mersin 
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Adana 
Hava İst. 
İstanbul Liman 
ve Şeh. Bakteri. 
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Limanlar itübaniyİıe geımü'lerıi'n periyodik teftişleri ile deratizasyon faaliyet 

Yıllar 

İstanbul zmır İskenderun Zonguldak 

Derati- Derati- Derati- "Derati- D 
zasyon istisna zasyon İstisna zasyon İstisna zasyon İstisna za 

1964 
1965 
1966 
1"967 
1968 

,22 
26 
34 
29 
35 

163 
157 
140 
148 
145 

6 
7 
13 
13 
15 

40 
31 
29 
19 
15 

11 
44 
22 
25 
18 

Gemilerin periyodik teftiş ve deratizasyon faaliyetleri icmali 

Yıllar Vapur Motor Yekûn Tonilâto 
Dfâratıiizaısyian 

Mecburi İhtiyari jlstisna 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

185 
185 
192 
175 
163 

,57 
50 
46 
59 
65 

242 
235 
238 
234 
228 

556 988 
560 892 
574 695 
502 307 
489 042 

22 
26 
34 
29 
35 

220 
209 
204 
205 
193 

Bulunan 
fere 

adedi 

510 
571 
509 
415 
175 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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İstanbul - Yeşilköy, Ankara - TCsenboğa ve Adana hava limanlarımızd 

İstanbul] - Yeşiilvöy Adana 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Uçak 
ad e d 

5 437 
5 377 
5 622 
6 945 
7 309 

Mürettebat 
aded 

44 791 
40 495 
41 674 
52 906 
54 665 

Yolcu 
aded 

100 740 
129 824 
166 490 
187 260 
218 798 

Uçak 
aded 

172 
146 
142 
204 
259 

Mürettebat 
aded 

690 
586 
539 
911 

1 245 

Yolcu 
aded 

3 880 
4 583 
5 423 
6 805 
9 682 

Uça 
ade 

6 
6 
6 
5 
5 

İCMAL 

Uçak ıMürettebat Yolcu Artış 
Yıllar 

1964. 
1965 
1966 
1967 
1968 

adedi 

6 291 
6 137 
6 367 
7 729 
8 138 

adedi 

50 338 
45 388 
46 (574 
57 936 
60 116 

adedi 

124 084 
156 487 
194 078 
218 519 
256 423 

Tablonun incelenmesin de ortalama f/r 20 oranında her yıl yolcu adedi ve dolayısiyle hizmette bir art 

IIu. ve Sa. Sağ. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1909 yılı yatırımları 

(Bin Tl.) 
Yapılan Gerçekleşme 

Konusu Tutan harcama % si 

Taşıt alımları 250 132 53 Yılı içinde 
6 aded motorbot büyük onarım ve 
demirbaş 200 120 60 İkmal edile 
Teknik personel ücreti 75 25 33 
Teknik personel Geç. görev yolluğu 25 2,5 10 
Etüt ve proje 100 20 20 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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Bütçe Kartona Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. 1/11 
Karar No. 14 ' 

Cumhuriyet Senatosu Başttoamlığuna 

30 . 11 . 1969 tarilhıinde Türkiye Büyük Millet Mecllisine sunulup, bilâhara Komisyonumuza havale ed 
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı»; 

Sağlık ve Sosyal Yardıım Bakanı, ilgili Genel Müdür ve Maliye Balkanlığı temsilcilerinin katıldıtkıla 
Söz konusu Genel Müdürlüğün 1970 yılı Bütçe ıkanunu tasarısı ile, (A/ l ) cari harcamaları, (A/2) yatı 

ve transfer harcalmaları için, sırasiyle, (5 429 419), (550 000) ve (698 149) lira ki toplam olarak (6 677 
Komisyonumuz adına Genel Müdürlük Bütçesi üzerinde g'erekHii incelemeleri yapmakla görevlen dirilmiş 

mış oldukları rapor üzerine yaptığı sunuş konuş mıajsını mıütaakilben sayın üyöler de söz konusu Genel M 
çosu üzerinde kişisel görüşlerini açıklamış, açıklanmasında fayda mülâhaza ettikleri konular hakkında B 

ıSağUk ve Sosyal Yardıım Bakanı, Genel Müdürlüğün yıllık çalışmaları halkkmda geniş izahlarda bulu 
mış, 

1969 - 1970 bütçe rakamları arasındaki farklılıkların nedenlerine temasla, cari harcamalarda görülen 
lük haklarındaki kanuni ve leihteki değişimi erden iteri geldiği, 

iSeüimayie teşkili ve transfer harcamalarındaki (59 494) Mraluk artışın ise, genellikle, emekli ikramiyel 
antışıtan tevellüdetitiği, bu artışlara karşılık yatırım harcamalarında (100 000) liralık bir elksilme olduğu i 
kıp maddelerin görüşülmesine geçilerek, 

1, 2, 3, 4, 5, 16, 7, 8, 9 ve 10 nıcu maddeler bağ h cetvelleri ile ve taşandaki şekilleriyle aynen kabul ed 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başlkanlığa sunulur. 

Başkan ıBaşfcan V. Sözcü Kâıtfıp 
Sakarya Aydm Ankara [Erzurum M. K. 
N. Boyar 1. C. Ege M. K. Yılmaz R. Danışman 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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Ankara 
Y. Köker 

Bolu 
K. Demir 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Manisa 
/ / . Okçu 

Sivas 
M. Timisi 

Ankara 
H. T. Toker 

Burdur 
İV. Yavuzkmı 

Hatay 
H. Özkan 

Kars 
K. Okyay 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Uşak 
0. Dengiz 

Ankara 
A. Yalcın 

C. S. Üyesi 
E. Üner 

İçel 
C. Okyayuz 

Kasltamonu 
/ / . Tosyalı 

Söz hakkım mahfuzdur 
Maraş 

A. Karaküçük 

Tokat 
/. / / . Balcı 

Urfa 
/. E. Karakaptcı 

Söz hakkım mahfuzdur 

Ankara 
İ. Yetiş 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

.Kütahya 
î. E. Erdinç 

Muğla 
M. Akarca 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

Ayd 
M. K. 

Edi 
M. N. E 

İmzada bu 

İstan 
L. Yur 

Mala 
N. Ak 

Or 
K. Şe 

Trab 
A. R. 

Zong 
K. Ned 

Hu. ve Sa Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. —- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü cari 
harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (5 429 419) 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(550 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (698 149) lira ki, toplam olarak 
(6 677 568) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (6 677 568) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 1970 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin 
tarh ve tahsiline 1970 yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlerine 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 gösteri
lenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz. 

ıMADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı-

BÜTÇE KARMA K 

Hudut ve Sahiller Sağl 
k 

MADDE 1. — Tasarının 

MADDE 2. — Tasarının 

MADDE 3. — Tasarının 

MADDE 4. — Tasarının 

MADDE 5. — Tasarının 

MADDE 6. — Tasarının 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn, Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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(Hükümetin teklifi) 

Tıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç), (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
delerine, 

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 satmalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait 
evrak ve vesaikin imhası, 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olmaksızın, hazırlanacak yönetmelikler esasları 
dairesinde yapılır. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım ba
kanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Baikanı 
S. Demirel R. Sezgin 11. Atabeyli 

Millî Savununa Balkanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
A. Topaloğlu H. Menteşeoğlu 1. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
A. Dallı V. Â. Özkan A. 1. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
8. Kılıç S. O. Avcı N. Cevheri 

Gençlik ve 
1. t 

(Bütçe Karma Komisyo 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci ma 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci ma 

MADDE 9. —• Tasarının 9 ncu ma 

MADDE 10. —• Tasarının 10 ncu m 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci m 

Devlet Bakanı Devlet Ba 
G. Titrek T. Bilg 

Maliye Bakanı Millî Eğitim 
M. Erez O. Oğu 

Tarım Balkanı Ulaştırma B 
1. Ertem N. Ment 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri 
H. Nakiboğlu T. Kapa 

Spor Bakanı 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

(A / l ) CARİ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 3 975 038 

Hükümetç 
Madde 

Lira 

AYLIKLAR Kesim toplamı 1 897 021 1 911 561 

12.110 
12.150 

12.210 
12.280 
12.290 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

Genel idare hizmetliler ücreti 
İşçi ücretleri 
Gece pratika ücreti 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları, kesenek ve 
prim karşılıkları 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

1 897 020 

1 
1 583 420 

1 270 080 
20 000 

293 340 
254 696 

23 000 
3 000 

10 000 
10 000 

205 861 

2 835 
174 400 

12.520 Kasa tazminatı 16 000 
12.590 Özel kanunları gereğince verilecek diğer 

tazminatlar 158 400 

1 911 560 

1 
1 610 340 

1 296 000 
21 000 

293 340 
514 714 

23 000 
3 000 

10 000 
25 000 

450 879 

2 835 
188 400 

30 000 

158 400 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 



— 25 — 

1969 ödeneği Hükümetçe isteme 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

1 

3 000 

62 500 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 9 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 40 000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 2 500 4 000 

(Yurt içi yollukları toplamı : 57 000) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 11 000 11 000 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 657 000 6 

Madde Bölüm 
Lira Li 

1 

3 000 

57 000 

7 000 
35 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 177 000 191 500 

13.110 Kırtasiye alım ve giderleri 7 000 8 000 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 25 000 33 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplam! 

Hükümetçe istemen 
Madde Bölüm t 

Bölüm 

14.000 

Madde 

14.110 
14.130 

Ödeneğin çeşidi 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

Yangından korunma ve sigorta giderleri 
Mahkeme harçları ve giderleri 
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

Lira 

32 000 

25 000 
7 000 

2 

Lira 

162 002 

Lira 

32 000 

25 000 
7 000 

2 

Lir 

13 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderleri 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.796 Malzeme alım ve giderleri 

$0 000 35 000 

100 000 70 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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Bölüm Madde 

15.000 

Ödeneğin çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

SAĞLIK OCAKLARI VE DİĞER SAĞ
LIK KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

1969 ödeneği 
Madde . Bölüm toplamı 

Lira 

149 750 

15.611 
15.6.12 
15.613 
15.615 
15.616 
15.619 

15.671 
15.672 
15.675 
15.676 
15.679 

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 oeakları giderleri toplamı : 

104 000) 
BAKTERİYOLOJİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Bakteriyoloji kurumları giderleri topla
mı : 50 500) 

20 000 
1 500 

27 750 
15 000 
35 000 
4 000 

15 000 
4 000 
3 500 

20 000 
4 000 

Lira 

149 750 

Hükümetçe 
Madde B 

Lira 

154 500 

22 
1 

27 
15 
35 
4 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

17 000 
2 000 
3 500 

25 000 
3 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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Bölüm Madde 

16.000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin çe§idi 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇtİK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bana onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 500 

Hükümetç e istene 
Madde Bölüm 

Lira L 

211 501 1 

2 500 

1 500 
1 000 

209 001 

209 000 
1 

3 975 038 
657 000 
162 002 
149 750 
211 501 

5 155 291 

1 
1 

162 

162 

500 
000 

401 

400 
1 

4 2 
6 
1 
1 
1 

5 4 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Bölüm Madde 

21.000 

21.911 
21.912 
21.913 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

SAĞLİK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Lira 

165 000 

100 000 
40 000 
25 000 

Lira 

165 000 

Lira 

105 000 

50 000 
50 000 
5 000 

22,000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.913 Teknik personel geçici görev yollukları 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.911 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.912 Taşıt adımları 
0 Teknik personel ücretleri 

485 000 

375 000 
75 000 
35 000 

485 000 

195 000 

190 000 
5 000 

250 000 

150 000 
100 000 

Hn. YO Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı.: 1296) 
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1969 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

21.000 ETÜT VE PIIOJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 165 000 

22.000 YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ-
DERLEDİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIM
LARI YE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 485 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 650 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm, toplam! Madde Bö 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE S ATIN ALMA

LAR 300 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 300 000 300 000 

/ / - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 11 444 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERİ] 
BORÇ ÖDEMELERİ 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenen 
aidat 5 000 5 000 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
34.650 7126 sayılı Kanun gereğince sivil savun

ma fonu karşılığı 6 444 6 678 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 142 611 154 346 

35.210 % 1 ek karşılıklar 31 671 32 206 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 306 211 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli dul ve yetim aylıkları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçlan 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

141 750 

10 000 

10 000 
5 000 

6 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

50 000 
16 000 
44 940 

60 000 
17 200 
44 940 

184 275 

15 000 

14 999 
5 000 

6 000 

21 850 21 850 

21 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

KAMULAŞTIRMA VE SATİNALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1969 
Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm topj 

Lira 

300 
\ 1 

306 
21 

lamı 

000 
444 

2İ1 
000 

638 655 

Hükümetç 
Madde 

Lira 

ITu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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B — CETVELİ 

19 
1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edile 

Madde Bölüm toplaimı Madde Bölüm topl 
Bölüm 

53.000 

62.000 

63.000 

Madde 

53.170 
53.180 

62.100 

62.200 

63.210 

63.300 

Gelirin çeşidi 

B/l — Vergi gelirleri 

DİĞER DEVLET GELİRLERİ 

RESİMLER . Kesim toplamı 

Sıhhiye Resmi 
Kaplı patente 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GELİR
LERİ 

Kiralar 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 

Taşınır mallar satış bedeli 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Para cezaları 

Çeşitli gelirler 

Lira 

6 103 500 

6 100 000 
3 500 

95 000 

3 000 

3 000 

80 000 

Lira 

6 103 500 

98 000 

83 000 

Lira 

6 103 500 

6 100 000 
3 500 

95 000 

3 000 

3 000 

80 000 

Lira 

6 103 5 

98 0 

83 0 

Hu. ve Sa, Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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1969 yılı tahminleri Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

B/3 — Özel gelirler 

72.000 ÖZEL GELİRLER 159 446 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 159 446 393 0 

53.000 DİĞER DEVLET GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 6 103 500 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARİ GELİR
LERİ Bölümü toplamı 98 000 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 83 000 
72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı i59 446 

GENEL TOPLAM 6 443 946 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı. : 1296) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

'anun 21 . 4 . 1340 500 Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
» 13 . 1 2 . 1935 2864 Turist gemilerinden alman resimlerden bazıların m affına ve bazıl 
» 31 . 7 . 1936 3057 Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanu nun 1 nei maddes 
» 31 . 7 . 1936 3058 Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanuna ek Kanun 
» 18 . 6 . 1947 5115 Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 neü maddelerinin 
»' 10 . 6 . 1949 5435 Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkınd 
» 30 . 6 . 1954 6426 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ki vergi muafiyet 

Kanun 

Hu. ve Sa, Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 



0 < _ > 0 0 0 0 w ı _ > 
O L O O K 5 L O O O O o ı r a o o ı r a o o o o o ıra ıra o o UJ o ıo o 

c o c o c o c o c o c o c ^ c o 

M H H H r t ri M H ri H ri H TH T f l O J t O N M C O N O 

• ı—I 

es 

S S 

c3 rH 

C3 < c g sit
a 

P 

rH 

«3 
M 
a 
(Ki 
^ N 

ff
u 

(3 

H 

• rH 
W> 

M 

ec
e 

O 

-£ 
o3 
M 

eö 
"S N 
2 

«4H 

eö 

EH 

a 
ı-l 

ü 
w 
** I 

r> 

i#ı eö 

rH 

d) 

o? eö J^ İD .fi 

<3 pp ğ w P 

=P 

T—I t — I C O O O ı — I H Oi N C O N M O O O O O O Û C î O O C \ ) C O ( M C O C < I C O T } { C 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 O O i O i O L O O O O O O i O i O O O O O k ö O i O O O O i n ı a u i n i n 

- * o î T ) i o 5 ' , * ^ t - ı > t > ^ ) i O ' < * ^ | x » ı o ı n ' * w ı n ' ^ ı n f f l t - cococococo 
O O O O O 
LO LO O LO lO 

ıH ri TH ıH C<J ı—I rH H H ri ri <N ri <N ri ri 

00 
co 

fi 

«1 

•g © 
3 rH 
a a> 

'öı eğ 9 Ö 
^ +J OM r-H 
O 3! cö cq 

I 
.S ö 
r ^ ! 

GC 

X 

ş f f l p g â P » e ^ 

rH 
: © 
«H 
o 

^ 
c3 

O C 0 r H K , 5 O r H t ^ t - t ~ 0 0 0 î O O C i C 5 O C T 5 r i O O ^ ' J 0 t . - M N « N N 

Ö 

<1 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
o ı r a o o o o o o o o ı r a o o o o ı r a ı r a ı r a o o ı r a o o w c c ı ^ î o ı > o > o î o t o ı > ^ ' ^ o ı n ı o ^ ^ T t < c p ı n c o M c o 

o o o o o o ıra ıra o o ıra co co ıra <P 

riririririCNJriri ririrH<MririC<lririri 

3 
Q 

03 

g ü 

C3 

W 

§ § 

. r H ~& 
«S 
fi 

£ 
^ " 
fi 

C3 cö CO © ı o C3 CD 

fi pq M ̂ O « $ 
eö 
fi 

O <M ri 00 t - x c ı c o o o e - O H û C 5 ( î ) O O o 
r-i r-i ' T-İ ı-i r-\ 

CO 0 0 M N M Cî N « C5 CO 
ri ri ri rH ri 



— 39 — 

u. 
14 
13 
11 
11 
14 
12 
13 
13 
14 

4 
6 

Memuriyetin nev'i 

Kortuyuou 
» 
» 
» 
» 

Transit Koruyucusu 
» » 
» » 
» » 

D©wiz NıaMt VaBi t a t a 
iBaşkaptanı 
Kaptan 

Aded 

5 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
1 
2 

1 
1 

Ücret 

250 
300 
400 
400 
250 
350 
300 
300 
250 

1 250 
800 

D. 

7 
7 
8 
9 
9 
9 

10 
8 
7 

11 
11 
12 

Memuriq 

Kaptan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gıemi Adamı 
» » 
» » 
» » 
» » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

700 
700 
600 
5£0 
600 
500 
450 
600 
800 
450 
400 
350 

D. 

11 
13 
12 
12 
12 
13 

10 
9 

10 

Me 

Gemi A 
» 
» 
» 
» 
» 

itlla 
ttlafıfar 
Doıktoır 
Telsizci 

Ydsûn 

Hu. ve Sa. Sağ. Gıı. Md. Bütçeli (S. Sayısı : 1296; 
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R - CETVELİ 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri hu foütçe için de uygulanır. 

©ölüm Madde 

13.000 

'14.000 

GİYİM - KUŞAM ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
13.160 Pratika ve nakil vasıtaları ile Tahaffuzhaneler ve Bakteriyoloji personeline verilecek lâ 

başlık, eldiven, kar gözlüğü, tabip ve tephirci iş gömleği. 

SAĞLIK OCAKLARI VE DİĞER SAĞLIK GİDERLERİ : 

14.796 Malzeme alım ve giderleri : 
'Tahaffuzlhanel'erde siihhi tedlbirlere tâ!bi tutulan yolcuların iaşe giderleri ile bunlardan vef 
rin muayeneleri için dışardan getirtilecek tabiplere verileeek ücret ve yol paraları, nakil v 

Aded 

237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar 

Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

1 ıStation "VVagon (Tenezzüh şase) 4 X 2 
1 Motosiklet (Triportör) 3 tekerlekli 

(Sağlık hizmetleri kontro 
ISağlık hizmetleri kontro 

Hu. ve. Sa. 'Sağ. 'Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 
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T - CETVELİ 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre kullanılmakta olan taşıtlar cetvel 

Adedi Cinsi Markası Modeli Şase No. Motor 

'1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
!1 
1 

Binek arazi 
Binek arazi 

[Binek arazi 
Kaptıkaçtı 
Kaptıkaçtı 
Motorbot (Gürsan) 
Motorbot (Kaçar) 
Motorbot (Mersin) 
Motoıibot (Boğaziçi) 
Motorbot (Marmara) 
Motorbot (Çanakkale) 
Motorbot (îzmir) 
Motorbot (Karaklöy) 
Motorbot (Büyükdere) 

Jeep Willys 
Jeep Willys 

Land - Rover 
Wolks - Wagetn 
Wolks - "VVageoı 
General 'Motors 
ıBolinder 
iBolinder 
General Motors 
Rus mamulâtı K. :55i 
ıGeneral -Motors 
General iMotors 
General Motors 
General 'Motors 

Hu. ve Sa. Sağ. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1296) 

1953 
1953 

1960 
1962 
1962 
71/V 

26684 
26054 

Seri : 
144005252 

940560 
940316 

İst. T.Ş 
1 

1510 
67 
67 

7/C 

RH 
71/E 
71/C 
71/E 
71/2 — RH 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1970 YILI 
Karayolları Genel Müdürlüğü 





Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu ta 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /15 ) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 1 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 923/9366 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanla 
29 . 11 1969 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı bütçe k 
rısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman 

Başba 

Karayolları Q. Md. Bütçesi (S. SayiKi : 1300) 
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11 E R E K Ç E 

(A / l ) Cari harcamalar 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar : 

5539, 6387, 107, .108 ve 067 sayılı kanunlara göre; 

Merkez : 
Kanuni kadro 2 936 400 
«L» cetveli 1 336 800 

1 599 600 
% 35 karşılığı 348 000 

İller : 1 947 600 
Kanuni kadro 6 832 800 
«L» cetveli 3 155 400 

3 677 400 
% 35 karşılığı 844 000 

4 521 400 

6 469 000 

(156 000) lira tasarruftan sağlanacaktır. 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 

819 sayılı Kanunla ödenecek yardımlar karşılığı tekMf edilmiştir. 
12.210 Hizmetliler ücreti : 

Merkez : 

Karayolları G, Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 



o 

^ o co 
LO 
T—i 

"# 
ı—1 

O 05 
O C~ 
rH O Î 

CO 00 
[ - LO 
05 CO 
rH 

O i 
t -
o 
LO 

co co 
(M 

' • — s 

o o 
ı—l 

Sa
yı

sı
 

n3 
<1 

co o o 

uı 

O ı 

CO 

!* 

t -
co 

fi 

o o 
CM 

CO 

O o co 
LO 
0 5 
LO 

t -
oo 

oo 

rr! <y 

co o? co 
C5 S C5 

r l - H H 

:0 
&JO 

ar
a 

r3 
ft 
cu 
w 
o -M M ^ 

LO 
CO 

^ 
cu 

'(V 
rO. 
c3 
İM 
d; 
^ 

LO 
O i 

co 
o 

o o 
LO " * 
^ T—I 

^ 

•a 

o o 
LO O 
LO OO 

LO C5 
• ^ co 
05 "* 

LO ^ 

•M rö 

r̂ H 

S 
<û 
^ c3 

ro 

g 
CD 

^ eö 
PQ 

S_ı 

S =2 
Ö 

s Ol 
fH 
eâ 
« 

S 
<£> 
*H 
eö 
PQ 

§ 
ı—I 

cö 
*-ı 
CÖ 

eö 

LO 
CO 

$R 

•S 
1 



— 6 — 

Madde 

12.271 Devlet yolları bakımı teknik personel ücreti : 
Makina, trafik, yol, asfalt ve köprü bakımı hizmetlerinde çalışan teknik personelin ücr 

12.272 İl ve köy yolları bakımı teknik personel ücreti : 
11 ve köy yollarında bakını ve idame işlıcrinde çalışan teknik personelin yevmiyelerini k 

12.280 İşçi ücretleri : 
İşçilerin yevmiye ve toplu sözleşmeye göre verilmesi lâzım gelen, ödenekleri karşılamak ü 

12.310 Çocuk zammı : 
o656 sayılı Kanuna tabi memurların çocuk zamlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir 

12.320 Doğum yardımı : 
Merkez ve bölgeler teşkilâtında çalışan maaşlı memurlar ile barem içi hizmetlilerin (-ocu 
miştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
3656 sayılı Kanuna tabi memurların ölüm yardımlarını karşılamak üzere teklif edilmiş 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 9 ncıı maddesini tadil eden 7351 sayılı Kanun uyarınca hazırlanıp 
ve '6/1214 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan, ledavi masrafları Yönetmeliğine göre y 
teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Maaşlı memurlarla avukatların yakacak zammını karşılamak üz,ere teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları ile 7236 sayılı Kanunun 7 
ğına ödenecek emekli kesenekleri karşılığı olarak 
12.110 Aylıklar 6 313 000 
12.210 Hizmetliler ücreti 16 503 195 

22 816 195 
22 816 195 X % 14 = 3 194 267 lira isede geçen yıl 'bütçe ödeneği göz önünde tutularak 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Geçici hizmetliler Devlet yolları bakımı teknik personel, il ve köy yolları bakımı teknik 
ve prim karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Madde 

Fazla çalışma ücreti : 
Fazla .çalışma ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
Kasa tazminatı : 
7339 sayılı Kanuna göre verilmekte olan kasa tazminatı fiilî ödemelere göre hesap edilmiş 
Yabancı dil ikramiyesi : 
[Maddeyi muhafaza için (1) lira teklif edilmiştir. 
Temsil ödeneği : 
5027 ve 7237 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken Genel Müdürlük temsil ödeneğini kar 
(Sürekli jgiördv yollukları : 
Bölgeler idari ve meslekî perso nel ihtiyacı henüz karşılanamamıştır. Buralara sağ lanacak perso 
lerarası nakli zaruri olacak personel daimî yolluğu olarak teklif edilmiştir. 
Geçici görev yolluğu : 
Bölge avukatlarının dâvaları takip etmek üzere dâva mahalline, ayniyat ve ambar memur 
kini, Murakabe Kurulu personelinin taşra teşkilâtının denetimini ve diğer idari elemanların a 
cakları tetkikleri karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici (görev yolluğu : 
Amerika ve Avrupa memleketlerinde yol mevzuundaki teknik gelişmeleri te tkik etmek ve 
maksadiyle O. C. G-. D. AİD yardımından, 
Zemin stabiliz'asyonu, heyelanlar, asfalt betonu, ilkel gerilmeli beton yol makinaları ve köp 

, mize gelmesi muhtemel olan ecnebi mütehassısların yurt içi yolluklarını karşılamak üzere te 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince arazi üzerinde seyyar olarak bakım 
tazminatlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.817 Yol maMna bakımı geçici görev yolluğu : 
Bakım işlerinde çalışan yol ve makina ve sanat sınıfı personelinin bakım faaliyetinin gerekt 
rilecek yolluklarını karşılamak için teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
1970 malî yılında merkez ve bölge teşkilâtında açılacak kurslara katılacakların yolluk ve ye 
edilmiştir. 

Kaıpyolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde 

12.841 Tedavi yolluğu : 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini değiştiren 7351 sayılı Kanun gereğince çıkarılmı 
hükümleri uyarınca tedavi için bulundukları yerlerden sağlık müessese ve merkezlerin 
mini olarak teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Tekniğin son gelişmelerini en ileri memleketlerde görüp tetkik etmek maksadiyle dış me 
ceklerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere 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 : 
•1970 malî yılında program gereğince iştirak edilecek kongre ve konferanslara iştirak 
teklif edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Yurt dışı kurs yolluğunu karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
1970 malî yılında Malzeme Ofisinden alınması lüzumlu kırtasiye ihtiyaçlarını karşıla 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Baskı için temin edilecek kâğıt ve bastırılacak idari formaların masraflarım karşılamak 

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 kar 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
1970 malî yılı merkez ve bölgeler yakacak ihtiyacını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Giyim eşyasi verilmesi gereken personelin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edi 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
13.110 - 13.180 maddelerdeki ödenek yetersizliği hallerinde ihtiyaçlar bu maddeden kar 

13.210 Su giderleri : 
Teşkilâtın içme ve şehir suları ihtiyacı için teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Mü. Bütçesi (8. Say IKI : J300) 
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Bölüm Madde 

13.220 Temizlik giderleri : 
Teşkilâtın temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Genel Müdürlük, bölgeler ve makina İkmal Grup Şeflikleri aydınlatması ile ilgili ihtiyacı kar 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.280 maddelerdeki ödenek yetersizliği hallerinde ihtiyaçlar bu maddeden karşılana 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Merkez ve bölgeler ile makina ikmal grup şefliklerinin posta ve telgraf gi derleri karşılı 

13.420 Telefon giderleri : 
Genel Müdürlük, bölgeler, Makina Grup Şeflikleri telefon giderlerini karşılamak üzere teklif 

13.610 Kira bedeli : 
Genel Müdürlük teşkilâtı ile (bölgelerde kira ile tutulan binaların sözleşmeleri gereğince yap 
teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Yangından korunma giderleri : 
Yangından korunma giderleri olarak teklif edilmiştir. 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Dâvaların takip ve intacı için lüzumlu hare, resim, vergi, hakem ve bilirkişi ücretleri, ilâm v 
tilen giderleri ile 341 sayılı Kanun gereğince 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 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği güderler 
Maddeyi muhafaza için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
1970 malî yılında merkez ve bölgeler teşkilâtında açılacak kursların giderleri karşılığı olarak te 

14.520 Burs giderleri : 
Genel Müdürlüğümüz adına teknik üniversite ve teknik okullarda halen 100 öğrenci mevcut 
burs, yılda (50) lira da tedavi masrafı olmak üzere, 
350X12=4 200 
4 200 + 50 _j_ 400=4 650 lira 1 öğrencinin yıllık masrafı. 
100 öğrencinin 4 650X100=465 000 liraya ihtiyaç varsa da (5 000) lira noksanı ile teklif edi 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 



— 10 — 

Bölüm Madde 

14.530 

14.550 

16.000 16.370 

16.390 

16.410 

16.710 

16.720 

16.842 

Dış ülkelerde okutulan öğrenci giderleri : 
•Amerika ve Almanya'da öğrenim yapan öğrencilerin tahsisatlarını karşılamak üzere 
Staj ve öğrenim giderleri : 
Staj ve öğrenim amaciyle yurt dışına gönderilecek personelin giderlerini karşılamak 
iç fuar ve ©ergiler giderleri : 
1970 yılında Genel Müdürlükçe iştirak edilecek fuar ve sergilerin giderleri karşılığı o 

Propaganda ve tanıtma giderleri : 
Karayolları faaliyetlerini tanıtmak üzere yapılacak propaganda giderleri ile yol çalı 
tertip edilecek gezi giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir'. 
Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
Maddeyi muHıafaza için (1) 'lira teklif edilmiştir. 
Temsil giderleri : 
'Genel 'Müdürlüğün kurum ve derneklere yapılacak yardımlar karşılığı olarak teklif 
Ağırlama giderleri : 
Genel Müdürlüğün ağırlama masraflarını karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
Bakım ve malzeme giderleri : 
Yol baikımı 45 500 000 
Bitümlü kaplama bakının .10 000 000 
Köprü bakımı 1 '500 000 
Trafik 10 OOÖ 000 

67 000 000 lira teklif edilmiştir. 

16.843 yönetim giderleri 
Yol bakımı 
'Köprü bakımı 
Trafik 

5 507 000 
43 000 

450 000 

6 000 OOÖ lira teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde 

16.844 ıSel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde meydana gelecek yol ve köprü arızalarının giderilme 
Önceden kestirilmesi mümkün olnuyan âfetler idolayısiyle husule gelecek yol ve köprü arıza 
miştir. 

16.845 Çeşitli giderler : 
Traifik, yol bakımı., köprü bakımı, bitümlü kaplama işleri çeşitli giderleri karşılığı olarak 

16.851 Makine ve teçhizat onarımı ve satmalımı : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

16.852 Makine ve teçhizat yedek parça ikmali : 
Atelye sarf .malzemesi yedek parça ve atelye müşterek malzemesini karşılamak üzere teklif 

16.853 Bakım ve malzeme giderleri : 
Atelye, tamirhane ve tesislerin işletme giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.854 Yönetim giderleri : 
Makine bakımının gerektirdiği yönetim giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.855 Çeşitli giderler : 
Genel Müdürlüğümüz emrinde bulunan ve demiryolları üzerinde çalışan 103 aded asfalt v 
rafından yapılan tamir ve bakım masraflarını karşılamak için teklif edilmiştir. 

16.861 Bakım ve idame giderleri (İl yolları) Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle sarf edilecektir : 
Karayollarına devredilmiş bulunan il yollarının ve köprülerinin balomı ve idame giderlerin 

16.862 Bakım idame giderleri (Köy yolları) dağıtım şekli hakanlıkça teshit edilir : 
Bakım ve idame giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 



Bölüm Madde 

21.000 21.541 Etüd ve proje giderleri 

Araştırma 
Keşif ve şartnam'e 
Köprü ve etüt ve proje 
Özel köprüler 
Plânlama 
Yol etüt ve proje 
Özel yollar 
Maliyet 
Elektronik hesap makina. 
Şehir ulaşım etütleri 
Merkez çeşitli proje ihalele 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

Kontrollük 
Çeşitli Proje ve 

Malzeme Yönetim gider giderleri 

2 500 000 
20 000 
80 000 
20 000 
950 000 

1 200 000 
50 000 
20 000 
600 000 
60 000 

100 000 
5 000 
15 000 
5 000 

125 OOO 
31.0 000 
20 000 
5 000 
5 000 
10 000 

100 000 
5 000 
15 000 
5 000 

110 000 
210 000 
30 000 
5 000 
5 000 
15 000 

5 500 000 + 600 000 + 500 000 i 6 800 000 = 1 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde 

Kontrollük 
Çeşitli Projeve 

Malzeme Yönetim gider giderleri 

Teknik personel ücretleri : 
Araştırma 
Keşif ve şartname 
Köprü etüt ve proje 
Özel köprüler 
Plânlama 
Yol etüt ve proje 
Özel yollar 
Maliyet 
Elektronik hesap makinaları 
Şehir ulaşım etütleri fen heyeti 

5 

1 

1 
6 

16 

000 000 
450 000 
100 000 
300 000 
750 000 
300 000 
400 000 
300 000 
350 000 
250_ 000 

200 000 
21.543 Teknik personel geçici ıgörev yollukları : 

Devlet yolu etüt ve proje hizmetleri geçici görev yolluğu iein (900 000) lir a teklif edilm 
21.545 işçi ücretleri : 

Devlet yolları etüt ve proje işçi ücretleri olarak (23' 500 000) lira teklif edilmiştir. 
21.561 Etüt ve proje giderleri: 

İl yolları etüt ve proje giderlerine sarfedilmek üzere (100 000) lira teklif edilmiştir. 
21.562 Teknik personel ücretleri : 

İl yolları çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılamak üzere (2 320 000) lira tekli 
21.563 Teknik personel geçici görev yolluğu : 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan il yollan etüt ve proje hizmetleri geçie 
(80 000) lira teklif edilmiştir. 

21.565 işçi ücretleri : 
İl yolları etüt ve proje işçi ücrotleni olarak (2 500 000) lir;a teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 



— 14 — 

Bölüm Madde 

21.571 Etüt ve proje giderleri : 
Etüt ve proje gidenleri için (1 000 000) lira teklif edilmiştir. 

21.572 Teknik personel ücretleri : 
Köy yollarında çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılatmak üzere (3 000 000) l 

21.573 Teknik personel geçici görev yolluklara : 
Köy yolları etüt ve proje hizmetleri geçici görev yolılnğn karşılığı olarak (150 000) lira te 

21.575 İşçi ücretleri : 
Etüt ve proje işçi ücretleri olarak (2 900 000) lira toklu' edilmiştir. 

22.000 22.541 Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri ve büyük onarım giderleri : 
Emanet İsler 

Yol yapımı, onarımı ve şehir geçişi eni 
Bitümlü kaplama yapımı ve onarımı 
Köprü yapı ve onarımı 
Tesis yapımı ve onarımı 
İstanbul çevre yolu ve Boğaziçi köprüsü 

Toplam 

(*) (50 000 000) lirası proje kredisi karşılığı olup nakden harcanamaz 
22.542 Teknik personel ücretleri : 

Yol yapımı, onarımı ve şehir geçişleri 11 500 000 
Bitümlü kaplama yapımı ve onarımı 3 700 000 
Köprü yapımı ve onarımı 3 640 000 
Tesis yapıımı ve onanımı 2 000 000 

İhaleli 
işler 

1351 000 000 
27 000 000 
18 000 000 
10 000 000 

190 000 000 

Malzeme 
, alnnıı 

39 730 000 
3 000 000 

11 270 000 
3 000 000 

57 000 000 

Akaryakıt; 
alımı 

53 000 000 
8 000 000 
5 000 000 

66 000 000 

3 

3 

20 840 000 
22.543 Teknik personel geçici görev yollukları : 

Devlet yolları yapımı ve onarım işlerinde çalışan teknik personelin geçici görev yolluk 

Karayolları G. MJd. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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22.545 İşçi ücretleri : 
Yol, köprü, tesis, yapımı, şehir geçişleri ve büyük onarım giderleri işçi ücretleri iç in (203 000 

22.561 Yol, köprü, tesis yapımı ve şehir geçişleri ve büyük onarım giderleri : 

İhaleli 
işler 

1 000 000 
14 000 000 

15 000 000 

Emanet İşler 
Malzeme Akaryakıt 

alımı alımı 

10 500 000 
500 000 

4 000 000 

15 000 000 

1 

2 

3 

12 950 000 
1 450 000 

600 000 

15 000 000 

000 000 
50 000 

550 000 

600 000 

As 
al 

2 

2 0 

Yol yapımı ve onarımı ve şehir 'geçişleri 
Bitümlü kaplama yapımı ve onanımı 
Köprü yapımı ve onarımı 

22.562 Teknik personel ücretleri : 
Yol yapımı, onarımı ve şehir geçişleri 
Bitümlü kaplama yapımı ve onarımı 
Köprü yapımı ve onarımı 

22.563 Teknik personel geçici görev yollukları : 

İl yollan yapı ve onarım hizmetleri geçioi görev yo'lluğu karşılığı olarak (300 000) lira tekli 
22.565 İşçi ücretleri ; 

YoL köprü, tesis yapımı ve şehir geçişleri ve büyük onanım hizmetleri il yolları işçi ücretl 
teklif edilmiştir. 

22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri : 
İhaleli işler 15 000 000 
Emanet isler 3 500 000 

18 500 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde 

22.572 Teknik personel ücretleri : 
Köy yollarında çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılamak üzere (7 500 000) 

22.573 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Köy yolları yapımı ve onarım işlerimde çalışan personelin geçici görev yolluklarını karş 
tir. 

22.574 Köy yollan yapımı (Dağıtım şekli aynî ve nakdi olarak Köy işleri Bakanlığınca tesbit 
Köy yolları yapımına Ivöy İşleri Bakanının onayı ile dağıtılmak üzere (147 000 000) l 

22.575 İşçi ücretleri : 
Köy yolları yapım ve onarım hizmetleri işçi ücretleri olarak (22 000 000) 1ın a teklif; ediL 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım gid erleri : 
Turistik yolların yapı, tesis ve büyük onarım giderleri için (20 6o4 000) lira. tel! lif edil 

22.612 Teknik personel ücretleri : 
Turistik yollarda çalışan teknik personelin ücretlerini karşılamak için (250 00(t ) liıra 

22.613 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Turistik yollarda çalışan teknik personellin geçici görev yolluğu karşılanmak, üzere (25 

22.615 İşçi ücretleri : 
Turistik yollarda çalışan işçilerin ücretleri olarak (1.11 000 000) lira teklif edilmiştir. 

23.000 23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Merkez atölyesi döner sermaye 11 000 000 
Proje kredi masrafları 5 000 000 
Dış memleketlerden yedek parça alımı 32 000 000 
Yurt içi imalât yedek parça alımı 38 000 000 
Yerli (imalât 10 000 000 
Malzeme ve yönetim giderleri 4 150 000 
Proje kredisi karşılığı 10 000 000 

110 150 000 
23.543 Teknik personel ücretleri : 

Makinia servisi teknik personeli nün ücretleri karşılığı olarak (1.0 000 000) lira teldi T edi 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde 

23.544 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Makina hizmetleri teknik personel geçici görev yolluğunu karşılamak üzere (350 000) lira 

23.545 İşçi ücretleri : 
Makina hizmetlerinde çalışan personelim işçi ücretleri olarak (67 000 000) lira teklif edilmişti 

23.561 Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Yedek parça ikmali için (16 650) lira teklif edilmiştir. 

23.563 Teknik personel ücretleri : 
İl yolları hizmetlerinde çalışan) teknik personelin yevmiyelerini karşılamak üzere (2 250 000 

23.564 Teknik personel geçici görev yollukları : 
İl yolları makina hizmetleri 'geçici görev yolluğu olarak (100 000) lira teklif edilmiştir. 

23.565 İşçi ücretleri : 
İl yolları makina hizmetlerinde çalışan personelin işçi ücretleri olarak (15 000 000) lira tek 

23.571 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Proje kredisi 15 000 000 
Yedek parça ve (avadanlık 33 000 000 
Program (kredisi karşılığı alınacak makina bedeli 10 000 000 
Makina atomları için 10 000 000 
Nakliye ve gümrük masrafı 10 000 000 
Takım tezgâh 2 000 000 

80 000 000 
23.573 Teknik personel ücreti : 

Köy yolları makina hizmetlerinde çalışan teknik personelin yevmiyeleri karşılığı olarak (6 
23.574 Teknik personel geçici görev yolluklara : 

Köy yolları makina hizmetlerinde çalışan personelin geçici görev yolluklarım karşıiliaimak üzere 
23.575 İşçi ücretleri : 

Köy yolları m&Mna hizımetlerin de çalışan personelin işçi ücretleri olarak (5 000 000) lira te 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde (A/3) Sermaye teşkili ve transferler 

32.000 32.110 Kamulaştırma ve satınaüma bedeli : 
Devlet ve il yolları kaımulaştınm ası için teklif edilmiştir. 

32.120 istanbul Çevre yolları ve Boğaziçi köprüsü kamulaştırma ve satmalma bedeli : 
İstanbul çevre yolları ve Boğaziçi Köprüsü kamulaştırma ve satmalma bedelleri karşı 

34.000 34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî prodüktivite merkezine ödenecek aida 
Millî prodüktivite merkezine ödenecek aidatı karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası kurum ve derneklere 1970 ımalî yılında üyelik aida 

35.000 35.210 % 1 ek karsakları : 
Aylıklar 6 313 000 
Hizmetliler ücreti İÇ 503 195 

22 816 195 x % 1 

35.220 Emekli ikramiyesi (Bu ödeneği ihtiyacı nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkili 

Emekliye ayrılacakları (muhtemel olanların işlenilenini karşılamak üzere teklif edilmiş 
35.230 Sandık yönetim giderleri : 

Sandık yönetim giderleri olarak; 1970 malî yılı içinde Emekli Sandığına ödenmek üzere t 
35.240 Diğer ödemeler : 

55 den eksik yaş farkları ve ölüm tazminatlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
35.360 Sigortaya ödenecek genel yönetim primi : 

Maddeyi muhafaza içiîı (1) lira teıklif edilmiştir. 
35.710 Mahdut Mesuliyetli Karayolları Kredi ve istihlâk Kooperatifi memur ve hizmetliler öğl 

Başbakanlığın ve Maliye Bakanlığının yazılarına g'öre Ankara merkezindeki ımeımuıiarm 
miştir. 

36.000 36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine geçen, yıllar borçları : 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Diğer geçen yıllar borçlarını ödemek üzere teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı .- 1300) 
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Bölüm Madde 

36.400 ilâma bağlı borçlar (bu ödeneği ihtiyacı nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
İstimlâk ve tazminat dâvaları ile fiyat değişimi, sözleşme ihtilâflarının mahkemelere inti 
larda borcun karşılık tertibinin bulunmaması halleri karşısında borcun bu maddeden öden 

36.500 istikraz ödemeleri (Konsolide borç) : 
Westinghouse firmasına ve Aılman Mühimmat kredisine ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

36.600 Geri verilecek paralar : 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ve 74 ncü maddelerime göre geri verilecek paraların 

36.720 Avrupa iskân fonundan temin edilen kredinin yıllık faiz karşılığı : 
Avrupa İskân fonundan temin edilen kredinin yıllık faiz karşılığını karşılamak üzere tekl 

36.910 Amerikan teknik yardımları karşılığı geçici hesabı : 
Maddeyi muhafaza için (1) ıliıra teklif edilmiştir. 

36.920 5582 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar karşılığı : 
Maddeyi muhafaza için (1) liıra teklijf edilmiştir. 

GELİR GEREKÇESİ 

1. Karayolları Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarından temin edeceği gelir karşılığı olarak 62.110 ncu 
sine (150 000) lira, 62.120 nci «Kiralar ve taşınır değerler g-elirleri» maddesine (900 000) lira, 62.200 ncü ta 
(3 900 000) lira, 63.220 nci «müteahhitlerden alınacak 'gecikme cezaları» maddesine (800 000) lira, 63.390 n 
(10 000 000) lira 63.400 ncü «Bağışlar» maddesine (1) iira, 63.500 ncü «Gelir kaydolunacak teımıinat akçeler 

2. 72.100 ncü «Hazine yardımı» maddesine (1 790 400) lira, 72.200 ncü «Proje kredisi karşı İlıkları» ma 
«5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden almacaik paralar» maddesine (450 000 000) liira 
nakit» maddesine (15 000 000) ılira teiklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı • 1300) 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

'GİRİŞ 

'Karayolları Genel Müdürlüğünün 1970 malî yılma ait bütçe tasarısı zaman ve imkân ölçüsün a e son 
larımızdan incelenerek durum aşağıdaki bölümleıde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma K 
esaslara göre özet halinde arz ve izah olunmuştur. 

I - BÖLÜM 
Hizaniötin niteliği ve yerine getirme şekli 

1. Kuruluş : 

(Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5539 sayılı Kanunla kurulmu 
1950 yılından bugüne kadar memleketimizin ekonomik gelişmesine paralel olarak Karayolları hizmet 

hizmetlere cevap verebilmek üzere, mevcut teşkilât kanununun tadil edilmesi icabetmektedir. 

2. Teşkilât : 
Karayolları Genel Müdürlüğü, görevlerini yürütebilmek üzere, aşağıdaki şekilde teşkilâtlanmış nr (Şe 

A) Merkez Teşkilâtı : 
1 Genel Müdür 
3 Genel Müdür Muavini 
1 Savunma Sekreterliği 
7 Daire Başkanlığı 

18 Fen Heyeti Müdürlüğü 
1 Hukuk Müşavirliği 
1 Murakabe Kurulu 
1 Muhasebe Müdürlüğü 
1 Personel Müdürlüğü 
1 Organizasyon - Metot Müdürlüğü 
5 Şube Müdürlüğü 
1 Merkez Atelyesi. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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B) Taşra Teşkilâta : 

17 Bölge Müdürlüğü 
106 Şube şefliği 

2 Makina ve ikmal grup şefliği 

C) Personel dunumu : 

Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilâtında halen: 

1 322 Aded Teknik Personel 
345 » Teknisyen 

1 258 » İdari personel 
27 431 » Daimî işçi 

30 356 » (Toplam) personel olup ayrıca mevsimlik ihtiyaca göre değişen 4 000 ilâ 16 000 aded muvak 

3. Görevleri : 
Halen, 35 230 Km. si Devlet yolu, 24 390 Km. n il yolu olmak üzere, toplamı 59 620 Km. olan Devlet ve il 
a) Ekonomik ve teknik etütler yaparak yol ağlarını tesbit etmek, öncelik sıralarına göre uzun ve kısa 
b) Programa giren yol, sanat yapıları ve köprülerin tatbikat projelerini yapmak, 
c) İhale ve emanet usullerine göre yol, sanat yapıları ve köprü inşaatlarını gerçekleştirmek, 
d) Mevcut yol ve tesislerin devamlı olarak bakım ve onarım hizmetlerini yapmak, 
e) Yolların emniyetle kullanılması ve korunmasına ait esas ve kaideleri tesbit etmek, yürütmek ve trafik 
Karayolları Genel Müdürlüğünün esas görevlerini teşkil eder. 

II - BÖLÜM 

Hizmetin gelişmesi 

Karayolu ulaşımına ait bâzı istatistik bilgiler (Tablo 15, 16, 17 ve 18) de gösterilmiştir. 
1. ikinci 5 Yıllık Plân döneminde Karayolları : 
İkinci 5 Yıllık Plân döneminde, 119 milyar liralık genel yatırımdan Karayolları Genel Müdürlüğü eliyl 

tahmin edilmektedir. 
(6) milyar Tl. lık Karayolu yatırımı, mevcut şebekenin fizikî ve geometrik standartlarının yükseltilmesi 

yol uzunluğunu artırmak için gayret sarf edilecek ve Devlet yollarının öncelikle asfaltlanmasına çalışılacak 
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Genellikle İkinci Beş Yıllık dönemde faaliyetler aşağıdaki işlere teksif edilecektir : 
a) Anaistikamet yollarında noksan, kopuk ve kesik kesimleri ikmal etmek, 
b) Yolu olmıyan ilçe ve bucaklara sosyal karakterde yol götürmek, 
c) Trafik tıkanıklığı arz eden, taşıma kapasitesi günde 4 000 - 5 000 olduğu halde, günde ortal 

arasında ekspres yol inşa etmek, 
d) İstanbul çevre yolu ve Boğaz köprüsünü inşa ederek hizmete açmak, 
e) Dar boğaz şeklini alan Adana - Pozantı arasındaki yolun yeni güzergâhını tesbit etmek, proje 

geçmek, 
f) Turistik önemi haiz yolları inşa etmek, 
Bunlar, İkinci Beş Yıllık Plân ile Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmiş başlıca hedeflerdir. 
2. Devlet ve il yolları : 

A) Devlet yolları : 
Karayolları ağının esasını teşkil eden Devlet yolları Bakanlar Kurulunun 12 . 8 . 1903 tarih ve 0/ 

tesbit edilmiştir. Yeni yapılan yollar ve varyantlar dolayısiyle Devlet yolları ağının uzunluğu halen 
1969 takvim yılı sonu itibariyle Devlet yolları ağının 31 489 Km. si her türlü hava şartlarında tra 
iSatıh cinslerine göre ise, 

Beton yol 27 Km. 
Parke yol 149 Km. 
Bitümlü kaplama yol 15 715 Km. 
Kırmataş ve stabilize yol 16 246 Km. 
'Toprak yol 1 950 Km. 
Geçit vermiyen 1 143 Km. 

'Toplam 35 230 Km. 

İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerinde de belirtildiği üzere, karayolları, ekonomik şartlara, turizme, t 
•verebilecek geometrik ve fizikî standartlara göre yapılmakta ve onarılmaktadır. 

Devlet yolları ağının tamamının her türlü hava şartlarında açık hale getirilmesine çalışılmaktad 
Projeli olarak inşa edilen Devlet yollarının yıllara göre uzunluğu (Tablo 4) de gösterilmiştir. 
a) Anaistikamet yolları : 
Devlet yollarımız içinde önemli bölge ve il merkezlerini birbirine bağlıyan ve yurdu bir baştan d 

ları» demekteyiz. Yurdun ekonomik, sosyal ve askerî ihtiyaçları yönünden tespit edilen bu şebeke, ba 
göre yapılan ilâvelerle bugün 18 785 Km. ya yükselmiştir. 
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_ 23 — 

Yatırım programlarının tanziminde daima bu şebekeye öncelik verilmekte ve bu suretle biran evvel k 
asfaltlanmasına çaşılılmaktadır. Nitekim 1969 yılı yatırım programında yol yapımı ve onarımı için ayrılmış o 
254 milyonu anaistikametlere tahsis edilmiştir. 

Şebekenin satıh cinsleri itibariyle 1 Ocak 1970 durumu şöyledir. 
<<?/ 62 Asfalt, 11 700 Km. 
% 28 ıStabilizc, 5 345 » 
% 5 'Toprak tesviye 860 » 
% 5 Geçit vermiyen 880 » 

Toplam 18 785 » 

Geçit vermiyen yolların büyük bir kısmında halen muvakkat bağlantılarla geçit sağlanabilmektedir. 
Görüldüğü gibi, kaplama cinsleri itibariyle bu yol ağının oldukça iyi bir duruma geldiği söylenebilir. 
Bugünkü trafik şartlarının gerektirdiği geometrik ve fizik standartlar bakımından şebekenin 1 Mart 1969 
!% 47 si yeterli 8 986 Km. 
'% 17 si inşa halinde 3 114 Km. 
f/c 36 sı yetersiz 6 685 Km. 
İnşa halindeki yollarla, inşaasına başlanmamış, fakat inşaası gerekli 9 799 Km. lik yol toplamının standardı 

dahil (12) milyar Tl. sı civarında ödeneğe ihtiyacımız olduğu anlaşılmaktadır. 

Ib) Ekspres yoüiar : 
Her sahadaki gelişmeye paralel olarak süratle artan trafik dolayısiyle Karayolları teşkilâtının karşısına 

de bâzı istikamet ve kesimlerde büyük hacımda trafiğin yüksek süratle ve emniyetle seyrine müsait ekspres y 
İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen Edirne - İskenderun ekspres yolu ile, bu anaistikametin bir parçası 

minin hallinde de önemli bir yeri bulunan) İstanbul çevre yolu ve Boğaz köprüsü projesi bu ihtiyaçtan doğm 
«Ekspres yol» tabiriyle genel olarak iik gidiş, iki geliş olmak üzere, asgari dört şeritli; gidiş - gelliş şe 

ayrılmış, tam veya kısmî erişme kontrollü yollar tanımlanmış olmaktadır. 
Bir yoldan, büyük hacımda trafiği yüksek hızlarla ve emniyetle geçirebilmek için, yola rastgele giriş çıkışl 

gelecek müdahaleleri önlemeye, yola giriş ve çıkışı belli noktalardan yaptırarak kontrol altına almaya erişm 
Bu konuda yaptığımız etütler; takriben 10 yıl sonra 2 500 Km. boyunda ekspres yol inşa edilmiş olmas 

lece anaistikamctlerin bugün için yeterli görülen 2 500 Km. lik bir kısmının da önümüzdeki 10 yıl zarfında 
gerekli paranın (20) milyar Tl. sı civarında olacağı hesaplanmaktadır. 
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B) 11 yollan : 
Karayolu ulaşım sisteminde Devlet yolları, il yolları ile, il yolları da köy yolları ile beslenir. Bu se 

temindeki mevkii önemlidir. 
1965 yılından itibaren Karayollarına devredilen il yolları ağının toplamı, 1969 yılı sonunda 24 390 
'Halen il yolları ağının 12 465 Km. si her mevsimde geçit verir durumdadır. 

Satıh cinslerine göre : 
Beton yol 2 Kın. 
Parke yol 58 Km. 

[Bitümlü kaplama ! 590 Km. 
Kırma taş ve Stabilize 13 469 Km. 
'Toprak yol 7 38.1 Kıtı. 
Geçit vermiyen 1 890 Km. 

Toplam 24 390 Km. dir. 

1. 1970 Ibütçe'sinin genel durumu ve 
1969 bütçesi ile mukayesesi : 

(A/ l ) Oari harcamalar 
(A/2) Yatırım har camiaları 
(A/3) Senmıaye teşkili ve transfer hareamja-
ıları 

III - BÖLÜM 

Yatırımlar 

Ödenek (1 000 Tl.) 
Yıllar 

1969 1970 

Değişim 

Miktar 

419 398 419 398 — 
988 850 1 265 909 277 059 

150 465 314 892 164 427 

% 

+ 28 

+ 109 

Topfllaimj •: 1 558 713 2 000 199 441 486 + 28 
Kiarıayoılları Gıemıel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe tasarı yatınımjları (Tablo 13 ve 14) te göstıeıralımjiştıiır. 

Not : Yukarıdaki yatırım harcamaları miktarlarına, turistik yollar ve "büyük "projeler dâhildir. 
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1969 yılında lihitiyacıımız olan cari harcamalar için (67) milyon TL, yatırım harcamaları için (217) milyon 
ödenek hesaba alınıp 1969 - 1970 bütçeleri mukayese edilirse, cari harcamalarda % 14 eksilme, yatırım harca 
olduğu görülmektedir. 

Millî gelir ve millî gelirdeki ulaştırma ve Karayolları gelirinin yıllara göre (Tablo 6) da, Karayolları Genel 
ödenekleri (Tablo 7) de ve 1969 bütçesinin ödenekleri ve 30 . 11 . 1969 gününe kadar harcama durumu (Tab 

2. Yatanm. harcamaları : 
Aşağıda 1969 yılı içim verilen ödenek rakamları programdan (ek ödemeksiz oılaralk) aynen alınmış olmak 

1969 yılı için talebedıilem (284) milyon Tl. ek ödemek verileceğine göre malî yıl somumda gerçekleşecek işl 
A) Devüıet yolları : 
a) Etüt ve Prıoj© : 
1970 yılı için ©tüt, plânlama ve proje işlerine (54 000 000) Tl. ayrılmış bulunmaktadır. Burnum (47 200 

yapılacak etüt ve proje hizmetlerime .sarf edilecektiir. 
(6 800 000) Tl. sı ise yerli ve yabancı firmalara yaptırılan mühim etüt ve proje hizmetlerine tefrik edilmi 
b) Yol yapım : 
Karayolları Grenel Müdürlüğü yol ve yolla ilgili hizmetlerdin bir kısmını emanet bir kısmını da ihale sureti 
Emanet çalışmalara aşağıdaki durumlarda müracaat edilmektedir. 
1. ıSosyal, ekonomik, turistik ve askerî sebeplerden dolayı a.cele hizmete arzı düşünülen yapım faaliye 
2. ıSadece geçit sağlama gayesi güdülen çalışmalarda, 
3. Metraj ve keşfi tam olarak yapılamıyam ıslah ve onarım faaliyetlerinde, 
4. Tabiî âfetler ve heyelan sebebiyle yollarda meydana gelem hasarlarım giderilmesinde, 
5. ıMütaahhit buıkımamıyam mahrumiyet bölgelerinde, 
6. Makimalı mütaahhit celbetmiyem küçük ve perakende işlerde, 
7. Asfalt kaplama ve yenileme işlerimde, 
8. Normal bakım ve kar mücadelesi faaliyetlerimde, 
9. Mevcut personel ve makina ile istenilen süre içerisinde yapılması kabil olan işlerde, 
Yukarda bahsedilen işler dışındaki yapım ve onarım, çalışmaları ihale suretiyle yürütülmektedir. 
ala) ihaleli yol yapımı : 
1969 yılında Devlet yolları devam eden ve yeni ihaleli yol yapım işleri için (143 820 000) Tl. ödenek ayrıl 
1969 yılımda devam eden ihaleli yol yapım olarak 21 işte çalışılmış, 251 Km. sanat yapısı, 212 Km. topr 

tır. Yeni ihaleli yol yapım programımda bulunan 5 işe ait projeler hazırlamamakta olup, 1969 malî yılı somuna 
şılmaktadır. (Tablo 9/A). 
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İhaleli yol yapım, faaliyetleri tamamen anaistikamet yolları üzerindedir. 
İzmit - Bursa istikametinde İzmplt - Yalova yolu, 
Bursa - Arnikana istikametinde Bursa - İnegöl, Kanlıpınar - Çnkurhisar yolları, 
İzımjir - Antalya istikametinde Yatağan - Muğla, Gökova ayrımı - Köyceğiz yolları, Arnikana - ZoMgaıi 

Mengen - Dervretk yolları; Arnikana - Samsun - Hopa istikametinde Of - Derepazarı, "Rize - Çayeli, Ardeşe 
Kars istikametinde Erzincan - Mutu, Aşkale - Ilıca yolları; Sivas - Malatya istikametinde Darende - A 
de Bitlis - Başkan - Takvam yolları inşaatına 1969 da ihaleli olarak devam edilmiş, 1970 yılımda da bu yo 

1970 yılında devam eden ihaleli yol yapımı iş]eni için (154 620 000) Tl. ayrılmış olup, bu ödenek 
işte çalışmalara devam edilecektir. 1970 yılı çalışmıaları sonucu 250 Km. sanat yapısı, 200 Km. toprak işl 

Buna ilâve olanak toplam uzunluğu 117 Km. olanı o aded yeni iş ihalelerini sağlamak amaeiylc progr 
içerisinde taahhüde bağlanacaktır. 

Bu ihalelerle : Ankara - Kastamonu, Giresun - Trabzon ve Sivas - Malatya gibi önemli istikametler 
Ibb) Emamıelt lilşller : 
Devlet yolları emanet yol yapım işleri için 1969 yıllında (134 900 000) Tl. ödeinelk verilmiştir. 
Bu ödenek 47 aded işte çalışılarak 475 Km. sanat yapısı, 694 Km, toprak işi, 803 Km. üsıtya])i yap 

anaistiıkamelt yolları üzerindedir. (Tablo 9/B). 
Detayı (Tablo 9/B) de görülen Devlet yolları emanet yol yapımı faaliyetleri yurdumuzun her lu rafı 

mit, Düzce - Akçakoca, İsımetpaşa ayr. - Safranbolu - Bartın - Amasra - İnebolu, Sinop - Alacanı, D 
Amasya, Çamlıbel - Sivas, Sürmene - Of, Derepazarı - Bize, Sümle - Hopa, Kanakurt - Kağızman - İğdı 
na'k - Uludere - Çukurca ayr., Sımak - öizre - Silopi - Irak Hd., Elâzığ - Maden - Kalcmdan, Siverek 
İskenderun - Belen - Antakya, Greırmece - İskilip, Ödemiş - Sarıgöl ayr., Bursa - Karacabey yollarındaki 

1970 yılında Devlet yolları devam eden ve yeni emanet yol yapımı işleri için (106 750 000) Ti. öd 
sanat yapısı, 400 Km. toprak işleri, 500 Km. üstyapı yapılacaktır. 

Evvelce inşaatına başlanmış olan Kanlıçay - Alaçam, Sürmene - Of, Derepazarı - Rize, Toprak kal e -
yılında ikmaline çalışılacaktır. 

c) Onarımlar : 
ıaa) Projeli onarım : 
Projeli onarım çalışmaları ile »mevcut yolların goometııiik ve fizikî standartlarını süratle yükselterek 

iş grupndur. Genel olarak bu tip çalışmalarla karayolu ulaşımında büyük faydalar sağlanmaktadır. 
1969 yılında (80 500 000) Tl. harcanarak 889 Km. sanat yapısı, 680 Km. toprak işleri, 1 308 Km. 
1970 yılında projeli onarım için (102 500 000) Tl. ayrılmış olup, bu ödenekle 900 Km, sanat yapısı, 

yapılacaktır. 
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1>b) Gteçüt loolarîmı : 
Geçit oınarımı çalışmalariyle yolların bâzı kesimlerinde geçidin iyileştirilmesi temin edilir. 1969 yılında d 

işleri içtin (15 350 000) Tl. ödenek verilmiş olup, bu ödenekle 315 Km. sanat yapısı, 317 Km. altyapı, 646 Km. 
9/D). 

1970 yılında ayrılan (16 800 000) Tl. ödenekle 300 Km. sanat yapısı, 300 Km, toprak işi, 600 Km, üstyapı i 
d) Ş e h i d i ıgeçişîıeri' : 
Yapılmakta olan Devlet ve il yolları ile halen trafiğe açılk yolların şehir geçişlerinin dar boğaz haline gel 

ları ile sıhhi bakımdan arzu edilmâyen problemler doğurduğu bir vakıadır. 

Bu problem, önemflnıe göne iki grupta mütalâa edilmektedir. 
1. (Standart olarak yapılan yolların üzerindeki şehir geçişlerini uygun standartta yapmak. 
Ancak bu çözüm son safha olup, istimlâk, proje ve inşaat bedellerinin yüksekliği doJayısiyle uzun zaman v 

mektedir. 
Bütçe imkânları ııisbetinde bir kısım şehiriçi geçişleri üzerinde bulundukları yolların ihaleleri ile birlikte el 
Örnek : (Bursa, İzmir, İstanbul v. s.) 
2. Mevcut şebeke üzerinde olup bugün için geometrik standartlarının ıslahına bütçe yetersizliği dolayısiyle 

çişlerinin hiç değilse toz ve çamurdan kurtarılması amacı ile yapılan hizmetlerdir. 
1969 yılında verilen (12 350 000) Tl. ile Devlet yolları üzerinde bulunan 23 aded il, 157 aded ilçe, 21 aded 

hir ve kasaba geçişinde asfalt, parke ve beton kaplama işlerinde çalışılmıştır. 
1970 yılında ayrılmış olan (10 400 000) Tl. ile 12 il, 87 ilce ve 4 bucak olmak üzere eem'an 103 şehir ve ka 

ton kaplama işlerinde çalışmalara devam edilecektir. 
e) Bitümlü kaplama yapım ve onarımı : 
1969 yılı içinde yatırım bölümüne (101 650 000) Tl. ödenek ayrılmış olup, yapım ve onarım olarak Devlet yoll 

Yapım (Km) Onarım (Km) 

Asfalt betonu 100 44 
Rodmiks — 45 
Penetrasyon makadam 32 
Bitümlü temel 82 136 
Sathi kaplama 1 309 426 

Toplam 1 523 651 
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1970 yılında bütçeye konan (132 000 000) Tl. ile aşağıda belirtilen işler yapılacaktır. 

Yapım (Km) Onarım (Kın) 

Asfalt betonu 80 70 
Eodmiks — G0 
Penetrasyon makadam 40 — 
Bitümlü temel 50 50 
Sathi kaplama 1 500 400 

Toplam 1 670 580 

Grünlük trafiği 100 ün üstünde olan yolların asfaltla kaplanması trafik emniyeti ve işletme masrafla 
trafik hacmi 100 ün üstünde olan Devlet yolları uzunluğu 25 000 Km. civarındadır. Bu sebeple ilk hed 
25 000 Km. ye çıkarmaktır. 

Bu hedefe süratle varılması için bütçe imkânlarının daha da artırılması gerekli görülmektedir. 
f) Tesis yapım ve onarımı : 
1969 yılında tesis yapım ve onarım işleri için (26 850 000) Tl. sarf edilmiş olup bu ödenekle Genel 

Bölge Müdürlüklerinde ilâve tesislerin yapımı ve onarımı işlerine ve ayrıca lüzumlu yerlerde bakım ev 
1970 Bütçesine konan (20 530 000) Tl. ödenekle devam etmekte olan işlerin bitirilmesine çalışılacaktı 
g) Köprüler : 
Devlet yolları ağında toplam uzunluğu 101 425 m. olan 2 920 aded 10 'nı, den büyük köprü mevcut 
Bunların 53 025 m. olan 1 370 adedi standartlara uygundur. 
Toplam uzunluğu 13 000 m. olan 400 adedi düşük standartta ve dar olmakla beraber bugünkü ihtiy 
Köprülerin, dar ve taşıma 'kapasitelerinin düşük olmalarından dolayı yenilenmesi gerekenlerin sayısı 

Bunlara ilâveten yeni varyantlar, alt ve üst geçitlerin temini dol'ayısiylc takriben 250 aded 7 6()() m-
Toplanı olarak 1 400 aded, 43 000 m. boyunda köprünün yapılması gerekecektir. 
Bunun için de (730 000 000) Tl. sına ihtiyaç vardır. 
aa) Köprü yapımı : 
Devlet yollarında ihaleli köprü yapımı için 1969 programında (18 850 000) Tl. konmuş olup toplanı 

ikmal edilmiştir. Emanet köprü yapımı için de (19 030 000) Tl. konularak, halen topllaım. tülü.2 148 m. ola 
Toplam olarak 1969 yılında Devlet yolları üzerinde 3 225 m. uzunluğunda 70 aded köprü inşaatı ik 
1970 yılında devam eden ve yeni ihaleli köprü yapımı için (22 000 000) Tl. ayrılmış olup bu ödenek 

köprünün yapımı ikmal edilecek. Toplam tülü 2 461 m. olan 70 aded köprü inşaatına başlanabilecekti 
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1970 yılında devam eden ve yeni emanet köprü yapımı için (24 150 000) Tl. ödenek ayrılmış olup bu öd 
aded köprünün yapımı ikmal edilecek, toplam tülü 692 m. olan 23 aded köprünün inşaatına başlanabilecekti 

b) Köprü onarımı : 
1969 yılında köprü onarımına (8 970 000) Tl. ödenek ayrılmış olup bu ödenekle hasara uğrayan köprüler 

yapılması ve tahkimat işlerinde kullanılmak üzere malzeme alınarak çeşitli köprülerde tabiiye, ıkardökon, p 
rımları yapılmıştır. 

1970 yılında bu hizmetler için (12 500 000) TL ayrılmış olup bu ödenekle yukarda bahsedilen işler yapı 
su taşkınlarından korunması, geçit temini, köprülerin onarım işlerine devam edilecektir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan köprülerin sayı ve uzunluğu yıllar itibariyle (Tablo 5) de göste 
h) Makina ve teçhizat : 
1. 1969 yılında makina ve teçhizat alımları onarımları için (209) milyon Tl. ödenek verilmiştir. Bunun 

maz kaydiyle proje kredisi ödemeleri karşılığı ayrılmıştır. 
Amerika Birleşik Devletlerinden temin edilmiş öten (15) milyon dolarlık son makina ve teçhizat kredisi 

lardan makinalann % 98 i teslim alınmış ve ihtiyaç yerlerine sevk edilmiş, % 2 si yurda gelmiş olup gümr 
ların ise % 48 i teslim alınmış, mütebaki,% 52 si 1970 yılının ilk yarısında yurda gelmiş olacaktır. 

2. 1970 malî yılı için yatırımlardan makina ve teçhizat için ayrılan ödenek (192) milyon Tl. dir. Bu m 
dileri için konduğundan nakden harcanamaz, (4 500 000) Tl. sı ise taşıt alımları için ayrılmıştır. 

Mevcut (96) milyon dolarlık makina parkımızın takriben 2/3 si yapım, 1/3 i bakım hizmetle rinde kullanıl 
Mevcut (96) milyon dolarlık: makina parkının (44) milyon dolarlık kısmı iktisadi ömrünü doldurmuştur. 

nilenmesi gerekmektedir. 
Bu yıl bütçe imkânları nedeniyle ihtiyacımıza göre yetersiz yedek parça temin edilebilmiştir. Mıeydana ge 

patılması gerekmektedir. Bütçemiz bu bakımdan kifayetli değildir. 
Bu yıl temin edilen yedek parçanın % 58 i yerli imalât olarak piyasadan karşılanmaktadır. 
1970 yılında yerli imalât yüzdesinin % 60 olacağı umulmaktadır. 
B) il Yolları : 
İl yolları ağında 1969 yılında yapılmış işlerle 1970 yılında yapılacak işler ve harcamalar aşağıda gösterilmi 
a) Etüd ve Proje : 
1969 yılı programına il yollarının etüd ve proje işleri için (5 065 000) Tl. konmuş, 1970 yılında ise bu h 

mıştır. 
b) Yol yapım ve onarımı : 
1969 programına yapım ve onarım için konulan (48 800 000) Tl. ile 1 363 Km. sanat yapısı 1 330 Km. to 

yapısının yapım ve onarımları yapılmıştır. 
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1970 yılında il yolları yapımı için (43 100 000) TL, onarım için (12 500 000) TL ayrılmıştır. 
Bu ödeneklerle il yollarının bir an evvel geçit verebilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara 
Her ne kadar il yollarında süratle yaz ve kış geçit sağlanması üzerinde durulmakta, ise de bu iş için 

tadır. 
c) Şehir içi geçişleri : 
1969 yılında şehir geçişlerine (6 400 000) TL ayrılarak 109 şehiriçi geçişinde çalışılmıştır. 
1970 yılında ele alınacak şehiriçi geçişleri için (4 600 000) Tl. ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekle devam 

hiriçi geçişinde çalışılacaktır. 
d) Bitümlü kaplama yapımı : 
1969 yılında programa konan (5) milyon TL ile 584 Km. sathi kaplama yapılmış, ayrıca 5 Kın. asfalt be 

mıştır. 
1970 yılında programa konan (7) milyon TL iLe 250 Km. sathi kaplama yapılacak ve 5 Km. sathi kap 

e) Köprüler : 
aa) Köprü yapımı : 
1969 malî yılında ihaleli il yolu köprü yapımına (15) milyon Tl. ayrılmış ve yıl içihde toplam uzunluğ 

edilmiştir. 
Emanet olarak ele alınmış olan köprülere (3 150 000) Tl. ayrılmış ve toplam uzunluğu 754 m. olan 2 
1970 Bütçesine il yolu köprüleri yapımı için (24 250 000) Tl. sı konmuştur. 
1970 yılında devam eden ihaleli işler için (14 200 O00) Tl. ve devam eden emanet işler için dö (5 050 00 
1970 yılında yeni ihaleli işler için (1 500 000) Tl. ayrılmış olup ,/bununla toplam uzunluğu yaklaşık olar 

mına başlanacaktır. 
Yeni emanet işleır için ise (3 500 000) 'TL ayrılmış olup 'bununla toplam uzunluğu yaklaşık olarak 30 
Ayrıca 1969 malî yılında Köy İşleri Bakanlığından alman tahsisatla köy yolu köprülerinin ihaleli iş 

uzunluğu 588 m. olan 12 köprü inşa edilmiş ve emanet köprü yapımına ise (1 65Q 000) TL ayrılmış ve 
betonarme köprü yapılmıştır. 

bb) Köprü onarımı : 
1969 yılında il yolu köprü onarımına (3 440 000) Tl. ayrılmıştır. Bununla, hasara uğrıyan köprüler o 

tahkimat işlerinde kullanılmak üzere malzeme satmalmarak çeşitli köprülerde onarım işleri yapılmıştır. 
f) Maîkina ve teçhizat : 
1970 yılında il yollarının yapım ve onarını işlerinde çalıştırılacak makina ve teçhizatın bütün giderleri 

maktadır. 
Karayolları Oenel Müdürlüğünce yapılan köprülerin sayı ve uzunluğu yıllar itibariyle (Tablo 5) de gö 
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c)Büyüik projeler : 
ikinci 5 Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen büyük ulaştırma projelerinden İstanibul Boğaz Kıöprüsü ve 

ökspres yolunun istanbul - izmit kesiminin inşaatı ve Pozantı - Adana kesiminin proje çalışmaları devam e 
a) îstaübul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu : 
Bu projenin etütlerine 1954 yılında başlanmış, 1956 da müte'ha'ssıs bir yabancı firma tarafından hazırlanan 

geçişinin de 1970 yılında yapılması tavsiye edilmiştir. 
Eaporda 1980 için tahmin edilen nüfus, motorlu taşıt sayısı, trafik hacmi ve ekonomik gelişmenin 1965 

yapımının bir an evvel ele alınması zaruretini ortaya çıkarmıştır. 
1968 yılında yeniden bir fizibilite etüdü yaptırılmıştır. 
Bu son etütlere göre : 
Boğaz köprüsü ve çevre yolunun ekonomik içrantabilitesi % 14,7 dir. Bu rantabilite bir altyapı projesi i 
Yalnız köprüden geçen vasıtalardan alınacak ücretlerle projenin tüm bedeli 1987 senesine (kadar % 7,5 fa 
Boğazı geçen vasıtaların muhtelif seneler için ünite geçiş maliyetleri aşağıda gösterilmiştir : 

Araba vapuru ile Köprü ile 
Yıllar Tl. Tl. 

1973 17.03 M 1.48 
1975 16.52 9.01 
1980 14.61 6.31 
1985 13.78 4.71 
1990 12.96 3.71 
1995 12.44 3.04 

Boğazı ilerki yıllarda geçeceği yapılan etütler sonucu tahmin edilen günlük ortalama vasıta sayıları şöyl 

Yıllar 

1973 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 

Günlük 
Vasıta sayısı 

22 000 
28 000 
40 000 
55 000 
74 000 
87 000 
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Boğaz 'köprüsü ve çevre yolları projesinin tüm maliyeti 1,5 'milyar Tl. dır. Toplanı tulü 22 km. olu 
köprüyü ihtiva eder. Bunlardan Boğaz Köprüsü 1 560 m., Haliç Köprüsü 1 000 m. uzunluktadır. Yol g 
lüdür ve hız yolu karakterinde'dir. 

Yapılan hesaplara göre proje maliyetinin kısımları aşağıdaki gibidir 
Tl. 

Proje giderleri 20 000 000 
İstimlâk giderleri 445 000 000 
Yer hazırlanması 50 000 000 
Çevre yolu 397 000 000 
Sanat yapıları 133 000 000 
Boğaz Köprüsü 350 000 000 
Haliç Köprüsü 105 000 000 

ITopla.-m 1 500 000 000 Tl. 
Bu proje içinde çevre yoluna ait üç kesim (Beylerbeyi - Altunizade, Altunizade - Ankara yolu kavşa 

edilerek yapımına geçilmiş, diğer kesimlerin proje ve ihale hazırlıkları son safhaya gelmiş, Haliç Kö 
Boğaz köprüsü yapımı 1 . 7 . 1969 da ihaleye çıkarılmış, teklifler alınarak değerlendirilmiş ve firm 

sözleşmesinin imzalanacağı ve yapımına geçileceği ümit edilmektedir. 
Proje, İstanbul'a doğudan ve batıdan gelen devlet yollarını bağlıyacağı gibi, istanbul şehiriçi ula 
Şehirlerarası yollarda süratle artan trafik ihtiyacını karşılamak ve yüksek süratle ve emniyetle ul 

ketlerde olduğu gibi ekspres yolların yapılması zaruri hale gelmiştir. İlk olarak Edirne - İskenderun ist 
İzmit ve Pozantı - Adana (kesimleri ele alınmıştır. 

fo) Haydarpaşa - İzmir ekspres yolu : 
İstanbul - İzmit kesiminin fizibilite raporu ikmâl edilmiştir. Gebze - İzmit arasının avan projeleri t 

- Gebze kesiminin proje işleri de büyük ölçüde hazırlanmış olup Pendik - -Bostancı arasının dört şer 
yapımları % 80 ikmal edilmiştir. Bu kesimin tamamlanmasına ve Pendik - Gebze arasının dört şerit 
vam edilecektir. 

c) Pozantı - Adana Ekspres yolu : 
İstanbul - İskenderun Ekspres yolunun dar boğazlarından mühim bir kısmını teşkil eden Pozantı -

jelerinin hazırlanması hizmetleri 1 . 4 . 1968 tarihinde ihale edilmiştir. t 

Firma proje çalışmalarına devam etmekte olup, avan projeleri 1970 yılı başlarında tamamlayacak 
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Projede 4 alternatiften en uygun ekonomik çözüm olarak Pozantı - Damla Karakolu - Tarsus güzergâhı s 
r a İyon Tl. olarak hesaplanmıştır. 

Proje çalışmaları ikmal edildikten sonra ilcriki yıllar bu kesimin inşaatına başlanacaktır. 

D) Turistik yollar : 
. Turizm Bakanlığınca öncelikleri seçilip Karayolları Genel Müdürlüğünce programlanıp, inşaatı yapılan tur 

sine ödenek konulmaktadır. 
1969 yılında turistik yollar yatırımı için (22 850 000) Tl. ödenek verilmiştir. Bu ödenekle programa- g 

sanat yapısı, 95 Km. toprak işleri, 81 Km. üstyapı yapılmıştır; 112 Km. sanat yapısı, 140 Km. toprak işleri, 15 
Bunlara ilâveten 140 Km. sathi kaplama, 32 Km. bitümlü makadam yapılmıştır. 
1969 yılında ele alınmış turistik yollardan: 

(Cumaovası - Gümüldür) ayr. - Klaros harabeleri; Ayrım - Karacasu - Geyre harabeleri; Kâhta -Eskikâhta -
Varyantı; Munzur Kaynağı - Ziyaret köyü; Antalya - Kemer - Tekirova; Akçay Tatil Köyü bağlantı yo 

ra ve Nevşehir - Derinkuyu; Sungurlu ayr. - YazOıkaya ve Boğazkale yolları; Çamlıhemşin - Aydın* Ilıcası; 
t ıköprü ayr. - Oylat yollarında yapım ve onarım çalışmaları yapılmış; Ayrını - Çandarlı; Foça Yenifoça; 
nı idrye - Seyitgazi; Zelve harabeleri yolu, Nevşehir - Niğde, İznik gölü çevre yollarında asfalt çalışmaları 

1970 yılında turistik yollar için (33 909 000) 11. ödenek ayrılmış olup turistik 'önemi haiz yolların yapım, 
fedilecektir. 

E) Sonuç : 
1969 yılı içinde gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda Devlet ve il yolları ağının satıh cinslerinde 1 Mart 

ler husule gelmiştir. 

a) Devlelt lyolan : 

'Beton ve panke 170 Km, den 176 Kım,ye <( 6 Kim, artış ) 
Asfalt 14 540 » 15 715 » <( 1 175 » » ) 
Stabilize ve aaınmataş 17 278 » 16 246 > ( 1 032 » 'azalış ) 
Toprak tesviye 2 038 » 1 950 » •(• 88 » » ) 
Geçriıt vemnliyen. 1 240 y> 1 143 » ( 97 » » ) 

To^alm 35 266 35 230 
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T>) İl yollan : 

Betan ve ^parîke 
lAafiaJıt 
Stabilize ve kınmjataş 
'Topnalk tesviye 
(Geçit vermjiyen 

54 Km. 
943 

13 406 
7 384 
2 381 

» 
» 
» 
> 

den 60 Km,. 
1 590 

13 469 
7 ,381 
1 890 

!» 
» 
» 
» 

ye '( 
'( 
( 
(' 
( 

6 Kim. artış ) 
647 » » ) 
63 » » ) 

3 » azalış ) 
491 » » ) 

Toplam 24 168 24 390 

IV. ©ÖLÜM 

Gaıül lÜanöalmjaüaiP 
1 . tG^eme/U /büllgüJliert :• 
1969 yılı bütçesinde cari harcaJmialar için ayrılan (470 000 254) Tl. sı olup, bunun (50 601 850) Tl. sı k 

ve il yolları balkım,! içıin kalan miktar (419 398 404) Tl. sidir. 
Bu ödeneğin (41 889 419) Tl. sı haıktüki cari giderler karşılığıdır. Gıeriiye kalan (377 508 985) Tl. sı lis 

rü balkımı, tesis balkımı, bitümlü kaplama bakımı ve trafik hizmetle ııi ile bu işlerde çalışan makina ve t 
(Milyarlar değerıindeki karayolu yatırımlarının muhafazasının ne kadar önemli ve gerekli olduğu meyda 
1970 mıalî yılı Bütçesinde cari harcam/alanın ıkarşılaınlmiası için (470) milyon Tl. ödenek ayrılııvıştır. 
Bu miktarın (50 601 850) Tl. sı Köy İşleri Bakanlığı eliyle köy yollarına sarf edilecektir. Geri kalaın 

ilik kısmı ise gerçek eari giderler karşılığıdır M, .memur maaş ve ücreJtllıeri ile yönetim giderlerinin toplamıd 
Bu durumda, 1970 bütçesindeki (A/ l ) Cari harcamalar cetvelinin (377 154 042) Tl. sı Devlet ve il 

balkımdan ile trafik hianıetleri ve bu. isterde çalışan maıkina ve teçhizatın zaruri giderler inin karşılaınıması 

2. Deıvlleıt Solar ı laiklini : 
1969 yılında 34 026 Em. yokun normal balkımı yapılmıştır. 1970 yılı bakım tulü, 61 Km. I k bir artı 

dse 216 Km,, fazlası ile 28 656 Kim, si üzerinde devamlı, 2 833 Km. sıi üzerinde imkfın buiuındulkça olmak 
(ulaşmışltar. ('Talblo 3). 1970 m/alî yılında Devleft yollarımın balkımı içıin (234 863 985) Tl. ödenek ayrılmış 

1970 yılı içıin cari harcamalar içinde mütalâa edilen balkım, ödemeğindin hizmetler için yetersiz olduğu 

3. TnaJfilk Ihizimıeltlieiri : 
1970 yılında trafik hdametılemi için (22 260 000) Tl. ödemek ayrılmıştır. Bu ödemekle ve âzamıi t a s ^ m 

devam edileoeiktir. Ezcümle; 
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1. ıMcveıut Devlet ve il yolları ağınım tehlike, ihbar, yasak ve tiahdit bilgi işareıtLenımesine devam edil 
lardaki levhalar revizyona tabi tutulacak, reflekbif malzeme temin edilebilirse bunlar reflekttâf hale geıtirdlecek 
duğumdan temininde zorluk çakilmelkıtedıir. 

1969 yılında 4 577 Km. yol son standartlara göre yeniden işaretlenmiş, 29 700 Em. yolda da revizyon ya 
yol yenliden işaretlenecek ve 32 577 Km. yolum işareltUeri gözden geçirilecektir. 

2. (Yol!arınızdan yerli ve yabancı yolcuların (yokı kullananların) daha fazla istifadesini sağlamak aımaGİ 
lüğe komam yer, yön ve uzaklık işaretlemesine 1970 yılımda da devam edilecektir. 

1969 yılımda, trafiği yüksek ve tulrfetik yolların büyük kısmının işaretlenmesi yapılmış, yeterli ebadda ve 
geceleri de gündüz kadar görünüş sağlamış, dolayısiyle f aydalıliik nıiısbeti artmıştır. 

Bu tip işaretleme 1969 yılında 15 204 Km, yola yeniden uygulanmış, evvelce işaretlenen 11 661 Km- yol 
risltıiık yol şebekesinin eksdlk yeırleri tamamlanmıştır. 

3. Trafik kazalarımı azaltmak ve trafiği tanzim ettirmek için kullanılan yol çizgilerini daha geniş ölçüde g 
da yemi getirtilen 3 yüksiek kapasiteli mafkina sezon somumda çalışmaya başlamış ve 1969 yılında 5 300 Km. 

4. lY.ollarım kenarlarımı belirten ve gece far ışığında parlryam reflektörlerle teçhiz edilmiş kenar taşlar 
edilecektir. 

1969 yılında, 10 812 Km. yol, kenar taşı ile teçhiz edilmıişltlir. 1970 yılımda ise kenar taşlarının bakımı yapıl 
5. iSaıbit ağırlık kontroluna 1969 yılında devanı edilmıişltlir. Taşıt ve personel yetersizliğimden dolayı 

saatlik bir çalışma yapılabilmiştir. 1968 yılında ithal edilen seyyar tartı cihazları ile 1970 yılında bütün yu 
saıbiıt ve seyyar tartı istasyonları için telsizli ve sirenli 34 taşıtta ihtiyaç vardır. Aynoa, personel lisstdhdamı i 
için (1 500 000) Tl. ve eski sabit taırtı istasyonlarının ıslahı, yenilerinim yapımı içim (200 000) Tl. tahsisat g 

1967 senesinde yurdmmuza (662) milyon Tl. ma mal olan trafik kanallarını azaltmalk için gereken trafiilk k 
dürlüğün.ce yapılan yardıma, 1969 yılında, taşıt imkânsızlığı ve ödenek yetersizliği dıolayısiyle ara veril.miştt 
olarak, yeni ödenek verilirse, uygulanmak üzere bu hizmetim ihdası için muhtelif merhaleleri bulunan bir pl 
ce amaıiıstıikameıt yolları üzerimdeki fazla trafiği olan yollara, sonra bütün amaistikaımet yollarına, bilâhara bü 
İcbiılecektir. 

Bnı plânların malî porteleri günlük ortalama trafiği 1 000 taşıttan fazla olan yolları kapsıyan birinci 
lık ortalama günMlk trafiği 500 taşıttan fazla olan yolları kapsıyan ikinci merhale için ilâveten (10 261 
ikincisinde 70 taşıt gereklidir. 

Bıu plânın uygıulamıması ısoniunda ınevcmt trafiğin % 80 ine yakın bir kısmı kontrol altına alınmış bukm 
4. iBütümıli jkiapIDaam (bakumı : 
1.969 yılında cari masraflar bölümlünden verilen (32 830 000) Tl. ile 2 026 Km. sathi kaplama yemilenjmıesi 

pılmıştır. 
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1970 yılımda ayım bölümden (32 830 000) TL ısı ayrılmış/tır. Baımmmla, 1 500 Km. saıtM kaplama yenile 
pılım'asıma çalışılacaktır. 

Boı şekilde yelnilem/mesi icaibeden asfalt yollardan % 44 ü programla alı/nımış bnl/ummaktadır. 
Program yılı içimde 3 428 Km. sathi kaplama yenilenmesi ve 407 Km,, rodmilks kaplama yapılması zam 

den yapılaımıyiaın 1 928 Km. saitıhi kaplama yenilemesi ve 207 Km. rodımjilks düzeltime için ilâve olarak ( 
5. Makina ve ItaçtoaJt : 
Balkım %lerdmde kullanılan makama, teçhizat ve yedek parçanın ikmali için (7) milyon TL ayrılmıştı 
Bakım işıleriınde çalışan makarnalarım yedek parça giderleri (30) mjilyom Tl. tıahmin edilmektedir. Ba 

talâa edildiğamden, aradaki (23) milyon TL lıik farkın yaltaırımlardan karşılanması zonınkığıı doğmakta 
maıktadır. 

6. 11 yaları b a t a n : 
1969 yılında 21 877 Km, yolum normal bakımı yapılmıştır. 1970 yılı normal bakımı tıulû 22 500 Km. 

daimî; 7 565 Km. imkân bulundukça olmak üzere 12 465 Km. dir. (Tablo 3). 
1970 malî yılında il yollarımın normal balkımı için ayrılan (37 955 000) Tl. ödenekle, programda huluıni 

mücadelesinin yapılmasına çalışılacaktır. 

V. BÖLÜÜM 

Sermaye foeşlkil. ye (transfer hiaırıciatoialLaaı 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları konusunda önemli olarak kamulaştırma ve satımıalmalar vardır 
1969 malî yılında kamulaştırma işleri için (135) milyon Tl. ayrılmıştı. Bu ödenek, Devlet yolları ve 

ları kamulaştırma ihtiyacına cevap verememiştir. 
Genel Müdürlüğün 1969 yılından iııutâfkal eden borçlaıriyle birlikte 1970 yılı yaitırım programına giren 

yon TL, İstanbul çevre yolları ve Boğaz köprüsü kamnlaştırnıa ve satıımalmja bedeli olarak (200) milyon 
sında kamulaştırma ve satınalmalar içdm toplam olarak (300) milyon TL ödenek ayrılmıştır. 

Yine 1970 yılı içjin sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin malî transferler bölümüne (13 
(672 657) TL, Borç ödemeleri bölümüne de (14 555 759) Tl. ayrılmış olup, sermaye teşkili ve transfer 
(315 241 416) Tl. ayrılmış bulunmaktadır. 
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VI. BÖLÜM 

Dilek ve (geme! düşüatoeler 

Mezkûr bütçe tdkKfandın görüşülmesi dolayısiyle aşağıdaki dilek ve genel düşüncelerde bulunulması uygun 
1. Taıhsisat dunumu ve ek ödenek talepleri : 
Karayolları Genel Müdürlüğüne verilen bütçelerle alman ek ödenekler 1966 yılından itibaren aşağıda göste 

Bütçe Ek 
Yılı ile verilen olarak alınan Toplam ödenek 

1966 1 056 606 000 95 000 000 1 151 606 000 
1967 1 172 636 000 80 400 000 1 253 036 000 
1968 1 375 594 000 175 000 000 1 550 594 000 
1969 1 546 713 000 284 000 000 1 830 713 000 

'(Teklif) 
1970 2 000 199 000 — — 
Köy İşleri Bakanlığınca sarf edilen miktarlar bu rakamların dışındadır. 

Durumun teltknkinden de anlaşılacağı üzere, Karayolları Genel Müdürlüğüne, yapmakta olduğu işleri karşıl 
min edilmemiş, zaruretler sonucu olarak, ek ödemekler verilmiştir. Nitekim 1969 yılında da (284) milyon Tl. lık 
mıştır. Bu miktar 1969 yılında verilen ödeneğin, teşkilâtın zaruri iş kapasitesini karşdıyamaması sebebiyle ortaya 

1970 ödeneği de Teşkilâttan mevcut kapasite ve imkânlar muvacehesinde yetersiz görülmektedir. Ayrıca, 
yapılacağından, 1970 ödeneğinin, Karayollarının mevcut makine ve personeli ile gerektiği kadar verimli çalışm 
tedir, Bu hal karşısında, muhtemelen 1970' Bütçesinde de Karayollarının yine bir ek ödeneğe ihtiyacı olacaktır 

Bu şekilde malî yıl sonunda verilen ek ödenekler; teşkilâtın plânlı programlı çalışma düzenini etkilemektedir 
Prensilbolarak, bütçede önceden yeterli ödenek vermek suretiyle ileride ek ödenek ihtiyacının kaldırılması v 

imkânının sağlanmasını temenni etmekteyiz. 
2. Nakit ihtiyacının giderilmesi : 
1969 yılında, zaman zaman nakit ihtiyacı sebebiyle mütaahhit istihkaklarını ve kamulaştırma borçlarını öd 
Bu aksamalarda, Sosyal Sigortalar primleri işveren hissesinin, kanuni süresi içersinde yatırılması mecburiy 
Harcamaların büyük ölçüde yapıldığı inşaat mevsimi süresince güçlüklerle karşılaşılmaması için, nakit akı 

temposuna uyacak bir elastikiyete kavuşturulması, gerek mütaahhit çalışmalarında, gerekse emanet işlerde büy 
düşüşü sağlıya çaktır. 
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Bu yönde gerekli mevzuat değişikliğinin süratle yapılması ile bâzı idari ve inalı tedbirlerin alınm 
3. Balam giderlerinin ıcari (masraflardan ayrı gösterilmesi : 
Yatırımla ilgisi olan yol !baJkını hizmetlerinin cari harcamalar cetvelinde mütalâa edilmesi, c:ıri 

esine sebep olmaMadir. Sadece idari masrafları 'bulunan kuruluşların cari harcamalarına konan t 
karakterleriyim ilgili olması- gereken bakım hizmeti!erine uygulanması, bu hizmetlerin büyük 'ölçüde 
kım hizmetlerine ait ödeneklerin, bütçenin cari (harcamalar bölümünden çıkarılıp meselâ «Karayolu 
toplanmasını lüzumlu görmekteyiz. Bu yapılmadığı takdirde, cari giderlerden yapılacak umumi ind 
bir hizmeti olan «Karayolu bakım ve idame giderleri» de kısıntıya, tabi tutulmuş olacak ve hizmetl 

4. Teknik personel •<, lihtiyacı ve İstihdam ve Ücret 'statüsünün düzenlenmesi : 
Teşkilâtın muhta,colduğu kalifiye teknik personel (bilhassa inşaat ve makine mühendislerinin) t 

vam edegelmektedir. 
Hizmetlerin plânlama ve programlamasını, etüt, proje, yol ve köprü bakım hizmetlerinin hemen 

büyük bir* kısmını, kendi makine parkı ve personeli ile bilfiil yapmakta olan bu teşkilâtın beynini t 
siz olması, hizmetlerin kalite ve randımanına ters yönde etkiliyen bir faktör olmaktadır. 

1955 yılında (320') milyon Tl. ödeneği, (30') milyon dolar değerinde makine1 parkı ve toplam 9 0 
mühendisi sayısı 471 iken, bugün hizan e t ler in in artışı ile (24 000ı Km. lik i! yolları da Karayolların 
makina parkı (95) milyon dolar değere ve toplam personeli 30 000 e çıkarak gücünün 3 kattan daha 
mühendisleri sayısındaki artış ancak % 20 olmuş; bu fark da hizmet yükü ile artan bölge ve şube sa 
türleri gereği kurulan üniteler nedeni ile büyük ölçüde yönetim kademeleri tarafından massedil mist 

1.969 yılında, bilhassa değerli ve tecrübeli ele ma tıkırdaki kayıp dikkati çekecek mertebededir. 
Ayrıca, Karayollarında 'artan trafik ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gelişen tekniğe uygun yük 

dir. Bundan dolayı daha çok s'ayıda kaliteli teknik .elemanlara ihtiyaç olacaktır. 
Bu tip elemanların ekle tutulması ve yeni eleman temini için bunların sosyal ve malî yönden ger 

dir. 
Malûm olduğu üzere teknik personel 4/10195 sayılı Kararname hükümlerine göre istihdam edilme 
Gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından büyük talep gören ve problemleri Bütçe Komisyonu 

de müteaddit defalar dile getirilmiş bulunan teknik personel konusunda Kararnamenin malî ve sosy 
rir bir duruma getirilmesinde gecikilmemesi hayati bir zaruret taşımaktadır. 

5. — Toplu Sözleşme karşılıkları : 
Teşkilâtın, işçileri ile yapmakta olduğu toplu sözleşmelerin malî hükümleri sebebi ile, o yılın büt 

madığından, idarenin yetki ve sorumluluğu altında olan toplu sözleşme a'kti konusu, malî yönden b 
kunduşlan içinde aynı olan bu hususun, genel bütçede yer 'alması ve bir ek ödenek kanununa lüzum 
bilmesi suretiyle hallini teklif ve temenni etmekteyiz. 
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6. — Fazla mesai ile ilgili hususlar : 
Karayolları Genel Müdürlüğünce K/848 sayılı Koordinasyon Kararı gereğince işin icabı olarak lüuzmu ha 

İ ş Kanununun 37 nci maddesinin 2 No. lu paragrafında yazılı (90) günle mukayyet olmaksızın günde (3) sa 
makta idi. 

Ancak, Maliye Bakanlığınca, özetle; 931 sayılı İş Kanununun 35 nci maddesi hükmü karşısında işçilerine yapt 
(90) günü geçmemesi lazım geldiği mütalâa edildiğinden durum açıklığa kavuşuncaya kadar tatbikatları durd 

Yapılan incelemede, şifahi temaslar ve yazışmalar neticesinde konunun şimdiye kadar müspet bir çözüm y 
Karayolları İdaresi (90) iş günü ile bağlandığı takdirde kendisine mevdu önemli kamu hizmetlerinin ezcüml 

ler gibi, vukuunda uzun süre çalışılması gerekli işlerin aksryacağı ve bunun neticesi olarak telafisi mümkün o 
di zararların meydana geleceği aşikârdır. 

Bilhassa kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde kar mücadelesinin ^aşariyle yürütülmesi bakımından fazla me 
ledilmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

7. — Mütaahhitlerin durumu : 
Memleket kalkınmasında mütaahhitleri, Karayolları yapım hizmetinin bir parçası olarak mütalâa etmek lâ 

ruluşunun ihtisaslaşmış mütaahhitlere ihtiyacı olduğu aşikârdır. Şayet Devlet bu gibi ihtisaslaşmış müessesel 
mezse, kısa bir zaman sonra bu tip işleri yabancı firmalara yaptırmak zarureti ile karşılaşmak durum anda kala 
yönünden mahzurları ortadadıi'. 

Bir örnek olarak takriben 10 sene evvel büyük köprü yapan 15 aded firmanın bu işlerden başka sahalara k 
mütaahhit terinin işlerini tasfiyeye doğru gittikleri görülmektedir. Bu tutum ise, yapılmasına başlanılmış olan 
her türlü köprü ve yol inşaatını yapacak ihtisas erbabının bulunamaması tehlikesini doğurmaktadır. 

Temennimiz, her yıl bütçe ile Karayollarına ayrılacak tahsisatın teşkilâtın mevcut makina ve personelinin o 
ahhitlik firmalarının devamlılık ve böylece ihtisaslaşmasını sağhyaeak miktarda 'olmasıdır. 

8. — Taşıt Kanunu : 
İdarenin kendisine mevdu hizmetleri yürüte'bijnıesi için. gerekli seyyaliydi sağlıyabilmesi, taşıt yönünden iyi 

Taşıt Kanunu buna imkân vermemektedir. Hizmet için lüzumlu vasıtaların temininde her yıl karşdaşılan güçlü 
larının hizmet yapma hızını azaltan 237 sayılı Kamımın tahdidedici hükümleıinin bu ({enel Müdürlüğün hizm 
tadili zaruridir. 

9. — Yeni finansman kaynağı bulunması : 
A) İç istikraz : 
Artan trafik hamcı, bâzı yolların ekspres yol olarak yeniden inşasını gerekli kılmaktadır. Bu tip yollar, 

rakterde olan yollardır. Kamu hizmeti, mevcut yollarla görüldüğünden, aynı doğrultuda yeniden inşa edilecek 
rarlananlara bir külfet yüklemesi normaldir. Bu sebeple bu tür yolların inşası için gerekli finansmanın Genel 
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istikraz suretiyle tasarruf sahiplerinden derlenecek meblâğlarla karşılanması ve bu borçların, bu yol 
uygun bir şekil olacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğünün bu konudaki gerekli etütleri yaparak 553 
vap veren 34 neü maddesine istinadeden bir teklif ortaya çıkarması temenniye .şayandır. Ancak yapı 
biliyetini temin etmeik maksadiyle günün şartlarme uyması zaruridir. Ayrıca tahvillerden elde edilec 
teşkilâta bütçelerde bugüne kadar gelir ve Hazine yardımı olarak sağlanmakta olan yekûnların tre 
rıştırılmaması, bu tahvil satışlarından beklenen gayenin tahakkuku için elzemdir. 

B) Yol Kullanma Taşıt Vergisi : 
Yıllık ekonomik gelişme ve nüfus artışına paralel olarak artmakta olan Karayollarının yapım ve 

gun olarak gerçekleştirilmesi için, Batı ülkelerinde olduğu gibi bizde de memleket şartlarına adapte 
dan her yıl 'alınmak üzere bir «Yol Kullanma Taşıt Vergisi» rıhı ihdas 'edilmesini zaruri görmekteyiz 

C) Akaryakıt gelirleri : 
Diğer ülkelerdeki tatbikata benzer şekilde, yolu kullanan vasıtaların istihlâk ettiği akaryakıttan, 

larına karşılık olarak alınmakta olan vergi gelirlerinin -artırılması yoluna gidilmesi uvgun olacaktı 

D) Yol yapımı ile artan gayrimenkul değerlerinden pay alınması : 
Karayollarınea yapılan ekspres ve Devlet yollarının güzergâhı üzerinde bulunan gayrimcnkullerin 

tevellit değer artışlarından Devletçe bir pay alınması uygun olacaktır. 

10. — Trafik probleminin halli : 
Trafik düzen ve emniyetinin temini işinin Karayollarına verilmesini çok lüzumlu görüyoruz. Zira 

şekilde, Batı ve Doğu - Avrupa'da ve Amerika'da yolu yapan ve bu yol üzerinde trafik nizamını koyan 
de de aynı şekilde 'bir düzenin kurulmasında büyük faydalar mülâhaza etmekteyiz. 

11. — Bütçede Marj Payı : 
Programlarda yer almamış olan ve program yılı içinde mutlaka, halli gereken bâzı hizmetlerin gö 

deflerine vardırılması ve karayolları üzerinde mevcut tarihî değeri büyük köprü, han, kervansaray 
korunması ve bunlara ulaşım yollarının yapılması maksatları için Bütçe Karma Komisyonumuzca ku 
nunda elde edebileceği tasarrufla sağlanacak miktardan uygun bir payın bu bütçeye eklenmesi düşü 

12. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun tadili : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılında 5539 sayılı Kanunla kurulmuş bulunmaktadır. 
Uzun seneler yapılan tatbikat neticesinde bu katrıtu/nam günün ihtiyaçlarına göre tadil edilmesi ge 
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13. Kütehassıs >avnkat ihtiyacı : 

İdarenin, önemli ve takibi ancak mütehassıs ve tecrübeli avufcatlarca yapılması gereken bâzı liıhitilâf ve dâ 
kilât kanununun bunu teminen mukaveleli avnkaıt istihdamıma cevaz verımiş olmasına rağmen, mjozıkûr bütçe 
dığı, yetlkilileırce, yaptığımız bütçe incelemeleri vesilesiyle belirtdldiği cihetle; bu yetkd ve imkânını idarece h 
için, bütçenin ilgili bölüm, ve »maddesine (1) liralık ödenek konulmak suretiyle yeniden bölüm ve ımıadde açılmia 
düşünülmüştür. 

N .E İT t O E 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1970 malî yılına ait bütçe tasarısının kabulünü temenni ve bu vesile ile 
personelini takdir eder, işbu raporumuzu Türkiye Büyük MıiBei Meclisi Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığın 

Raportör Raportör Raporitör Raport 
Uşak Senatörü Maraş Milletvekili Kastamonu Milletvekili Sivas Mille 

M. Faik Atayurt Atillâ îmamoğlu Hasan Tosyalı Mustafa 
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TABLO : 1 

Satıh cinslerine göre Devlet yolları uaunluğn (Km.) 

Çimento Bitümlü Kırmataş ve Toprak Geç 
Yıl ^betonu kaplama Parke staJbilize tesviye v (irim i 

1948 
1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1967 
1968 
1969 (a) 

11 
11 
11 
8 
5 
4 
5 
5 
2 
5 
7 
5 
10 
8 
27 

1 
1 
1 
3 
4 
6 
7 
7 
9 
10 
11 
12 

805 
185 
582 
777 
225 
771 
.'238 
239 
947 
723 
550 
580 
571 

14 1540 
15 715 

114 
126 
115 
115 
136 
136 
104 
101 
117 
198 
193 
176 
110 
162 
149 

14 031 
16 136 
17 220 
17 595 
17 426 
17^48 
17 355 
16 721 
15 998 
20 009 
19 298 
18 337 
17 571 
17 278 
16 246 

o 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

C) ı 

939 
070 
342 
434 
961 
383 
161 
070 
025 
519 
422 
518 
330 
038 
950 

o 
O 3 
o 
t) 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

(**) 1 

(a) Geçici 
(*) Köprülü tesviye + köprüsüz tesviye + ham 
(**) Geçit vermiyen 
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TABLO : 2 

Devlet yolları ağı ve Iher türlü Ihava isartlarınida 
trafiğe açlk Devlelt yolları uzunluğu (Kim.) 

Her türlü hava şartla
rında trafiğe açıik yol 

Yıl 
1948 
1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Ağ uzunluğu 
(Km.) 

22 826 
24 306 
24 306 
24 431 
24 459 
24 800 
26 711 
26 695 
26 530 
35 038 
35 038 
35 038 
35 038 
35 038 
35 266 
35 230 

uzunluğu 
(Km.) 

9 093 
13 326 
17 044 
18 095 
20 051 
21 605 
23 337 
23 969 
23 640 
23 143 
25 405 
26 925 
27 135 
31 000 
31 273 
31 489 
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TABLO : 4 

Projeli olaraik inşa edilen Devlet yolları 
toplam uzunluğu (Km.) 

Yıl 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bitümlü kaplama 
ve parlke 

974 
2 146 
3 177 
4 245 
5 165 
5 904 
b 390 
6 515 
6 730 
6 980 
7 210 
7 500 

Stabilize 
ve ıkırmataş 

3 234 
8 107 
3 257 
3 870 
3 670 
3 485 
3 483 
3 '512 
3 792 
4 100 
4 250 
4 500 

Toplam 

4 208 
5 253 
6 434 
8 115 
8 835 
9 389 
9 873 
10 027 
10 522 
11 080 
11 460 
12 000 
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TABLO : 5 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan köprü
lerin (a) sayı ve uzunluğu 

Devlet Yolları İl ve Köy yollarında 
Uzunluk Uzunluk 

Yıl Sayı (m) Sayı (m) 

1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

18 
105 
121 
85 
39 
74 
102 
89 
76 
75 
64 
58 
70 
54 
70 

1 
o 

3 
2 
1 
2 
3 
o 

.. 2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 

390 
649 
521 
779 
650 
747 
'666 
667 
710 
396 
160 
170 
580. 
660 
225 

5 
9 
42 
77 
41 / 
58 
75 
41 
41 
68 
58 
64 
76 
101 
89 

279 
495 

1 693 
2 415 
1 305 
2 203 
3 032 
.1 587 
1 543 
2 431 
2 020 
2 725 
3 175 
3 952 
3 175 

(.a) 10 metreden uzun 
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TABLO : 6 

Millî gelir ve millî gelirdeki Ulaştırma ve Karayolları geliri 

Millî 'gelirdeki Ulaştırma gelirindeki Millî geli 
Millî gelir ulaştırma ^geliri Karayolları'geliri Karayollar 

Yıl (1000 Tl.) (1000 Tl.) % (U000 Tl.) % % 

1948 
1949 
'1950 
1951 
19512 
1933 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
19165 
1966 (a) 
1967 (ib) 
1968 (<b) 

8 814 '700 
7 '9i24 000 
8 964 1200 

10 6!9!3 800 
12 424 100 
14 '606 400 
(14 785 000 
18 219 700 
2il 196 900 
(26 023 '200 
3i3 873 100 
41 '777 800 
44 358 700 
46 537 400 
52 055 (100 
59 589 400 
63 874 000 
'68 980 1500 
80 '240 1200 
(88 046 000 
05 689 800 

406 300 
490 200 
476 900 
559 500 
791 800 
863 lOO 

11 030 90O 
1 243 500 
1 452 700 
1 '774 500 
2 007 '600 
2 803 400 
3 028 900 
B '375 600 
'3 '837 000 
4 1306 500 
4 '663 400 
5 139 100 
5 032 500 
'6 488 '600 
'7 481 400 

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 
7,0 
7,4 
7,8 

1 
1 
1 
2 
'2 
3 
'3 
3 
4 

'327 100 
202 800 
227 400 
292 300 
448 300 
515 400 
'597 200 
728 500 
840 1600 
908 800 
125 300 
639 500 
898 400 
278 900 
675 000 
070 500 
289 700 
682 300 
020 '300 

4 404 '200 
4 645 800 

55,9 
'32,6 
'518,2 
132,2 
;5'6,'6 
i59,7 
57,9 

m$ 
57,9 
54,6 
56,1 
58,5 
02,7 
'07,5 
69,7 
70,3 
70,5 
71,7 
70,4 
•68,8 
62,1 

2,6 
3,3 
3,1 
2,7 
3,6 
3,5 
4,0 
4,0 
4,0 
8,6 
8,3 
3,9 
4,3 
4,9 
5,1 
5 # 
5,2 
5,4 
5,0 
5,1 
4,9 

(a) Geçici tahmin. 
(b) Öntahmin. 
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TABLO : 7 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe ödenekleri (a) 

ödemekten öden 
İ l ve köy yollarına ayrılan iGene'l Müdü 

Ödenek (Tl.) Tl. % Tl. 

1950 
19511 
1992 
1953 
1954 
11955 
1956 
1957 
Ü998 
1959 
4960 
'1901 
1902 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

m 631 983 (ib) 
!89 .378 934 (!b) 

1189 İHI 2!31 
022 718 174 
204 359 996 
13136 701 561 
SI82 1151 251 
524 404 863 
1547 482 297 
8118 1277 591 
971 135 257 
803 000 000 
1806 285 506 
894 '648 000 
892 868- 089 

1 1170 057 673 
1 491 975 148 
1 350 996 126 

Son oribeş yıllık ortalama 
1968 
1909 
1970 

(a) 
(b) 

(c) 
(d) 

Oc) 4 578 954 009 
1 757 315 248 
2 1346 150' 416 

Aktarmalardan sonraki 

7 000 000 
18' 000 000 
51 389 281 
'61 400 000 
52 840 807 
75 000 000 
'83 000 000 

• • « 600 000 
•81 260 000 

'152 775 172 
,370 000 000 
445 000 000 

85 000 000 
115 000 000 
ı.103 H3İ3 000 
'185 000 000 
'218 554 000 
(246 000 000 

,287 000 000 
326 143 000 
'345 201 850 (d) 

10,8 
14,5 
27,2 
27,6 
25,9 
22,3 
21,7 
24,1 
14,tf 
18,7 
38,0 
18,1 
10,5 
12,9 
11,6 
15,8 
14,7 
18/2 
19,7 
18,2 
18,6 
14,7 

1950 ve 1951 il ve köy yollarına yardım faslı Bayındırlık 
yeknesaklık bakımından burada gösterilmiştir. 
Bütçe ile verilen ödenek. 
Yalnız köy yolları ödeneğidir. 

57 631 983 
76 878 934 

137 721 950 
161 318 174 
151 519 189 
201 701 501 
299 151 251 
397 804 868 
466 2122 297 
065 5012 419 
6011 185 257 
658 000 000 
731 285 506 
779 648 000 
789 730 089 
985 057 673 

1 278 4211 148 
1 104 996 126 

1 291 954 009 
1 431 172 248 
2 000 948 566 

Bakanlığı Bütçes 
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TABLO : 8 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 Bütçesinin 

ödenek ve harcama durumu 
(30 . 11 . 1969 gününe göre) 

Bölüm I 

Devlet ye 
21.000 
21.000 
21.000 
22.000 
22.000 
22.000 
23.000 
23.000 
23.000 

VCadde 

)llan : 
541' 
542 
543 
541 
542 
543 
541 
543 
544 

Devlet yo^arrı trm 

il yolları 
21.000 
21.000 
21.000 
22.000 
22.000 
22 000 *J Lit \J \J v / 

23.000 
23.000 
23.000 

îl yollan 

561 
562 
563 
561 
562 
563 
561 
563 
564 

toplamı 

Bütçe ödeneği 

85 000 000 
15 000 000 

800 000 
564 020 000 
120 000 000 

1 2:50 000 
198 025 000 

9 000 000 
275 000 

843 370 000 

3 000 000 
2 000 000 

65 000 
80 000 000 ' 
'1 500 OOO 

290 000 LJKJKJ \J\J\J 

32 000 000 
2 000 000 

75 OOO 

120 930 000 _ 1 _ £ J V / *S*J\J \J\J\s 

Harcama Tl. 

21 752 945 
9 168 591 

326 826 
493 875 152 

13 329 370 
414 858 

118 299 986 
5 574 539 

124 946 

'662 867 213 

2 141 326 
983 887 
18 563 

63 862 590 
925 659 

72 294 
14 480 667 
1 546 046 

21 218 

84 062 250 U T : \J-KJ £4 £JtJ\J 

Karayolları G. Md. Büt 

Bölüm Madde 

Köy yolları : 
21.000 
21.000 
21.000 
22.000 
22.000 
'22.000 
22.000 
23.000 
23.000 
23.000 

571 
572 
573 
571 
572 
573 
574 
571 
573 
5.74 

Bütçe ödeneği 

2 900 000 
2 000 000 

100 000 
18 400 000 

4 850 000 
150 000 

170 600 000 
76 000 000 
4 900 000 

100 000 

Köy yolları toplamı 280 000 000 
Hizmet sektörü 
23 000 
Turistik 
22.000 
22.000 
22.000 

612 
yollar : 

611 
612 
613 

1 700 000 

'22 575 OOO 
250 000 
25 000 

Turistik yollar top. 22 850 000 
Yatırımlar top. 
(A/ l ) 
(A/3) 

cesi (S. 

Toplam 

Sayısı : 

1 268 850 000 
470 000 254 
150 464 994 

1 889 315 248 

1300) 

file:///J/J/j
file:///J/J/s
file:///J-KJ
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TABLO : 9/A 

1969 da yapılan işler (Km.) 

Bölge 
No. 

1 
2 
2-
4 
4 

5 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
10 
• 1 ( 1 
11 
12 
14 

14 
14 
15 
15 
10 

Yolun adı 

Devlet yolları devam eden 
yapımı : 
Yalova - Ulaşlı - İzmit 
Yatağa - Muğla 
Gökova Ayr. - Köyceğiz 
Bozöyük - Kütahya İlt. 
Kanlıpmar - Çukurhisar, 
çevr'e yolu (dâhil) 

ihaleli yol 

(Eskişehir 

Maraş - Göksu (Pürenvaryaıitı) 
Akçadağ - Darende 
Elâzığ - Maden - Kaleimdan 
Urfa geçişi 
Of - Derepazarı 
Hopa - Borçika 
Rize - Çayeli 
Arldeşen - Sümle 
Bitlis - Başhan - Tatvan 
Kuzkunkıran varyantı 
Aşkale - Ilıca 
(Balıkesir - Çana'kkale) Ayr. - Edre-' 
mit (Balıkesir geçişi dâhil) 
Kütahya - Azot S. Yolu 
Bursa - İnegöl 
Yeniçağ - Mengen 
Mengen - Devrek 
ErviTiipan - IVTntın 

Tıoplam 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

58 
32 
43 
33 

32 
28 
80 
— • 

3 
17 
39 
18 
23 
25 
24 
33 
51 

8 
45 
23 
34 
41 

Sanat 
yapıları 

(Km.) 

o 

6 
11 
12 

10 
— 
— • 

—• 
— 
17 

6 
6 

20 
13 
67 
34 
21 
—• 

1 
11 
9 
4 

251 

Topr 
' işler 

(Km 

6 
1 
12 

10 
— 
— 
— 
— 
11 
3 
2 

20 
13 
67 
14 
15 
4 
4 

11 
2 
4 

212 
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TABLO : 9/B 

1969 da yapılan işler 

Bölge 
No. Yolun adı 

Devlet yolları : 
Devam eden emanet yol yapımı 
Sirkeci - Florya 
İzımit - Başiskele - Yalova 
Haydarpaşa - İzmit 
Bayraklı - Halkapmar 
Ödemiş - Kiraz - Alaşehir 
Tersakan - Göcek 
Eşrefpaşa - Kızılçullu - Kemer -
Halkapmar 
Alaplı - Ereğli 
Germece - İskilip 
Düzce - Akçakoca 
Keskin - 60 Nolu Dy. Ut. 
IToprakkale - Bahçe - Kömürler 
İskenderun - Belen - Antakya 
kenderun geçişi dâhil) 
Ulukışla geçişi 
Sinop - Gerze - Alaçam 
Havza - Vezirköprü - Durağan 
Samsun geçişi 
Çeltek, Amasya 
Bafra geçişi 
Elâzığ - Madden - Kalemdan 
'Malatya - Elâzığ 

(İs-

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

18 
6 

90 
6 

106 
6 

9.5 
11 

110 
27 
28 
70 

50 
4 

105 
88 

5 
30 

5 
46 
25 

Sanat 
yapıları 

(Km.)! 

O 

9 

11 

4 
5 
0.1 
3 

— • 

12 

16 
5 
4 

15 

18 
— 
38 
23 

Toprak 
işleri 
(Km.) 

2 

13 

11' 

4 
10 
— 

5 
—̂  
12 

16 
5 

— 
15 

11 
—• 
38 
23 
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Bölge 
No. Yolun adı 

9 Cizre - Sımak - Uludere 
9 ISiirt - Dergalip - Eruh - Sımak 
9 Cizre; - îSilopi - Irak Hd. 

10 Ilarşit - Espiye 
10 Slürmene - Of 
10 Güimüşhane geçişi 
10 Sfiimle - Hopa 
10 Derepazarı - Rize 
11 Çukurca Ayr. - BeytüşşelbaJb - Uludere 
11 Van - Erciş 
11 'T at varıl - Gevaş - Van 
12 Kağızman - İğdır 
12 Karakurt - Zaraphanef - Kağızman 
12 (Oltu - Göle) Ayr. - Su Kavuşumu 
!1I3 Dinar Ayr. - Keçiborlu Ayr. - Uluborlu 
14 Karacabey - Bursa (Bursa geçişi dâ

hil) 
15 Amasra - Kurucaşile - Cide 
15 İsımetpaşa Ayr. - Bartın 
15 Cüde - İnelbolu - Abana 
16 Sivas - Yıldızeli - 7 nci ,Bölge hudu'dıı 
17 İstanbul çevre yolları 

Devam eıden emanet yol yapım toplamı 
Devlet yolları : 
Yeni emanet yol yapımı : 

1 İstanbul gecekondu Yoll Muh. 
2 Bornova - İzmir - Karşıyaka Ayr. 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

95 
92 
44 
16 
13 

5 
30 

9 
95 

100 
112 
101 
25 
90 
23 

68 
77 

132 
99 
68 
22 

Sanat 
yapıları 

(Km.) 

19 
4 

— 
1 
6 
2 
5 
6 

—. 
— • 

23 
42 
29 

27 
—-
32 
34 
28 
3.4 

Topra 
işleri 
(Km. 

15 
— 
•— 

1 
6 
2 
5 
6 

— 
—• 
23 
42 
31 

29 
— 
'27 
34 
28 

3 

427 417 
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Bölge 
No. 

2 
4 

Yolun adı 

[Menemen - Bergama 
Ankara ıgecdkondu Yoll. ıMuh. 
B<eylerderesi - İstasyon 
Bingöl - Solhan - Muş 
Nusaylbin - Cizre 

Yeni eımanet yol yapım toplamı 

Devlet yolları 
Devam eden ve yeni emanet yol 
Yapımı toplamı 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

. 
—. 

6 

120 

Sanat 
yapıları 

(Km.) 

3 
—. 
15 

29 

48 

Toprak 
işleri 
(Km.) 

3 
224 

15 

29 

277 

475 694 

TABLO : 9/C 

1969 da yapılan işler 

Onarım karekterinde 

Bölge 
No. 

1 

Yolun adı 

Devam eden Devlet yolları 
jeli onarım 
Kapıkule -
leburgaz 

Edirne - Havsa • 

pro-

- Lü-

Program Sanat Toprak Üst 
uzunluğu Yap. tesviye yapı 

(Km.) (Km.) (Km.) (Km.) 

Yapım kare 

Sanat Topra 
Yap. tesviy 
(Km.) (Km 

91 27 
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Onarım karekterinde Yap 

Yolun adı 

Edirnekapı - Yassıviran - Saray 
Adapazarı - Karasu - 4. Bl. Hd. 
Havsa - Uzunköprü - Keşan 
Muğla - Marmaris 
Salihli ayr. - Alaşehir - Sarıgöl 
Köyceğiz - Fethiye 
Konya - Beyşehir - Şarkikaraağaç 
Afyon - Akşehir 
Ankara - 1. Bl. Hd. 
^Beypazarı - Nallıhan 
Ankara - Çankırı 
Ceyhan - Yumurtalık 
'Kilis - Hassa 
(Kayseri - Sivas) ayr. - Bün
yan - Köprübaşı 
Nevşehir - Gülşehir - Mucur ayr. 
Çorum - İskilip 
Zile - Çekerek - Alaca 
Çarşamba - Terme - Ünye 
Merzifon - Gümüşhacıköy 
Gölbaşı - Adıyaman - Kâhta -
9. Böl. Hd. 
(Gölbaşı - Adıyaman) ayr. - Besni 
Akçadağ - Darende 
.Bingöl - Genç - 9. Bl. Hd. 
Mardin - Midyat - Cizre 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

121 
48 

- 86 
60 
57 
87 

149 
97 

258 
60 

103 
34 
74 

44 
77 
65 

117 
50 
22 

146 
16 

51 
163 

Sanat 
Yap. 

(Km.) 

8 
13 

21 

27 
37 

5 

7 

12 
25 

3 
109 

Toprak 
tesviye 
(Km.) 

8 
13 

46 
37 

8 

7 

12 
25 

Üst 
yapı 

,(Km.) 

29 
8 

13 

21 
10 

22 
53 

46 
37 

8 
35 
22 

12 
2 

20 

Sanat 
Yap. 
(Km.) 

107 
33 

8 
40 

16 

19 
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Onarım karekterinde Yapım ka 

Program Sanat Toprak Üst Sanat Top 
Bölge 

No. 

10 

12 

13 

14 
15 

16 

i 

Yolun adı 

Diyarbakır - Siverek - Hilvan 
Batman - Malabadi 
Urfa - Altmbaşak ayr. 
Urfa - Viranşehir - Nusaybin 
Artvin - Erzurum Hd. 
Trabzon - Vakfıkebir 
Borçka - Murgul 
Pasinler - Köprüköy - Horasan 
Sarıkamış - Kars 
ıKütürköp. - Aşkale 
Tutak - Karayazı 
Kars - Melikköy 
Eğridir - Ş. Karaağaç 3. Bl. Hd. 
Dörtyol - Yalvaç - Uluborlu 
Tefenni - Korkuteli 
Bursa - Yalova 
Kastamonu - Taşköprü 
Kastamonu - Araç - Safranbolu 
Bartın - Saltukova 
Sivas - Hafik 
Refahiye - Erzincan 
Hafik - Zara 
Mutu - Tercan 

Devam eden projeli yol onarımı 
toplamı 

uzunluğu 
(Km.) 

131 
30 
31 

150 
88 
37 
18 
47 
64 
50 
70 
14 
98 
95 
51 
58 
45 
15 
35 
37 
77 
34 
48 

Yap. 
(Km.) 

3 

4 

1 

13 
36 

8 

34 
48 

414 

tesviye 
(Km.) 

3 

4 

10 

25 
16 

8 

222 

yapı 
(Km.) 

31 
32 
33 
34 
3 

5 

33 
20 

25 
14 

20 
43 
32 

685 

Yap. 
(Km.) 

5 
35 

93 

1 
12 
19 

388 

tesv 
(K 
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Bölge 
No. 

11 

15 

Yolun adı 

Program Sanat Toprak 
uzunluğu Yap. tesviye 

(Km.) (Km.) (Km.) 

Yeni projeli yol onarımı 
Tekirdağ - Hayrabolu 
Yatağan - Milas ayr. 
Çivril - Denizli 
Denizli - Tavas 
Denizli - Tavas ayr. - Acıpayam 
Arsuz - Soğukoluk 
Tokat - Çamlıbcl - 16. Bl. Hd. 
Tokat - Niksar 
Silvan - Malabadi - Haydarküprü 
Diyarbakır - Kalemdan 
Tatvan geçişi 
{Bitlis - Kermete - 9. Bl. Hd. 
Taşköprü - Boyabat 
Kastamonu - İlgaz - 4. Bl. Hd. 
Kastamonu - İlgaz ayr. - Tosya 
(Sinop - Boyabat 

53 
38 

14 
45 
57 
21 
70 
3 
45 
58 
45 
64 
97 

21 21 

17 

Yeni işler toplamı 

Devlet yolları devam eden ve 
yeni projeli onarım toplamı 

Onarım karekterinde Ya 

Üst San 
yapı Yap 
(Km.) (Km 

5 

52: 
42 
29 
14 

21 
8 
57 
2 

5 

40 28 235 

454 250 920 4 
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TABLO : 9/D 

1969 da yapılan işfler 

Program 
Bölge uzunluğu 

No. Yolun adı (Km.) 

Devlet yolları devam eden geçit onarımı: 
1 (İzmit - Adapazarı) Ayr. - Kanıdıra 47 
2 Marmaris - Datça 80 
3 Bozkır - Hadim - Adiller 120 
3 Mut hududu - Ermenek - Adiller 81 
3 Akşehir - Yunak - 'Sülüklü Ayr. -

Ankara 'hududu 118 
'3 Karaman - Ayrancı - Ereğli 100 
3 Bozkır - Akseki hududu (13 ncai Böl-

g4e hudıllu) 37 
'5 Kozan - Feke - Saimbeyli - Yalakköy 144 
5 Göksün - Elbistan - 8 nci Bölge hududu 114 
'5 Silifke - Uzuncaburç 30 
6 Develi! - Bakırdağ - Saimbeyli Ayr. 83 
6 Boğazhyan - Sarıkaya - Sorgun Ayr. 76 
7 Çarşamba - Orldu -10 ncu Bölge hududu 

sahil tahkimatı Muh. 
7 İskilip - Tosya Hd. (15. Bl. Hd.) 38 
7 İSamsun - Çorum 165 
7 Ordu - Ulubey - Gölköy - Mesudiye -

Sivas 11. hududu 134 
7 Fatsa - Ordu 45 
8 'Tunceli -Pülümür1 66 
8 Arapkir - Divriği 79 
8 Bingöl -, Karlıova 66 

KJaıayollam G. Md. Bütçesi (S. 

Sanat Toprak 
yapıları işleri 

(Km.) (Km.) 

— — 
11 11 
16 14 
21 — 

26 — 
4 17 

6 6 
17 17 

— — 
35 28,7 
7 7 

— 0,6 
1 — 

Muht. Muht. 

5 5 
Muht. 4 

2 — 
— 2 
— — 

: 1300) 
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Program 
uzunluğu 

(Km.) 

53 

82 
39 

107 
99 
55 
42 

iSanat 
yapıları 

(Km.) 

— 

—. 
0.6 
5 

10 
10 

Bölge 
No. Yolun adı 

9 Viranşehir - Ceylanpmar 
'9 (Diyarbakır - Silvan) Ayr. - Bingöl 

huduldu (8 nci Bölge hududu) 
9 Birecik - Halfeti 

10 Giresun - Dereli - Ş. Karahisar 
10 Biz'e - İspir hududu 
10 Bayhurt - Pülür - Köse 
11 Bendimahiı - Çaldıran 
M Albdurrahmanpaşa Köp. - Bulanık - Pat

nos 149 2 
11 (Van - Gevaş) Ayr. - Başîkale - Hak

kari 10 
11 Hakkari Ayr. - Çukurca 
11 Muş - A. Paşa köprüsü 
12 Oltu -, Göle 
12 Ağrı - Tutak 
12 Çohandede - Hınıs - Varto 
12 Erzurum - Tortum -10 ncu B'ölge hududu 
13 Kumluca - Kaş 
14 Tavşanlı - Emet - Simav 
14 Balıkesir -> Dursunbey - Gökçedağ 
15 Türkeli - Çatalzeytin 
15 Tosya - İskilip hududu (7 nci Bölge 

hududu) 
15 (Tosya - iskilip) Ayr. - Kargı 
16 Kangal - Divriği 

71 
45 
72 
44 

146 
124 

96 
104 
135 
33 

35 
36 
84 

— • 

—. 
—. 
—. 
—. 

1 
—. 
—. 
14 
11 

, 
27 

, 
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Bölge 
No. 

ne 
16 

1 
1 
1 
'3 

4 
5 
5 
8 
8 
9 
m 

12 
14 

15 
15 
16 

Yolun adı 

Kangal - Gürün 
(Kangal - Divriği) Ayr. - Mursal 

Toplam 
Devlet yollan yeni geçit onarımı: 
Demirköy - İğneada 
Yasısıviran - Terlkos 
Ayrım - Bahçecik 
(Afyon - Kütalhya) Ayr. - (Çal - Banaz) 
Ayr. 
Çubuk - Şabanözü - Çankırı Ayr. 
Tarsus -. Pozantı 
Gaziantep - Araban 
Ayr. - Levent 
Karakocan -. Kığı 
(Diyarbakır - Mardin) Ayr. - Kilvan 
(Tortum - Artvin) Ayr. - Şenyurt 
Aıüahan - Göle Ayr. - Okam 
Tavşanlı - Domaniç - (Buma - Esikişe-
bir) Ayr. 
IBoyabat - Durağan 
Çatal zeytin - Abana 
(Suşehri - Koyulhisar) Ayr. - Gökçekent 

Toplam 
Devlet yolları, geçit onarımı, devam 
eden ve yeni işler toplamı 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

77 
12 

26 
13 

5 

41 
86 
75 
68 
14 
96 

— • ' 

7 
5 

78 
30 
23 
15 

Sanat 
yapıları 

(Km.) 

9 

251 

—. 
— 
—. 

29 
—• 
— 
—. 
—. 

4 
— 
— • 

— 

— 
2 

18 
11 

64 

315 
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TABLO : 10 

Köprü yapının 

İhale 
Emanet 

1969 yılında yapılan (köprüler (Özet) 

Devlet yolları İl yolları Köy yolları 

Aded 

22 
48 

70 

M. 

1 077 
2 148 

3 225 

Aded 

37 
29 

66 

M. 

1 384 
754 

2 138 

Aded 

12 
11 

23 

M. 

688 
449 

1 037 

A 

1 

TABLO : 11 

Bölge 
No. 

1 
1 
3 
4 
4 
4 
7 
9 

Tl 

Yolun adı 

1969 yıhnJda yapılan işler 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

îl yollan (Yapım Dairesi) 
Devam eden emanet yol yapımı : 
(Şarköy - Mürefte - Hoşköy - Tekirdağ 
Kridarteli - Dereköy - Bulgar Ihududu 
Afyon - İnsaniye 
Balışık - (Sulakyurt 
Ayrım - Alpu - Mihalıççık 
Çuibük - Karag'öl 
Çorum (Osmancık - Gümüşhacıiköy) Ayr. 
Şirvan - Pervari 
Muş - Liz - Bulanık Ayr. 

65 
42 
36 
30 
87 
28 
56 
75 
86 

Sanat 
yapıları 

(Km.) 

25 
5 
0.5 

18 

Top 
işler 
(Km 

2 

2 
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Program 
uzunluğu 

(Km.) 

55 

109 
96 

42 
82 

16 
21 
53 
49 

Sanat 
yapıları 

(Km.) 

— 

37 
— 

— 

. . 
— • 

17 
24 

Bölge 
No. Yolun adı 

14 Aksakal - Manyası - -Gönen 
15 Ayrım - Devrakâni - Çatalzeytin ve 

Ayr. - Bozkurt - Abana 
16 Zara - İmralı - Refahiye Ayr. 

Balkım Dairesince yürütülen : 
I Uzunköprü - Pehlivanköy - Baibaeski 
1 (Kandıra - Kaynarca) Ayr. - Kaymaz 
1 Maltepe - Sağmalcılar - Esenler - Hal

kalı 
1 Kırklareli - Polois (Yoğuntaş) 
2 Alaşehir - Eşme 
2 (Marmaris - Datça) Ayr. - Bozdurun 
2 (Acıpayam - Tefenni) Ayr. - Çaımeli -

Muğla 'hududu 74 18 
2 Nazilli - İzmir hududu Beydağ - Öde

miş - Kiraz) Ayr. 
2 Bergama - Kınık Ayr. - Korucu 
2 (Kemalpaşa - Turgutlu) Ayr. - Dağkı-

zılca - Torbalı Ayr. 
2 (Aydın - Çine) Ayr. - Koearlısöke 
2 Akhisar - Gölmarmara - Salihli Ayr. 
3 Afyon Ayr. - Şuhut - İsparta hududu 
3 Seydişehir - Çavuş - Hatip 
3 (Bcyşelhir - Ş. Karaağaç) Ayr. - Hö

yük - Doğanhisar 8 
3 Sarayönü - Başlıöyük - Dedeler - (Kon

ya) - Cihanlb'eyli) Ayr. 30 
4 (ıBolu - Kıbrısçık) Ayr. - Soben - Nal

lıhan Ayr. 54 — 
Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 

51 
52 

37 
50 
69 
70 
89 

17 
— 

37 
16 
6 

40 
as 



Bölge 
No. 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
5 
0 
6 
5 
5 
6 
'9 
•e 
7 
7 
7 
7 
8 
8 

8 
8 
8 
8 

— 

Yolun adı 

Bolu - Kıbrısçık - Beypazarı 
Ayr. - Çamlıdere - Peçenelk 
Ayr. - Yığılca - Alaplı 
Şalbanözü - Orta - Çerkeş 
E'slkişehir - Sarıcakaya - İnhisar ihudu-
Idu ve Mayıslar - Nallıhan 
[Polatlı - Sülükllü Ayr. 
M araş - Andırın 
(Maraş - Göksün) Ayr. -Bertız 
Tarsus - Narman Ayr. 
Ayr. - Arslanköy 
Gülnar - Zeyne (Kesikköprü) 
Kayseri - Tomarza - Toklar 
Ayr. Felahiye - Çukur 
Develi - Tora arza 
Çorum - Ceımillbey - Ortaköy 
Fatsa - Albastı - Reşadiye 
Erbaa - Gökdere 
Vezirköprü - Alaçaim 
Tunceli - Ovacık 
(Kakta - Sincik) Ayır. - Ahit - Narince -
Gerger - Taraksu 
(Malatya - Elâzığ) Ayr. - Pötürge 
(Tunceli - Ovacık) Ayr. ISin - Hozat 
Ayr. - Başkil - Muşar 
Beısni - Keysun (Besni giriş, çıkış Viâ-
hil) 

62 — 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

87 
39 
71 
60 

146 
82 
88 
62 
55 
42 
38 

• 83 
56 
28 
56 

107 
42 
72 
55 

85 
60 
40 
63 

29 

Sanat 
yapıları 

(Km.) 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
—• 

7 
38 
33 
— 
— 
— 
— • 

— 
5.0 
0.2 

33.5 
5 

5 
1 
2 

35 

2 

Topr 
işler 
(Km 

— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 

— 

1 
2 

3 

— 
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Program Sanat Toprak 
Bölge uzunluğu yapıları işleri 

No. Yolun adı (Km.) (Km.) (Km.) 

8 (Hekimhan - Kuluncak) Ayr. - Darende 47 1 
9 (Diyarbakır - Genç) Ayr. Lice - Kulp -

11 nci Bölge hududu 86 — 
9 Viranşehir - Demirci —• 10 
9 (•MaMtaidı - Haydar Köprü) Ayr. Şa

şan - Cacas 57 —• 
9 Ergani - Çermik —• —• 
9 Siverek - Çermik 

10 Araklı - Dağ'başı 
10 (Yusufeli - Saogöl) Ayr. - Öğdem 
10 (Giresun - Ordu) Ayr. - Kovanlık 
10 (Keşap - Espiye) Ayr. - Karabulduk 
10 (Rize - Gündoğdu) Ayr. - Güneysu 
10 Berta Köprüsü - Şavşat 
10 (Fındıklı - Arhavi) Ayr. - Ortacalar 
11 Bitlis - Mutki - Meydan - İyik 
'11 Leyin Sukavşağı - Levin 
11 Çatak Ayr. - Bahçesaray 
VI (Ha'kkâri - Şivelan) Ayr. - Gürpınar 

Ayr. - Van 
11 Yüksekova - Dağlıca 
11 Erciş Ayr. - Ağrı hududu. 
11 (Tatvan - Reşadiye) Ayr. - Hizan 
12 İspir - Hunut - Artvin hududu 
12 Çıldır - Gala - Arpaçay 
12 Ardahan - Şavşat 
12 (Varto - Hınıs) Ayr. - Karaçofban 
12 Tortum - Narman 

56 
30 
19 
35 
16 
11 
48 
7 
57 
18 
35 

162 
70 
40 
42 
55 
43 
53 
28 
39 

7 
1 

— • 

—. 
—• 
2 
2 
—. 
27.3 
— 
— 

19.6 
• — • 

22.8 
— 
— 
— 
13 
—. 
. 

— 
4 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
4.5 
45 

12.2 
35 
22.8 
0.8 
— 
11 
13 
— 
. . 
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Bölge 
No. Yolun adı 

12 Şenkaya - Bardız 
12 Kars - Ani harabeleri 
13 Tiopraktepe - Günldoğmuş - Köprülü 
13 Elmalı Ayr. - Sinekçıbeli - Kaş Ayr. 
13 Eğridir - Barla - Karadilli hududu 
13 Eğridir - Sütçüler 
1)3 (İsparta - Ağlasun) Ayr. - Çandır 
13 Fethiye - Üzünlü - Çameli) hududu 
14 Balıkesir - Savaştepe - Manisa hududu 

ve Ayr. - Sarııbeyler 
14 (Simav - Dağardı - Balıköy ist. 
14 İmroz Adası yolları 
14 Örencik) - Tavşanlı 
14 Biga - Bakacak - Uimurlbey 
14 Bigadiç - Yağcılar 
14 Gemlik - Armutlu 
14 Sındırgı - Gölcük 
14 Grönen Balya 
15 Ecevit - Azdavay - Pınarbaşı - Ulus 
lüf Abidipaşa - Kumluca - Kozcağız - Bartın 
15 (Cilde - Azdavay) Ayr. - Şenpazar 
15 Taşköprü - Çiftlik 
16 (Kemah - Refahiye) Ayr. - B'ozioğlak 
16 Alucra Ayr. - Mindeval 
16 Aynım - Çayırlı - Başköy - Erzincan 
!İ6 Geımerelk - Sızır 6 ncı Bölge hutdudu 
16 Koyulhisar - Ortakent 

Program 
uzunluğu 
(Km.) 

25 
45 
67 
82 
65 
—• 
54 
40 

54 
65 
60 
46 
71 
28 
39 
18 
49 
134 
56 
12 
33 
35 
27 
109 
36 
30 

Sanat 
yapıları 
(Km.) 

. 
— 
31 
38 
48 
35 

— • 

13 

5 
—• 
10 
— 
—• 
o o 
—. 
18 
12 
68 
23 
5 
3 
6 
13 
10 
—. 
—. 

Topr 
işler 
(Km 

— 
— 
3 
4 
6 
3 
— 
— 

1 
— 
— 

— 

1 
1 
— 

— 
1 
1 
— 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 



— 65 — 

Bölge 
No. 

'16 

Yolun adı 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

İl yollan, devanı eden ytol yapımı top
lamı 
i l yolları yeni yol yapum : 
(Yapım Dainesin.ee yürütülen) 
Ankara - Bağlıum 
(Bafra - Gerze) Ayr. - Kolay 
Balkım Dairesince yürütülen 
Ayrım - Çal - Çivril Ayr. 
GümüMür - Kesre 
Osmaniye - Kadirli 
Ceyhan Ayr. - Kırmıt - İmamoğlu Ayr. 
Ayrım - Haruniye - Thca 
Yumurtalık Ayr. - İskele 
Adıyaman - Çelikhan - Yeşilyurt 
Kurueay - Gümüş akan' - (Refahiye -
Oengerli) Ayr. 
İl yolları yeni yol yapımı toplamı 
İl yolları yol yapım toplamı 
i l yolları Onarımı devam ©den işler : 
Malkara - Susuz - Müselim - Hayrabolu 
D. P. aynımı - Midye 
Kırklareli - Kofçaz 
Milas Ayr. - Ören iskelesi 
Kula - Selendi 
(Dinar - Sandıklı) Ayr. - Hacılbeşirli -
Çay Ayr. 
(Karaman - Ereğli) Ayr. - İbrala 

'Sanat 
yapıları 

(Km.) 

968 

Toprak 
işleri 
(Km.) 

781 

14 
22 

55 
2 
46 
27 
32 
9 
99 

60 

42 
30 
26 
48 
41 

94 
21 

— • 

— 

2 • 

—. 
— 
14 
—. 
22 

22 
60 

1 028 

__ 
— 
— 
11 

Mulı. 

52 
—. 

— . . 
— • 

. 
2 
— 
— 
1.5 
— 
22 

32 
58 
839 

— 
— 
— 
— 

54 
— 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölge 
No. Yolun adı 

3 (Yunak - Haymana) Ayr. - SlüllüıkMi -
Cihanbeyli 

3 (Konya - Karapınar) Ayır. - Karaman 
'3 Ayrım - OrtakJöy - Balcı 
4 Keskin - Çerikli 
4 Çerkeş Ayr. - Ovacık 
4 Beypazarı - Karaişar 
'6 Karalhasanlı - Kozaklı - Fakılı - Boğaz-

hyan 
6 Aksaray - Çiftlik - Niğde 
6 Pınarbaşı - Kaynar - 16 neı Bölge hu-

'duldu (Şarkışla hududu) 
0 Çayıralan - Sivas hududu 
6 (Boğazlıyan - Yozgat) Ayr. - Sorgun 
6 ((Boğazlıyan - 'Bankaya) Ayr. - Çayıralan 
6 Çekerek - Kadışelhri1 

7 İğdır - Yenimüslüman İst. 
7 (Bafra - Tosköy - Çakıralan - Havza 
7 Mesudiye Ayr. - Gebeme 
7 Erbaa - Ko'zlu 
7 (Orldu - Ulubey) Ayr. - Çamlbaşı 
7 (Ünye - Çarşamba) Ayr. - Cilâden - Tek-

kiraz 
7 Kumru Ayr. - Gorgan 
7 'Sungurlu - Kızılırmak hududu 
7 (Yezirköpfrıü - Beşıpmar) Ayn - Mezraa 
7 Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak 
7 (Amasya - Turhal) Ayr. - Zile 

Program Sanat Topra 
uzunluğu yapıları işleri 

(Km.) (Km.) (Km.) 

83 — — 
65 9 12 
45 — — 
55 13 — 
44 — — 
25 5.5 5. 

54 — — 

89 5.1 5 
45 — — 
14 — — 
33 — — 
34 3.5 3 
32 — — 
35 — — 
93 — 1. 
20 — 17 
16 — 3 
53 — — 

33 — — 
20 — 4 
38 — — 
20 — — 
73 6 12 
47 . 10.5 21. 

Karayollan G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 



- 67 — 

Bölge 
No. Yolun adı 

7 Amasya 11 huidudu - Mecitözü - Enıirhıağ 
7 'Tokat - Pazar - Zile 
'8 Palu Ayr. - Karalbegan 
'8 Kığı Ayr. - Çerime 
'8 Arguvan - Yoncalı 
8 Hekimlhan - Kuluncafe 
8 (Kemah - iliç) Ayr. -Kuruçay 
'8 Pülümür Ayr. - Naziımiye - îresi 
8 (Bingöl - Elâzığ) Ayr. - Sancak 
8 (Karalkioejan - Kığı) Ayr. - Yayladere 
9 (Urfa - Sivere'k) Ayrı - Bozova 
9 'Siverek - Karakeçili (Urfa - Viranşe-

lıir) Ayr. 
9 (Diyarbakır - Etfgani) Ayr. - Eğil 
9 (Diyarbakır - Silvan) Ayr. - Bismil 
9 Derik - (Viranşehir - Kızıltepe) Ayr. 
9 (Kızıltepe - Nusaybin) Ayr. - Akarsu 

10 Maraidit Ayr. - Maçahel 
10 Çayeli - Kaptanpaşa 
10 (Pazar - Ardeşen) Ayr. - Çamlıihemşin 
10 Dereli - Yavuzkemal 
10 Çayeli( - CBuyükköy - Güneysu Ayr. 
10 (Araklı - Sürmene) Ayr. - Küçükldere 
10 Vakfıkebir - Tonya 
11 Malazgirt - Aktuzla 
11 (Hakkâri - 'Gürpınar) Ayr. - Nordüz 
11 Malazgirt - Ahlat 
12 Varto - Karlıova hudu'du 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

36 
62 
47 
14 
25 
32 
25 
23 
28 
13 
28 

86 
22 
24 
58 
18 
38 
20 
22 
13 
.22 
15 
21 
37 
30 
58 
39 

Sanat 
yapıları 

(Km.) 

. 
—. 

8 
0.1 
9.2 

— 
4 
0.3 

— 
— 
— 

, 
— 
— 
— 
11 
— 
— 
— 
— 
— 

0.8 
— 
14.9 
— 
— 
—» 

Toprak, 
işleri 
(Km.) 

— 
45 
50 
5 

—. 
— 
— 
10 

2 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
17.5 
16 
58.300 
— 
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Bölge 
No. 

13 

13 
14 

m 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
.1:5 
10 

1 
1 
21 
2 
3 

Yolun adı 

(Eğridir - Sütçüler) Ayr. - Hekimler -
Kasımlar 
Akseki - Aydmkent 
(Bursa - Karacabey) Ayr. - Orhaneli -
Harmancık 
('Bursa - Uludağ) Ayr. - Keleş 
M. Kemalpaşa - Devecikomağı 
Deimirci - Büyükorhan 
ÇaMdarnisar - Örencik - Eınıet Ayr. 
Karacabey - Boğaz 
Gediz - Altıntaş 
(Balıkesir - Bigadiç) Ayr. - Konakpıııar 
Ezine Ayr. - Bayramiç -Evciler 
(Balıkesir - Dumunlb'cy) Ayr. - Durak 
Keleş geçişi 
Karaövli - Eflani - Daday 
Ovacık - KaraJbük 
Araç - Boyalı 
Şarkışla - Pınarbaşı Ihuduldu 
İl yolları devanı, eden yol onarımları 
toplamı 

İl yolları yeni yol onarımı : 
Vize - Kıyıköy 
Malkara - ŞaJhin 
Uşak -i Ululbey - Eşime 
Uluibeyî - KaraJlıallı 
Banaz - Hocalar - 'SanÜılklı 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

29 
23 

84 
52 
25 
15 
35 
21 
80 
23 
42 
15 
1 

80 
37 
37 
36 

40 
17 
67 
30 
74 

(Sanat 
yapıları 

(Km.) 

— 
1 

18 
20 
2 

—. 
— 
— 

— • 

— 
— 
— 
— 
13 
5 
3 

— 

226 

14 
17 
10 
— 
—. 

Topr 
işler 
(Km 

— 
1 

0 
17 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

6 
— 
— 
— 
11 
— 

386 

14 
17 
10 

1 
_ . 
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Bölge 
No. 

4 
6 
7 

8 
9 

13 
16 
116 
16 
16 
16 
2 

Yolun adı 

Çankırı Ayr. - Korgun - Kurşunlu 
Ayrını - Gesi 
•Samsun şehirle i bağlantıları ve hava 
alanı 
Ayr. - Armutlu 
Ayrımı - Kilvaıı (Aşağı Hanik) 
Tefenni - Cavdır - Göl hisar 
Çayırlı - Karakulak 
Ayrım - Zevker (Katalçam) 
(İSivas - Kangal) Ayr. - Karayım 
Divriği - Hanıo (Gedikbaş) 
(Kangal. - Gürün) Ayr. - A'kpınar 
Kula - Eşme 
Ödemiş - ıBirgi 
Ayr. - Honaz 
Başmakçı - Dinar 
Ça'ybaşı - Bayındır 
Çaybaşı - Bayındır Ayr. -, Çırpı 
Bozdoğan - Baraz 
ti yollan yeni yol onarı'mı toplamı 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

38 
5 

6 
17 
30 
37 
22 
16 
— 
— 
— 
50 

7 
9 

23 
30 

2 
25 

:Sanat 
yapıları 

(Km.) 

10 
— 

Muht. 
— 
— 
— 
— 
— 
33 
19 

5.5 
— 
— • 

— 
— • 

— • 

— 
— 

109 

Toprak 
işleri 
(Km.) 

10 
— 

— 
—. 
— 
— 
—» 

. — 
33 
19 

2 
— 
— 
— • 

—• 
— 
— 
— 

106 
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TABLO : 12 

Bölge 
No. Yolun adı 

1969 yılında yapılan işler 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

Sanat 
yapıları 

(Km.) 

Turtam sektörü turistik yollar, devam 
eden yol yapımı : 
(Cumaovası - Gü'mıüldür) Ayr. - Klaros 

Turistik yollar, devam elden yol onarımı 
Hamidiye - Seyitlg-azi - Kırka - (Arfon -
îhsanüye) Ayr. 

Top 
işle 
(Km 

2 
8 

2 
2 

4 

5 
5 
'8 

13 
14 

harabeleri 
Aynım - Karacasu - Geyve haraJbeleri 
Kâhta - Eski Kâlhta - Nemrutldağı 

Devam eden yfol yapımı toplamı 
Turistik yollar ,yeni işler: 
Marmaris - Tatil kö'yü varyantı 
Kuşadası - Düekyarîmaıdası Millî park 
yolu 
Kızılcahamam - Soğuksu Millî Park ile 
Ibalhçe yeri ara'smdalki kısım 
Karataş plaj yolu 
iSiltfke - Kale yolu 
Munzur 'kaynağı - Ziyaret köyü 
Antalya - Kemer - Tdkiriova 
Akçay tatil köyü 
Yeni işler toplamı 

18 
40 
12 

3 

13 

2 
4,5 
1 
5 

60 
3.5 

— 
40 
4 

44 

4 

— 

—. 
— • 

1 
14 
1 
4 

24 

— 

— 
— 

2 

100 
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Bölge 
No. 

6 

7 

!lö 
14 
14 

Yolun adı 

('Nevşelhîr - Aksaray) Ayr. - Ihlara ve 
Nevşehir - Derinfcuyu 
Sungurlu Ayr. - Yazılııkaya ve Boğaz-
kalfc harabeleri yolları 
Çamhbamışin - Aydar Ilıcası 
İznik Gölü. çevre yolları 
İnegöl - Tahtaköprü Ayr. - Oylat 
Devam eden yol onarımı toplamı 

Program 
uzunluğu 

(Km.) 

55 

34 
13 
96 
10 

ıSanat 
yapıları 

(Km.), 

— 

— 
6 

96 
10 

112 

Toprak 
işleri 
(Km.) 

29 

— 
5 

96 
10 

140 

TABLO : 13 

Karayolları iG-enıel {Müidürlîüğli 1970 yılı bütçe tasarısı yatırımları 

(1 000 Tl. olarak) 
1970 yıll 

Mladidıe 
Bölüım Majdkle öıdiemjeğan çeşidi Iiına 

Ulaştırana sektörü 
Devlet yolları 

21.000 Etüd ve proje giderleri 
2)1.1541 Etüt ve proje gidenleri 13 400 
21.642 Teknik personel ücretleri 16 200 
21.543 Teknik personel geçici görev yollukları 900 
2İJ543 İşçilik 28 500 

22.000 Yapı - tesis ve büyük onarım giderleri ulaştırma selktıörü 
22J541 Yıol, köprü, tesis yapımı ve büyülk onarım giderleri 627 220 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Maıdlde Ödenieğoin çeşidi 

19 
Mjaid 

Liir 

20 
1 

203 

110 
10 

67 
4 

22.542 Teknik Personel ücretleri 
22.543 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.545 İşçilik 

23.000 Makina - teçhizat ve taşıt alımı ve onaranları 
Ulaştırma sdktörü 

23.541 Makina, teçhizat alıımları ve büyük onarımları 
23.543 Teknik personel ücretleri 
23.544 Teknik personel geçici görev yolluiklan 
23.545 İşçilik 
23.612 Taşılt alımları 

Devlet yolları toplamı 

İl yolları 
(•Karayolları eliyle sarf edilecektir.) 

21.000 Etüd ve proje giderleri 
21.561 Btüd ve proje giderleri 
21.562 Teknik Personel ücretleri 
21.563 Teknik perisouel geçici görev yollukları 
21.565 İşçilik 

22.000 Yayı - tesis ve büyük onarım giderleri 
22.561 Yol, köprü - tesis yapımı ve büyüfl-c onarım giderleri 
22.562 Teknik personel ücretleri 
22.563 Teknik personeıl geçici görev yollukları 

22.565 İşçilik 
23.000 Malkina teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları 

2 

2 

54 
3 

36 

(*) 10 000 000 liralık kısmı proje kredisi ile temin edilecek makina <ve teçhiz 
kabul edilmiştir (Nakden harcanamaz) 
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Bölüm Majdde 

21.000 

22.000 

23.000 

23.561 
23.563 
23.564 
23:565 

21.571 
21.572 
21.573 
21.575 

22.571 

22.572 
22.573 
22.574 

22.575 

23.-571 
23.573 
23.574 

Ödıenıeğin çeşidi 

Ma'kina, teçhizat - alımları ve büyülk onarımları 
Tefcriik personel ücreJtleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
İsçilik 
İl yolları toplamı 

Köy yolları 
(Köy İşleri Bakanlığınca) 
Etüd ve proje giderleri 
Etüd ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
İşçi ücretleri 
Yapı - tesis ve büyük onarım giderleri 
Yol, fcöprü, tesis yapımı ve büyük onarım gidenleri 
(Köy İşleri Balkanlığı eliyle) 
Teiknilk personel ücretleri 
Teiknik personel geçici görev yollukları 
Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli Köy İşleri Bakanlı
ğınca tasbit edilir.) 
İşçi ücretleri 
Malkina - teçhizat ve taşıit alımı ve onaıramları 
iMa'kina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

1970 y 
Madde 
Liina 

16 650 
2 250 
100 

15 000 

1 
3 

2 

18 

000 
000 
150 
900 

500 
7 500 

147 

200 

600 
22 000 

80 
6 
000 
000 
150 

(*) 15 000 000 liralık kısmı proje kredisinden temin edilecek makina ve teçhizat k 
kabul edilmiştir. (Nakten harcanamaz.) 
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B'ödjiiım Madde Ödeaueğiin çeşidi 

23.575 İşçi ücretleri 
23.612 Taşıit alımları 

Köy yolları toplamı 

22,000 Turizm sdktörü 
22.611 Yapı, tesis ve biiyülk onanan giderleri 
22.ı612 Tdknik personel ücretleri 
22.613 iTelknik personel geçici görev yolluıklan 
22JG15 İşçilik 

21.000 Etüd ve proje giderleri 
22.000 Yapı - tesis ve büyük onarum. giderleri 
23.000 Makina - teçhizalt ve taşıt alımları ve biiyülk onarımları 

Yatınım harcamaları toplamı 

1 
Mja 

L 

2 

1 
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TABLO : 14 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 malî yılı bütçe ıtasansı (1 000 Tl. olar 
iş cinslerine göre 

C i n s i Yatırım. Bakım Toplam 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak Devlet yolları : 
(A/2) Yatırımlar 
Etüt ve proje : 54 000 54 000 
Büyük projeler : 
Haydarpaşa - İzmit 30 000 
istanbul! çevre yolları ve Boğaziçi Köprüsü 220 000-

250 000 
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 

250 000 

138 620 
300 

89 750 
7 400 

16! 000 
9 000 

600 

261 670 

91 500 
11 000 

261 670 

Projeli onarım toplamı 102 500 102 500 
Yol onarımı : 
Devam eden ş^hiriçi geçişleri 9 000 
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( C i n s i 

Yeni şehiriçi geçişleri 
Devam eden geçit onarımı 
Yeni geçit onarımı 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Yol. onarımı toplamı : 
Bitümlü kaplama yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni ihaleli işler 
Yeni emanet işler 
Kontrol giderleri 
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 : 
Devam eden ihaleli işler 
Yeni ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet i§ler 
Köprü -malzemesi 
Kontrol giderleri 

Yatırım 

1 400 
14 000 

100 
2 500 

200 

Bakım Toplam 

İ7 200 

24 
4 
2: 

48 
1 
•> 

900 
500 
500 
900 
100 
200 
400 

79 500 

51 000 
1 500 

52 500 

.15 
•1 
O 

1.0 
7 

O 

000 
500 
000 
000 
500 
500 

27 20 

79 

52 5 
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' C i n s i Yatınım 

Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Köprü yapımı toplamı : 
Köprü onarımı : 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler1 

Malzeme satınalmması 
Portatif köprü malzemesi 
Kontrol giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Köprü onarımı toplamı : 
Tesis yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 
Kontrol giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Tesis yapımı toplamı : 
Tesis onarımı : 
Yeni emanet işler 

Tesis onarımı toplamı : 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı toplamı -. 

3 500 
150 

46 150 

1 
5 
2 
2 

950 
2Ü0 
500 
500 
120 
140 
90 

12 500 

9 
7 

2 

630 
270 
480 
600 
000 
50 

20 030 

500 

500 

Bakım Toplam 

46 150 

12 500 

20 030 

500 
852 550 
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C i n s i 

Makina, teçhizat alımı ve onarımı : 
Merkez atelyesi döner sermaye 
Malzeme ve yönetim giderleri 
Yedek parça alımı 
Yerli imalât 
Proje kredisi karşılığı 
Makina iş'çi ücretleri 
Taşıt alımları 
Teknik persoel ücretleri 
Geçici görev yollııklaırı 

Makina, teçhizat alımı ve onarımı toplamı : 
Devlet yolları yatırımı toplamı : 
(A/ l ) cari harcamalar 
Yol hakimi 
Bitümlü kaplama bakımı 
Köprü bakımı 
Trafik hizmetleri 
Makina ve teçhizat 

Toplam 
İdari giderler 
Cari harcamalar toplamı : 
Devlet yolları toplamı (A/ l ) ve (A/2) 

(x) (10 000 000) liralık kısmı proje kredisi i] 
için kabul edilmiştir. (Nakden iharcanamaz.) 

Yatırım Bakım Toplam 

11 000 
V 150 

70 000 
10 000 
10 000 
671 000 
4 500 

10 000 
350 

192 000(x) 192 0 

234 863 985 
32 830000 

7 355 057 
22 260 000 
40 390000 

337 699 042 
42 244 108 

temin edilecek ımakina ve teçhi 
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'C i n s i 

İl yolları : 
(A/2) Yatırımlar : 
Etüt re proje : 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı : 
Yol yapımı ve onarımı : 
Devam eden yol yapımı 
Emanet işler 
Devam eden yol onarımı 
Yeni enran'et yol yapımı 
Yeni yol onarımı 
Devam eden şehiriçi geçişleri 
Yeni şehiriçi geçişleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

Yol yapım ve onarım toplamı : 
Bitümlü kaplama yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 
Teknik personel ücretleri 

Bitümlü kaplama yapımı toplamı : 
Köprü yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni ihaleli işler 
Yeni emanet işler 
Köprü malzemesi 

Yatırım 

5 000 

Bakım 

39 940 
10 000 
2 000 
2 500 
2 600 
2 000 
1 000 
160 

60 200 

1 000 
1 000 
4 950 

50 

7 000 

12 500 
2 500 
1 500 
9 000 
500 

Toplam 

5 000 

60 200 

7 000 
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C i n s i 

Kontrol giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Köprü yapımı toplamı : 
Köprü onarımı : 
Devam eden emanet 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 : 
Yedek parça ikmali 
Makina işçi ücretleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici «görev yollukları 

Makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı toplamı 
îl yolları yatırım toplamı 
(A/ l ) 'Cari ıhancamalar 
il yolları (bakım toplamı 

il yolları toplamı <A/1 ve A/2) 
Köy yolları : 

(A/2) Yatırımlar : 
Etüt ve [proje 

Yatırım Bakım Top 

1 700 
2 450 

100 

24 250 

300 
1. 500 
1 000 

60 
100 
40 

3 000 

16 '650 
15 000 

2 '250 
100 

34 000 13 

. 39 455 13 

7 050 
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C i n s i 

Yapı, tesis yapımı ve onarımı : 
Yol, köprü tesis yapımı ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Köy yolları yapımı (dağıtım şekli Köy işleri 
Bakanlığınca tesbit edilir.) 
işçilik 

Yapım ve onarım toplamı 
Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları : 
Makina, teçhizat alımları ve ıbüyük onarımları (*) 
Taşıt alımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
işçilik 

Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları 
toplamı 

Köy yolları yatırım toplamı 
(A/ l ) Cari harcamalar : 
Bakım idame giderleri 
(Köy yolları) dağıtım şekli Köy işleri Bakan
lığınca teslbit edilir. 
Köy yolları toplamı (A/ l ve A/2) 

(*) 10 000 000 liralık kısmı proje kredisi ile 
bul edilmi§tir. (Nakden harcanamaz.) 

Yatırım Bakım Toplam 

18 500 
7 500 

200 

147 600 
22 000 

195 800 

80 000 
1 000 
•6 000 

150 
5 000 

'92 150 

50 601 850 

edilecek makina ve teçhizatın mahs 
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C i n s i Yatırım Bakım Toplam 

Turizm sektörü : 
Turistik yollar 
Devam eden ve yeni işler 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

33 

33 

634 
250 
25 

909 

100 000 000 
200 000 000 

13 
672 

14 1555 

000 
657 
759 

315 241 416 

Turistik yollar toplamı 33 909 33 
(A/3) (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Kamulaştırma ve satmalına bedeli 
İstanbul çevre yollan ve Boğaz köprüsü 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

Sermaye teşjkili ve transfer harcamıaiları toplamı 
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TABLO: 15 

Cinslerine göre trafik şufoe ve bürolarına kayıtlı motorlu taşıt sayısı (*) 

Yılı Otomobil Otobüs Kamyon Toplam 

1948 
1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (••) 

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 
112 367 
125 375 

2 622 
3 755 
5 510 
16 671 
7 914 
8 065 
10 981 
13 956 
16 437 
19 269 
20 412 
22 169 
22 954 
29 340 
32 915 

11 403 
15 404 
24 722 
30 250 
85 070 
139 721 
57 460 
64 706 
73 323 
80 695 
75 379 
79 121 
81 874 
96 816 
106 057 

22 037 
32 564 
54 170 
65 520 
76 361 
82 030 
114 208 
131 043 
150 491 
171 998 
175 240 
188 874 
196 297 
238 523 
264 347 

(*) 31 Aralık durumu. 
(**) Geçici 
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TABLO : 16 

Devlet ve il yollan üzerinde yıllık seyir ve taşıma 

(1 000 000) 

Yol ağı Taşıt - Km. Ton - Km. Yolcu 

Devlet yolları 
lll yolları 
Toplamı 

(Devlet yolları 
i l yolları 
Toplam 

Devlet yolları 
lîl yolları 
Toplam 

Devlet yolları' 
i l yolları 
Toplam 

Devlet yolları 
il yolları 
Toplam 

Devlet yolları 
i l yolları 
Toplam 

Devlet yolları 
i l yolları 
Toplam 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

530 
28 

558 

777 
78 

855 

030 
105 
135 

184 
118 
302 

084 
108 
192 

1 421 

1 

1 

1 

142 
563 

743 
174 
917 

907 
50 

957 

1 '248 
71 

1 319 

2 008 
201 

2 209 

2 420 
242 

2 662 

2 199 
220 

2 419 

3 344 
334 

8 '678 

4 014 
401 

4 415 

2 

12 

6 

6 

8 

9 

11 
1 

12 

8 

8 

9 

10 

12 
1 

14 
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TABLO : 17 

Çeşitli taşıma sistemlerince yapılan şehirlerarası yük taşımalar 
(1 000 000) 

Karayolları Demiryolları Denizyolları Havayol 
(a) (b) (c) (c) 

Yıl 

1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

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 
14 080 

'% 

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 
71,0 

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 
5 681 

P/o Ton • 

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 
28,6 

- Km. 

262 
281 
303 
291 
243 
164 
132 
125 
135 
108 
102 
97 
78 
58 

<% Ton - Km. 

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 
0,3 

5 
7 
14 
12 
11 
10 
12 
12 
15 
18 
18 
21 

(a) Karayolları Genel Müdürlüğünce kabul edilen esaslara göre hesaplanmıştır. 1967 - 196 
(b) Yalnız Denizcilik Bankasının muntazam posta seferlerine aittir. 
(c) Dış hatlardaki taşımalar dâhü değildir. 
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TABLO : 18 

Çeşitli taşıma sistemlerince yapılan şehirlerarası yolcu taşımaları 
(1 000 000) 

Yıl 
1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Karayolları 
(a) 

Yolcu - Km. 
. -̂  _ 

2 597 
6 369 
0 083 

f 12 911 
8 886 
10 880 
14 131 
15 590 
19 369 
22 667 
24 931 
25 958 
27 028 
30 650 

• % 

50,3 
67,1 
69,9 
74,3 
64,4 
72,9 
80,0 
82,0 
85,3 
86,8 
86,8 
86,9 
87,2 
86,1 

Demiryollî 
(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 
3 548 
4 539 

ırı 

% 

42,2 
29,0 
26,8 
23,3 
32,0 
24,3 
17,9 
16,2 
13,3 
11,9 
11,9 
11,7 
11,5 
12,8 

Denizyolları 
(«)" C«) 

Yolcu - Km. 

389 
369 
384 
343 
362 
304 
265 
229 
215 
202 
205 
211 
171 
137 

% 

7,5 
3,9 
2,9 
2,0 
2,6 
2,0 
1,5 
1,2 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,4 

Havayolları 
(e) (ç) 

Yolcu - Km. 

49 
74 
148 
115 
110 
107 
124 
135 
163 
194 
216 
254 

% 

0,4 
0,4 
1,0 
0,8 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 

(a) Karayolları Genel Müdürlüğünce kabul edilen esaslara göre hesaplanmıştır. 1967 - 1968 rakaml 
(b) 1968 rakamlarına banliyö taşımaları dâhildir. 
(c) Yalnız Denizcilik Bankasının muntazam posta seferlerine aittir. 
(ç) Dış hatlardaki taşımalar dâhil değildir. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karına Komisyonu 
Esas No. : 1/15 
Karar No. : 18 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1969 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhare Komisyonumuza haval 
ları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı», 

Bayındırlık Bakanı, Karayolları Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldıkları ot 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısiyle (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırım harcamaları ve (A/3) serma 

rasiyle, (470 000 000), (1 560 909 000) ve (315 241 416) lira ki, toplam olarak (2 346 150 416) lira t 
Söz konusu Genel Müdürlüğün bütçesi üzerinde Komisyonumuz adına gerekli incelemeleri yapmakla 

hazırladıkları raporlarını okumaları ve gerekli gördükleri hususlar hakkında verdikleri tamamlayıcı bi 
Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde tenkid ve temennileri havi kişisel görüşlerini açıklamış, müphem g 
lere çeşitli sorular tevcih etmişlerdir. 

Bu görüşmelerden sonra Bayındırlık Bakanı, Genel Müdürlüğün geçmiş yıl bütçesinin uygulaması v 
üzerinde detaylı bilgi vererek, 

İkinci 5 Yıllık Plân döneminde, 119 milyarlık genel yatırımdan Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle 
tahmin edildiğini, 

Anaistikamet yollarındaki noksan, kopuk ve kesik kısımların ikmal edileceğini, yolu olmıyan ilçe v 
rüleceğini, 

Trafik tıkanıklığı arz eden mmtakalarda bu tıkanıklıkları giderici tedbirlerinin alınacağını, turistik 
etmiş, üyelerin tenkid ve temennilerini cevaplandırmış, mütaakıben, maddelerin görüşülmesine geçilmişt 

1 nci madde; 
Çeşitli teknik yardımlar ve dış anlaşmalar gereğince yurt dışına gönderilen elemanların yolluk ve bun 

geçici görev yolluğu) maddesinden ödeneceği yolunda Sayıştay Başkanlığınca ittihaz olunan karar uy 
yolluğu) maddesinde mevcut (200 893) liralık ödenekten (175 000) lira tenzil edilerek 12.853 ncü madd 

AÎD Teşkilâtından temin edilen kredi ile Amerika'dan parça halinde satınalmıp (Chrysler) Firması t 
Karayollarına devredilen vasıtaların montaj ücreti ile ilgili olup, söz konusu firmaya ödenmesi hususu 
liralık bir faturanın ödenebilmesini teminen de bölüm 23.000, 23.561 (Makina, teçhizat alımları ve bü 
lira tenzil ile 36.000 nci bölümde yeniden açılacak36.550 (Karşılıksız borçlar) maddesine konulmak sureti 
bu değişikliklerle, 
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2 ve 3 ncü maddeler bağlı cetvelleriyle aynen, 
4 ncü madde, maddeye bağlı (D) işaretli cetvelde, 934 sayılı Kanuna aykırılığı nedeniyle, 1 750 liralık kadr 

yüksek okul mezunu) şartı ibaresi kaldırılmak suretiyle, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü maddeler ise bağlı cetvellcriyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkası 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
H. T. Toker 
C. S. Üyesi 

R. tiner 

İçel 
C. Okyayuz 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Muğla 
M. Akarca 

Trabzon 
L. §. Ağanoğlu 

Başkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Ankara 
t. Yetiş 
Çorum 

A. Topçubaşı 

istanbul 
0. C. Fer soy 

Mal atya 
İV. Akyurt 

Ordu 
K. Şensoy 

Trabzon 
A. R. Uzuııer 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Edirne 
M. N. Er geneli 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
0. Karaosmanoğh 

Rize 
E. Y. Akçal 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Kâtıip 
Erzurum 

R. Danışman 

Bolu 
II. İ. Cop 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 
Manisa 

ı H. Okçu 

Sivas 
M. Timisi 

Uşak 
0. Dengiz 

Zonguldak 
K. Nedimoğln 

Afyon K 
H. Dinç 

Bolu 
Söz hakkım ma 

K. Dem 
Eskişeh 

M. 1. An 

Kars 
K. Okya 

Maraş 
A. İmamo 

Tabiî Ü 
Söz hakkım ma 

8. Özgü 

Urfa 
İ. E. Kara 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün cari harcamaları 
için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (470 000 000) lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 560 909 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (315 241 416) lira ki, toplam 
olarak (2 346 150 416) lira 'ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (2 346 150 416) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 1970 Bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün (30 . 6 . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 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 Karariyle 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 hakkın
daki 11 . 2 . 1950 tarih ve 5539 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 Bütçe 
yılında kullanılamaz. 

Karayolları G. Md. 

BÜTÇE KARMA K 

Karayolları Gene 
k 

MADDE 1. —• Karayolla 
için (A/ l ) işaretli cetvelde gö 
harcamaları için (A/2) 
(1 560 778 046) lira, sermay 
(A/3) işaretli cetvelde göster 
olarak (2 346 150 416) lira 

MADDE 2. — Tasarının 

MADDE 3. — Tasarının 

MADDE 4. — Tasarının 

MADDE 5. — Tasarının 

(S. Sayısı : 1300) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 Bütçe yıllarına ait olup da; Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar. 1970 yılı Bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
delerine, 

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) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 9. — Karayolları Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 5889 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 5539 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı Ka
nun esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar Karayolları Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
bir bölüme gelir, diğer taraftan (Yatırım harcamaları) cetvelinin ilgili 
maddelerine ödenek kaydolunur. 

MADDE 11. — Devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzel kişi
leri, dernekler, diğer kurumlar ve bakımı Karayolları Genel Müdürlü-

Kaıayolları G. Md. Bütçesi 

(Bütçe Karma Komi 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 

MADDE 7. — Tasarının 7 nc 

MADDE 8. —• Tasarının 8 nc 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Tasarının 10 n 

MADDE 11. — Tasarının 11 n 

(S. Sayısı : 1300) 
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(Hükümetin teklifi) 

güne ait yolların kenarında olup yol güvenliği bakımından yola giriş 
ve çıkışlarının düzenlenmesi gereken tesislerin (Akaryakıt satış istas
yonları gibi) ilgilileri tarafından veya dış yardımlardan; etüt araş
tırma proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yap
tırılması ve bakımı maksadiyle Karayolları Genel Müdürlüğüne yatı
rılacak paralar (R) işaretli cetvelde açılacak özel maddeye gelir, diğer 
taraftan (A/2) işaretli (Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak özel 
maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu ödenekten yılı 
içinde sarfedilmiyen kısmı, ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer. 

.MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık bakanları yürü
tür. 

(Bütçe Karma K 

MADDE 12. — Tasarının 

MADDE 13. — Tasarının 

Başbakan 
S. Demirel 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topdloğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Sanayi Bakanı 
i8f. Kılıç 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

içişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Dışişleri Bakanı 
1. 8. Çağlayangil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Baltanı 
G. Titrek 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Dev 
T 

Millî E 
O 

Ulaştı 
N. 

Köy î 
T. 

Gençlik ve Spor Bakanı 
t. Sezgin 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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(A/ l ) CARİ 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 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamıı 
Lira Lira 

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 

312 125 779 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

6 313 001 

6 313 000 

1 
265 962 709 

16 503 195 
2 335 079 

15 080 985 

388 450 

231 655 000 
29 631 170 

48 000 
2 200 
7 000 

312 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 



Madde 

12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.410 

Ödeneğin çeşidi 

Tedavi ve cenaze giderleri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.520 Kasa tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

45 000 
2 000 

1 349 970 

28 000 000 

135 000 

1 

Hükümetç 
Madde 
Lira 

222 000 
2 000 

1 349 970 

28 000 000 

1 

175 000 

1 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yolluğu 
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 

4 200 

Kesim toplamı 10 398 893 

8 

150 000 
336 000 

10 000 
000 000 
863 000 

4 200 

10 398 894 

150 000 
336 000 

10 000 
8 000 000 

863 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 9 424 000) 

27 - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 974 894) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alım ve giderler 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

60 000 

000 

250 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

60 000 

000 

600 000 

550 893 
174 000 

1 729 200 

160 000 
150 000 
720 000 
40 000 
605 000 
4 200 
50 000 

4 272 951 

200 893 
174 000 

1 

1 729 200 • 

160 000 
150 000 
720 000 
40 000 
605 000 
4 200 
50 000 

4 

Kaıayollan G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.410 
13.420 

13.610 

14.000 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm topl; 
Lira Lira 

1 045 500 

190 000 
100 000 
730 000 

25 500 

823 251 

227 000 
596 251 

675 000 

1 358 

amı 

122 

Hükümete e 
Madde Bö 

Lira 

1 045 500 

190 000 
100 000 
730 000 
25 500 

823 251 

227 000 
596 251 

511 500 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü 
gerektirdiği giderler 

maddesinin 

544 500 

5 000 
539 500 

2 

639 500 

100 
539 

000 
500 

2 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 

813 620 

30 000 
465 000 
263 054 

55 566 

152 243 402 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Liııa Li 

1 

872 612 

30 000 
460 000 
327 046 

55 566 

151 8 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 oıcu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM 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 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 80 000 80 000 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 30 000 30 000 
16.390 Propaganda ve tanıtma giderleri 50 000 50 000 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 1 İ 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 40 000 45 000 

16.710 Temsil giderleri 40 000 35 000 
16.720 Ağırlama giderleri 10 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde 

16.842 
16.843 
16.844 

16.845 

16.851 
16.852 
16.853 
16.854 
16.855 

16,861 

16.862 

ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

YOL VE KÖPRÜ BAKIMI VE İDAME 
GİDERLERİ 
Bakım ve malzeme giderleri 
Yönetim giderleri 
Sel ve heyelan gibi fevkalade hallerde 
meydana gelecek yol ve köprü arızaları
nın giderilmesi 
Çeşitli giderler 
(Bakım ve idame giderleri toplamı .-

81 145 057} 
MAKİNA BAKIM VE İDAME GİDER
LERİ 
Makina ve teçhizat onarımı ve satmalımı 
Makina ve teçhizat yedek parça ikmali 
Bakım ve malzeme giderleri 
Yönetim giderleri 
Çeşitli giderler 
(Makina ve bakım giderleri toplamı .-

10 410 001) 
Bakım ve idame giderleri (İl yolları) 
(Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle sarf 
edilecektir.) 
Bakım ve idame giderleri (Köy yolları) 
(Dağıtım şekli Bakanlıkça tçşbit edilir.) 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

152 123 401 

67 000 000 
6 000 000 

7 500 000 
1 000 000 

1 
7 000 000 
2 650 000 
670 000 
90 000 

10 000 000 
50 213 400 

Hükümetçe is 
Madde Böl 
Lira 

151 768 458 

67 000 000 
6 000 000 

7 145 057 
1 000 000 

1 
7 000 000 
2 650 000 
670 000 
90 000 

10 000 000 
50 213 400 

karayolları G% Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm 

.12.000 

13.000 
14.000 
.16.000 

\&, 

Madde Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

OAEî HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 
Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

312 125 779 
4 272 951 
1 358 122 

152 243 402 

470 000 254 

Hükümetçe istene 
Madde 
Lira 

Bölüm 
L 

312 4 
4 1 
1 5 

151 8 

470 0 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Maddo 

21.000 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

60 865 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Lira Li 

66 0 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 60 865 000 

KARAYOLLARI 

21.541 Etüt ve proje giderleri 
21.542 Teknik personel ücretleri 
21.543 Teknik personel geçici görev yollukları 
21.545 İşçi ücretleri 

(Karayolları toplamı : 54 000 000) 
İL YOLLARI 
(Karayolları eliyle sarf edilecektir.) 

2.1.561 Etüt ve proje giderleri 
21.562 Teknik personel ücretleri 
21.563 Teknik personel geçici görev yoMuklan 
21.565 İşçi ücretleri 

(İl yolları toplamı : 5 000 000) 

KÖY YOLLARI 
21.571 Etüt ve proje giderleri 
21.572 Teknik personel ücretleri 
21.573 Teknik personöl geçici görev yollukları 
21.575 İşçi ücretleri 

(Köy yolları toplamı : 7 050 000) 

35 000 000 
15 000 000 

800 000 

3 000 000 
2 000 000 

65 000 

2 900 000 
2 000 000 

100 000 

66 050 000 

13 400 000 
\6 200 000 

900 000 
23 500 000 

2 

2 

1 
o • ) 

2 

100 000 
320 000 
80 000 
500 000 

000 000 
000 000 
150,000 
900 000 

Karayolları G, Md, Bütçesi (g# dayısı ; 1300) 
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Bölüm Madde 

22.000 

Ödeneğin çeşidi 

KARAYOLLARI 

22.541 Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri 
ve büyük onarım giderleri (50 000 000 li
ralık kısmı proje kredisi karşılığı olup 
nakden harcanamaz.) 

22.542 Teknik personel ücretleri 
22.543 Teknik personel geçici görev yollulkarı 
22.545 İşçi ücretleri 

(Karayolları toplamı : 852 550 000) 
İL YOLLARI 
(Karayolları eliyle sarf edilecektir.) 

22.561 Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri 
ve büyük onarım giderleri 

22.562 Teknik personel ücretleri 
22.563 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.565 İşçi ücretleri 

(İl yolları toplamı : 94 450 000) 
KÖY YOLLARI 

22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 
giderleri 

22.572 Teknik personel ücretleri 

1969 ödeneği 
Madde (Bölüm toplamı 

Lira Lira 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 861 060 000 

883 910 000 

564 020 000 
20 000 000 

1 250 000 

80 000 000 
1 500 000 

290 000 

18 400 000 
4 850 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira Li 

1176 7 

1142 800 000 

627 220 000 
20 840 000 
1 490 000 

203 000 000 

54 550 000 
3 600 000 
300 000 

36 000 000 

18 500 000 
7 500 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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1969 ödeneği Hükümete e i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

22.573 Teknik personel geçici görev yollukları 150 000 200 000 
22.574 Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli aynı 

ve nakid olarak Köy İşleri Bakanlığınca 
tesbit edilir.) 1.70 600 000 147 600 000 

22.575 İşçi ücretleri 22 000 000 
(Köy yolları toplamı : 195 800 000) 

TURİZM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 22 850 000 33 909 000 

TURİSTİK YOLLAR 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 22 575 000 20 634 000 
22.612 Teknik personel ücretleri 250 000 250 000 
22.613 Teknik personel geçici görev yollukları 25 000 25 000 
22.615 İşçi ücretleri 13 000 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 324 075 000 3 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 322 375 000 312 650 000 

KARAYOLLARI 
23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 198 025 000 110 150 000 
(10 000 000 ılirahk kısmı proje kredisi ile 
temin edilecek makina ve teçhizatın mah
subu için kabul edilmiştir. Nakden har-
canamaz.) 

23.543 Teknik personel ücretleri 9 000 000 10 000 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde 

23.561 

23.563 
23.564 
23.565 

23.571 

23.573 
23.574 
23.575 

Ödeneğin çeşidi 

23.544 Teknik personel geçici görev yollukları 
23.545 İşçi ücretleri 

(Karayolları toplamı : 187 500 000) 

İL YOLLARI 
(Karayolları eliyle) 
Makina, teçhizat alımdan ve büyük ona
rımları 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
İşçi ücretleri 
(İl yolları toplamı : 33 869 046) 
KÖY YOLLARI 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
(15 000 000 liralık kısmı proje kredi
sinden temin edilecek makina ve teçhiza
tın karşılığı olarak kabul edilmiştir. Nak
den harcanamaz.) 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
İşçi ücretleri 
(Köy yolları toplamı : 91 150 000) 

HİZMET SEKTÖRÜ 
23.632 Taşıt alımları 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

275 000 

32 000 000 
2 000 000 

75 000 

76 000 000 

4 900 000 
100 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

350 000 
67 000 000 

16 650 000 
2 250 000 
100 000 

15 000 000 

80 000 000 

1 700 000 

6 000 000 
150 000 

5 000 000 

5 500 000 

(1 000 000 lirası köy yolları içindir.) 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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1969 ödeneği Hükümete 
Madde Bölüm toplamı Madde 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira, 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 60 865 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 883 910 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 324 075 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1 268 850 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

3ölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

7 - Sermaye teşkili 
;32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 135 000 000 300 0 

KAMULAŞTIRMA YE SATINALMA BE
DELLERİ Kesim toplamı 135 000 000 300 000 000 

32.110 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 135 000 000 100 000 000 
32.120 İstanbul çevre yolları ve Boğaz Köprüsü 

kamulaştırma ve satınalma bedeli 200 000 000 
#4.000 MALÎ TRANSFERLER 13 000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine göre 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 5 000 5 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 8 000 8 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
3)5.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.360 Sigortaya ödenecek genel yönetim primi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ. 
SANDIK VE BENZERİ TEKEKKÜL-
LERE YARDIMLAR 

35.710 Mahdut Mesuliyetli (Karayolları Kredi 
ve İstihlâk Kooperatifi) memur ve hiz
metlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere 

1969 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

496 370 

22(5 
150 

89 

740 
000 

030 
30 000 

576 371 

Hükümetç 
Madde 

l i r a 

592 656 

228 
150 

184 
30 

192 
000 

404 
000 

80 000 80 000 

.Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 130G) 
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1969 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm 

36.000 

Madde 

36.310 

36.320 
36.400 

Ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 
Diğer geçen yıllar borçları 
İlâma bağlı borçlar 

Lira 

1 000 000 

700 000 

Lira 

14 875 623 

Lira 

1 000 000 

100 000 
900 000 
700 000 

L 

14 5 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetiude artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
İSTİKRAZ ÖDEMELERİ VE KARŞI
LIKSIZ BORÇLAR Kesim toplamı 

DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ 
Kesim toplamı 

36.910 Amerikan teknik yardımları karşılığı ge
çici hesabı 

36.500 İstikraz ödemleri (Konsolide borç.) 13 165 621 12 496 757 
36.550 Karşılıksız borçlar 
36.600 Geri verilecek paralar 10 000 10 000 

KÖY YOLLARI • 
36.720 Avrupa iskan fonundan temin edilen kre

dinin yıllık faiz karşılığı 849 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

36.920 5582 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
yardımlar karşılığı 1 

82.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

135 000 000 
13 00ü 

576 371 
14 875 623 

150 464 994 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300; 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

63.000 

B/2 — Vergi dıst- gelirler 

62.000 GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI 
GELİRLERİ 

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL LAK DAN 
ALINAN GELİRLER Kesim toplamı 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.120 K'iralar ve taşınır değerler gelirleri 
62.200 Taşınır mallar satış bedeli 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahmi 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

1 050 000 

150 000 
900 000 

3 900 000 

4 950 000 

1 050 000 

.150 000 
900 000 

3 900 000 

10 800 002 10 

63.220 Mütaahhitlerdcn alınacak gecikme ceza
ları 800 000 

63.390 Diğer çeşitli gelirler 

63.400 Bağışlar 

63.500 Gelir kaydolunacak teminat akçeleri 

10 000 000 

800 000 

10 000 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

B/3 — Özel gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahi 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

1 873 565 246 2 3 

62.000 

63.000 

72.000 

72.100 Hazine yardımı İ.368 565 24G 

72.200 Proje kredisi karşılıkları 40 000 000 

72.300 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ge
reğince Hazineden alınacak paralar 450 000 000 

72.400 Gecen yıldan devreden nakit 1.5 000 000 

GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

790 400 414 

4 950 000 

10 800 002 
1 873 565 246 

75 

450 

15 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

2 

GENEL TOPLAM 1 889 315 248 2 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 11 . 2 . 1950 5539 

Ö Z E T İ 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâtına dair Ka 

D - CETVELİ 

D. Memuriye t in nev ' i Adod. Ücret 

MERKEZ 
1 ÜMJemjur 2 
1 Tefenıisyem i 4 
2 M e m u r 18 
3 Telkmlisyeın 7 
4 » 2 
6 » 1 
7 » 1 
6 'Steno Daktilo (Yıaihajneı dil bilir) 1 
7 » » » » » 1 
«6 Daktilo 3 
7 » 12 
8 » 12 
9 15 

1 750 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

800 
700 
800 
700 
800 
700 
600 
500 

D. Memur iye t in nev ' i 

6 ıSteTK) (Lisan bil ir) 

A d e d Ücret 

» 

Memur 
» 
» 
» 

» 
» 

6 Dosya ve K a y ı t Mıemunu 
7 » » » » 
8 » » » » 
9 » » » » 

1 
1 

82 • 
33 
26 
50 
22 
20 
7 
1 
4 
6 
2 

800 
700 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
800 
700 
600 
500 

D. 

9 Tasfo 
9 Kütü 

6 'MaJki 

6 Maüriy 
7 » 
8 » 
9 » 
8 Yıeıde 
9 » 

Karayol lar ı G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 



D. Memuriyetin nev'i Adcd Ücret 

İLLER 
3 Tıeflkttiiisyıeın 
4 » 
5 » 
«6 » 
7 :» 

S Dasıiniaıtlör 
7 Daktilo 
8 » 
9 » 
LO » 
3 Ajtelye Şefi 
3 Ekip » 

'3 Mıeımjur 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
S » 

28 
5 

12 
6 
7 

3 
15 
20 
20 
12 
43 
10 

70 
26 
50 
77 
62 
95 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 250 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 250 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
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1). Memuriyetin nev'i 

9 'Memura* 
3 Dosya Tasnif Şefi 
4 » » » 
5 » » » 

8 Dosya vıe Kayıt Memuru 
9 » » » » 

10 » » » » 
7 Kütüphane Memuru 

Aded Ücret 

9 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

3 Makama .Sicil Meımjuru 

5 MaLiyıet Memuru 

94 
3 
6 
8 

25 
27 
20 

5 
3 
4 

26 
10 
10 
14 
19 
15 

6 
2 
2 

500 
1 250 
1.100 

950 

600 
500 
450 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
950 

D. 

6 Mıaıi 
7 
8 
9 

10 

7 Tıaıp 
8 » 
9 » 
8 Dai 
9 » 

10 » 

8 Yed 
9 » 

10 » 
7 CMıuı 
8 » 
9 » 

E- -CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
12.230 Oeçici hizmetliler ücreti 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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G - CETVELİ 

Kanun No. Tarihi 

5539 11 . 2 1950 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâtına dair 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere gerişilmesi hakkındak 
maddesi 

L - CETVELİ 

Mem 

Y. Müh. 
» » 

Müh. vey 
» » 

Ressam 

'Servis m 
Tahakkuk 
Mıemsur 

» 
» 
» 
» 
» 

D. Memuııiyetin nev'i 

M e r t a (Teşlkffllâto 

5 Y. Müh. Müh. Fen Memfurıu 
veya İktisatçı (İht. Mev.) 

6 Y. Müh. Müh. veya Feoı Me. 
7 » » » » » » 
8 » » » » » » 
9 » » » » » » 

10 » » » » » » 
11 » » » » » » 

8 » veya Fen Me. İstatistikçi 
ve İktiiısajtçı 

6 Ressam (İht. Mev.) 
7 » » » 
8 » » » 
7 Servis 'muamelât Şefi. 

Aded 

'IU 

8 
21 
25 
15 
15 
8 
8 

2 
3 
5 
7 
5 

Aylık 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

800 
950 
800 
700 
800 

J). 

•8 

9 
9 

10 
12 
13 

4 

5 

6 
7 
8 

Menıuniyetiıı nev'i 

iServis Muamelât Şefi 
Mömıur 

» (6387) Sa. Ka.) 
» 
» 
» 

i l e r tPeşMâtı 
'Bölge Md. (Y. Müh. veya 
Müh.) (İht. Mev.) 
Y. Müh. Müh. veya Fen 
Memuru (İht. M>ev.) 
Y. Müh. Müh. veya Fen Me. 
» » » » » » 
»' » » » » » 

Aded 

2 
10 
3 

12 
4 
4 

1Ö7 

4 

5 
45 
57 
70 

Aylık 1 

700 
600 
600 
500 
400 
350 

1 250 

1 100 
950 
800 
700 

] ) . 

9 
10 

11 
12 
9 

8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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R . CETVELİ 

1970 yılı Genel Bütçe Kanununa foağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.520 Kasa tazminatı : 

Karayolları Genel Müdürlüğü Saymanlık Müdür ve yardımcıları i] e veznedar, vez 
tâyinleri Maliye Bakanlığınca yapılan aylıklı Saymanlık Müdürlüğü Şef ve memur 
Bakanlığı teşkilâtına dâhil memurları gibi ödenir. 

12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat, 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince v 
Arazi üzerinde seyyar olarak vazife gören işçilere 6245 sayılı Kanunun 49 ncu ma 
tertipten ödenir. 

YATIRIMLAR 
Ayrıca : 
1. Bayındırlık Bakanlığının tabi bulunduğu hükümler, 
2. Yol ve yol ile ilgili her tür lü yapım ve onarım giderleri, 
3. İl özel idarelerine bağlı yolların yapım, bakım, onarım ve ıslah işleri için mâ 
giderlerle bu yolların kontrolünü yapacak Karayolları personelinin gündelik ve y 
ve proje zaruretleri dolayısiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmak 
gerektirdiği giderler Bayındırlık Bakanının tasvibiyle ilgili yatırım bölümlerinden 

TRANSFERLER 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 
Yol, köprü ve tesis inşaatlarında, teknik proje zaruretleri dolayısiyle taşınmaz ma 
ve tevsik edilecek zararlara ait tazminat. 
Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle yapılması Bayındırlık Bakanlığınca onanan 
yısiyle idarece yapılan istimlâk bedelleri. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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237 sayılı Kanun gereğince 1970 

d Cinsi 

Motosiklet 200 - 250 ce 
Pikap 4X2 
Panel 4X2 
Otobüs (40 kişilik) 4X2 
iSürplas malzemesi 
Arazi Pikap (üe kişilik) 4X4 

yılında satmalmacak taşıtlar 

Nerede kullanılacağı 

Şehir dışı hizmetlerinde 
Şehir dışı hizmetlerinde 
Şehir içi hizmetlerinde 
Şehir içi hizmetlerinde 

Köy yolları hizmetlerinde kullanıl 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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E - CETVELİ 

(Merkez geçici hizmetliler ücreti) 

BAREM DIŞI 

Görevin adı 

Başteknisyen 
» 

Makina Operatörü 
Alet »' 

» »' 
Organizatör 
Tercüman 
Mutemet 
Maliyet Teknisyeni 

» » 

Avukat 
Doktor 

» 
» 

Mütercim 
»ı 
» 

Aded 

3 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

17 

8 
1 
1 
1 
3 
1 
3 

Kadro 
ücreti 

1 250 
950 

1 250 
1 100 

950 
1 250 

950 
800 
800 
600 

Müddeti 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

BAREM İÇt 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 750 
1 750 
1 500 

12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 

Aylık 
tutarı 

3 750 
950 

5 000 
1 100 

950 
1 250 
1 900 

800 
1 600 

600 

14 000 
1 500 
1 250 
1 100 
5 250 
1 750 
4 500 

Yıllık 
tutarı 

45 000 
11 400 
60 000 
13 200 
11 400 
15 000 
22 800 
9 600 

19 200 
7 200 

214 800 

168 000 
18 000 
15 000 
13 200 
63 000 
19 250 
49 500 

18 345 950 

Karayollan G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Görevin 

Avukat 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
>y 
» 
» 
» 
» 
» 

Mütercim 

adı 

(iller geçici hizmetliler ücreti) 

Aded 

15 
8 
2 
7 
1 
1 
7 
2 
2 
7 
3 
1 
3 

BAREM İÇİ 

Kadro 
ücreti 

1 750 
1 500 
1 500 
1 250 
1 250 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 750 

Müddeti 

12 
12 
Jl 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Aylık 
. tutarı 

26 250 
12 000 

3 000 
8 750 
1 250 
1 500 
8 750 
2 200 
1 900 
5 600 
2 100 

600 
5 250 

Yıllık 
tutarı 

315 000 
144 000 

33 000 
105 000 

13 750 
18 000 

105 000 
26 400 
22 800 
67 200 
25 200 
7 200 

63 000 

1.4.1969 -

1.4.1969 -

59 945 550 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1300) 
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Toplantı : 9 i f%f\f\ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | ü b U 

Siyasi Parti ler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlen
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri, Anayasa ve Adalet , Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclisi 2 / 2 2 8 ; C. Senatosu 2 /277) 

(Not. : M. Meclisi S. Sayısı : 19) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 850 

(CUMHURİYET (SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 1 . 1970 tarihli 30 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 14 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22, 23 . 1 . 1970 tarihli 29 ve 30 ncu Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 19) 

içişleri Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

İçişleri Komisyonu 27 . 1 . 1970 
Esas No. : 2/277 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Çanakkale Milletvekili Kemal (Bağcıoğlu ve 3 arkadaşının, iSiyasi Partiler İKanununun 74 ncü 
maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi, (Komisyonumuzun 27 . 1 . 1970 tarihli toplantısında incelendi ve görüşüldü. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, 
teklif [Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bunsa 

C. Ortaç 

Siirt 
A. Kavak 

Sözcü 
Aydın 

A. C. Coşkun 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
0. Koksal 

Kâtip 
(Bu kanunda) 

Tokat 
A. AUuntaş 

Afyon Karahfear 
K. Şenomk 

Yozgat 
S. Artukmaç 

Gaziantep 
S. Tanyeri 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 29 . 1 . 1970 

Esas No. : 2/277 
Karar No. : 25 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23 Ocak 1970 tarihli 30 ucu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile ka4ml edilen, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madesinin yeniden düzenlenmesine 
ve hu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 
26 Ocak 1970 tarihli ve 850 sayılı yazıları ile Cumhuriyet tSenatosu Başkanlığıma gönderilmekle 
Komisyonumuzun 29 Ocak 1970 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun, Anayasa Mahke
mesince 19 Şubat 1969 tarihinde iptal edilen, siyasi partilere Hazineden malî yardımda bulunul
masınla dair 1017 sayılı Kanunla değişik 74 ncü maddesinin bu iptal nedeniyle düzenlenmesini 
ve söz konusu Kanuna geçici bir madde eklenmesini öngörmektedir. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi siyasi partilere malî yardımda bulunul-
P'asını öngörmüş ve söz konusu madde hükmü milletvekili genel seçimlerine girmemiş bulunan 
fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az yüzde 'beşine isaJhibolup da il merkez
lerinin en az üçte birinde ve (merkez ilçeler dahil) ilçe merkezlerinin üçte birinde Siyasi Parti
ler Kanunu ve parti tüzüğü hükümleri uyarınca partinin yönetim kurullarını kurmuş olan siyasi 
partilere de her yıl Hazinece beş yüz bin lira ödenmesini sağlıyacak şekilde 29 Şubat 1968 ta
rihli ve 1017 sayılı Kamunla değiştirilmiş ve bu yeni düzenleme Anayasa Mahkemesince ödeme
nin düzenleniş şeklinin Anayasaya aykırı olduğu nedeniyle iptal olunmuştur. 

Teklifin gerekçesinde. Resmî Gazetede gerekçesi henüz yayınlanmamış bulunan Anayasa Mah
kemesi kararının adalet - eşitlik ve objektiflik ilkelerine dayandırıldığı ve Anayasa Mahkemesi--
nin iptal karariyle doğan boşluğu yeniden düzenlemek üzere anılan ilkelere yer veren, fırsat eşik
liğine aykırı buluınnııyan ve nihayet asgari ölçüler: öngören yeni bir kanunun zaruri olduğu ifade 
edilmiştir. 

Teklifteki düzenlemeye göre; her hangi bir siyasi partinin Hazineden para yardımı alabilmesi 
için, o siyasi partiye Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine katılabilme 
hakkımın tanınması bu hakkın kullanılması ve ayrıca son milletvekili genel seçimlerinde Tür
kiye itibariyle geçerli oyların en aız yüzde beşini almış olması gerekmekte olup Hazineden para 
yardımı alabilecek olan bir siyasi partiye bu yardım, siyasi partimin son milletvekili genel seçim
lerinde aldığı geçerli oyların, yardımı hak kazar an siyasi partilerin Türkiye itibariyle tüm ola
rak aklıkları geçerli oylara oranına göre yapılacak ve Hazinece para yardımı yapılan siyasi parti 
bu parayı ancak kendisinin kamu yararına olan faaliyetlerine tahsis edebilecektir. 

AnayTasanm 56 ncı maddesinde ister iktidarda ister muhalefette olsunlar demokratik siyasi 
hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilen siyasi partilere bu mahiyetleri nedeniyle Hazi
neden malî yardımda bulunulmasını öngören Siyasi Partiler Kanununun ilgili hükmünün Ana
yasa Mahkemesince ödemenin düzenleniş şekli yönünden iptal edilmesiyle ortaya çıkan boşluğu ye
niden düzenleyici olarak telâkki olunan ve yukarıdaki esasları ihtiva eden teklif Komisyonumuzca 
ela benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1. 2, 3, ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir, 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1360) 
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III - Teklifin Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresinin sınırlı olması dolayısiyle öncelik 
-e ivedilikle görüşülmesi hususumda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Bitlis 
0. Kürümoğlu 

Sakarya 
M. Tığlı 

ıSözcü 
Samsun 

R. Rendeci 
Gaziantep 

1. T. Kurtlar 

H. 
Tekirdağ 
Mumcuoğlu 

Kâtip 
Tokat 

Z. Betil 
Hatay 

M. Delvveli 
Tabiî 
M. 

Üye 
Ataklı 

Balıkesir 
ıV. Demir el 

Rize 
0. M. Agun 

Cumhuriyet Senatosu 
Bilire ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/277 
Karar No. : 19 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

30 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23 . 1 . 1970 tarihli 30 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 30 Ocak 1970 
tarihli 5 nei Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Teklif, 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun, Anayasa Mah
kemesince 19 Şubat 1969 tarihinde iptal edilen, 1017 sayılı Kanunla değişik 74 ncü maddesinin 
yeniden düzenlenmesi suretiyle siyasi partilere Hazineden malî yardımda bulunulmasının sağlan
masını öngörmektedir. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesiyle; Anayasamızın, demokratik siyasi 
hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul ettiği siyasi partileri, çeşitli mülâhazalarla Hazineden 
yardım yapılması kabul edilmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 19 Şubat 1969 tarihli kararı ile, 
Siyasi Partiler Kanununun 1017 sayılı Kanunla değişik 74 ncü maddesi, «Siyasi partilere Hazine
ce para ödenmesinin düzenleniş şekli yönünden» iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile doğan boşluğun doldurulması maksadiyle hazırlanmış 
bulunan kanun teklifinin ihtiva ettiği hükümler; eşitlik prensiplerine ve objektif ölçülere uygun; 
dengeli ve âdil bir uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlayıcı nitelikte görüldüğünden, teklif Ko
misyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeler Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Uşak 

Y. Köker M. F. Atayurt 
Edirne Malatya 

M. N. Ergeneli N. Akyurt O. 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
İ. C. Ege 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. tiner 
Maraş 

A. Karakücük 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1360) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — îl3 Temmuz 1965 tarihli ve 
648 sayılı Siyasi 'Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesi 'aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

«Devletçe yardım. 

Madde 74. — Yüksek Seçim Kurulunca son 
•milletvekili genel 'seçimlerine katılıma hakkı 
tanınıp !bu hakkı kullanan ve Türkiye itibariyle 
toplam olarak ıen az yüzde Ibeş (geçerli oy malmış 
•bulunan siyasi partilere her yıl Hazinece öden
mek üzere 'altı »milyon Ibeşyüz Ibiıı lira ödenek 
malî yıl (bütçelerine 'konulur. 

Bu ödenek; yukarıdaki fıkra (gereğince Dev
letçe yardım yapılacak olan siyasi partiler ara
sında, o siyasi partinin son milletvekili genel 
seçimlerinde Türkiye itibariyle almış olduğu 
'geçerli oyların, Ibu partilerin toplam olarak al
dıkları (geçerli oylara oranına (göre bölüştürüle
rek 'Hazinece her yıl (ödenir. 

Bu ^ödemelerin, malî yıl (başlangıcını t'akibe-
den hir hafta içinde tamamlanması zorunludur. 

Devletçe yapılan bu yardım o siyasi parti 
tarafından sadece parti ihtiyaçlarında ve parti 
çalışmalarında kullanılır. 

MADDE '2. — '13 Temmuz 1905 'tarihli ve '648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki hü
küm geçici altıncı madde olarak eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE '6. — 1969 malî yılı Bütçe-
'sine siyasi partilere yardımı için 'konmuş olan 
ödenek '1965 veya 1969 'milletvekili tgenel seçim
lerine katılmış olup da Türkiye itibariyle 'geçerli 
oyların toplam olarak en az yüzde (beş oranın
da oy alan 'siyasi partiler arasında 74 ncü mad
de esasları dahilinde bölüştürülür. 

Şu 'kadar k i ; hem 1965 hem 1969 milletve
kili 'genel Geçimlerine 'katılmış olup da her iki
sinde de en az yüzde beş, oranında 'geçerli oy 
almış olan 'siyasi partiler için 19169 milletvekili 
genel seçimleri sonuçları, bu seçimlerden yalnız 
hirisine veya her ikisine katılmış olup da yalnız 
birisinde en az yüzde beş oranında geçerli oy 

C. Senatosu 

İÇİŞLERİ KOMİSYONNUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu ve 3 
arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 ned madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 noi madde aynen kabul edilmiştir. 

;S. Sayısı : 1360) 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçici 

bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 mi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
yeniden düaeıöenmesine ve fcu kanuna geçici 

bir madde eklenmesine dair kanun tekîtfi 

MADDE 1. — Millet Mecl&ince kabul edi
len 1 ncâ madde aynen kaJbul edilmiştir. 

MADDE 2. — MiMet Meclisince kabul edi
len 2 ncd madde aynen fcabul edilmiştir. 

C. $s*atosft (S. Sayısı•:. ,1360) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

lakniis olan siyasi partiler için, 'en az yürade heş 
oranında geçerli oy aldıkları seçim sonoçl'arı 
dikkatte alınır. 

'Bu ödemelerin, kanunun yürürlüğe girmesini 
takilbeden ilk Hıatfta içinde tamamlanması zorun
ludur. 

»MADDE <3. — İBu 'kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe 'girer. 

MADDE 4. — (Bu kanun (hükümlerini (Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde 'aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecldsinee kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1360) 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği) 

metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

('Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği) 
metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü1 madde 'aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meelnsince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C, Senatosu (S. Sayısı : 1360) 




