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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 666:667 
2. — Yoklama 668 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 668 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5237 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun 13 ncü mad
desinin (d) fıkrasının tadili hakkındaki 
teklifinin, bu konuda hazırlanan tasarı ile 
birlikte görüşülmek üzere bekletilmesine 
karar verildiğine dair Maliye Komisyonu 
B'aşjkan'lığı yazısı 668 

4. — Görüşülen işler 
1. —• Ankara Üniversitesi 1964 yılı büt

çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Ankara Üniversitesi 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe) dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/579; C. Senatosu 
1/342) (M. Meclisi S. Sayısı: 592; C. Se-
jıaıtosu S. Sayısı : 341) 668,801 ;804 

2. — Ege Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Sayfa 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/584; CSenatosu 
1/346) (M. Meclisi S. Sayısı: 601; C. Se
natosu S. Sayışı : 342) 669:672,738,805 $08,817: 

820 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senaıtosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/587; 
C. Senatosu 1/344) (M. Meclisi S. Sayısı: 
599; C. Senatosu S. Sayısı: 340) '672:677,738, 

813 $16,825 828 
4. — İstanbul Üniversitesi 1964 yılı 

bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/586; C. Se
natosu 1/345) (M. Meclisi S. Sayısı: 600; 
C. Senatosu S. Sayısı : 339) 677:681,809:813, 

821 •:824 
5. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komis-



Sayfa 
rısı vo Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/585; C. Senatosu 1/361) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 603; C. Senatosu S. Sayısı: 
345) 784:797 

Sayfa 
yonu raporu (M. Meclisi 1/578, C. Sena
tosu 1/379) (M. Meclisi S. Sayısı: 596; C. 
Senatosu 'S. Sayısı : 336) 682 

A — Gider bütçeleri 682 
a) Bayındırlık Bakanlığı bütçesi 682,701 
6. —• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu vo Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/582; 
C. Senatosu 1/360) (M. Meclisi S. Sayısı: 
602; C. Senatosu S. Sayısı : 344) 682,704,829: 

832 
7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi vo 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/588; C. Senatosu 1/347) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 591; C. Senatosu S. Sayısı: 
343) 682:704,704:738,833:836 

b) Ticaret Bakanlığı bütçesi 739:78i 
c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı bütçesi 784 

8. — Hudut vo Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasa-

Birinci Oturum 
Yeter çoğunluk olmadığı görülerek Birleşime 

yarını saat ara verildi. 
İkinci Oturum 

Dışişleri Bakanlığı 1964 yılı bütçesi üzerin
de bir süre görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Birmen Amasya 

Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

5. — Sorular ve cevaplar 797 

A) Yazılı sorular ve cevaplan 797 
1. —• Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'-

ııı, Mahrukat Kanununun tatbiki ile resmî 
dairelerin linyit yakması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan soru öner
gesi ve Enerji vo Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Hüdai Oral'ın yazılı cevabı (7/420) 797:799 

2. — Afyon "Milletvekili Halûk Nur 
Bâki'niıı, AID Türkiye Yardım Teşkilâtı 
Başkanının General Electric lokomotifleri 
hakkındaki beyanına dair yazılı soru öner
gesi ve Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin'in yazılı eevaıbı (7/443) 799 

3. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında karar
gâh. olarak yararlandığı binada bulunan 
banyo dairesinin tahribedildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Turan* Şahin'in 
vazıh eevaıbı (7/435) . 799:800 

Üçüncü Oturum 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin kabulü mü

nasebetiyle, Kıbrıslı soydaşlarımızın hak ve hu
zura kavuşmaları uğrunda Türk ulusunun her 
fedakârlığa kararlı olduğunu dünya kamu oyu
na sunulması hakkında Millet Partisi Meclis 
Grupu Başkanlığının ve 

Son Kıbrıs olayları karşısında gösterdiği 
candan ilgi vo gerçek kardeşliğe karşı Millet 
Meclisinin şükran borcunun kardeş Pakistan 
Milletine duyurulması hakkındaki Burdur Mil
letvekili Mehmet özbey'in önergeleri okunarak 
gereğinin Başkanlıkça yapılacağı bildirildi. 

1. — GEÇEN TUTANAK OZETl 
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Millî Eğitim Bakanlığı 1964 yılı bütçesinin, 
Ankara, Ege, istanbul ve istanbul Teknik 

üniversiteleri 1964 yılı bütçe kanun tasarıları
nın tümleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 19,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmcn Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

Dördüncü Oturum 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ile 
Ankara, Ege, istanbul ve istanbul Teknik 

Sözlü sorular 
1. —• Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlıv-

nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olan Halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar 
yardım yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa ve içişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (6/802) 

2. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, istanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sözlü soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/803) 

Yazık sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'

ın, Ergani'de boğulan bir kadının cesedinin, 
otopsi yapılmak üzere, ilçe merkezine taşındığı
nın doğru olup olmadığına dair yazılı soru öner
gesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/442) 

2. — Afyon Milletvekili Halûk Nur Bâki'-
nin, AID Türkiye Yardım Teşkilâtı Başkanının 
General Electric lokomotifleri hakkındaki be
yanına dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/443) 

üniversiteleri 1964 yılı bütçe kanun tasarıları
nın tümleri üzerindeki görüşmeler bitirilerek, 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ve 
Ankara Üniversitesi 1964 yılı Bütçe kanun 

tasarısının son 2 maddesi dışındaki maddeleri 
kabul olundu. 

24 Şulbat 1964 Pazartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere (24 . 2 . 1964, saat: 1,40 ta) 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Fcrruh Bozbeyli îsmet Kapısız 
Kâtip 

Samsun 
îlyas Kılıç ,v , 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılan, belediye baş
kanı ve üyeleri seçiminde partilerin ve bağım
sız adayların aldıkları oy sayısına dair yazılı 
soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/444) 

4. — Istanbbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılan il genel mec
lisi seçimlerinde parti adaylarının ve bağımsız 
adayların aldıkları oy sayısına dair yazılı so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/445) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılan mahalle muh
tar ve ihtiyar heyeti seçimleri ile köy muhtar ve 
ihtiyar heyeti seçimlerinde adayların aldıkları 
oy sayılarına dair yazılı soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/446) 

6. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'-
nııı, Et ve Balık Kurumunca, Beyşehir gölü ci
varında, bir balık unu fabrikası yapılıp yapıl
madığına dair yazılı soru önergesi, Ticaret Ba-

I kanlığına gönderil mistir. (7/447) 

SORULAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğhı (Balıkesir), Süreyya Öner (Siirt) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
Işıklar yandığı zaman yoklama oylarınıza lüt

fen işaret buyurunuz. 

3. - BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 13 ncü maddesinin (d) fık
rasının tadili hakkındaki teklifinin, bu konuda 
Hükümetçe hazırlanan tasarı ile birlikte görüşül
mek üzere bekletilmesine karar verildiğine dair 
Maliye Komisyonu Başkanlığı yazısı 

BAŞKAN — Sunuşumuz vardır, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 

Ali Demir'in, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 13 ncü maddesinin (d) fıkrasının ta
dili hakkındaki kanun teklifinin, 

1. — Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısında yapıları değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/579; C. Senatosu 1/342) (M. Meclisi S. Sayı
sı: 592; C. Senatosu S. Sayısı: 311) (1) 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1964 yılı 
bütçesi yürürlük maddelerini okutuyorum. 

(1) 592 S. Sayılı basmayazı 23 . 2 . 1964 
tarihli 60 net Birleşim Tutanağı sonundadır, 

I (Yoklama yapıldı.) 
! BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
j Ekseriyeltimiz var, gündeme başlıyoruz. 

aENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Belediye gelirleriyle ilgili, içişleri ve Maliye 
i Bakanlıklarınca hazırlanan kanun taslağının 

plânlamaya verildiği, yakında tasarı halinde 
M'eeliso sunulacağı cihetle birlikte görüşülmek 
üzere bekletilmesine Komisyonumuzun 21 . 2 . 
1964 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muş 

Sait Mutlu 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu müzekkere
sini okuttum, bilgilerinize sunulur. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1964 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen?.. 
Yok. Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçesi açık-
oya sunulmuştur. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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M. Meclisi B : 61 
2. — Ege Üniversitesi 1964 yılı Bütçe ka

nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/584; C. Senatosu 1/346) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 601; C. Senatosu S. Sayısı : 342) (1) 

İBAŞKAN — Madde ve bölümlerine (geçil
mesini aylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
(Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Maddele-

24 . 2 . 1964 O : 1 
•ri okutuyorum. 

Ege Üniversitesi 1964 yılı Bütçe Kanunu 
MADDE 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda 

gösterildiği üzere cari Inancıamaları için 
31 1912 474 lira, yatırım haneamaları için 
3 780 OOO lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de 3 750 000 lir M toplam ola
rak Ö8 722 474 lira ödenek verilmiştir. 

'BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

Toplam 

(ıA/3) 
(A/1) (A/2) iSeramaye teşkili 
Cari Yatılım ve transfer 

harcamaları harcatmaları Ihareamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraalt Falkültesî 
Fen Fakültesi 

2 349 056 
16 084 064 
7 478 891 

: 5 280 463 

050 000 
1 160 OOO 
1 270 000 

800 000 

3 410 020 
1715 9:28 
90 964 
73 088 

6 309 076 
117 419 992 

8 839 855 
6 1513 551 

31 192 474 ,3 780 OOO 3 750 000 38 702 474 

BAŞKAN — (Bölümleri okutuyorum. 

REKTÖRLÜK 

B. 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

(A / l ) Cari harcamalar 

Lira 

Peıfelonel giderleri 1 449 756 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

197 200 

237 500 

314 100 

155 500 

(1) 601 S. Sayılı basmayazı 23.2.1964 tarih
li 60 ncı Birleşim, tutanağı sonundadır. 

B. 

22.000 

23.000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Yapı, tcmls ve büyük onan m 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et m i venler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

300 000 

250 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kaımul aştırma ve saitaıaılma-
lar 3 196 852 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 5 000 
BAŞKAN — Kabul edeni er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 196 168 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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M. Meclisi B : 61 
B. Lira 

36.000 Borç, ödemeleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TIP FAKÜLTESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 9 024 064 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 580 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 188 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 146 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 244 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Ma'kina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 174 928 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B, Lira 
12.000 Personel giderleri 5 817 691 

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

24 . 2 . 1964 O : 1 
B. Lira 

13.000 Yönetim giderleri 456 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 592 000 
BAŞKAN -^ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 142 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler ' 471 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamalara 

5 000 21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN - . Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 520 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 745 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 89 464 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

FEN FAKÜLTESİ 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 3 253 213 

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

13.000 Yönetim giderleri 269 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 510 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 
15.000 

16.000 

22.000 

23.000 

Kurum, giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

onarım 

Lira 
3 500 

243 950 

Yapı, tesis ve büyük 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -~ Ege Üniversitesince 1964 yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden lıer birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi (G) cetveliyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
venler... Kabul edilmiştir. 

400 000 

400 000 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal, transferler 48 088 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ego Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
38 722 474 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

(B) Cetveli 

B. 
53.000 

Lira 
300 000 Diğer vergiler gelirleri 1 

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

63.000 Çeşitli gelirler 730 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

04.000 özel gelirler 36 692 473 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(ikinci madde tekrar okundu.) 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30 . 6 . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetleri bağlı (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile 'kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolarp. ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —• Ege Üniversitesince gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar bağlı (0) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN. — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ege Üniversitesinin Kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarihli ve 6953 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. ~ Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
deri) bölümüne dâhil tertipleri ile (A/3) işaretli 
cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar bölümü 
arasında aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Üniversite bütçesinin rektör

lük ve fakülteler kısımlarına dâhil tertipler ara
sında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma 
yapmaya Maliyo Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet mad
delerinden bu maddeye, 

b) 1958 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasdbei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyoıum. 
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i Kabul edenler... Kabul etmh enler... Kabul edil-
I 

! mistir. 
MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim bakanları yürütür. 
BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

i Tümü üzerinde lehte, aleyhte, konuşacak ar-
| kadaşımız?.. Yok. 
I Ege Üniversitesi 1964 yılı bütçe tasarısı açık 
j oyunuza sunulmuştur. 
i 
I 3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis-
! yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
\ Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere-
, leri (M. Meclisi 1/587; C. Senatosu 1/344) (M. 
• Meclisi S. Sa,yısı: 599; C. Senatosu S. Sayısı: 

340) (1) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmeler bit

miştir. BÖlümılere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Kabul eıtmtiyenler... Ka
bul edilmiştir. 1 nci maddeyi 'okutuyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı 
Bütçe Kânunu 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversite
sine aşağıda gösteriildiği üzere cari 'haroaımıalar 
için 36 '345 71312 lira, yatırım harcamıaları için 
16 960 000 lira, sermaye teşkili ve transfer ihar-
camaTan için de 2 1536 190 lira ki toplam ola
rak 55 841 9i22 ılira ödenek Verilmiştir. 

(1) 599 S. Sayüı basmayazı 23.2.1961 tarihli 
60 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 
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(A/3) 

(A/ l ) (A/2) Serauaye teşkili 
Cani Yatırım ve transfer 

'harcamaları harcanmaları haroamafları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Kektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
ıMakina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Teknik Okulu 

6 394 688 
5 119 196 
3 '225 257 
6 648 483 
4 097 159 
3 431 211 
2 631 44:5 
4. 798 295 

12 

il 

310 000 
900 000 
1150 000 
250 000 
950 000 
400 000 
400 000 
600 000 

2 108 364 
56 ÖİI2 
34 802 
|01 924 
m 9,58 
•29 130 
121 600 

185 000 

(20 813 052 
6 0715 708 
3 4,10 059 
7 960 407 
5 086 117 
3 860 341 
13 052 94'8 
5 583 29İ5 

Toplam 36 345 im 16 960 000 2 5»6 190 55 841 922 

BAŞKAN — Bölümıleri okutuyorum. 

REKTÖRLÜK 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 

12.000 Personel giderleri 3 499 663 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 488 125 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 642 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 382 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 482 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, teisils ve bıülylülk onarım 
giderleri 11 '500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 810 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

B. Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 500 000 
BAŞKAN —* Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 12.000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 594 361 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 003 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎNŞAAT FAKÜLTESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 378 394 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 545 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 56 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 13 202 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira ! 

126 000 

900 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 56 512 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

(A / l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 924 256 
BAŞKAN - . Kabal edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 206 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 53 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 34 802 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. 1964 Û : 1 
MAKİNA FAKÜLTESİ 

(A/f) Cari harcamalar 
B. 

12.00'J 

13.000 

14.000 

15.000 

1(5.000 

23.000 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

,A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

Lira, 

5 656 983 

489 500 

13 500 

213 500 

275 000 

35.000 61 924 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELEKTRİK FAKÜLTESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 428 358 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN - r Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN -* Kabili edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN -^ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

382 875 

13 500 

17 300 

255 126 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

B. 
23.000 

Lira 
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

^A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 38 958 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADEN FAKÜLTESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 752 461 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 350 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1.1.1. 000 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenlei'... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 58 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 159 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

400 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 29 130 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KİMYA FAKÜLTESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 282 343 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN - . Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1.84 500 

6 000 

2 600 

156 000 

400 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 21 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TEKNİK OKUL 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 084 795 
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 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

437 500 

37 000 

4 500 

234 500 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

600 000 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 
Liııa 

35.000 Sosyal transferler 185 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum : 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversite
sinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 55 841 922 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 

(B) Cetveli 
53.000 Diğer vergiler gelirleri 1 580 000 

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

63.000 Çeşitli gelirler 1 585 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

04.000 Özel gelirler * 52 076 921 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum : 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?.. 
Yok. Maddeyi (B) cetveli ile birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. —- İstanbul Teknik Üniversite
since 1964 yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . 6 . 1949 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 nen maddesine giren hizmetlileri, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin

ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadroları ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetvellerle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDİ] 5. — İstanbul Teknik Üniversite
since gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı ((1) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilen 1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 8. — Üniversite bütçesinin rektör
lük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil ter
tipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kay-
diyle, aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler'... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — (Gecen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin, yetmemesi halinde; 

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

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad-
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desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1964 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyenL Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ktmiyeiı-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — (lider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin .formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Söz. istiyeu .'.. Yok. Maddeyi 
cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1.1. — Bu kamın 1 Mart 19(54 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitini bakanları yürütür. 

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

Tümü üzerinde, lehte, alevhte söz istiven ?.. 

Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuş
tur. 

•i. •—• istanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/586; C. Senatosu 1/345) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 600 ; C. Senatosu S. Sa,yısı : 339) (1) 

BAŞKAN — Tütn'ü üzerinde görüşmeler bit
miştir. 

Maddelere ve bölümlere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul ediLmiştir. 

1 ıvei maddeyi okutuyorum. 

İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesine aşağı
da gösterildiği üzere cari hareamaları için 
66 014 696 lira, yatırım harcamaları için 
15 '520 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
.harcamaları için de 6 628 600 lira ki, Itoplam 
olarak 88 163 299 lira. 'ödenek verilmiştir. 

(1) 600 S. Sayılı basmayazı 23.2.196 i tarihli 
60 neı Birleşim tutanağı sonundadır. 

Toplam 

(A/ l ) (A/2) (Senmaye teşkili 
Cari Yatırım vetranslfer 

harcamaları harcamaları hareamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 

7 084 520 
27 886 081 
4 632 392 
7 146 441 

40 273 226 
4 237 166 
3 146 622 
1. 608 248 

15 300 000 
— 
— 
— 

220 000 

„ 

— 

6 139 278 
178 770 

45 382 
53 347 
81 210 
37 055 
58 621 
34 940 

28 533 798 
28 064 85.1 

4 677 774 
7 199 788 

10 574 436 
4 274 221 
3 205 243 
1 643 188 

66 014 f>96 15 520 000 6 628 603 88 163 299 
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BAŞKAN — Bölümleri (okutuyorum). 

. REKTÖRLÜK 

(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 

2 1266 019 12.000 Pemonel :gi*derleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18.000 Yönetim güderleri 3 800 000 
(BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 808 500 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabil'i edilmiştir. 

16.000 Kurum .giderleri 182 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 78 001 
BİAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

300 000 (31.000 Bfciit ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 13 000 000 
BAıŞKA'N — Kabini edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

'23.000 Makina, teçlhizat ve taşııt alı,ml-
'ları ve onarımları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satma!-
'malar 5 OOO 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 5 OOO 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

,8:5.000 Sosyal transferler . 1 098 275 
BAŞKAN —, Kabul edenler... 
Btmiyenler.., Ka'bul edilmiştir. 

Lira 

06.000 Borç ödemeleri . 36 002 
BAŞKAN — KabUll edenter... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TIP FAKÜLTESİ 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 18 868 854 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

1.3.000 Yönetim giderleri 282 250 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

14.000 'Hizmet .giderleri 2Hö '250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 278 727 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 246 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamialıarı 

•36.000 Sosyal transferler 178 770 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

(A/ l ) öari harcamalar 

112.000 Personel giderleri 3 99-8 942 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

18.000 Yönetim, giderleri 300 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Ü5.000 Kuram .giderleri 232,250 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 79 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Ka'bul edilmiştir, 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 
I i. 

ÎM.000 Malî transferler 
iBA;ŞKA:N — Kabuıl edenler... 
Fitmiyeıılcr... Ka'bııl edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
HUŞKİAN — 'Kabini edenler... 
Etmiyenler... Ka'bııl edilmiştir. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bııl edilmiştir. 

l.'MKK) Yönetim 'giderleri 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

14.000 Hizımet giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bııl edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bııl edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

l-ıira 
3 000 

42 382 

6 372 141 

370 550 

31 250 

272 000 

100 500 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcanmaları 

35.000 Sosyal transferler 53 347 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bııl edilmiştir. 

FEN FAKÜLTESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Perstonel ıgüd erleri 7 232 351 
/BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bııl edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 719 625 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eıtmiyenler... Ka'bııl edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 306 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I>. Lira 

1'5.00Q Kurum giderleri 139 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 876 000 
BAŞKAN — Kakı l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük «narım 
giderleri 

fBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

220 000 

((A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcaımaları 

34.000 Malî transferler* 2 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3:5.000 -Sosyal transferler 79 '210 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKTİSAT FAKÜLTESİ 

(A / l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 229 416 
ıBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ed'iılmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 307 500 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet gidenleri 44 250 
."BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 K u m m giderleri 585 000 
ıBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 71 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 .Sosyal transferler 37 055 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ORMAN FAKÜLTESİ 
(A/l) Cari harcamıaJlar 

B. I. 

12,000 Personel (giderleri 2 5 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

18.000 Yönetim giderlrei 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hiyjmet .giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 

• 15.000 Kurum gMerleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlei'... Kabul edilmiştir. 

a6.O0O Çeşitli giderler 1 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcaımlaları 

34.000 Malî [transferler 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 ISosyal transferler 56 621 
BAŞKAN — Kabul e!denler... 
Etmiyenler... Kabil'i edilmiştir. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 

112.000 Personel ıgiderler'i 1 067 648 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.13.000 Yönetimi giderleri 114 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabu'l edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 106 250 ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

•16.000 Kurum giderleri 56 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 203 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 

53.000 Diğer vergiler 6 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 1 300 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 özel gelinler 80 663 298 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

İkinci ımaddeyi tekrar .okutuyorum.. 
(İkinci miadde tekrar lokundu.) 

BAŞKAN — Madde hakkırida s<öz istiyen? 
Yok. Maddeyi (B) ceUveli ile birlikte oyunuza 
sunuyorum.. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1964 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her be
rinin dayandığı hükümler Ibağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gc-
İcrin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen? Yok. Maddeyi cet-
velleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — istanbul Üniversitesinin 
9.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 

iira 

08 772 

15 500 

77 250 

57 100 

S8 000 

B. Lira 
131.000 Kurumlara katılımı payları 

ve sermaye teşkilleri 26 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 9 940 
BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu

yorum. 
(Birinci madde tekrar o;kundu.) 
BAŞKAN — Söz iatiyen? . Yok. Maddeyi 

cetvel ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesinin ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 88 163 299 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 
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hizmetler için Bakanlar Kurulu karan ile kad
ro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Büt
çe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Söz isteyen? Yok. Maddeyi cet-
vellcriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar bağlı (<1) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Söz isteyen:' Yok. Maddeyi cet
velle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kallnıl etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul üniversitesinin Ku
ruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna ve buna ek 5517, 71.61, 7229, 43 
ve 44 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Söz isteyen? Yok. Maddeyi ced-
veliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin «Yapı tesis ve Ibüyük onarım 
giderleri» bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin «Kamulaştırma ve satmalma-
lar»' bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen-
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8. — Üniversite bütçesinin rektörlük, 

fakülte ve okullar kısımlarına dâhil tertipler 
arasında bölümle bağlı kalınmak kaydiyle ak- ı 
tarma yapmaya Maliye Baknı yetkilidir. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kebul edilmiştir. 

MADDE 9. — (Cieçeıı yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1963 yılı • bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet bö
lümlerinden, bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Mtıhasebei lTmumive Kanununun 93 ncü madde-
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I sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı

lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1964 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (Aylık ve ücretler .kesimleri hariç) (A/l ,) 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddesine; Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — (İider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka- . 
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe, girer. 

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

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyeuler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde, lehte, alehte, konuşmak is
teyen?. Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza 
sunulmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin oylanması 
bitmiştir. 

Açık oylamaya iştirak etmiyen arkadaşlar 
oylarını kullansınlar. 

Sayın Bakan konuşmakmı istiyorsunuz?.. Bu
yurun. 

MİLLİ KÖİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; dün öğle sonundan bu saate kadar devam 
eden görüşmeler sonunda Yüksek Meclisiniz bü
yük yorgunluk içinde Millî Eğitim bütçesini ve 
üniversitelerin bütçelerini kafoul buyurmuş bu
lunuyor. Eğitim topluluğu adına muhterem He
yetinize yürekten teşekkür eder, saygılarımızı 
sunarız. (Alkışlar) 
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5. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı re 

Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/578, C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 596; C. Senatosu S. Sa,yısı: 336) (t) 

A — GİDER BÜTÇESİ 

a) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/582; C. Senatosu 1/360) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 602; C. Senatosu S. Sa-

* yısi: 344) (2) 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yı
lı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/588; C. Senatosu 1/317) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 591; C. Senatosu S. Sa
yısı: 343) (3) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
nin görüşmesine başlıyoruz. Bütçede Devlet Su 
işleri ve Karayollarının bütçeleri de vardır. Ten-
kidlerini yapacak arkadaşlarmızırı bu Bakanlığa 
bağlı iki Umum Müdürlük üzerindeki tenkidlc-
rini de birlikte yapmaları lâzım gelmektedir. Par
ti grupları adına söz istiyen arkadaşlarımıza söz 
veriyoruz. Y. T. P. Grupu adına Sayın Şükrü 
Kösereisoğlu. 

Hükümet ve Komisyon yerine. (Vekil yok, 
sesleri.) Efendim Vekil adına Müsteşarı burada
dır. Buyurun efendim. 

Y. T-. P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ KÖSERE
İSOĞLU (Van) — Sayın Başkan, muhterem ar-

(1) 596 S. Sayılı basma yazı 18.2.î.9'64 ta
rih ve 55 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 602 S. Sayılı basma yazı tutanağın so
nundadır. 

(3) 591 S. Sayılı basma yazı tutanağın so
nundadır. 
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kadaşlarım, her geçen yıl gibi 1963 yılı da mazi
ye intikal etti. Millet hizmetinde görev almış, 
eserler vermiş kimseleri huzurunuzda şükranla 
yâdetnıek bir hakşinaslık olur. Bayındırlık hiz
metlerinde tabiatın en çetin şartları içinde çalı
şan işçilerimizi, mühendislerimizi ve bütün gö
revlileri Y. T. P. olarak yürekten selâmlarız. (Al
kışlar) 

Müzakeresini yaptığımız Bayındırlık Bakanlı
ğı 1964 bütçesi, mesuliyetine katılmış olduğumuz 
ikinci Karma Hükümetin hazırladığı bir bütçe
dir. Partimizin bugün Hükümet mesuliyetine ka
tılmamış olması, milletimizin içtimai ve iktisadi 
meseleleri karşısında ilgisizliğini icabettirmiyece-
ği gibi, iş görmek istiyen bir Hükümete çelme 
takmak gibi yıkıcı bir tutuma girmesini de ica-
bettirmez. (Bravo sesleri, alkışlar.) Biz, Y. T. P. 
olarak müspet davranışı takdir etmek, hata var 
ise tashih imkânını ilgiliye vermek ve göstermeyi 
politikamıza temel kabul ediyoruz. (Bravo ses
leri.) 

1964 yılı Bayındırlık bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimiz millet ıstırabının dinmesi maksadına 
matuftur. 

Bayındırlık Bakanlığı kalkınma dâvamızın te
melini teşkil eden inşaatlar gibi çetin bir çekirdek 
faaliyeti yürütmekle mükelleftir. Buna göre 
her memlekette olduğu gibi, memleketimiz bakı
mından da inşaat işlerinin içtimai ve iktisadi ha
yata inikası olacaktır. İnşaat işlerinin gerek res
mî, gerekse özel sektördeki ehemmiyeti büyük
tür. Bu sebeplerledir ki, bir memlekette inşaat 
işleri iyi gidiyorsa iktisadi vaziyet tekâmül yo
luna girmiştir denebilir. 

Bir inşaat işinin bütün meslek ve faalyetlerle 
ilgisi vardır, işsizliği önlemek millet ekonomisi
ne hareket sağlamak bunlardan ilk nazarda göze 
çarpan faydalardır. 

Devletin yaptığı inşaatlar, Devlet bütçesinden 
fert ekonomisinin zenginleşmesine yarıyan para
nın piyasaya çıkmasiylc, Devletin vergi kaybı da 

| önlenmiş olur. Bu itibar ile Bayındırlık Bakan-
j lığı memleketin kalkınma yolunda ortaya çıkan 

bütün engelleri, bu faaliyetleriyle, ortadan kal-
I dırmış oluyor. Önem açıktır, bu öneme rağmen, 
j üzüntü ile ifade etmek gerekir ki; çalışma siste-
I mi itibariyle bu Bakanlık gönül ferahlatıcı bir 
| tutum gösterememektedir. 
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Geçen yıllar bütçelerinde de ifade ve temenni 

edilen hususların hepsi tutanaklarda kalmış, il
gililer umulan neticeyi elde etmekten âdeta kork
muşlardır. 

Bu yıl mesul kişilerden bu işlerin ne zaman 
katiyetle ele alınacağını bu kürsüden beyan etme
lerini istiyoruz. 

Bugüne kadar iş hayatında birçok nizalara 
sebebolan ve daima Devlet için masraflara yol 
açan mukaveleler, genel şartnameler, şahsi teşeb
büslerin kalkınma dâvamızda ihmal edilemiyecek 
bir güç olduğu düşünülerek, Anayasanın sosyal 
adalet anlayışına uygun olarak ele alınıp kısa 
zamanda düzeltilmeli ve şikâyetler önlenmelidir. 
Ancak, bu düzeltmeler yapılırken, Odalar Birliği, 
özel sektör, temsilcilerinin de bilgileri alınmalıdır. 
Bu suretle fert ve Devlet yurt kalkınmasında 
kardeşçe geçinme ve iş görme ahlâkını kurmalı
dırlar. 

Bayındırlık Bakanlığının bugünkü teşkilât sis
temi eskimiştir. Zamanın tekâmülünü takibet-
mekten uzaktır. Zira, kendine bağlı Reislikler ve 
Umum Müdürlükler arasında (Koordine) bir ça
lışma yoktur. Buna ilâveten bu Bakanlığın di
ğer Bakanlıkların inşaat işleriyle olan ilgisinden 
doğan karışıklık da eklenince durumun içi ken
diliğinden ortaya çıkmaktadır. (Koordine) çalış
ma ve çalışmada da ahenk sağlanmalıdır. 

Bakanlık ve Bakanlığa bağlı Reislik ve Umum 
Müdürlüklerin bilhassa merkez teşkilâtları kuru
luş kanunlarından ziyade muvakkat hizmetler, 
Personel Kararnamesi perdesi altında şemalarla 
mütemadiyen genişlemektedir. Bu hal ise, ahen
gi bozduğu gibi, fuzuli masraflara yol açmakta
dır. Merkez teşkilâtiyle, taşra teşkilâtı arasındaki 
münasebetler de bu yüzden güçleşmektedir. Me
suliyeti kabul eden kişileri arayıp bulmak külfet 
olmaktadır. Gerçekten merkez teşkilâtlarının bü
yümesi icabediyorsa, kuruluş kanunlarının tadili 
cihetine gidilmelidir. 

Bu itibar ile geçici kararnamelerle işin idare
si anlaşılamamaktadır. 

Meselâ: Devlet Su işleri Kuruluş Kanununda
ki mevcut Daire Reislikleriylc, Fen Heyeti Mü
dürlükleri tatbikatta kanuni adedinden fazladır. 
Bu işi kanuna uydurmak zarureti artık aşikârdır. 
Unutmamak lâzımdır ki, bir işin görülmesinde 
başarı, onu görenlerin ehliyet, dirayet ve kifaye-
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tiylo orantılı olup, teşkilâtın şişkin kadrosiyle 
netice alınamaz. Kalabalıktan bir şey ummak sa
dece avunmaktır. 

1963 malî yılı programında bulunan birçok iş
lere ballanmadığı ve bir kısım işlerin de program
dan kaldırıldığı görülmektedir. Bu işlerin büyük 
bir kısmının projelerinin ve gerekli hazırlıkları
nın zamanında yapılamaması Maliye Bakanlığı
nın da bütçede % 7 gibi bir tasarrufa gidilmesini 
zorlamaya çalışması buna âmil olmuştur. Proje 
ve ihzarattan dolayı aksayan işler serbest sek
törde çalışan mühendislik bürolarına yaptırılabi
lir. Bilhassa, son yıllar içinde yetişkin elemanla
rın Bakanlık bünyesinden ayrılmış bulunmaları 
bunu zaruret haline sokmaktadır. 

Mühendislik bürolarının proje işlerini yap
ması ekonomiktir, böylece teşebbüsü - şahsi yaşa
ma vasatına kavuşacaktır. Garb'de emsalini gör
düğümüz üzere Devletin yükünü hafifleten mü
hendislik ve müşavirlik firmaları da yurdumuz
da kurulmuş olur. Bu işler zamanında yapıla
mayınca Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedefi 
olan % 7 kalkınma hızı elde edilemez. Milletçe 
karşısında bulunduğumuz çetin meseleler de çö
zülemez. Milletin yarını kaygılı geçer. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçelerin incelenme
sinden anlaşılacağı üzere; Karayolları hariç, diğer 
Genel Müdürlük ve Reisliklere verilen ödenek
ler, programlarını israfa kaçmazlarsa başarı elde 
edebilecek durumdadırlar. Karayollarının bu yıl 
ödeneğinin bu noksanlığı zararlıdır. Karayolla
rına her yıl bono verme salâhiyeti tanınmış idi. 
Bu sene bu salâhiyet verilmemiştir. Bunun ne
ticeleri diğer iş kollarına aksedecek aksama bü
tünde olacaktır. Maliye Bakanlığının bono salâ
hiyetini ilga etmesi hatalıdır. Çünkü, bonolar 
senesi içinde itfa olunmaz. Bu bakımdan bono 
yılı içinde Devlete işini görme imkânını sağlar. 
Bonoların tediye hususunun âtiye taliki bir kolay
lıktır. Ekonomimizin âtide güçlenmesi bir em
niyettir. Bono mutlaka ilga edilecek ise, bunun 
sağladığı faydaya karşılık yerine ödenek konul
malıdır. ödenek konulmadıkça bonoyu ilga etmek, 
plânı dolayısiyle aksatmak demektir. 

Karayollarının 1963 yılında yapması icabeden 
ihaleler bu yüzden zararı düşünülmeden iptal 
edilmiştir. Kalkınmanın başarıya ulaşmasında 
kısa zamanda istihsal yapabilecek olan tesislerin 
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öncelikle ele alınması lâzımdır. Geri kalmış bir 
ülke durumundan bu şekilde çıkış mümkündür. 
Hal böyle olunca: Lüks lojmanların inşası mü
dafaa edilemez. Bu vasıftaki tesislerin sırası 
ekonomik gelişme ve güçlenmeye göre ele alınma
lıdır. Altıyüz yıldan beri yapılamamış olan Hü
kümet binalarının beş yıl sonra .yapılmasından 
ne gibi bir zarar çıkar. 

Muhterem arkadaşlar; Su İşlerimizin yurt 
sathında çok geniş bir faaliyete girdiği muhak
kaktır. Yurdun susuzluk, taşkın, bataklık kurut
ma, küçük ve büyük sulama işleri bu önemi hak
lı kılmakla beraber, elde edilen neticeler parlak 
değildir. 

Hâlâ vatanın bağrından susuzluk feryatları 
yükselmekte, bilhassa geri kalmış bölgelerde 
ümitsizlik insanları yağmur duasına mecbur et
mektedir. Geçen yıl beyan ettiğimiz üzere, 20 
nci asırda yaşıyan bir millet için susuzluktan 
bahsetmek ayıptır. 

insanlık ailesinin şerefli bir üyesi olmak 
mecburiyetinde bulunduğumuzu unutmamalıyız. 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün merkez 
teşkilâtında eleman kesreti vardır. Bu eleman
ların yurt sathına bilhassa Doğu illerine sefer
ber edilmesi faydalı olacaktır. Yaşıyan neslin 
köy içme sularının halledildiğini görmeleri gibi, 
bir mutlu geleceği her halde sağlamalıyız. 

Doğunun olduğu kadar bütün yurdun enerji 
meselesini tamamen çözebilecek güçte olan Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında yer alan (Keban) ba
rajının hâlâ merkezi hükümette tartışılmakta 
olması üzüntülerimiz arasındadır. Vatandaşın 
plâna olan güveni vaitlerin hayata tesiriyle ar
tacaktır. Bu itibar ile (Keban) Barajının inşaa
tı için, Fırat kenarına ilk kazma indirilmelidir. 
Böylece tabiat da Beş Yıllık Plânının tatbika 
başlanıldığını en hassas yerinde duymalıdır. 
Van'ın (Zernck) Barajı da oldukça önem taşı
maktadır. Etütleri tamamlanan bu barajdan 
da o bölge için faydalanmak mümkündür. Bu 
barajın da bir an evvel ele alınması istirhamla
rımız meyanındadır. 

Bilhassa, Van'ın Erciş kazasının Zeyratı de
resi KoçkÖprüsü civarında yapılacak baraj, al
dığımız malûmata göre, iki hattı - içtimain bir
leştiği yer olan, Altmdere Harasının arazisini 
su altında bırakıyormuş, milyonlarca lira sar-
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fiyle istimlâk edilerek yıllardan beri halkın 
hizmetinde bulunan bu haranın bu suretle ba
raj sularına terk edilmesinin ne dereceye kadar 
memleket menfaatlerine uygun olduğunu yük
sek huzurlarınızda ilgililerden sormak isterim. 
Bilhassa istimlâk ve istikşafı biten Van - Ko
tu r demiryolunun ihale edileceğini duymuştuk. 
Aradan bir hayli zaman geçtiği halde ihalesi 
yapılamamıştır. Muş ve Tatvan demiryolunun 
işletmeye açılamaması ora halkını çok zor du
ruma düşürmüştür. Bu iki önemli mevzu hak
kında Sayın Bakandan malûmat rica edeceğiz. 

Karayollarına gelince; bu Umum Müdürlü
ğün de bünyesinde her dairede olduğu gibi. 
(iieorganizasyoıı) şarttır. Teknik personelin za
ruretler dışında idari işlerde çalıştırılmaması 
lâzımdır. 196)> yılı tatbikatı umulan neticeye 
varmamıştır. Eski yollar elden çıkmak üzeredir. 
Bakını ve onarım işleri son zamanlarda iyi yü-
rümeııuştir. Nakliye vasıtalarında dingil sıkle
tinin artırılması yolları süratle elden çıkarmak
tadır. Bu meselede bir acaiplik vardır. 

Devlet milyonlar sarf iyi e yol yaparken, di
ğer yatıdan bu ağır sıkletli vesaitin ithal ve 
hattâ Tuzla'da imaline müsamaha göstermekte
dir. Radyoda yapılan ikazlar ve trafik kontrol 
ekiplerinin faaliyeti zayıftır. Aksi halde mev
cut yollar günün birinde kaba çizgi halinde ka
lacaktır. Yolların her yıl buradan tekrarlanan 
önemini söylemek istemiyoruz. Ancak, kalkınma 
plânının amacının millî geliri artırmak ve bunu 
sosyal adalet çerçevesi içinde dağıtmak olduğu 
düşünülürse, köylerimizin iktisadi hayatının 
canlanmasmdaki zaruret anlaşılır. Buna ilâve
ten döviz ihtiyacımızı temin edecek olan turizm 
meselesinde de yollar başta gelir. 

Tozlu, sıkıntılı ve hattâ tehlikeli yollar olun
ca turist beklemek hayaldir. Bütün ulaştırma 
politikası bir bütündür. Birinde aksama, diğe
rine tesir eder. Beynelmilel kaide şudur : 

Bir kilometre demiryolunun verimli olabil
mesi için (7) kilometre Devlet karayolu, (10 ilâ 
20) kilometre il yolu, (20 ilâ 30) kilometre köy 
yolunun yapılması şarttır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü il ve köy yol
larına önem vermemiştir. İl ve koy yollarını vi
lâyetlerin elinden almak lâzımdır. Köy yolları 
yapım Yönetmeliğinin şimdiye kadar sağladığı 
faydayı öğrenmek istiyoruz. 
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gelince; bunlardan bilhassa servis vasıtalarının 
merkez teşkilâtında çokluğu göze çarpmaktadır. 
Hemen hemen her sokakta bekliyen ve üzerinde 
(Resmî hizmete mahsustur) ibaresi yazılı oto 
ve emsali vasıtalar görmekteyiz. Bu fakir mil
letin hizmetinde bulunanlara minnet borcu, her 
türlü şüpheden uzak olmakla beraber, fakirliği 
de ilgililerce unutulmamalıdır. 

Sayın arkadaşlar; 
İş makinalarına gelince : Bunların içinde ba

kım ve işletme için lüzumlu makinalar elde tu
tulmalı, Devlet için emanet işleri pahalıya mal 
olduğu için yapımda kullanılan makinalar ya
pım işinden uzaklaştıkça elden çıkarılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; zaman, zaman müta-
ahhitlerimizin istihkaklarının ödenmesindeki 
gecikmeler şikâyet konusu olmaktadır. Bu yüz
den işlerin de aksaması görülmektedir. Mütaah-
hitlik müessesesi bizde, zaman içinde güçlükle 
ortaya çıkmış ve gelişmeye müstahak bir mües
sesedir. İşlerini güçleştirmemek Devlete yardım
cı bir unsurun doğmasını sağlıyacağı kanaatin
deyiz. 

Muhterem milletvekilleri; üçüncü Hükümet 
icra organında Köy İşleri Bakanlığı kurmakla 
bir yenilik getirmiştir. Bu yeni bakanlık ile Ba
yındırlık Bakanlığı arasındaki münasebetler 
üzerinde durmak istiyoruz. Âmme hizmetlerinin 
bütün vatandaşların istifadesine götürülmesi 
asrımızın devlet meselden arasında başta gelen 
bir mevzudur. 

Çağımızın Devleti, artık bir siyasi devlet 
hüviyetinden uzaklaşıp, teknik devlet olmak 
mecburiyetindedir. Devletin kaidesini yurdun 
ve ulusun hücrelerini teşkil eden köylerimizin 
âmme hizmetlerinden eksiksiz ve doyarak isti
fade ettirilmeleri her yönden faydalıdır. Bayın
dırlık Bakanlığının meşgul olduğu köy yolları, 
koy içme suları ile büyük ve küçük sulama iş
leri, köy iktisadının özünü teşkil eder. Vaziyet 
böyle olunca : Köy İşleri Bakanlığının Bayın
dırlık Bakanlığının bu meşguliyetleri karşısın
da teknik tutumunun hangi yönde olacağı şim
diden kestirilememektedir. 

Yurdun bütün köyleri derin bir sefalet için
de yaşamaktadırlar. Köylünün Devlet için yü
rekten güveni merkezi hükümetten kaynayıp 
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fışkıracak olan, âmme hizmetlerinin köye ulaş-
masiyle sağlanacaktır. 15u itibar ile adı üstün
de denilmek suretiyle siyasi devlet anlayışiyle 
hareket etmek asrımızın teknik devlet anlayı
şına aykırıdır. Hükümet Başkanının köylerimi
zin elim vaziyet karşısında böyle bir ad altın
da yeni bir bakanlık kurması zaruretini başka 
bir isim takmak suretiyle yapması daha isabetli 
ve samimî olurdu, kanaatindeyiz. Yurdun her 
bölgesinde olduğu gibi, bilhassa yarısına yakın 
bir kısmını içine alan Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolumuzda yaşıyan insanların durumu ıstı
rap vericidir. 

Milliyet Gazetesinin (Şikeften) köyü ve ço
cuklarımız başlığı altında bize duyurduğu fer
yatlar ve çizdiği tabloları buradan hatırlama
nızı rica edeceğim. Bu hâdiseler istisnai vakıa
lar değildir. Bu bölgenin nesiller boyunca yaşa
dıkları hayatın bütünüdür. Anayasamız Dev
lete fertleri için insan haysiyetiyle bağdaşır bir 
hayat seviyesi sağlamak ödevini yüklediği gibi, 
kalkınma plânı da bölgeler arasındaki muvaze
nesizliği ortadan kaldırmayı zaruret olarak mü
talâa etmiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
efendim. Galiba beyanınız devam edecek. Onun 
için Umumi Heyetin kararını alacağım. 

Arkadaşımızın konuşması 20 dakikayı dol
durmuştur. Devamını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, efendini. 

Y. T. I\ GRUPU ADINA ŞÜKRÜ KÖSERE-
İSOĞLU (Devamla) — Ook teşekkür ederim. 

Bu sebeple yeni kurulmuş olan Köy Bakan
lığının isminin daha büyük bir mâna ifade et
mesini teminen (Geri kalmış bölgeleri kalkın
dırma) bakanlığı olarak tavsifi daha ciddî ve o 
nisbette samimî olurdu. 

Aziz arkadaşlarım; Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'nun iktisadi meselelerinin halledilme
sinde zaruret vardır. Bu zaruretin tazyikiyle bu 
bölgenin ıstıraplarını dile getiren insanları it
ham etmek haksızlıktır. Millî birlik ve beraber
liği bozacak şiddette olan ithamlar, millet hiz
metinde acze düşenlerin günahlarını örtmek 
için başvurdukları âdi iftiralardan başka bir 
şey değildir. (Bravo, sesleri) 
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Sayın milletvekilleri; Doğunun kader ve te

sadüfe terk edilmiş hayatı jandarma marife
tiyle değil, müspet ilmin meşalesiyle bu halden 
kurtulacaktır. 

Tabiatın çeşitli zenginliklerini sinesinde top-
lıyan bu bölgenin yolları yapılır, boşa akıp gi
den suları üzerinde hâkimiyet tesis edilirse, bü
tün Türkiye'nin yiyeceği için yetecek buğday, 
eski (Mezopotamya) denilen mmtakadan istih
sal edilerek ithalden kurtulunacak ve döviz ta
sarrufu sağlanacağından emin olmanızı isterim. 

Yollarımız Türkiye'nin sanayileşmesi için 
ınuhtaçolduğu zengin madenlerimizin hizmete 
girmesini temin edecektir. Bu suretle yalnız 
Doğunun fakirliği değil, bütün Türkiye'nin fa
kirliği giderilmiş olacaktır. 

Sözlerime son verirken Hükümete yeni ça
lışma yılında başarılar diler, faydalı olacağına 
inandığım düşüncelerimizin nazara alınmasını 
istirham eder, Yüce Heyetinizi Y. T. P. Grupu 
adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Açık oylarını kullanmıyan ar
kadaşlar oylarını kullansınlar. 

Millet Partisi (Trupu adına Sayın Oğuzde-
mir Tüzün. 

M. P. GRUPU ADJNA OĞUZDEMÎR TÜ
ZÜN (Niğde) — Sayın Başkan, saygı değerli ar
kadaşlarım, 

Millet Partisi Grupu adına; 1964 yılı Ba
yındırlık Bakanlığı bütçeleri hakkındaki görüş 
ve temennilerimizi arz için yüksek huzurlarını
zı işgal etmiş bulunuyorum. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile Bayındır
lık camiası; diğer birçok bakanlıkların yapınv 
yatırımlarının etüt, plân ve projelerini hazırlı-
yarak inşaatını yaptırması, bir de kendi bün
yesi içerisindeki işlerin tahakkukunu sağlaması 
şeklinde iki kısımdan ibarettir. 

Çeşitli kanunlarla bu Bakanlık teşkilâtının 
deruhde ettiği işler arasında; demiryolları, li
manlar ve iskeleler, hava meydanları, akar ya
kıt tpsisleri ve diğer bakanlıkların bir kısım ya
pıları hakkındaki tenkidi er, aidolduğu bütçeler
de parti gruplarınca yapılagelinektedir. Ben
deniz bakanlığın aslî vazifeleri üzerindeki gö
rüşlerimizi arza çalışacağım. Bakanlığın yıllık 
işlerini zamanında tahakkuk ettirmekte olduğu 
görülmektedir. 

Memleketin ana dâvalarından olan bu Ba
kanlığa bağlı umum müdürlükler tarafından ifa 
olunan hizmetlerden olan yollar ve su işler-i 
hakkındaki görüşlerimiz: 

Yollar : 
Türkiyemizde yollar, Devlet yolları, il ve 

köy yolları olarak üç kısımda mütalâa edil
mektedir. 

Devlet yolları : 
Devlet yolları; her mevsimde geçit verebi

len 23 213 kilometre olup il yolları ağından. 
Devlet yolları ağma katılan il yollariyle birlik
te 35 038 kilometre olduğu görülmektedir. 

Bu rakamın Devlet yolu olarak ihtiyacımızı 
karşıladığı iddia edilemez. Bölgeleri ve büyük 
merkezleri birbirine bağlıyan anayollardan bir
çokları inşa halinde olduğu gibi henüz ele alı-
•namıyanlar da vardır. 

Genel olarak • bu işler ödenek bakımından 
lâyık olduğu şekilde karşılanamamakta ve çok 
ağır bir tempo ile yürüdüğü görülmekledir. 

Memleketimizin muhtacolduğu standart yol. 
mevzuunda gösterilen gayretlerin plânlı devre
de dahi lâyık olduğu öneme kavuşamaması üzü
cüdür. Her sene Meclis kürsüsünden dile geti
rilen ihtiyaç* ve zaruretlerin Hükümet plânında 
yer almamasını ve ödeneklerin de gittikçe arta
cağı yerde azalma göstermesini memleketimizin 
istikbali ve kalkınması bakımından asla tasvib-
etmiyoruz. Yurdumuzdaki turistik bakımdan 
bakir yerlerin yerli ve yabancı turistlere açıla-" 
bilmesi için gereken ehemmiyetin verilmesi ve 
karayolları eliyle öncelikle yapılıp döviz bakı
mından muhtaç bulunduğumuz gelirlerin temi
nine çalışılması temennilerimizin başında gel
mektedir. 

1963 yılı bütçesinde; programda bulunan bâ
zı işlerin ele alınıp yapılmadığı gözden kaçma
maktadır. 

İstimlâk işleri için yeleri kadar ödeneğin 
verilemediği ve hattâ 1963 yılında bu işlere ait 
ödenekten 17,5 milyon liranın aktarılarak başka 
işlere sarf edildiği, vatandaşların, istimlâk be
dellerinin ödenemediği görülmektedir. Vatandaş 
hukukuna gösterilen bu tasarruf hak ve adale
te uygun olmadığı gibi bu yıl için konulan öde
nek de ihtiyacı karşılıyacak yeterlikte değildir, 
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Vilâyet özel idareleriyle, Karayolları bütçe

sine konulan ödeneklerden ayrılan yardımlarla 
yap dan il yolları hakikatte çok feci durumdadır. 

Geçen senelerde de bu kürsüden söylediğimiz 
gibi, özel idare gelirlerinin % 40 ı kanuni yapı
lar, % 20 si tahsili kabil ol mıyan miktarlar 
olup geriye kalan % 40 ile de vilâyeti erdeki 
cari masraflar bile zor karşılanmaktadır. 

Her vilâyette bir garaj ve makina parkı mev
cut ise de parklardaki makinaların çoğu işe ya
rar ve çalışır makinalar değillerdir. 

1963 senesinde Hükümetin illere yapacağı 
yardımlar nakdî olmayıp makina siparişi şek
linde derpiş edilmiş; vaktinde döviz sağlanama
dığı için hâlâ birçok vilâyetlere bu yardımlar 
yapılamamış ve makinalar da teslim edileme
miştir. 

Bütçeye göre; eski senelere nisbetle plânlı 
devrede gittikçe azalmakta olan bu yardımlar vi
lâyetlere ve kazalara kadar indikçe yapım gü
cünü kaybetmekte ve vilâyet nafıaları memlekete 
hizmet yerine bir cari masraflar bordrosu 1an-
zim eden müesseseler olmaktan ileriye gideme-
mektedir. Bu işlerin vekâletçe bir prensibe bağ
lanarak vilâyet nafıalarının Karayolları bünye
sine katılması ve ödeneklerin yapım gücünü kay
bettirmeden hizmete ulaştırılmasının kati lüzu
muna inanıyoruz. 

1963 bütçesindeki 96 milyon liralık il ve köy 
yolları yardımları bu sene 105 milyon liraya çı
karılmış ise de bu miktar bundan evvelki sene
lere nazaran gittikçe azalmakta ve plânlı dev
rede bu yollara lâyık olduğu önemin verilmediği 
görülmektedir. 

1963 senesinde illere 56 milyon liralık ma
kina ve teçhizat verilmiş ve geri kalan kısmı ise 
yukarda arz ettiğimiz sebeplerle tahakkuk etti
rilememiştir. Hedefine varamıyan ve karşılan-
mıyan ödeneklerle şişkin kadrolar beslemekten 
ileriye gidemediğimiz görülmektedir. Bunun 
mânası «planlı devrede plânlı oyalama» demek
tir. 

Köy yolları : 
Köy yolları mevzuu il yollarından çok daha 

feci bir manzara arz etmektedir. Maddi kıymet 
olarak bugüne kadar yapılan köy yolları da dâ
hil olmak üzere bir «köy yolu dâvası» vardır 
demek mümkün değildir. Rapordaki rakamlar
dan öğrendiğimize göre: 40 bine yakın köyden 
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3 700 köy Devlet yolları üzerinde olup 30 bin
den fazla köy yoldan mahrumdur. Köy yol
larının bugüne kadar geçit veren uzunluğu 12 
bin kilometredir. Bunu yolsuz köylere taksim 
edersek bir köye isabet eden yol miktarı 340 met
redir. Plânlı ve hızlı kalkınma devresinin köy 
yolları dâvası işte bu acıklı durumdadır. 

Nüfusumuzun % 80 ninin yaşadığı köylere; 
1963 de yapılan yatırım ve yol miktarı ile 1964 
de yapılması derpiş edilen rakamları arz eder
sem bu mevzuda Hükümetin gayriciddî tutumu 
meydana çıkar. 150 bin kilometre yola muhtac-
olan köylerin ödenek bakımından feci tablosu; 
1963 yılında 11,5 milyon lira sarfiyle 2 000 ki
lometre köy yolu yapılmış ve 400 bin lira sar
fiyle 130 kilometre yol onarılmıştır. 

1964 bütçesinde : 
(reçen yıla nazaran daha az olarak 10 mil

yon liranın köy yolu yapımına ve 300 bin lira 
da köy yolu onarımına ayrıldığını görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşları m; 
Şu rakamların ifade ettiği malî gücü değer

lendirdiğimiz takdirde 20 milyon köylüyü yol 
yapacağız diye oyalıyor, avutuyor ve nihayet 
aldatıyoruz. Köyüne yol yapamıyan Hükümet; 
her yöniyle bir kalkınmadan bahsedemez. 

Köy yollarının yapılması için Hükümet 10 
yıllık bir program yapmış. Bu programa göre 
masrafın % 50 si köylüye yüklenmektedir. 1962 
yılına nazaran köylünün bu işe iştiraki 1963 de 
daha az olmuştur. Bu az iştirakin sebeplerinin 
başında, paralarını yatırdıkları halde vilâyet
lerin makina ve araç yokluğu dolayısiyle yolu 
yapamamalarından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 
Nüfusları 500 den yukarı ve grup halindeki köy 
yollarının öncelikle ele alınacağı derpiş edilmek
tedir. 

Yukarda arz ettiğim şekilde değer taşımayan 
ve yıllık bütçenin takriben (1 500) de biri olan 
tahsisatla 30 bin köyün yolu yüzyıllarca yapıla
maz. 

Raporda (Beş Yıllık Kalkınma Plânının ana 
ilkeleri toplum kalkınma metoduna» göre uygu
lanma suretiyle tahakkuk ettirilmeye çalışıla
cak) denmek suretiyle katiyet ifade etmiyen, ve
rimsiz ve mevhum sözlerle gayeye vasıl olmak 
mümkün olaınıyacaktır. 

Köy yollarının yapım şeklinde sosyal bir ada
letsizlik tatbikatı da göze çarpmaktadır. Bu va-
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tan sathında yağıyan bir kısım toplulukların 
yolları Devlet bütçesinden yapılırken; hiç bakıl
mamış, geri kalmış ve binbir mahrumiyet içeri
sinde kıvrandırdığımız köylünün yolu yapılır
ken masrafın % 50 sine iştirakini bir hukuk 
Devleti istiyemez. Eğer bu tatbikat bir kalkın
ma için olacaksa bütün vatandaşlara teşmil edi
len bir kalkınma seferberliği hizmeti olarak mü
talâa ve tatbik edilmesi lâzımdır. Bâzı kanunla
rın Anayasaya ve adalete aykırı maddelerinden 
faydalanarak tek taraflı tasarruf ve tatbikatta 
bulunmak doğru değildir. Geçen senelerdi1 de 
temenni ettiğimiz gibi, tek taraflı tasarrufla
rın kaldırılması veya en doğrusu bütün vatan
daşlara teşmili cihetine gidilmesi ieabeder. Bu 
hususun ıslahım Hükümetten rica ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; teknik eleman ve 
makinalarla iş gören karayolları yatırımı ile 
cari masraflarına kısaca bir göz atarsak 7 lira
lık bir yatırım için cari masraf 1 liradır. Mü
teferrik masraflar buna dâhil değildir. Makina 
ile iş gören müesseselerde bu cari masraf çoktur 
ve büyük masraflara boğulduğumuz gözden uzak 
değildir. Devlet Su İşlerinde 20 liralık yatırım 
için 1 lira cari masraf hesabcdilebilir. Karayol
larına nisbetle su işleri daha. verimli görünmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarıın; 
Karayolları mevzuunda sözlerimi bitirirken 

bir hâdiseyi arz etmek isterim. 

Niğde ili, Karayollarının Mersin 5 rıoi böl
gesine bağlıdır. 

Burada bir bölge müdürü düşününüz. Bölge
sine bağlı bir vilâyetin ve kazalarının - ufak da 
olsa - hizmetlerini görmek istemez. 

Bakan emir verir, netice alınamaz; genel 
müdür emir verir alınamaz; ricacılar gönderir
ler netice alınamaz, mahallî gazeteler neşriyat 
yapar, aldırış etmez, hattâ yıllardan beri tu
ristik değeri olan ve 1963 de yapılacak Selime -
Yaprakhisar köprüsü programa rağmen, inşa et
tirilmez, teşkilâtta arkadaşları bıı temerrütten 
vaz geçmesini rica eder, ret cevabı ile karşıla
şılır. 

Olayın daha enteresan tarafı; bu hizmetlerin 
Kayseri bölgesince yapılması istenir, o bölgenin 
işlerinin çokluğu dolayısiyle netice alınamaz ve 
iş kalır... 
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Bu milletin parasını alan; fakat hizmet aş

kından, toprak sevgisinden mahrum, emirlere 
riayet etmiyen böylelerinin bir vilâyet halkına 
zulüm etmesine göz yumulur ve hâlâ da iş ba
şında tutulur. Takdiri" Yüksek Heyetinize bı
rakıyor ve hâdiseyi yeni Bakanın dikkat na
zarlarına arz ediyorum. 

Su işleri : 

1037 yılında ufak bir yatırımla işe başlıyaıı 
Devlet Su îşleri, enerji, sulama, taşkından ko
ruma, bataklık kurutma, nüfusu 3 binden aşa
ğı olan meskûn yerlere içme suyu temin etmek 
gibi çok geniş ve mühim hizmetleri üzerine alan 
bu teşkilâtın vazifelerinin önemi meydandadır. 
Bugüne kadar 332 500 kilovat enerji istihsal 
edildiği, 26f>' bin hektar- arazinin taşkından ko
runduğu, 90 bin hektar bataklık kurutulduğu, 
250 bin hektar arazinin sulama işlerinin ya
pıldığı ve bu işler için 5,5 milyar lira sarf edil
diği, 60 bin meskûn yerden 20 bininin içme su
yuna kavuşturulduğu, askerî garnizonların içme 
sularının da tahsisatı nisbetinde temin edildiği 
ifade edilmektedir. 

Bütçelerde ayrılan ödeneklerin yılları içeri
sinde mahalline sarf edildiği, etüt ve projelerin 
zamanında hazırlandığı, icabında yerli ve yaban
cı teknik adamlardan istifade edildiğ, beş yıllık 
plândaki yatırımların tahakkuk ettirilebileceği, 
geçen yıldaki bol yağışların yaptığı tahribata 
rağmen çimento ve demir gibi malzemelerin te
mininde çekilen müşküllerin bertaraf edilerek iş
lerin zamanında ele alındığı, beş yıllık yatırım 
sonunda 8 milyar lira ile 736 bin hektar arazi
nin yeniden sulanmasının temin edilmiş olaca
ğı ve bu meyanda 4 milyon kilovat enerji istih
sal edileceği beyan edilmektedir. Ayrıca, su 
kaynaklarından çok maksatlı istifade yoluna 
gidileceği de beyan edilmektedir. 

Memnuniyetimizi mucibolan bu hizmetlerin 
ifasından dolayı Devlet Su îşleri camiasını tak
dirle yâdederız. 

Yaşadığımız topraklarda refahımızı teinin 
edecek büyük, küçük yerüstü ve yeraltı sula
ma ve enerji işlerini Türkiye, çapında ele alma 
ve başarmayı tahakkuk ettiren bn müessesenin 
yukarda arz ettiğim hizmetleri; yapılması ikti
za eden işlerin ancak % 10 mı kadar olduğu 
beyan edilmektedir. Bu işlerin uzun yıllara ve 

— 688 — 



M. Meclisi B : 61 24 . 2 . 1964 0 : 1 
milyarlara nıalolaeağı anlaşılmaktadır, tön mü
him dâvalarımızdan olan Keban Projesinin baş
lamış bulunması milletçe iftihar edeceğimiz mev
zular arasındadır. 

Doğu, Batı ve (riiney bölgelerimizdeki büyük 
sulama işlerinden başka, Orta - Anadolu'da Kı
zılırmak havzasiyle diğer küçük sulardan isti
fade işleri de peyderpey ele alınıp ufak baraj
lar inşasına geçildiği görülmektedir. 

Orta - Anadolu'nun kaderi üzerinde müessir 
olacak küçük sularla, yeraltı sularından istifa
de mevzuunda önceliğe ehemmiyet verilmesi lâ
zımdır. Oünkü bu bölgenin istikbale muzaf bü
yük sulamalardan istifade etmesi mümkün ol
madığına göre, ileri yıllara atarak fazla bek
letmekten hiçbir fayda mülâhaza edilemez. 

En fazla nüfus akımına sebebolan verimsiz 
toprakların, erozyonların bulunduğu Orta - Ana
dolu'nun ufak barajlarla yeraltı sularından fay
dalanma işine lâyık olduğu önemin verilmesini 
şiddetle arzu ölmekteyiz. 

İçme suları : 

Yukarda bir nebze arz ettiğim 60 bin mes
kûn yerden 20 bin koy içme suyuna kavuştu
rulmuştur. 20 bininin suları kâfi gelmekte, 20 
bininin ise suyu bulunmamaktadır. Vaktiyle 
vilâyetlerde toprak künk ve çimento büzleriyle 
getirilen içme su yollarında yer yer bozulmalar 
yüzünden birçok köylerin sususz kaldığı da gö
rülmektedir. ' 

Eski yıllara nisbetle içme sularına ayrılan 
ödenekler düşüktür. 1963 yılında Hükümet ka-
rariyle; idareler tasarrufa, zorlanmış ve işlerin 
seyri bu tasarrufu yapmaya imkân vermemiştir. 
Bu meyanda yine 26 milyon liralık tasarruf ya
pılmış ve istihkak için düzenlenen 20 milyon li
ralık evrak muameleye konulamamıştır. 

Daha acı tarafı, 1964 bütçesinde 50 milyon 
lira noksan Ödenek konması yüzünden diğer yıl
lardan sâri işler dışında iş görülemiyeceği rapor
da zikredilmektedir. 

Yıllık Ödenek harcamalarını kendi durumu
na göre ihzar eden bir müesseseyi tahsisat ver
memek suretiyle âtıl ve verimsiz hale getirmek. 
aktarmaları yapmamak suretiyle faaliyetlerini 
aksatmak hiç de doğru bir iş değildir. 

Yerli boruların ihtiyacı karşılamadığı, kali
te ve evsafının düşük bulunduğu su isale hat
larında yer yer kullanılamadığı görülmekte
dir. (İrup halindeki içme suları için aylarca sı
ra beklendiği ve dışardan boru ithal edildiği 
müşahede edilmektedir. Bu ihtiyaçların karşı
lanması için Hükümetin tedbir alması ve boru 
imalâtının sağlamlığına âzami dikkatin temini 
gerekmektedir. 1963 yılında eskiden devrolri
nan 592 işe, 1963 yılında 927 aded iş daha ilâve
siyle"! 5! 9 köyün içme suyu üzerinde çalışma
lar yapılmış ve 63 milyon lira sarfiyle 621 köyün 
suya kavuşturulduğu görülmüştür. Vilâyetlere 
yapılan 12,5 milyon liralık transferle 947 köy ele 
alınmış, ancak 397 köye su getirilmiştir. As
kerî garnizonlarda 78 işden 45 adedi gerçekleş
miş ve 7 milyona yakın para sarf edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hizmetler sil
silesini arz ettikten sonra hayatî ehemmiyeti olan 
temennilerimizi sıra ile arz etmek isterim. 

A) Devlet Su îşlerinin hizmetlerine konu
lan ödenekler azdır. Teşkilâtın genişletilmesi ve 
ödeneklerinin artırılması icabetmektedir. 

B) îçme su tahsisatı lâyık olduğu seviye
nin çok aşağısındadır. 

O O erek yollar, gerekse içme suları bakı
mından küçük köylerin bir merkezde toplan
masını alâkalı bakanlıkların ele alması lâzım
dır. Her bakınmdan faydalı olacak bu işe Hü
kümetin hiç niyeti olmadığını görmekteyiz. Bu 
mühim iş ele alındığı takdirde meskûn yer ade
di azalacak, yol, su, okul bakımından büyük 
tasarruflar sağlanacak, köyler cazip hale gele
cek ve Devlet hizmetleri de tabiatiyle kolayla
şacaktır. 

Ç) Karayolları ve Devlet Su İşlerinin mer
kezde kendilerine bina inşa ettirerek milyonlar
ca lira israfını Önlemek lâzımdır. 

D^ Yukarda Karayolları hakkında arz et
tiğim cari masraf ve yatırım arasındaki nisbet-
sizliklerin Önlenmesi şarttır. 

K) («erek Karayollarında, gerekse Devlet 
Su işlerinde makina ve teçhizat ödenekleri ye
tersizdir. Çok ve ucuz iş; makiııaya verilen 
ehemmiyetle ölçülür. Bu fasılların lâyık oldu
ğu ödeneğe kavuşturulması lâzımdır. 

F) Yukarda arz edilen köy yolları yapı
mında köylünün iştirakinin bütün vatandaşlara 
teşmili ile adaletsizliğin önlenmesi ve maksatla-
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rımıza erken ulaşmamızın temini için Sayın 
Bakanın bu işi ele. alması halisane temennimizdir. 

G) il ve köy yollarına Karayolları bütçe
sinden verilen % 12 ödenek azdır Eski yıllara 
nazaran plânlı devrede gittikçe daha ziyade azal
masına meydan verilmemek lâzımdır, özel ida
relerden Beden Eğitimi, Ziraat Bankası, iş 
ve İşçi Bulma Kurumu ve sair şekilde alınan 
hisselerin köy yollarına ayrılması bütçe rapo
runda da temenni edilmektedir. Bu temenniye 
katılıyor ve tekrarlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu dar zaman içe
risinde Bayındırlık Bakanlığı bütçeleri üzerinde
ki görüşlerimizi kısaca arza çalıştım. Her sene 
bu kürsüden çeşitli temenniler yapılır, netice 
alınmaz, ertesi sene yine tekrar edilir. Bütçe 
konuşmaları galiba en verimsiz konuşmalar olu
yor. Söylemek bir usul, yapmak bir mukteza 
gibi görünmektedir. 

Hükümetten ve Sayın Bakandan bu mukad
des kürsüden dile getirilen işlerin ele alınacağını 
ümideder, bütçenin milletimize ve memleketi
mize hayırlı olması temennisiyle cümlenizi hür-
meklo selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupıı adına 
Sayın Kadri Eroğaıı. 

A. P. GRUPU A1MNA KADRİ EUOĞAN 
(Urt'a) — Sayın Başikan, Yüce Meclkin .muhte
rem. üyeleri; Adalet Partisi Meclis Grupu adı
na 1964 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi hak
kındaki görüş, düşünce, tenlkid ve temennileri
mizi arz etmeden muhterem Heyetinizi ve Ba
kanlık mensuplarını hürmetle iselfvmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet bünyesinde 
her Bakanlığın kendine has, özellikleri önem ve 
fonksiyonları bulunduğu izahtan varestedir. 
Ancak; memleket limarmı üzerine almış; 
vatanı bayındır bir hale getirmeyi gaye 
edinmiş bir Bakanlık olarak; asırla rdan-
beri birinci derecedeki mü brem ihtiyaçlar 
içinde kıvranan milyonlarca vatandaşın ıstıra
bına merhem olan, aşılmaz dağları yol, geçilmez 
sulan köprüleriyle biribirine bağlayıp, yurtta 
her çeşit faydalı hareketi sağlıyan, bu milletin 
çiftçilik tarihinde bir felâket destanı olan ku
raklığı tarihe devrederek birer âfet mıenbaı 
olan başıboş sulara hükmedip en faydalı birer 
varlık haline getiren, en azgın sahillere en muti 

bir karekter kazandırıp en büyük gemilerin, ya
naşmasını sağlıyan, binnetice bu vatana, bu 
millete bütün bir yurt sathında âbideleşmiş 
eserler kazandıran ve kazandıracak olan bu Ba
kanlık elbette ki, diğerlerinden başka bir ehem
miyet ve hususiyet taşımaktadır. 

Diğer bir hususiyeti de; üzerine aldığı işle
rin, malî portresi ne olursa olsun, karşıladığı 
ibtayaçlar bakımından birini diğerine tercih et
mek mümkün değildir. Meselâ bir bardak te
miz sudan mahrum olan bir 'köye getirilecek 
içme suyundan en büyük ovaları sulayacak, en 
büyük barajlara, on hanelik bir köy yolundan, 
turistik sahil yollarına, en küçük barınakta/n, 
en büyük gemilerin yanaşacağı modern liman
lara, bir iköy sağlık ocağından, üniversite has
tanelerine ıkadar, her biri kendi - çapımda bir 
ihtiyacı karşılamakla, fakat biri diğerinden da
ha az ehemmiyetlidir denem ivecek mahiyette
dir. 

Mele icraatı en kısa zamanda vatandaşa ini
kas eden bîr Başkanlık olarak da en önde gel
in ektedir. 

Onun içindir iki, Devlet yatırımlarının (/r 50 
den fazlası bu Bakanlığa tahsis edilmekte, ik
tisadi ve sosyal, kalkınmamızın temelini tenkil 
eden ana yatırımların da bu Bakanlık eliyle la-
hakkulkuna çalışılmaktadır. 

Muhterem, arkadaşlarım; işte bu kadar şü
mullü ve o nisbette önem taşıyan ve I emel iş
lerle uğraşan bu Balkanlık bütçesine ne Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında ne de 1064 yılı büt
çesinde beklenen ve özlenen, iddialı ve yapıcı 
bir kare'kter kazandırılamaraış ve daha büyük 
imkânlar sağlanamamıştır. Hattâ bâzı dairelerde 
beklenenlerin, aksine, düşmeler de müşahede 
edilmiştir. Meselâ, Karayolları bütçe raporu 
sayfa 28 de görüleceği veçhile, Devlet Bütçe
sine nazaran bu daireye ayrılan tahsisat nisbeti 
•% 3,6 dan bağlıyarak 1957 yılında bu nis'bet 
% 11,8 e yükselmişken 1962 den % 7,7 ye ve 
1963 yılında ise % 6 ya ve 1964 de de ('/e 5 <» 
düştüğü üzüntü ile müşahede edilmiştir. 

Yine Beş Yıllık Kalkınma Plânı sayfa 417 
tablo 318 de köy içme «ulan için 1964 yılında 
70. milyon lira ayrılacağı bu plânla kesinleşmiş 
iken, 1964 bütçesine 10 milyon 146 bin lira nok-
saniyle 59 milyon 854 bin lira olarak yani c/c 16 
noksaniyle konduğu görülmüştür. 
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Ve yine 297 ve 307 sayılı ikanunlarla Karayol

ları ve Devlet Su îşleri icraatında ferahlık sağ
lamakta bulunan imkânların 1964 yılı bütçe
siyle kaldırılmış bulunması gibi meşelere! ve 
sebepler bu görüşümüzü takviye etmekte ve 
plânlı kalkınma devresinden beklenen daha 
büyük imkânlar ve daha büyük icraat ye
rine bir duraklama devresine girildiği, hattâ 
bir gerileme safhasına geçildiği iddialarına 
hak verdirmektedir. 

Muhterem milletvekilleri bu umumi görüş 
ve kanaatlerimizi böylece tesbit ettikten sonra 
yıllık icraatı aksatan diğer hususlara geçi
yorum. 

Takdir buyurulur ki bir icra programının 
yılı içerisinde tahakkuk ettirilebilmesi, in
şaatın asli unsurunu teşkil eden çimento, 
demir ve kereste gibi malzemenin vaktinde 
teminine bağlıdır. Bakanlık eliyle ve delale
tiyle sarf edilen çimento, demir ve kereste gibi 
malzemenin zamanında temin edilememiş bu
lunması ciddî aksaklıklar meydana getirmiş 
ve birçok tesislerin zamanında hizmete girme- . 
sine mâni olmuştur. 

Nitekim ,1963 yılı içerisinde 100 000 ton 
çimentonun Rusya'dan ithaline mecburiyet 
hâsıl olmuş ve bu çeşit ithal mecburiyeti ve 
diğer bâzı sebeplerden dolayı çimento ve de
mir kifayetsizliği ve zamanında tedarik edil
memesi neticesinde inşaatların bir çoğu aksa
mıştır. 

iBu münasebetle şu hakikate varmış bulunu
yoruz k i ; dün çokluğundan bahsedilen çi
mento fabrikaları bugünkü ihtiyacımızı karşı-
lıyamamaktadır. O halde bu bakanlığın önü
müzdeki yıllarda aynı sıkıntıya mâruz kal
maması v»e işlerini "aksatmaması için, evvelce 
bakanlıklararası komisyonlarda tesbit edilen 
programa göre, mevcut çimento fabrikalarının 
kapasitelerinin artırılması ve her »ene yapıl
ması iktiza eden çimento fabrikalarının in-
inşası yolunda, ilgili bakanlıklar ve Hükümet 
nezdinde teşebbüste bulunması ve plânda de
ğişiklik yapılması için harekete geçmesini 
tavsiyeye şayan bulmaktayız. 

İnşat demiri mevzuunda da istihsal yetersiz- j 
sizliği nazarı dikkate alınıp ithal imkânları-
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um inşaat mevsiminden evvel ihzar edilnvesi uy
gun olur kanatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarını; 
İki hususa daha temas ederek bu kısmı» ka

patmak istiyorum. Memleket bayındırlığını sağ-
lıyaıı Devlet bünyesindeki her çeşit inşaat iş
lerinin yeniden organize edilmesini uygun gör
mekteyiz. Zira, bugün Devlet bünyesinde 
aynı maksatla faaliyet gösteren 50 ye yakın 
inşaat dairesi ve fen heyetinin mevcudiyeti 
yalnız, sayısız teknik eleman israfını muci-
bolmakta aynı zamanda kalitesiz ve gayriikti-
sadi işler yapılmakta ve bazan da birbirinden 
habersiz aynı gayeye matuf işler yürütülmek 
suretiyle de büyük israflara ve harcamalara 
yol açılmış ve meydan verilmiş olmaktadır. 

Asli vazifesi eğitim olan bir bakanlığın, 
yüksek okullar inşa ettirmesi, Makin a Kimya 
Endüstrisinin demiryolu yaptırması ve Dev
let Üretme Çiftlikleriyle orman idarelerinin 
yollar yaptırması ve hele bazan da bunları 
mevcut il yollarına paralel inşa »ettirmiş bu
lunması ve yine. bir başka idarenin Devlet Su 
îşleri tarafından yapılması iktiza eden işlerle 
uğraşması bu noktai nazarımızı takviye etse 
gerektir. 

Tavsiyemiz; mevzuatta, tadilâta gidilerek, 
1)U inşaat müdürlük ve fen heyetlerinin yeni 
baştan ele alınıp daha koordine bir hale ge
tirilmesi ve hizmetin daha salahiyetli ellere 
tevdiini sağlıyaeak binnetice iktisadildğini de 
temin edecek bir organizasyona gidilmesidir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şimdi bu bakanlığa bağlı Yapı ve İmar- İş

leri Reisliği hizmetlerinin tenkidine geçiyo
rum : 

Bu .. bakanlı Kuruluş Kanununa göre, bu 
dairenin vazifeli, Devlet binalarının projelerini 
hazırlamak, emanet veya ihale yolları ile in
şaatlarını ikmal etmektir. 

1964 yılı bütçesiyle bu Reislik eliyle 700 
küsur milyon liralık Devlet. yatırımı ta
hakkuk -ettirilecektir. 

Sözü edilen Reisliğin 1963 yılı içerisinde 
müşahede edilen hatalı tutumlarının devamı 
halinde bu programın zamanında tahakkuk 
ettİTİlemıiyeceği kanaatini muhafaza etmekte
yiz. 
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Zira; İni. dairenin işleri proje safhasında 

kesin kabul safhasına kadar aksak yürütül
mektedir. Malûmdur ki, bina inşaatlarında. 
esash_ faktör olan, iktisadıilik, fonksiyon ve 
estetik, projenin iyi vasıflı olmasına, ihale 
anında, projenin, hazır olması ise, işin süratle 
yapılmasına, lüzumsuz idari, teknik, ihtilâf
tan önlıiyerek. zamanında hizmete girmesine 
sebebolui'. 

Bize göre bu daire, yukarda, arz edilen hu
suslara -riayet etmemekte ve proje temininde 
üç hatalı ve sakat yol üzerinde bulunmaktadır, 

1. ihaleleri avan proje üzerinden yapmak
tadır. 

2. Haddizattmda iklim, arsa ve program 
bakımından ayrı hususiyetler taşıyan, hazır 
projeleri, benzer proje telâkkisi içinde, muh
telif yerlerde muhtelif (maksat için kullan-
makla hataya düşmektedir. 

3. Kısa süreli mukavelerle proje temi
nine gitmekle, etütsüz ve gayriiktisadi projeler 
elde etmektedir. 

Bu üç hatalı tutumla aksıyan ve sürünce
mede kalan işlere birer misal vermek iste
riz : Yurdun Doğu ve -Güney Doğu 'bölgelerin
de, üç grup halinde avan proje üzerinden 42 
milyon lira 'keşif bedelle ve 1961 -1962 yıl
larında tedrisata açılmak şartiyle 9 aded ya
tılı bölge okulu mütaahhitlerinc ihale edil
mişti]'. 

İlk ihale bedelleriyle inşaatları ikmal edile-
miyen bu binalara muhtelif zamanlarda ilâve 
keşifler yapılarak 42 milyon lira 75 milyon 
liraya yükseltilmiş, yine de bugüne kadar ik
mal edilememiştir. 

Hal böyle iken 1963 yılında tekrar 9 
aded bölge okulunun aynı hataya düşülerek 
yine avan proje üzerinden ihaleye çıkarılmış 
bulunması şayanı dikkat görülmüştür. Elbette 
Sayın Bakan bu husustaki tereddüt ve hayre
timizi izah edeceklerdir. 

Diğer bir misal; Ankara'nın içinde Koca* 
tepe'de yapılacak bir ortaokul için 1956 yı
lında İsparta lisesi olarak hazırlanmış bir 
projenin mevcut arsaya sığıp sığmıyacağı 
dahi düşünülmeden ihaleye çıkarılmış ol
ması ve sonradan, tadilât, tashihat, tasdik gibi 
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bir sürü muamelelerle zaman kaybına ve 
aksaklıklara meydan verilmiş olduğudur. 

Bir başka misal; bir ortaokul projesinin, 
yurdun değişik iklim özelliklerine sahip, Van, 
Mardin, Muş ve Trabzon illerinde tamamen 
ayrı fonksiyon ifa edecek teknik tarım o kul
larına tatbikidir. 

Şayanı dikkattir ki; bu teknik tarım okul
ları projeleri için, müsabaka açılmış yarış
ma, proje ve çıkan ihtilâflar yüzünden Dev
let kasasından yüzbinlerce lira harcamış ve 
elde edilen projeler, ele alınmadan arşive atıl
mıştır. Elbette Sayın Bakan bu durumu da 
Yüce Heyetinize izah edeceklerdir. 

Kısa süreli proje.elde etmenin mahzur
larına da, Samsun Bakteriyoloji Enstitüsünün 
projesini misal gösterebiliriz. 

Dairevsince hazırlaman programına göre, -bir 
milyon üçyüz bin liraya çıkacağı tesbit edi
len bu binanın, yaptırılan projesine göre, keşfi 
yüzde yüz fazlasiyle 2 milyon 739 279 liraya. 
baliğ olmuştur. 

Muhterem arkadaş] m m, şimdi de bu daire
ye bağlı kontrol işleri üzerindeki görüşleri
mizi arz edeceğim. Bu dairenin mesuliyeti 
altında tatbik sahasına, konulan ve yekûnu 
800 milyon liraya yaklaşan ve bütün bir va
tan. sathına dağılmış bulunan, icraat ve in
şaatın kontrolü asla. lâyıkı veçhile yapılama
maktadır. Başlı başına bir kontrola tevdii 
gereken büyük inşaatlar dahi, bir fen meımu-
ı*unun kontrolundan mahram olarak yapılmak
tadır. Birçok illere dağınık 8 - 10 inşaata, an
cak bir kontrol fen memuru bakmakta ve bu 
yüzden sayısız mahzurlar ve zararlar mey
dana gelmektedir. 

Diğer taraftan, bu daireye bağlı nafıa mü
dürlüklerinin durumu yürekler acısıdır. Bir
çokları münhal, birçokları teknikerlerle idare 
edilmektedir. Buna mukabil bu illerde yüz-
lerce milyon liralık inşaat yaptınlmalktadır. 
Ayrıca yüksek mühendis nafıa müdürlerinden 
birçokları idaresizlik yüzünden mesleklerinden 
ayrılmış ve yine bâzılarının da vilâyetleri yü
züstü bırakılarak merkezde istihdaım edilmiş ol
una sı şayanı dikkat görülmüştür. 

Bu münasebetle, bu kadroların, ehliyetli ele-
imanlarla derhal doldıırıulmıası cihetine gidilme-
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•mm hizmetin lehine zaruri ıbir (tavsiye telâ'kki [ 
ederiz. . 

Bir iki noktaya daha temas ederek, bu da
ire hakikmdaki tenkidierlimizi bitirmeık istiyo
ruz. 

Yine bu Reislik tarafından yapıknası iktiza 
eden, fiyat zabıtlar mam tanzim ve tasdiki işle
riyle, sitüasyonlarııı samanında ödenmemesi ve 
kesin hesapların senelerce tasdik edilmemesi yü
zünden, ciddî aksaklıklar meydana geldiği ve 
bunun tiş hayatına tesir ettiği müşahede edil
mektedir. 

Ve yıkı e 1964 yılıma sâri işler iyin noksan 
tahsisat konduğu görülmüştür. Bu durum, ya 
yiilı içerisinde idarenin mıütaahlıitlere para ödi-
ycımemesini intaeedeceik veya başlanmış irilerin 
yüzüstü bırakılıp tasfiye-ıkıe gidilmesini gerek
tirecektir. 'Hangi şık tercih edilirse edilsin, plân
lı ve programlı bir devrede, tahsisatı tamamen 
sağlanmadan} bu çeşit icraat ve inşaata gütmenin 
izahı müşkül olacağı gibi ıbir çok yıllıların böy
le hakular yüzünden, taıbiatın tahribatına terk 
'edilmesi büyüık zararları mucip olacaktır. 

Bu vaziyet karşısıında; îstatistıiik, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün binaları ile cc i 
zaevieri inşaatları, Millî Eğitim Bakanlığı binu 
.sı, bir kaç ecnebi firmaya İhale edilmiş bulunan | 
İstanbul Opera 'binasıınıın durumu ne olacaktır? j 

Bu kışımı kapatırken; yukarıda arz ettiğimiz ı 
gibi, projesizlik yüzünden doğan, bin bir malı- ! 
zuru önılıiyecek ve zamanında proje elde edilme
sini sağhyacaik nisbette tahsisatın konmadığını j 
ve yine »kontrolde sürati tomin için lüzumlu 'mo
torlu vasıta .mubayaası maksadiyle bir ödeneğe 
raslammadığını kaydederken Batı ülkelerinde ol- I 
duğu giıLti bina inşaatlarında .büyük kolaylıklar 
ve ekonomik faydalar yaratan standardizasyo'i 
ve pre fabrikasyona gidilmesini şayanı tavsiye 
bulduğumuzu arz etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Bakanlığın De
miryolları ve limanları inşaat Reisliğime de kı
saca temas edeceğiz. 

İsminden de anlaşılacağı veçhile bu reisliğin 
vazifelerini iki fasılda toplamak ımümküaıdür. 

1 — Demiryolları ve tesisleri inşaatı, 
2 — Limanlar, iskeleler ve barınaklar ile 

tesisleri inşaatı. 
Demiryo'liları inşaatı, ımuıhteMf »kanunlarla ele I 
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alınmış olup, esas arter'lei'in inşaatı bitmiş du
rumdadır. 

Ele alınımıyan husus Van Feribot iskelesiy-
le, Van - Kutur arasımın kısasıdır. Bu 'kısımla 
rın ikmal iyie, Mlâzığ - Kutur arası tamamlana
cak ve Türkiye - İran demiryolu bitecektir. Tat
van feribot iskelesinin ibirtiriılememiş bulunması 
ise tenkidi gerekli 'bir •husustur. 

Yurdumuzun sahil uzunduğu sebebiyle, li
man, ilkele ve barınak inşası ve antrepoların te
slisini önemli bir mevzu olarak ele almak icabe-
der. 

Etüt ve projeleri tamamlanmış 37 limandan 
1964 yılı bütçesinde yalnuz Hopa, 'Bandırana ve 
Antalya barı Halklarının ele alımması sahil tulü
müzde mütenasip buluınımaktadır. Ayrıca, sene 
lenden beri ikmâl eddiemiyen ve en büyük ithal 
•limanımızın Salıpazarı antrepolarının ikmalini 
hakiki döviz karşılığı malların, taıbiat tahribatın-
dam muhafazası balkımı nidan elzem görmekteyiz. 

Başta Ereğli Demir - Çelik fabrikası onaden 
cevheri yükleme iskeleleri olmak üzere başlatı
lmış bulunan diğer antrepo, barınak ve anbar-
lar inşaatının süratle ikmali gerekmektedir. 

Litman ve Demiryolu inşaatlarının süratle 
yürümesi için, büyük keşif li ihaleleri mahdut 
elleri yerine, daha az keşif bedelli parçalarla çok 
sayıda mütaahhitlere yaptırılmasını tavsiyeye 
değer bulmaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, 
Şimdi de Devlet Karayoları bütçesi üzerin

deki görüşlerimizi arza çalışacağım: 
Devlet Karayolları lTmum Müdürlüğü: 
Memleket kalkınmasında çok önemli bir ye

ri ve fonksiyonu bulunan Karayollarının prog
ram ve teşkilâtı üzerinde durmak isteriz. 

Kuruluş Kanununda da belirtildiği veçhile 
gayesi, memleketin en ücra köşelerini biri birine 
bağlamak olan bu teşkilât, 16 yıldan beri faali
yet halindedir. 

ilk kuruluşunda, 3X3 ve sonradan 5X3 yıl
lık programlarla yurtta 23 000 kilometre Dev
let yolunu ve 40 000 -kilometre de il ve ilçe yo
lunu yapmak üzere plânlanmış ve bu gaye ile 
tam 16 yıldır faaliyet halindedir. 

Bugüne kadar yapılan duiyük çalışmalara 
rağmen evvelce tesbit edilen zaman ve imkânlar 
içerisinde hedeflerine ulaştırılamamıştır. 
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Halen yurdun bir ucunu öbür ucuna bağlı-

yan bir Devlet yoluna sahip değiliz. Bugün 
Ankara'dan Kar»s'a kışın gitmek kabil olmadığı 
gibi, yazın gitmek de bir mesele tenkil etmek
tedir. Halbuki hiç değilse Edirne'den, Kars'a, 
Van'dan, İskenderun'a, İzmir'den, İnebolu'ya 
ve hattâ Ankara'dan Hopa - Samsun ve Zongul
dak'a, her mevsim geçit verir muntazam satıhtı 
standart bir yolun olmasını istemek hakkımız 
olsa gerektir. Halen 20 ye yakın ilçe ve yüzler
ce bucak merkezine yazın dahi gitmenin bir me
sele olduğunu üzüntü ile arz etmek isteriz. 

Bu gecikmenin en önemli sebeblerini bu teş
kilâtın bünyesinde ve kuruluş tarzında aramak 
gerekir. 

Son yıllarda bu teşkilâtta büyük bir gerile
me müşahede edilmektedir. İlk kuruluşundan 
başlanarak, mütehassıs yol elemanı yetiştirilmek 
gayesiyle ve büyük ölçüde paralar harcanarak 
eğitim maksadiylc Amerika Birleşik Devletleri
ne gönderilmiş olan elemanların hemen hepsi bu 
teşkilâtı terk etmiş durumdadırlar. Bilhassa 
yolculukta en önemli faktör olan, etüt işinde, 
bugün için hemen hemen hiç mütahassıs kalma
mıştır, denebilir. 

Bir taraftan eleman sıkıntısı çekilirken diğer 
taraftan merkezde 6 daire başkanlığı ve 28 fen 
heyeti kadrosu ihdas ve istihdamını ihtiyaçtan 
fazla telâkki, etmekte ve bunları bir 
plânlama ve proje, bir de yapım ve bakım dai
releri adı altında toplıyarak bunlara birer de 
makina ve köprü fen heyetleri vermek suretiyle-
le, her yönden tasarruf sağlanacağı kanaatin
deyiz. Bu takdirde elde edilen çok sayıda tek
nik eleman, geri hizmetten faal sahaya intikal 
ettirilmiş olacaktır. 

Diğer bir husus da bu idarenin ihaleden da
ha çok kendi eliyle ve emanet suretiyle iş yap
mak durumudur. Bu yüzden elinde bulundur
duğu muazzam makina parkına ve elemanına 
çalışsın, çalışmasın yılda bütçesinin yarısına 
yakın bir para ödemektedir. Binaenaleyh, mec
bur olmadıkça bu yola gitmemesi ve elindeki ma-
k inal arı tasfiye ederek emanet yolunu terk etme
si hususunda ciddî bir etüt ve hazırlık safhası
na girmesini tavsiyeye şayan bulmaktayız. 

Diğer önemli bir iş de, Karayollarmca ele 
alman yol cinsinin yalnız stabilize yol sistemi 
oluşudur. Bu tarz yol yapımı gerçi bir an evvel 
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geçit sağlamak bakımından uygun görülmekte 
ise de, bakımı için yapılan masraf nazarı dikka
te alınınca, bakımın yapımdan fazla masraf aç-
dığı anlaşılmaktadır. Hele bakımı birkaç ay ak-
sarsa yol tarla haline gelmektedir. Bu bkımdan 
bu sistem ileri memleketlerde terk edilmiş du
rumdadır. Eğer stabilize yolun inşasını mütaa-
kıp sathı kaplamasını yapmak kudreti yoksa bu 
sistem yol yapılmasını şayanı tavsiye bulma
maktayız. Zira bu tip yol yapımı, dünyanın en 
pahalı yoludur. Bu münasebetle 250 milyon 
lira civarındaki, bakım harcamalarının da ihale 
yoluyla denemesini tavsiye etmekteyiz. Bilhas
sa sathı kaplamaya çok önem verilmesini yerin
de buluyoruz. 

Diğer biı- husus da Karayollarının bugün 
tatbik etmekte okluğu, standart bir yol inşa 
edilmeden sathi kaplamaya gidilmesidir. Haki
katen, bir yol standart olarak tamamen biti
rilip arkasından hemen (kaplaması yapılabilirse 
bu iyi bir şeydir. Fakat, buna her zaman im
kân bulunmadığına göre, mevcut az standartlı 
yolların her zaman geçit verir düz satıhtı bir
imle getirilmesini kaplamasız ve pürüzlü satıh-
lı standart yola tercih ederiz. 

Mühim 'bir mesele de; çok ciddi etüdlere is
tinaden tesbit edilen ve edilecek olan Kara Yol
ları şebekesinin, kolay kolay değiştiril cımiyccek 
kanuni bir şekle bağlanmasını yerinde bul
maktayız. 

Bir de; 20 - 25 milyon ve daha fazla keşif 
bedelli ihalelerin yılı içinde bitirilmesini sağla
mak gayesiyle bunların 5 - 10 .milyonluk parça
lar halinde ihalesini sür'at 'bakımından yerinde 
bulmaktayız. 

İl Yollarına gelince: 
Devlet Bütçesinden bu yolların yapımı için 

verilen ödenekler, Kara Yolları bütçesine kon
mak ye Umum Müdürlük eliyle harcanmak su
retiyle yapılmaktadır. Bu hal ise, bir çok ak
saklıkları mucip olmaktadır. 

Evvelâ, Kara Yolları, il yollarına dalma bir 
üvey evlât nazariyle bakmaktadır. Kendi maki 
ne parkını ikmâl etmeden, il yollarına el atma
dığı gibi eleman tayininde, bakmı işinde, köp
rülerinin yapımında ve yollarının etüdünde de 
bu böyle olagelmiştir. Bazan il yolları ödeneği, 
aktarmalarla Devlet yolunun yapını ve onarı
mına harcanmıştır, 
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İl yollarının gerek merkez, gerekse bölge 

teşkilâtları acınacak durumdadır. 8 - 10 vilâ
yete bakan bölge il yolları şeflerinin ekserisi
nin elinde doğru dürüst bir vasıta dahi yoktur. 
Halbuki İl Yolları Dairesi yılda 200 milyon li
raya yakın harcama yapmaktadır. Bu rakam ba
zı 'hakanlık bütçelerinden fazladır. Bu itibarla 
bu tahsisatın sarfına, yeni bir hüviyet kazan
dırmak icabetmektedir. 

Hakikaten en acıklı durumda olan ve şim
diye kadar göz doyurucu ve gönül ferahlatıcı 
binnetice köylü vatandaşlarımızı asırlardan be
ri çekdiği ıztıraptan kurtara'Mlccek ciddi 'bir 
icraatı müşahede edilmemiştir. 

Bu yıl bütçesiyle do köy yollarının yapımı 
için konmuş bulunan ödenek işin hacını ile gay
rı mütenasiptir. i*ir arkadaşımın Bütçe Karma 
Komisyonunda, tebarüz ettirdiği gibi, yapılma
sı iktiza eden .150 000 kilometrelik köy yolutıa 
mukabil 9 milyon liralık tahsisatla her köye 
ancak beş metrelik bir yol düşmektedir. 

Hele bugünkü sistemle evvelâ Devlet Yol
ları, sonra da imkân nisbetinde il yollarına yö
netip ağız kapamak nevinden cüz'i miktarda da 
köy yollarına imkân ayırmaık şehirlerarası 
telefon konuşmasındaki tercih sırasına benze
mektedir. Acele konuşmalar 'bitmeden normal 
konuşmalara, sıra gelmediği gibi, burada da 
devlet ve il yolları bittikten sonra köy yolları
na sıra gelecekse şimdiden ümidi kesmek ye
rinde olur. 

Bu sistem yerine, her kısmın kendi önem ve 
bünyesiyle mütenasip olarak ele alınıp, müsta
kil bir hüviyet içerisinde tahakkuk ettirilmesi 
yerinde olacaktır. 

Bu 'bakımdan köy yollarına konulmuş 'bulu
nan ödeneğin fevkalâde az olduğu ve arttırıl
ması için bütün• muhterem arkadaşlarımın da 
hem fikir olacakları kanaatiyle bir önerge de 
takdim etmiş bulunuyoruz. 

Bu hususları böylece sıraladıktan sonra te
mennilerimize geçiyoruz: 

1 — Kara yolları ve İl yollarında kullanıl
makta olan araçların tek tip ve markaya icra 
edilmesi. 

2 — İhaleye çıkarılan işlerin ilk keşifleri da
hilinde bitirilmesini temin için yol etüdlerinin 
önceden hatasız şekilde hazırlanması. 

24 . 2 . 1964 O : 1 
3 —, İstimlâk işleri ikmâl edilmeden inşaata 

geçilmesi. 
4 — Standart yollar etrafının ağaçlandırıl

masına hız verilmesi. 

5 — İstanbul, İzmir, Ankara gibi geniş böl
gelerin iş randımanı bakımından daraltılması. 

6 •— Şube şefliği kadrolarında teknik eleman 
istihdamı. 

7 — Bütündü ıkaplama ameliyesine önem ve
rilmesi. 

Ayrıca Istan'bul köprüsü nıevzuıınuıı açıklan-
ma^mıda Sayın Bakandan rica etmekteyiz. 

Muhterem Milletvekilleri; son olarak Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğünün bütçe tenkidine 
geçiyorum : 

Bu Umum Müdürlüğün, Enerji Bakanlığına 
devredilirken bilhhassa Toprak - Su Genel Mü
dürlüğü ile münasebetleri üzerinde durulması 
ve Toprak - Su ile D.S.İ nin bir arada iyice etüd 
edilmesini yerinde ınütalea etmekteyiz. 

D. S. İ. nin vaaif eleri malumunuz ol
duğu üzere yerüstü sularının zararla
rından korunmak için sellere karşı ted
bir alınması, bataklıkların kurutularak ye
ni arazilerin kazanılması, büyük ve küçük su 
tesisleriniu meydana getirilmesi, Sanayi için ge
rekli enerjinin bol ve ucuz bir şekilde üretilme
si, nehirlerin seyri sefer için ıslah edilmesi, yer
altı sularının araştırılması ve geliştirilmesi ve 
•i 000 nüfusa kadar olan köy ve kasabaların iç
me suyuna kavuşturulması şeklinde hulâsa edi
lebilir. 

Görülüyor ki; bu genel müdürlük yapacağı 
işler bakımından son derece geniş bir sahayı 
içine alan çok büyük bir teşkilâttır. Genel Mü
dürlük teşkilâtı kendisinden 'beklenen hizmet
leri lâyıkiyle yapacak ve halkın hizmetlerine, 
emrine ulaştıracak bir şekilde kurulmuştur. 
Biz bu geniş teşkilâtın ancak bâzı önemli ana 
noktaları üzerinde duracağız. 

Hemen belirtmek isteriz ki, Kara Yolların
da olduğu gibi bu teşkilâtta da son yıllarda ol
dukça mühim 'biı* gerileme müşahede cdilmek-
tdir. İmkân ve elemanda ciddi bir fark olmadı
ğına göre iş sahasındaki verimsizliği izah zor
dur. 
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D. S. İ. nin Devlet hizmetindeki ehemmiyetli 

yeri, beş Yıllık Plânın tatbikatında ve yatırımla
rın tahakkuk ettirilmesinde yüklenmiş bulundu
ğu vazifelerle de belirlidir. Birinci Beş Yıllık 
Plânda bu idareden toplam yatırımların yüzde 
12,5 civarındaki bir nisbetin tahakkuk ettirilme
si beklenmektedir. Bunun miktar olarak değeri 
7,5 milyar Türk lirasına ulaşmaktadır. Buna 
rağmen bir realiteye de işaret etmek isteriz ki, 
son yıllarda D. S. î. nin gerek toplam bütçesinin 
ve gerekse yatırımlarının Devlet bütçeleri içinde
ki nisbetleri süratle düşmektedir. Nitekim, I). S. 
t. yatırımlarının Devlet yatırımlarına nisbeti 
1960 ta % 19,9, 1961 de % 19,95, 1962 de 
% 18,4 ve 1963 te % 17,6 olmuştur. 1964 sene
sinde ise yatırım ve transfer harcamaları ile bir
likte % 16 nin da altına düşmektedir. Bu düş
menin tabiî neticesi olarak 1964 bütçesinde bâzı 
noksanlıklar açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu husus 
kendisini bilhassa yapı tesis ve büyük onarım 
giderlerinde makina tesisat ve taşıt alımları tah
sisatında ve en açık olarak da köy içme sularına 
ayrılan ödenekte hissettirmekdir. tşte bu açık du
rum gerileme yönünden haklı endişeler tevlidet-
mekte ve Beş Yıllık Plânın, devasa projelerden 
mahrum bulunması esprisini de izah etmektedir. 

Dün Beş Yıllık Kalkınma Plânı tanziminde 
unutulmuş olup müzakeresi sırasında tarafımız
dan ve C. H. P. dışındaki teklif ve İsrarlarla pro
jesinin yaptırılması plâna ithal ettirilmiş bulunan 
Keban Barajı mevzuunun sonraları Hükümet 
yetkilileri ağzından memleket kalkınmasında baş
ta gelen ana dâva olduğu yolundaki ifadeleri bi
zi memnun etmektedir. 

Ancak, önceleri Keban Barajı ile birlikte ta
hakkuk ettirileceği tahmin edilen Urfa, Haran 
ovaları ve Şimalî Mezepotamya'nın sulanması hu
susunun Keban Barajı etüdleri ilerleyince bu 
proje ile halledilemiyeceği anlaşıldığına göre, bu 
ovaların sulanması için aşağı Fırat havzasında 
yaptırılmakta olduğu ileri sürülen etüdlerin ma
hiyet ve neticeleri hakkında sarih bir bilgiye ras-
1 anmamış bulunması büyük üzüntümüzü mucip 
olmuştur. Sayın Bakandan bu hususta izahat 
vermesini talebederiz. Zira Urfa, Haran ovaları
nın Fırat - Dicle arasının, yani Şimalî Mezopo
tamya'nın sulanması, miletimizi ebediyen açlık
tan kurtaracak Keban projesi kadar ve belki on
dan daha önemli ve rantabl bir vatırım olacak-
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tır. Bu hayati konuyu hiçbir zaman ihmal etme
meliyiz. 

Bu projenin tahakkukuna kadar geçecek müd
det içinde bir ön tedbir olarak hidro jeolojik ha
ritaları yapılmış olan bu ovaların yeraltı suları 
ile sulanması hakkındaki Bakanlık düşüncelerini 
de öğrenmek isteriz. 

Köy içme suları mevzuundaki düşüncelerimi
ze gelince : / 

Büyük Meclisimizin malûmu olduğu üzere Beş 
Yıllık Plânın müzakereleri esnasında köy içme 
suları için ayrılan tahsisatın azlığını ortaya at
mıştık. Bugün ulaştığımız netice; 1964 yılı büt
çesine göre, bu yıl içerisinde hiçbir köyün yeni
den içme su işini başlanamıyacak ve mevcut tah
sisatla ancak geçmiş senelerde başlanılan işlerin 
bir kısmı bitirilebilecektir. 

Plân müzakerelerinde de iddia ettiğimiz ve 
daha plânın ikinci tatbikat yılı başında ortaya 
çıktığı gibi, eğer bu kifayetsiz tahsisatla ve plân
da mevcudolan politika ile iktifa edilecekse henüz 
suya hasret olan on binlerce köyün daha yıllarca 
su bekliyeceğini bizim de Meclis olarak buna se
yirci kalacağımızı işaret etmek isteriz. 

1963 yılı yatırımlarının tahakkuk ettirilmeme
sine gelince; havaların Haziran sonuna kadar ya
ğışlı gitmesi, çimento, demir ve boru ve bâzı temel 
malzemelerin zamanında temin edilememesi gibi 
sebeplere bağlamak doğru değildir. Şüphesiz bu 
hususların da geç kalmada payı vardır. Ancak, 
projelerin hazır olmaması, yer teslimi ve ihalele-
lerin vaktinde yapılamaması gibi daha ziyade 
idarenin çalışması ile alâkalı kusurlar esas rol oy
namıştır. 

I). S. İ. nin hali hazır kadrosu ve 1962 - 1963 
yılı yatırımlarında elde ettiği neticelere bakarak, 
bu teşkilâtın esaslı bir revizyona tabi tutulma
dan ilerdeki yıllarda yapılacak yatırımları tahak
kuk ettiremiyeceğini şimdiden bildirmek ister ve 
gerekli tedbirlerin alınmasını temenni ederiz. 

Muhterem milletvekilleri; hulâsa olarak diye
biliriz ki; 1964 yılında D. S. î. ne ayrılan tahsi
sat yapıcı, ileriye götürücü ve vatandaşları tat
min edici ve bu Umum Müdürlüğün yüklendiği 
muazzam meseleleri 20 nci asrın zihniyet ve süra
tine paralel bir şekilde halledici mahiyette olmak
tan çok uzak bulunduğunu ve bizi ilerdeki yıllar
da büyük güçlüklerle karşı karşıya bırakacağını 
Büyük Meclise arz etmek İsteriz, 

L 
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Sözlerimi burada bitirirken Yüce Heyetinizi i 

A. P. Grupıı adına hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Ayık oylamalara, üniversiteler 
bütçelerinin açık oylamalarına katılmıyan ar
kadaşlarımız var mı? 

Üniversiteler bütçelerine açık oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlarımız acele etsinler. 

C. K. M. P. Grupu adına Seyfi Öztürk. 

C. K. M. P. GRUPÜ ADINA SEYFİ ÖZ
TÜRK (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım; 
asırlardan beri ihmale uğramış, geri kalmış olan 
bir memleketin yeniden inşası faaliyetlerinde 
büyük emekleri geçmiş, büyük gayretleri geç
miş ve hususi ile bugün de emekleri geçen sa
yın bakanlık mensuplarını ve teşkilât mensup
larını C. K. M. P. si bir vefa duygusu ile tak
dirle Ve tebrikle karşılamaktadır. (Bravo, Seyfi 
sesleri) Yurt kalkınmasında en hayati vazifeyi 
demlide eden Bakanlığın takabbül ettiği bu va
zifenin ehemmiyetini tekrara hacet görmüyo
rum. Ancak, şurasını ifade etmek icabeder ki, 
bu bakanlık lüzumlu elemandan mahrum olarak 
çalışmaktadır. 

O halde evvelâ kadrosunda lüzumundan faz
la eksiklikler vardır, teknik eleman ihtiyacı var
dır, bunları karşılamak gerekiyor. Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının yüzde 65 i hissesine düşen 
bakanlık faaliyetlerinin bu ağırlık kesafet de
recesi nazara alınırsa, bunun asgari ölçüde 35 
bin teknik elemana ihtiyaç gösterdiği ilgililerce 
tesbit edilmiştir. 

Halbuki bugün elde mevcut teknik eleman 
kadrosu 11 bin ilâ 12 bin civarındadır. Bina
enaleyh, bu büyük noksanlık yalnız Yüksek 
Meclisin bir tahsisat çıkarmasiyle, tahsisatın 
bütçeye konmasiyle ortadan kalkmış olmuyor. 
Gerçek faaliyetlerin müspet netice vermesi için 
kanaatimizce üç ana unsurun yeteri nisbet ve 
ölçüde koordine çalışması ve koordine çalıştı
rılması lâzımdır. Bunların birisi tahsisattır, di
ğeri malzemedir, üçüncüsü teknik elemandır. 
Teknik eleman noksan bulunduğu müddetçe 
yalnız tahsisatı vermek hattâ malzeme sağlamak 
müspet netice almaya yetmez. Onun içindir ki, 
Bakanlık bünyesinde ve bu bünyeye dâhil 
tunum müdürlük kadrosundaki bu imkânsızlık
lar kalkınma plânının 1963 tatbikatında kendi-

24 . 2 . 1964 O : 1 
sini göstermiştir ve plânın tatbikatmdaki ak
saklıkların ortaya çıkmasına sebebolmuştur. 

Geçen yıl tenkidlerimiz arasında bu nokta
ya işaret etmiştik. Böylece Bakanlık olarak, 
Bakanlığı aşan bir Hükümet işi olarak, bunun 
tedavinin süratle yapılması lâzımdır. Bu teda
vinin çaresi şudur; 

Bugün özel sektörün geniş imkânlar içinde 
Devlet sektöründe kıymetli elemanları tutmak 
mümkün olmuyor, akış devamlı olarak hususi 
sektöre doğrudur. 

O halde ya Devlet özel sektöre yer vermeli, 
birçok faaliyetleri özel sektör sahasına bırak
malı, yahut da devletçilik anlayışı içinde bun
ların yürütülmesinde İsrar ediyorsa, bu takdir
de teknik elemanı kadrosunda tutacak bir üc
ret sistemini süratle halletmelidir. Talimatname 
hükümlerinin yeteri kadar ihtiyacı karşılrya-
madığı anlaşılıyor. Mesele Personel Kanunu üze
rinde toplanmaktadır. O halde faaliyetlerin te
melinde bu ihtiyacı karşılamak için Personel ' 
Kanununun süratle bitirilip, Yüksek Meclisin 
tasvibine arz edilmesi ve bu gayretin daha hız
landırılması zaruretine grup olarak işaret et
mek istiyoruz. 

Bir ikinci mesele, bilhassa 1963 programın
da, tatbikattaki noksanlıklara değinen bir me
sele, işlere geç başlanmaktadır. Bizde senelerin 
ihmali, bilhassa bu sahada bir türlü terk edile
memiştir. Şimdi Şubat ayında bütçenin kabu
lünden sonra Martta hazırlıklara geçecektir. 
Projelerine uygun olarak ihale dosyaları ve ni
hayet ihalelerin yapılması, divan vizeleri v. s. 
gibi işlemler, nihayet Haziran ve Temmuz ayla
rında fiilen şantiye safhasına intikalini sağlı
yor. Böylece mevsim şartları bir de bakıyorsu
nuz süratle ve verimli şekilde işlerin halledil
mesini bu formaliteler önlemektedir. Bilhassa 
formaliteler 2490 sayılı Kanunda da kendisini 
lüzumundan fazla göstermektedir. Mevzuat ola
rak 2490 sayılı Kanunun süratle halledilmesi, 
tadil, edilmesi ve ihtiyaçları karsılıyacak bir 
kanunun Meclise getirilmesi lâzımdır. Bu konu
da geçen yıl yapmış olduğumuz temenniler, yi
ne burada bir tekrar mahiyetindedir. Görüyo
ruz ki, 1964 programına başladığımız günlerde 
yine bu kanun henüz gelmemiştir, komisyonlar- j 
dan geçmemiş, Meclislerde kabul edilerek fiilen 
plan, tatbikat sahasına intikal etmemiştir. 
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BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim, 

Sayın öztürk. 
Üniversiteler bütçelerine oylarını kullanmı-

yan arkadaşlar var mı.... Oylama işlemi bit
miştir. 

Buyurun, 
0. K. M. P. GKUPU ADINA SEYFİ ÖZ

TÜRK (Devamla) — Hukukî aksaklıkların 
süratle halledilmesini temenni ettikten sonra 
bir hususa daha işaret etmek isterim. 

Bir anlayış meselesidir, inşallah bundan son
raki tatbikata ışık tutar. 

Plânlı kalkınma devresinde yapılacak işler' 
evvelden bellidir. Yapılacak işler evvelden belli 
olduğuna göre bunların projeleri hazırlanmalı, 
lüzumlu olan, bakanlık bünyesinde bulunan ev
raklar hazırlanmalı ve bütçe kabul edildikten 
sonra Martta süratle ihaleler yapılıp çalışmaya 
başlanılmıştır. Aksi halde, müşahedemiz mey
danda, yağmur altında toprak hafriyatı, kış 
mevsiminde beton dökme gibi muameleler, hem 
işleri verimsiz kılıyor,- hem bu işin süratle hal
ledilmesi için lüzumlu olan emeği, gayretleri 
beyhude harcıyor. O halde yapılacak olan iş, 
hukukî açıdan işlerin formaliteden kurtarılması 
ve Bakanlığın daha rasyonel, daha koordone, ne
tice alıcı çalışmalara kendisini vermesi. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; memleketimi
zin artan sanayi mamulleri, zirai istihsaldeki 
artışlar ve nihayet bölgeler arası mübadele za
ruretleri kara, deniz, hava nakliyatında büyük 
bir kesafet ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu. 
ihtiyacın artması ile müterafik olarak gay
retlerimizin bu sahalarda artırılması lâzımdır. 

Demiryolları mevzuunda bütçede yer alan 
tahsisatı ve geçen yılki tatbikatı memnuniyetle 
karşılıyoruz. Gerçekten demiryollarının ıslâhı 
yeni ihtiyaçların karşılanması için .1963 progra
mında lüzumlu çalışmalar görülmektedir, bun
ları takdirle karşılarız. 

Denizyolları; her şeyden evvel limanların, is
kelelerin ve barınakların yapılması ve eskileri
nin ıslâh vo tevsii gi'bi zaruretleri ortaya koy
muştur. Bu sahada geçen yıl başlamış olan işle
re devam edilmektedir. Bu işlerin ikmâli ile ih
tiyaçların bir ölçüde karşılıyabileceği ümidini 
taşımaktayız. Diğer taraftan balıkçılarımız bil-
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hassa inkişâf kaydetmektedir. Buna muvazi ola
rak, balıkçı iskele, barınak ve limanlarının yine 
bu ölçüler içinde hızlı şekilde yapılması, müs
takbel balıkçılarımızın bilhassa namüsait şart
larda avlanmaya devam etmesini, hiçolmazsa 
imkânlar karşılıyaeaktır, bu sahadaki çalışmaları 
da önümüzdeki yıllar programlarında görmek is
tiyoruz. 

Karayollarının, dunrumuna gelince; gerek 
turizim bakımından, gerek iç ihtiyaçlar bakımın
dan, karayollarında kesif bir faaliyet bulunma
lıdır. ihtiyaçları karşılıyacak durumda değiliz. 
Turizm merkezlerinin istihsal merkezlerine bağ
lanması ve halkın iç turizm bakımından, dıştan 
gelecek turistlerin rahatlıkla seyri bakımından, 
mevcut karayollarının ıslâhı, ve bakımlarının 
sağlanması ve yenilerinin inşaası, ihtiyaçları büt
çedeki imkânlarla lüzumu kadar karşılanamamak-
tadır. Diğer taraftan bir arkadaşımızın tetnas-
etmiş olduğu gibi, karayollarının inşası bize 
biraz yükseğe mal olmaktadır. Bunun sebebi, 
zannediyorum ki, lüzumu kadar rantaibl çalış
maların sağlanamamış olmasıdır. Bunun sebebi, 
lamı noksanlığı yanısıra, bilhassa idaredeki 
kadro şişkinlikleri lüzumundan fazla harcama
lara sebebolmaktadır. Bunların da bir reorga-
nizasyonla normal şekle sokulması gereklidir. 

Köy yollarının inşası mevzuundaki bütün 
dilek ve temennilerimiz hu «seme ve gelecek se 
nelerde de müspet şekilde halledilecek dunun
da değildir. -Zannediyoruz eldeki imkânlar bu 
ihtiyacı karşılıyamaınaıktıadır. Bu nokttiada 
C. K. M. P. Meclis Grupunun bir görüşünü tek
rar etmek istiyoruz. Görüşümüz şudur arkadaş
lar; ihtiyaçlar hudutsuzdur, liımıkânlar da mah
duttur. Mahdut imkânları bu hudutsuz ihtiyaç
lara karşı çLkarmaik, hiç şüphesiz en verimli şe
kilde kullaınımıafcla mümkün olur. Tahsisa/tları en 
verimli hir şekilde kullandığımız zaman ihtiyaç-
ıları bir ölçüde (karşılamak kolay olacaktır. Ama 
yine de ihtiyaçlar karşılanmış ölmüyor. O halde 
hiziim birşey bulmaımız, ıbir limkân ve ıbir Jsııvvet 
hulmaımız lâzım. 

Hükümet halikla çalışmayı halkın yandımdyle 
Bayındırlık faaliyetlerinde ,onun desteği ile bir
likte 'bir kalkınana sağlamayı düşünmüştür. Bön
ce hu kâfi değildir, noksandır. Asıl üzerinde 
durulacak konu şudur; biz millî savunuma. gücü
nü ayrı mütalâa etmiyoruz, topyıökûn jmâldî güç 
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olarak kabul ©diyoruz. O halde yolları buıluıı-
mıyan bir memleketin millî savunum gücü nok
san denektir. Faraza bataklıkları kurutulmamış, 
tabiî ormanları yanıısııra yeniden suni ormanla
rı yapılmamış bir meauleketin nonmal gücü nok
san demektir. Biz, hiç olmazsa asgarî normal 
güee «sahibolabilmek için bu ihtiyaçları' karşıla
mamız lazımdır. Onun için yapılacak iş, geçmiş 
tatbikat müspet ınetice vermiştir, o bakımdan 
söylüyorum, tenkidler ne olursa olsun, cesaretle 
ifade etmek isıteriz M, Millî Savunmanın eltinde 
bulunan imkânları millî güce yardımcı olması 
batomrndıaın Bayundırlık Bakanlığının, Kaim 
Yolları ıbakımı&dan, Devlet Su İşleri bakımın
dan iınaıânlariyle ahenklemck ve böylece yurt 
kalkınmasını bir yurt ıseferberliği halinde yeni
den eanlandırmaik zarureti yardır. Ordu etlimde 
istihkâm birlikleri vardır, istihkâm araçları var
dır, bunların zaımanla amortisman gücünü za
yıflatacağı mütalâa edilebilir, fakat şu sabittir 
fci özel tatbikatlarda garajlar içinde kendi karar
gâh bünyelerimde (kalması yurdun imarında, yur
dun ıbu sahadaki faaliyetleriji'e iştirakinden çok 
dıaha zararlı olmaktadır. Bu 'bakımdan Millî Sa-
yariana gücünün Bayındırlık faaliyetlerine it
hali ve her iki hakanlığın koordone bir teşehbü 
se, bir çalışmaya geçmeleri hakkındaki teklifimi
zin dikkate alınmasını, özellikle bakanlıktan ri
na 'eâMyorum. 

Aiksi halde yurdu mevcut yolsuzluktan, pati
ka ve keçiyollarıındaın kurtarmamın imkânı kal-
mıyıaeaktır. Çünfkü teknik elemanlar hesaplarla 
ortaya 'koyuyorlar M, bütçedeki bu tahsisatla. 
bu sahadaki işleri üç asırda dahi normal şekil
de ikmâl etmek mümkün olamıyacaktır. Bu 
memleketin artık asırlarca ıbefclemeye tahammü
lü kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, su işleri mevzuunda 
uzun konuşmak işitemiyorum. Hiç şüphesiz içme 
sularııiHi h«nüz köylerin ibüyüık bir kısmına gö
türülemediği bir vakıadır. 20 nci asırda, fezanın 
feshedildiği bir devirde hâlâ Mr bardak suyu 
bulüamıyan yerlerin 'burada edebiyatını ne kadar 
acı dille yapsak yerindedir. Bu meselenin üze
rinde durup süratle 'ele alınıp '• halledilmesi lâ
zımdır. Verilen tahsisatla Ibu işin halledileceği
ne kani değiliz. Ancak, imkânlar nisbetinde ge
çen yılki tatbikat memnuniyet verici neticeye 
varmıştır, bunu burada- -belirtmek i<stiyoruan. 
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i Muhterem arkadaşlar; 

Sulama mevzuu zirai reform anlayışınım te
mel unsurunu teşkil etmektedir. Biz parti ola
rak «görüşümüz, ıniöiıııleketıte toprak reformunun 
ehemmiyeti veya kudreti, kuvveti tıe olursa ol-
s*un, ondan çok dalıa üstün ebomııniyetli olan 
husus, zirai reformu gerçekleştirmektir. Gübre-
leınıek, sulamak ve böylece (toprağın dönüm ba-

j şana verimimi artırmaktır. Bu sahada sulama. 
I işlerinin süratle halledilmesi için lüzumlu tahdi-
! »atın bütçeye konulmadığını görmekteyiz. Taş-

kııılar, ıııiiemleketiınfein «başlıca dertlerindendir. 
Henüz ta:bkttiaki kaynaklara lüzumu kadar lıâ-
ikiını olamıatmuş vaziyetteyiz. Sel felâketi köyleri, 
kasabaları ve şehirleri oldukça zarara uğrattığı 
gibi, ınezru arazi, hayvanatı bakımından da 
memleketi büyük zararlara duçar kılmaktadır. 
Zararların önlenmesi için, bu «sahadaki1 todbir-
lerin gene süratle ve zamanında alınması ge-
rekmektedir. 

Enerji konusunda ihtiyaçlar, hiç. şüphesiz, 
smaileşme hareketine muvazi olarak büyük vüsat -
ta arttığından enerji anesele^min lıallediltmıesi için 
büyük ümitler Keban Barajına bağlanmıştır. 

Diğer taraftan Eskişehir yakınında yapıl
ması kararlı bulunan Oiçeroz barajı da ener
ji bakımından büyük kaynak teşkil edecektir. 
Her iki barajın süratle inşasına başlanması ve 
bu sahada yapılan propagandaların, konuşma
ların fiilî sahaya hemen İntikal ettirilmesini ve 
bunun bir millî dava olarak, Türk Umumî ef
kârında olsun,dünya efkârında olsun ortaya 
konmasını, 'bir Assuan barajının emsali olarak 
süratle gerçekleştirilmesi temennisini tek pas' 
etmekteyiz. Burada da şunu ifade etmek iste
rim M; 'gerçekten geniş faaliyet sahaları olan 
Uranını Müdürlüklerin bu faaliyetlerini yalnız 
Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde takib et
mek, intaç etmek, yürütmek mümkün olmamış
tır ve olamıyacaktır. Bu maksatla . kurulmuş 
olan Sanayi Bakanlığının kısmen işlerini üze
rine alan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na, Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün it
hal edilmesi kararını yerinde bir tedbir ola
rak kabul etmekteyiz. Gerçekten suyun kay
nağından itibaren enerjiye kadarki safhalarını 
kıymetlendirmek, herşeyden evvel Enerji Bn-
kanlığının salahiyetleri"icdne alınmalıdır. "" 
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Gelecek yıllara sari olaralk Enerji Bakanlığı

nın başında bulunan, Bayındırlık Bakanlığının 
Başında bulunan değerli arkadaşlarını izm şah
si heyecanlarını, §ahsi gayretlerini bu Ba.kan-
li'k bünyesine de bir zihniyet olarak intikal et
tireceklerine daiı- inancımızı huzurlarınızda 
tekrar ederken bütçenin hayırlı ve uğurlu ol
masını Grupininiz adına hürmetle ve bir te
menni olarak arz ediyorum, değerli arkadaşla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN _ Sayın Rüştü Özal; C.H.P. Gru-
pu adına. Sayın özal, vakit geldi, konuşmanız 
kac dakika devam eder? 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) 
vaım eder. 

Yarım saat de-

BAŞKAN 
ciktiririz. 

-- Buyurunuz. Bir on dakika ge-

0. H. P. GRUPU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlar; bütçe müzakereleri vesilesiyle, siyasi par
ti grupları, her sene, ele aldıkları Bakanlığın 
hizmetleri ile bu hizmetlerin görülmesi şekil ve 
usulleri hakkındaki görüş ve mütalâalarını ifa
de etmek imkân ve fırsatını bulmuş olurlar. Bu
nun içindirki, biz, bu konuşmalarımızda üzerin
de olduğumuz Bayındırlık Bakanlığı ve konula
rını genel ve yaygın mânada tekrar ortaya koy
maktan çekineceğiz ve memleketimizin durumu
nu tablolar çizerek ve diğer memleketlerle kıyas
lamalara giderek şimdiye kadar birçok kereler 
yapılmış olanları tekrar etmiyeceğiz. Maruza
tımızı bu yıl bütçesinin tetkiki ile Bakanlığın 
geçen yıl çalışmaları üzerinde kısaca durmak ve 
önümüzdeki çalışmalar için dileklerimizi bildir
mek suretiyle sınırlamayı daha uygun buluyo
ruz. Esasen, Problemlerini artık bilen ve çözüm 
metot ve çârelerini ortaya koyabilmiş bir halde
yiz ve gerçekten hedefimiz bellidir. Bu hedef, 
bayındırlık açısından 1962 yılı bütçesinde grupu 
adına konuşan Mehmet Yavaş'ı rahmetle anma
ya vesile olması için onun da söylediği şekilde 
(Her türlü siyasi görüş ayrılıklarının ötesin
de elbirliği ile mâmur bir vatan yapmak bizim 
belli, münakaşa götürmez, ortak hedefimizdir.) 

Mesele ihtiyaçların mevcut imkânlara göre 
karşılanması olup bunu da kalkınma plânımızın 
sağlamaya matuf bulunduğu ortadadır. Mem

leket ihtiyaçları, plânın düzenlenmesinde ortaya 
konulmuş ve meselâ karayolları; memleketimizin 
yol ihtiyacı; bunun tahakkuku ve yapılanın mu
hafazası için finansman ihtiyacı, 

İhtiyacın kaç yılda tahakkuk edebileceği, 
Bu ihtiyacın tahakkukunda öncelik esasları

nın neler olduğu, 

Nihayet bu ihtiyaçların ne suretle karşılana
cağı tartışılmış olmak gerektir. Ne çare ki ge
rekli ihtiyaç, imkânların sınırlarını zorlıyarak 
bile olsa, sektörler dengesi içinde kaale alınabil
miştir. o halde tetkiklerin ve tenkidlerle temen
nilerin bir taraftan olsa olsa kalkınma plânımı
zın revizyanları ve yıllık programlara intikali 
üzerinde, diğer taraftan da programların uygu
lanması çerçevesi içinde olması zarureti bu su
retle de meydandadır. 

Bu gerekçe iledir ki, meselâ Karayolları Teş
kilâtının bugünkü kadro ve imkânları ile daha 
rantabl bir hizmet ifa edebilmesi veya yol şebeke
mizin daha kısa bir süre içinde istenilen seviye
ye getirilmesi için bütçelerinin ne miktara yük
seltilmesi lâzımgeldiği hakkında burada uzun 
mütalâalara yer vermiyeceğiz. 

C. H. P. adına Bayındırlık Bakanlığı büt
çesi hakkındaki mütalâalarımızı böylece sınırlan
dırarak arz ediyoruz. 

Bütçe raporunda da tarafımızdan özetle beyan 
olunduğu üzere, Bakanlık Kalkınma .plânının 
kendisine verilen görevlerini ilk yılda genel 
olarak yerine getirmiştir. Bizde hâsıl olan bu 
kanaat, özellikle, geçen sene bir muhalefet par
tisi adma yapılan bir konuşmada karayollarını 
ele alan sözcüsünün; (Mevcut şebekenin iyiye, 
ileriye doğru götürülmiyerek gerilettirildiği, bu
nun bizleri karayollarının istikbalinden haklı 
olarak şüpheye götürmekte olduğu, yolların as
faltlanması ve yol bakım faaliyetlerinin geniş 
nispette dumura uğradığı ve bir hulasa halinde 
de Hükümetin yol politikasının son derecede ha
talı olduğu, böyle devam ederse mevcut teşkilâ
tın işsizlikten dağılması, mevcut yolların hakım-
sızlıktan harabe olacağı, mevcut makina park
larının ortadan kalkacağı, bu haberin verilmesi
nin vazife sayıldığı ve tekrarlarla (Hükümetin 
bayındırlık sahasında başarısızlığa uğruyacağı 
nm bildirilmesi) şeklindeki beyanlarını haldi 
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kılacak belirtilerin asla bulunmaması vakıası karşı
sında; bizde son derecede derin bir memnuniyet 
yaratmıştır. Ayrıca 1963 yılı içerisindeki görev
lerinin ifası şekil ve suretlerini topluca tetkikin
de görülmüştür ki, Bakanlık, ileri sürülen 
olumlu tenkid ve dilekleri dikkate almak gayre
tinde de bulunmuş ve gelecek yılların ümidini 
bize verebilmiştir. 

Bununla beraber, gerek merkezi Hükümet 
Teşkilâtı araştırması içinde reorganizasyon ve 
idari reformun şâmil mânası içinde de idarede 
ıslâhat ihtiyaçları, teşkilâtın kanunla yeterli 
hale getirilmesi üzerinde istenilen ilerlemelerin 
kaydedilmiş sayılmayacağı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının 'kuruluşu ile bağlantılı ola
rak husule gelen görev ve teşkilât değişikliğinin 
henüz beklenilen dercede vücut bulmadığı mey
dandadır. 

Keza D. P. T. nin 1963 uygulama programın
da üzerinde durulmuş olan Devlet îhale Kanu
nu; yatırımların uygulanmasını ve malî kont
rolün kolaylaştırılmasını sağlıyaeak yönde umu
mi Muhasebe Kanununun çıkarılması mümkün 
olmamıştır. 

Bunların dışında, meselâ, Bakanlığa ihtisas 
sahibi modern bir inşaatçı daire hüviyetinin ka
zandırılmasına dair genellik taşıyan görüşler de 
henüz cevap bulamamışlardır. 

Bugün her türlü inşaatta ihtisas sahibi bir 
Bakanlıktan daha çok Devlet yapılarının dağı
nık dairelerde ayrı esas ve usullerde yaptırıl
masından doğan çeşitli mahzurların izale edil
mesine önemli derecede etki gösterecek olan 

Etütlerden kesin kabul işlemlerine kadar bü
tün mühendislik hizmetlerinin kabil olduğu nisbet-
te aynı esaslara dayanması ve bu hizmetlerin stan-
dardizasyonu üzerinde gerektiği gibi durulduğu
na da kaani bulunmamaktayız. 

Birçok ihtiyaçların veya geniş takdir ölçüleri 
ile mümkün olacak uyuşmaların yerini tek ta
raflı hükümlerin kaldırılması suretiyle bütün in
şaatçı dairelerde kullanılabilecek tip mukavele
namelere olan ihtiyacın belirdiğinden beri ge
çen uzun zaman, beklenileni görünür hale ge
tirmeye yetmemiştir. 

Yine üzerinde ittifak olunarak geçen sene
lerin bütçeleri müzakerelerinde uzun zaman al
mış bulunan ve esasen kalkınmanın büyük ağır-
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lığı ile sorumlu ve yükümlü bulunan teknik per

sonelin rasyonel mesaisi istenilen derecede sağ
lanamamış, dağınık koordine olmıyan mühen
dislik hizmetlerinden dolayı mevcuttan kendi 
alanında lâyı'kı kadar faydalanamamıştır. 

Değiştirilen muvakkat yevmiye kararnamesi
nin yeteri kadar sağladığı maddi imkâna rağ
men beklenilen sonuca ulaşamamış olması mü
hendislik alanında haklı olmıyan kanaatlere yol 
açmıştır. Halbuki konuyu teknik elemandan ras
yonel şekilde faydalanılmağında ve- bunun sağ
lanmasında bir çözüme götürmek gereklidir sa
nıyoruz. 

Birçok kereler söylendiği gibi, Devlet yatı
rımlarının % 40 mı ve beş yıllık kalkınma faali
yetlerinin % 60 nı teşkil eden bayındırlık işle
ri elbette insan unsuruna büyük ölçüde dayan
maktadır. Bakanlık bu bakımdan personel ye
tiştirme hususunda uzun yıllardan beri rehber 
olduğu metotlu faaliyetlerine devam etmekle 
beraber kalkınma plânının öngördüğü çap ve 
anlamda personel yetiştirilmesi ve mevcudundan 
âzami derecede fayda sağlanması konusunu sis
temli bir şekilde ele almış olmalıdır. Verilen ye
terli maddi imkâna mukabil büyük çoğunluğu 
yevmiyeli olan teknik personelin uygun hukukî 
bir statüye bağlanmaları lüzumunun personel re
jimimizde ayrıca ele alınacağını ümüdediyor ve 
bunu kesinlikle lüzumlu buluyoruz. 

Bu genel mütalâalardan sonra şimdi Bakan
lığın hizmet dallarına göre kısaca görüşlerimizi 
belirtmeye çalışacağız. 

Demiryollar inşaatı; plânımızın beş yılda, 
Gebze - Arifiye, Cebeci - Kayaş demiryollarının 
çift hattâ ifrağı, Elâzığ - Van - İran hudut hat
tının, Muş - Tatvan kısmının ikmali ve Van - Ko-
tur kısmının inşası, Van - Tatvan arası feribot 
servisi tesislerinin yapılması için sarfını öngör
düğü 336 milyon liralık ödenek ile 1964 yılında 
yeni bir işe başlamadan, evvelki yılların baş
lanmış olan işlerine 46 milyon lira sarfı sureti 
ile devam edileceği anlaşılmaktadır. 

Bu kadar imkânın sahibi kılınabilmiş olan 
daire bu çerçeve içinde görevlerini yapmakta
dır. 

Limanlar Dairesi; kalkınma plânının 5 yılda 
öngördüğü 294,3 milyon liradan bu sene 106 mil-
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yon lira sari: olunarak demiıyoUarmda olduğu 
gibi ancak başlanmış ve ihaleleri 1963 yılında ya
pılmış olan işlere devam edecektir. Bu sene 
ilk devre inşaatlarına geçilecek olan işler, Ban
dırma, Antalya, Hopa limanlarıdır. 

Limanlar ve barınaklar kon usun un turizm 
yönünden plânın üçüncü ve mütaakıp kesimlerin
de dikkate alınmak üzere bir revizyonun kayda 
ve temenniye şayan bulmaktayız. 

Yapı işleri; inşaat yerlerinin tâyin ve tes-
biti, istimlâk veya intikal muameleleri, bu yer
lerin inşaat yönünden etüdü, proje ve hesapla
rının ikmalleri ile ihalelerinin yapılması ve in
şaat ruhsat işlerinin özellikle inşaat mevsimi 
kısa olan bölgelerde gecikmiş olmalarından ötü
rü yıllardan beri vâki genel şikâyetin, kalkın
ma, plânının uygulanmasında öngörülen tedbir
ler ile yapılacak işlerin evvelden bilinir hale 
gelmiş olması ve benzer sebepler yanında daire
nin ulaştığı iş gücü ve organizasyon sayesinde 
büyük ölçüde bertaraf edildiğini, gerek memle
ketin her bölgesine dağılmış iş sayısından, ge
rekse senesi içinde programın tahakkuku yani 
fizikî harcamalar nisbetinden anlamak mümkün 
olmakta, sene sonuna kadar fizikî harcamaların 
tahakkuk edeceği yolundaki beyanlar mütaakıp 
yıllar için daha da ümit verici görülmektedir. 

Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri : 
Bu daire Trabzon terminal binası, Samsun 

Meydanının heyelandan korunması, Çiğli Mey
danı terminal tesisleri gibi işleri bu sene devam 
edenlere ilâveten ele alacak ve genel olarak iş
letici müesseselerin ihtiyaçlarına cevap vere
cektir. Hizmetlerinin ağırlığını NATO tesisleri
nin teşkil ettiği hava meydanları ve akar yakıt; 
tesisleri dairesinin 1963 bütçesiyle tahsis olu
nan meblâğ 23 milyon liradan ibaret bulunmuş
tur. 

Bakanlık Merkez Teşkilâtına bu suretle te
mas etmekte iken özel kanunlarının verdiği yet
kilerle 1964 yılma sâri mukavelelere bağlanmış 
bulunan bir kısım inşaat için bu yıl bütçesine 
ödenek konulmamış olmasının yaratacağı psi
kolojik tesirlerde başka hâsıl olabilecek hukukî 
durumun dikkate alınmasını işaret ederek, bu
lunmuş olan formülü de yeterli göremediğimizi 
ilâve ederiz. Aynı zamanda Ankara Üniversite
sinin Morfoloji Enstitüsü gibi yılların malı ol-
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muş binaların yetki kanunlarının genişletilmesi 
suretiyle artık bitirilmelerini sağlamak gerek
mekte olduğu gibi, bâzı daire ve müesseseler 
için kabul edilmiş olan gelecek yıllara geçici 
yüklenmelerin diğer dairelere de teşmili hak
kındaki tasarıların kanunlaştırılması hususun
da Yüksek Heyetin ilgi ve yardımları isabetli 
olacaktır. 

Devlet Su İşleri : 

Devlet Su işleri, kuurlduğu 1933 yılından 
beri 2,4 milyon liralık bütçelerden başlıyarak 
ve 400 misli artarak bu sene ilk defa 1 milyar 
liranın üstünde bir bütçeye sahip kılınmış, 
ceman 5,5 milyar lira sarfiyle 250 bin hektar 
sulama, 90 bin hektar kurutma, 265 bin hektar 
taşkından koruma işi yapmış ve 322 bin Kw. 
enerji elde etmiştir. 

1963 yılı içinde 133 milyon lira sarfı ile 60 
bin hektar arazinin sulanması amacına karşı
lık 28,6 bin hektar arazinin sulanması ve 5,5 
milyon M3 suyun depolanması kabil olmuştur. 

Geçen yıl içinde 76,5 milyon lira sarfı ile 31 
bin hektar arazide 89 köy ve mahallede taşkın
ların önlenmesi sağlanmıştır. Enerji ile ilgili 
çalışmalarda öngörülen 110 milyon liradan 87,6 
milyonu sarf edilmiş ve 1963 yılında yekûn be
delleri 234,8 milyon lirayı bulacak olan ihaleler 
yapılmıştır. 

Köy içme suları : 
1963 yılı içinde geçen senelerden devrohı-

nan 592 işle beraber 1 519 köy ve mahalleye 
içme suyu verilmesi üzerinde çalışılmıştır. Bu
nun için 63 milyon lira sarfı ile 621 köy ve ma
hallenin içme suyu işi bitirilmiştir. Bu rakama 
vilâyetlere transfer edilen 12,5 milyon lira ile 
vilâyetlerce yapılan 397 köy içme suyu ve gar
nizonlar içme suları dâhil değildir. 

•Burada tahakkuk eden ödeme ve elde olu
nan faydalar arasında mevcut önemli farkın, 
işin henüz başlangıç halinde olması ve yine işin 
mahiyeti ve geçen senenin hava şartları ile bâzı 
inşaat malzemelerinin tedariklerindeki güçlük
lerden doğduğu söylenebilir. Bununla beraber 
köy içme sularının tekrarına yer bulunmıyan 
lüzum ve zarureti karşısında D. S. î. nin bu 
konuda çok daha ileri bir hamleye ve gayrete 
ihtiyacı olduğunu söylemek istiyoruz. Halbuki 
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daire bu konuda 1964 yılında yeni işlere baş-
lıyamıyacak durumdadır. Bunu yerinde bulmak 
mümkün olamamaktadır. 

Topluca denilebilir ki, taşkından korunma, 
içme suları ve bir dereceye kadar makina ve 
teçhizat parkının idame masrafları bütçe imkân
sızlıkları dolayısiyle yeterli değildir. Ayrıca 
üzerinde çok durulduğu halde neticelendirile-
miyen su haklan konusunun kanunlaştırılması 
için gerekli faaliyeti görmek istemekteyiz. 

Aynı derecede önemli olarak D. S. 1. nin 
yeraltı sularının alınması, rezervelerin tesbiti 
kadar bulunmuş olan sulardan hiç olmazsa yer 
yer numune işletmeler yapması, köy birlikleri 
kurulmasında aracı olması hâsılı bugünkü yer
altı sularının tesbitinden ibaret kalmış görü
nen görevin, ötesinde bu suların yararlı hale 
getirilmesi üzerinde, de olumlu, etkili hizmet
lere yer vermesi zarureti vardır. 

Bu cümleden olarak, Urfa ilinin Sürüç ka
zası dahilindeki eski yeraltı tesislerinden fayda
lanılması zikre şayandır. D. S. î. hakkındaki 
sözlerimizi bitirirken, enerji ve tabiî kaynaklar 
olarak mütalâa edilecek bir kısım su işleriyle 
bayındırlık hizmetlerinin birbirinden dikkatle 
tefriki gerekeceği hususunu işaret etmek, böy
le olmadığı takdirde bâzı işlerin yeni bakanlık 
uhdesinde lâyıkı gibi görülemiyeceği ve bu ba
kanlığa faydalı olamıyacağı hakkındaki kanaat
lerimizi belirtmek keza, Keban Barajı ve Fırat 
projeleri üzerindeki çalışmaların hızlandırılma
sı lüzumunu belirtmek isteriz. 

Devlet Karayolları; 
Beş Yıllık Plânımız, bilindiği üzere, hedef 

olarak ekonomik şartlar, trafik hacmi ve sos
yal ihtiyaç açılarından geometrik ve fizik stan
dartlar tesbiti suretiyle bir uygulama kabul et
miştir. 1963 yılı içinde alman Hükümet karar
ları ile evvelce 26 bin Km. olan uzunluğu 35 bin 
Km. olarak tesbit olunan Devlet yollarından 
halen 23 bin Km. si her mevsim geçit vermekte 
ve bu yollardan çekirdek kısmı olan 16 bin Km. 
sinin ilk plânda belirli standartlara göre yapıl
ması karara bağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, 
1963 yılından itibaren uygulanmasına başlanan 
il ve köy yollarına ait 10 yıllık plâna göre, ma
kina, teçhizat parkları ve bunların yenilenme 
bedelleri, 10 metreden büyük köprülerin yapı-
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mı hariç 1 370 milyar lira sarfına ihtiyaç bu
lunmakta, bu takdirde 13 120 köy muhtelif su
retlerle yola kavuşmuş ve 150 bin Km. lik köy 
yolu ihtiyacından 56 bin Km. si yapılmış 19 
milyonluk köy nüfusundan 10 milyonu yola 
sahip kılınmış olacaktır. 

Ancak, bütün önemi ile ortada bulunan top
lum kalkınması için köy içme sularında ve su
lama konularında olduğu gibi köy yollarında da 
daha hamleci olmaya, metotlarda değişiklik 
yapmaya ve her halde il ve köy yollarının ya
pımını da direkt olarak karayollarına yükle
meye mecbur bulunuyor, bunun geciktirilme
den tahakkuk ettirildiğini görmek istiyoruz. 
Bu takdirde dağılmış olan makina, teçhizat ve 
personel gücünden ve yer yer heba olan emek
lerden bir sistem dâhilinde kurtulmak mümkün 
olacaktır, inancındayız. 

Karayolları için 1964 programında ayrılma
sı öngörülen miktar çok yaklaşık olarak bütçe
de yeralmış görünmekte ise de il ve köy yolları 
için ayrılan 103 milyonun dikkate alınması su
retiyle programın gerçekleştirilmesi beklene
mez olmaktadır. Ayrıca 307 sayılı Kanunun 
Genel Müdürlüğe bono ihracı yetkisini vermiş 
ve tasdikli program buna göre yapılmış bulun
duğunu nazarı itibara aldığımız takdirde, bu 
sene yetkiyi kaldırmayı öngören tasarının C. 
Senatosunda değiştirilmesi suretiyle bu hakkın 
ve imkânın iade edilmiş olmasını son derecede 
uygun bulmaktayız. 

Karayolları 1963 yılı içinde yeni inşaat ola
rak 814 Km. uzunluğunda alt yapı, 1 007 Km. 
uzunluğunda temel, alt temel, 1 353 Km. uzun
luğunda muhtelif yol kaplaması yapmış, yol iyi
leştirilmesi olarak ise 117 Km. temel, alt temel, 
576 Km. bütümlü kaplama yaptığı gibi 1 045 
Km. alt yapı tamiratı ve 2 259 Km. temel ve alt 
temel tamiratı ve ayrıca 2 472 metre uzunlu
ğunda 53 aded köprü yapmıştır. 

Gerek yıllık faaliyet ve gerekse yeterli bul-
mamaklığımıza rağmen millî gelirimizde kara
yolları hissesi, gerekse teşkilâtın uygun kuru
luşu ve sistemli ve başarılı gayretleri ile Genel 
Müdürlük kendisine mevdu ağır hizmetleri şim
diye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da ge
reği gibi yapacağı hakkında açık ve samimî bir 
kanaate sahip bulunuyor ve sözlerimizi bitirir-
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ken bugünkü bayındırlık müdürlüklerinin çok 
haçlı bir teşkilât olmaktan kurtarılması, köy 
yollarının Devletçe yapılması, köy içme suları
nın her halde daha büyük hıza kavuşturulması, 
yeraltı sularının faydalanılır hale getirilmesi ve 
Fırat projeleri hakkındaki temennilerimizi bir 
kere daha arz ve ifade ediyoruz. 

Dar imkânların, yeterli bulamadığımız öde
neklerin teşkilât tarafından âzami tasarrufla 
harcanacağını, maddi güçlüklerin inanışlar ve 
üstün gayretlerle yenileneceğini ümitle bekliyo
ruz. 

Bayındırlık camiasını mütaahhitlerini de 
içine alan geniş kapsamı ile C. II. P. (Trupu 
adına iyi dileklerimiz ve şükran borçlarımızla 
selâmlıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi, 
Devlet Su İşleı *i ve Karayolları Umum Müdür-

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

A — GİDER BÜTÇELERİ 

a) Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi; 
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi 

üzerinde-parti sözcüleri konuşmuştu. Şahısları 
adına söz istiyen arkadaşlara söz vereceğim. Sa
yın Hasan Tahsin Uzun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan ve değerli arkadaşlarım, Bayındırlık 
Bakanlığı -bütçesi üzerinde düşünce ve görüşleri
mi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

1964 yılında Devlet Karayollarının yapım, 
onarım ve basını masrafları için 530 237 000 li
ra ayrılmiştir.- Bu miktar ile yatırımlardan hız
lı bir tempo •'beki em ek güçtü ı\ 
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lükleri. bütçeleri üzerindeki grup sözcülerinin 
konuşmaları bitmiştir. Şahısları adına söz isti -
yenlere öğleden sonra söz vereceğim. 

Üniversiteler bütçesi üzerindeki açık oyla
maların sonuçlarını arz ediyorum. 

Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe kanunu 
tasarısının oylamasına 226 arkadaşımız katıl
mış; 1̂ 2 kabul, 42 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. 
Böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Diğer üç üniversite bütçeleri; 
l']ge Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversi

tesi ve İstanbul Üniversitesi 1964 yılı bütçe ka
nunu tasarıları için toplanan oylarda nisap hâ
sıl olmadığından oylama işlemi gelecek oturum
da tekrarlanacaktır. Bilgilerinize sunulur. 

Bugün saat 14,30 da toplanılmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

Burada bir noktaya işaret etmek gerekir. Dev
lete gayet pahalıya malolan Karayolları, âdeta 
özel teşebbüse hazırlanmış meccani ticarethane
ler gibidir. Hem de harçsız ve vergisiz. Şu mi
sal daha açıklayıcıdır. Yağı, unu ve şekeri 'Dev
letten, karıp helva yapılması ve belki de sadece 
yenilip içilmesi özel teşebbüse bırakılmıştır."Dev
let yol yaptırsın, özel teşebbüs gelsin algısız, ver
gisiz bu yollar üzerinde nakliyecilik yapsın. Ol
maz böyle şey. 

öte yanda Demiryolları İdaresi, ağır bakını 
ve tamir yapmak, yüksek amortismanlar ayırmak 
zorunda kaldığı bir müesseseyi bu yıkıcı ve hale
si/ rekabet karşısında ayakta tutmaya çalışsın ve
ya bunun için zorlansın. 

Karayollarındaki nakliyecilik ile demiryolları 
arasındaki haksız ve tek taraflı rekabeti 'mutlaka 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : tlyas Kılıç (Samsun), İsmet Kapısız (Yozgat) 
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tan köylerinde güzel yollar, akan sular, güzel bi
rer ilkokul binası ve geceleri yanan elektrikler 
gözükmektedir. 

Muhterem miletvekilleri; bu durumu gören 
hudut köylerimiz üzülmektedirler. Bize bu duru
mun Hükümete duyurmamızı ve Hükümetin ken
dilerine el uzatmasını istemektedirler. Sayın Ba
yındırlık Vekilinin bu noktaya dikkatini çekmek 
isterim. 
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önlemek lâzımdır. Eşit şartlar altında yapıla
cak yarışa kimsenin bir diyeceği olmaz. Bu sebep
le karayollarındaki her türlü nakliyatı, yol ya
pım, bakım, onarım ve amortisman masraflarına 
iştirak edecek şekilde vergilendirmek şarttır. 

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğünün tu
ristik özellik taşıyan yollara bilhassa itina gös
termesi, turizme önem verdiğimiz bu yıllarda es
kisinden daha fazla beklenmektedir. Meselâ hu
dut kapılarımızdan gelen yollardan bilhassa faz
la turistin memleketimize girdikleri Trakya bölge
sinde olanları Karayolları Genel Müdürlüğünün 
âcil tedbirlerine ihtiyaç göstermektedir. Ümide-
dilir ki, 1964 yılı bütçesi içinde Trakya bölgesin
deki yolarda gereken ilgiyi görmüş olsunlar. 

Arkadaşlarım, köy yoları yapımı işi bugün 
Bayındırlık Bakanlığının en önemli meşgalelerin
den biri olması lâzım gelir. 1961 yılında yapılan 
bir araştırma sonucu çok enteresandır. Yolları 
olan köy ve köylüler ekonomik ve sosyal yönler
den, yollardan uzak köylere nazaran daha geliş
miş görünmektedirler. Ticari ve sosyal komini-
kasyonu sağlıyan tek vasıta yoldur. Köylerimizin 
yollara şiddetle ihtiyacı vardır. Yolun girmiyece-
ği köye kalkınmanın yalnız lâfı girecektir, kendi
si değil. Diğer üye arkadaşlarım tahmin ediyo
rum, benimle yolun önemi konusunda hemfikir 
olacaklardır. Benim bölgem olan Kırklareli'nde 
köylerin ekseriyeti ya yolsuzdur veya ihtiyacı kar
şılamaktan çok uzak patika yollara maliktir. Böy
lece köylerinin çoğu şehir ve kasabalarla ilgisi 
kesilmiş kısacası izole edilmiş haldedirler. Yine 
mezkûr araştırma sonuçlarına göre yol yapımı 
işinde köylülerimizin bedenî iştirakleri sağlanabi
lir. Fakat bunun için iyi bir organizeye ve lider
liğe ihtiyaç vardır. Bayındırlık Bakanlığı ve Dev
let Plânlama Teşkilâtının yakın bir iş birliği köy 
yolları yapımı işini süratlendirecek tedbirleri bul
malı ve acilen bu iş ele alınmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, benim seçim bölgem bu
lunan Kırklareli ilinin iki ilçesinin Bulgaristan'
la hudut olduğunu, bu ilçelerden bir tanesinin 
Demirköy, diğerinin ise Kofçoz ilçeleri olduğunu 
söylemekte fayda var zannederim. Bu ilçelerin 
Bulgaristan hududunda bulunan, sayıları 15 - 20 
yi geçmiyen köylerimiz çok perişan, fakir olduk
larını, yolları bulunmadığım, içecek suları olma
dığını Yüksek Meclise anlatmak isterim. Halbu
ki bu köylerimizin karşısında komünist Bıılgaris-

Muhterem arkadaşlarım, Kırklareli ili Cumhu
riyet kurulduğundan bugüne kadar Hükümeti
mizden çok az yardım görmüş illerinden birini 
teşkil etmektedir. 

Plânlı devirde 1963 te Türkiye'mizde 67 il var
dır, yapılan yardımda ilimiz altmışyedinci sırada
dır, yâni sondan birincidir. Sayın Vekilden ili
mize pek büyük bir yardım beklemiyoruz. Yalnız 
şunu istiyoruz; yol yapılmasında kullanılan vası
talardan bir, iki tane fazla verilmesidir. 

Benim seçim bölgemdeki köylülerim çalışkan 
insanlardır. Kendi çalışmalarıyla ve köylerinden 
müşterek toplıyacakları paralarla Hükümete yar
dımcı olacaklardır. Bunlardan bir misali Yüce 
Meclise arz etmek isterim. Vize ilçemizin 40 ha
nelik Balkaya köyü kendi aralarından 40 bin 
lira para toplamışlar, bu parayı Kırklareli Vali
sine götürerek vermişlerdir. Bu para iki yıla ya
kın zamandan beri Ziraat Bankasında durmakta
dır. Bu köyün yolu hâlâ yapılamamıştır. Buna 
sebep valiliğimizin emrinde pek az sayıda yol ma-
kinalarınm oluşudur. Sayın Bayındırlık Vekili
mizin Kırklareli ilinin yol duruumunu göz önü
ne alacağına inanıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet Su İşleri faaliyet
leri için 1964 malî yılında 927 486 076 lira ayrıl
mıştır. Birçok bölgelerde sulama kanalları açıl
masına ve erozyon faaliyetlerine devam edilmek
tedir. Memleket istihsalini artıracak olan bu ça
lışmalar aynen Karayollarının bugünkü duru
mundadır. 

Zirai gelirleri vergilendirmezsek yurt sathın
da gerekli sulama şebekesinin kurulması Devlete 
ve dolayısı ile vatandaşlara ağır bir yük olacak
tır. Bu sayede memlekette bir «su ağaları» züm
resinin doğmasına kendi elimizle zemin hazırla
mış olacağız. 

Sayın arkadaşlarım; Biraz da bütün Trakya'
yı ilgilendiren Ergene nehrinin bugünkü duru
mundan bahsetmek isterim. 
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Ergene ovası hemen hemen bütün Trakya'yı 

kaplamaktadır. Senelerden beri Trakya'mızda-
ki çiftçi vatandaşların her yıl bu Ergene nehrinin 
taşması yüzünden bütün mahsulleri su altında 
kalmakta, Ergene boyunda tarlası olan binlerce 
çiftçimiz milyonlarca zarar görmektedir. Acaba 
Ergene nehrinin taşma işi ne zaman önlenecek, 
buradaki çiftçilerimizin zarar etmemeleri için ne 
zaman tedbir alınacak. Devlet Su İşlerinin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmış ol
duğunu öğrenmiş bulunuyoruz, İnşallah genç ve 
Enerjik Bakan Sayın Hüdai Oral'dan bütün 
Trakya ovasını kurtaracak, Ergene nehrinin su 
basmasını önliyecek tedbirlerin kısa zamanda alı
nacağını ve burada tarlası bulunan binlerce köy
lülerimizi sevindireceğini ümidetmekteyim. 

1964 yılı bütçesinin Bayındırlık Bakanlığına 
ve yeni kurulmuş bulunan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına hayırlı olması temennisi ile 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; öğle
den evvelki Birleşimde Ege Üniversitesi, İstanbul 
Teknk Ünvcrsitesi, İstan İnil Üniversitesi 1964 yı
lı Bütee kanunu tasarıları açık oylarınıza sunul
muştur. Aranılan nisabı bulamadığımız için oy
lanma işlemi bu birleşime bırakılmıştı. Şimdi 
her üç üniversitenin 1964 yılı Bütçe kanunu ta
sarılarını açik oylarınıza yeniden arz ediyorum. 
Yuvarlaklar sıralar arasında dolaştırılacak, üç 
oy kullanacaksınız. 

Buyurun Sayın Muhittin Güven. 
MUHİTTİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Bakanlıkların her türlü yapıya ait yatırımla -

rının proje, etüt ve tatbikatiyle, memleketteki 
karayollarının inşa ve idamesi ve yine enerji ve 
sulama tesislerinin tahakkuk ettirilmesi gibi am
me sektörü yatırım hacminin % 60 m bünyesin
de toplayan bu Bakanlığın çok geniş teknik fa a. -
liyetini, plânda kabul edilen prensipler ve ba
kanlığın tatbikatta takip ettiği metot, temin 
ettiği başarı ve kıymetlendirme mevzuları üze
rinde gözden geçirmek, kısa bir zaman içinde 
mümkün değildir. 

Bundan dolayı bu konuşmamı birkaç nokta
ya. hasretmek istiyorunm. 

Devlet resmî binaları, okulları, lojmanlar ve 
diğer tesisler olarak ihtiyaçların evvela prog

ramlar olarak tesbiti ve bunlara göre projelerin 
ve ihale dosyalarının hazırlanması ve bilâhara 
inşası bu Bakanlığın vazifelen dâhilinde bulun
maktadır. 

Neticede büyük rol oynıyan (program) pro
jeyi hazırlamakta hareket hududunu ve şartları 
ihtiva etmesi sebebiyle çok ehemmiyetlidir. Mal 
sahibi olarak Devlet dairelerinin istekleri, prog
ramlarla esas istikameti sağlamaktadır. 

Bakanlık, bu programlara göre inşaat proje
lerini, umumiyetle, kendi bürolarını ve teknik 
elemanlarını çalıştırmak, ehemmiyet ve vüsati
ne göre müsabakaya çıkarmak ve tatbikat pro
jelerini dosyasiyle birlikte müsabakayı kazanan 
mimar veya mühendise yaptırmak veya sipariş 
vermek suretiyle hazırlatmaktadır. 

Birinci davranış ekseriya 1 : 100 mikyaslı 
etütsüz projelerin ortaya çıkmasını, bunlara gö
re acele ihale dosyalarının tertiplenmesini, tat
bikat ve detay projelerinin ise mütaahhitten 
beklenmesini intaçettirmektedir. Dolayısiyle ya
pılara ait ihaleler, Eksiltme ve Artırma Kanunu
nun yarattığı şartlarla birlikte tatminkâr netice 
vermemektedir. Ekseriya inşaat sürüncemede 
kalmakta, zaman temditlerine, keşif ilâvelerine, 
mukavele fesihlerine müncer olmaktadır. Uğra
nılan zarar daima iki taraflıdır. 

Müsabaka müessesesinde ise fikirler arasın
da, kullanışlıyı, iyiyi ve güzeli şartnameye uy
gun olarak birçok müsabıklar arasından seçmek 
ve yatırınım mimari teknik eser olarak memle
kete kazandırılmasını temin etmek gibi salim ve 
mantıkî bir netice temin edilmektedir. Kazanan 
müsabıkın asıl vazifesi, projenin müellifi olarak 
bundan sonra başlamakta, milletlerarası şartla
ra, meslekî odalarla, Bakanlığın senelerdir me
deni bir davranışla tatbik ettiği Proje müsabaka 
Yönetmeliğine göre mukaveleye bağlanarak tat
bikat, detay projeleri ve her türlü teknik he
saba t ve projeleri hazırlanmaktadır. 

İşin bu safhasında, son zamanlarda Bakan
lık ilgili dairelerinin, çok büyük ve titiz bir me
saiyi icabettiren mimari ve teknik faaliyetin kar
şısındaki ücreti mimar ve mühendise vermemek 
gibi tabiî olmıyan bir tutumun içine girmiş ol
dukları görülmüş ve meslekî camiada büyük bir 
tepki yaratmıştır. Bakanlıkla meslekî odalar 
arasında her zamandan daha çok yakınlık ve iş
birliği icabettiren kalkınma düşüncesinde, şa.h-
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si anlayış ve mevzii bir anlayışın değil mer'i 
nizama ait asgari hakkın teslimi prensibinin hâ
kim olması lüzumuna inanmaktayım. Bundan 
dolayı bu yanlış anlayışın bir an evvel düzel
tileceğini ve asgari ücret tarifesi esaslarının ih
lâl edilmemesi cihetine gidileceğini ümidederim. 

Diğer taraftan Bakanlığın proje tanzimi ba
kımından, üzerindeki ağır yükü azaltmak ve 
daha seviyeli projelerin hazırlanması için sipariş 
müessesesini teşvik ve harekete geçirmesi lüzu
muna inanıyorum. Bu suretle serbest mimarlık 
ve mühendislik bürolarının inkişafı ve teşekkülü 
ve devamlılığı memleket hayrına mümkün hale 
gelecektir. 

Mimarlık ve mühendislik camiasının âmmeye 
matuf gayretlerinin ve hizmetlerinin ifasında 
haklarını yine cemiyete müteveccih olarak koru
mak Bayındırlık Bakanlığının başlıca vazifele-
rindendir. 

Bunun için de proje hazırlatılmasmda (fikrî) 
eksiltmeye koymak asla akla gelmemelidir. 

İhalelerde ve bilâhara şantiyelerde kontrol 
müessesesi büyük ehemmiyet taşımaktadır. Ek
seriya muvakkat kabullerde karşı karşıya kalı
nan özür ve kusurların bir emrivaki haline gel
meden önlenmesi esas olmalıdır. 

Başlanmış ve uzun zamandır devam eden ya
pıların bir an evvel ikmali şarttır. Böyle yapı
lara'; »yatırılmış sermayenin bir an evvel hareke
te geçirilmesi için ölü halden kurtarılması lâ
zımdır. -. İstanbul Operası bunun bariz bir örne
ğidir. Bu en güzel şehrimizin her türlü sanat 
hareketlerini nefsinde cemedecek ve şiddetle 
muhtaç bulunduğu böyle bir tesisin bıı sene 
tahsisat alamayışı esef vericidir. 

Yol projelerinin tercih ve tatbikatında, el-
betteki turizm bölgelerinin, bilhassa Batı - Ana
dolu, Güney - Anadolu, Trakya ve İstanbul böl
gelerinin birinci sırayı işgal etmesi ve sahillerin 
kıymetlendirilmesi, belediye dışında ve içinde 
olarak ve belediyelerle sıkı bir işbirliğiyle tat-
bik;. göz önünde tutulmalıdır. Bu arada 1963 
İstanbul yol programının ancak % 65 nisbetinde 
tahakkuk ettirilebildiğine üzüntü ile işaret etmek 
isterim. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün çalışma
ları takdirle yadedilmek lâzımdır. Yalnız her 
seneki bütçelerinde yer alan yatırım rakamları-
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nın bölümleri üzerinde düşünülecek nisbetsizlik-
ler mevcuttur. Yapı ve tesisler karşılığında 
378 milyona mukabil, 138 milyonluk bir maki-
na ve teçhizat, taşıt alımı vardır. 1963 bütçesin
de bu rakamlar 395 ve 129 milyondur. Yani 
imalâtı yapacak ve bakımı sağlıyacak makina ve 
teçhizat iş hacminin 1/2,5, 1/3 ü nisbetindedir. 
Bu nisbet 1962 bütçesinde de mevcuttur. Üç so
nede 1 milyar 100 milyon liralık bir yol faali
yeti için 380 milyon liralık bir makina ve teç
hizat alımı hiç de tabiî olmıyan bir durum arz 
etmektedir. Bir endüstri ile kıyas edersek, ima
lât için gerekli makina ve teçhizat bir kere alı
nır ve tabiî ömrünü ikmal edinceye kadar kul
lanılır. İlk alınan makina ve teçhizat kadar 
ne makina alınır ne de böyle bir şey düşünü
lür. O halde bu mevzuda aydınlanmamız şart
tır. Alman makinalar ve taşıtlar her sene aca
ba kullanılmaz bir şekilde eskiyor mu? Bozulan
lar tamir mi edilemiyor? Karayollarında, ayrı 
işlerde kullanılan makinalarm tabiî ömürleri 
nedir? Muayyen bir kilometre yol yapmak için 
nasıl bir teknik ekibin kurulması ve teçhiz edil
mesi lâzımgelmektedir? Ve yol inşası için teçhi
zat ve makina arasındaki rantabilite muvazene
sine ait nisbet ne olmalıdır? 

Döviz ile memlekete giren makina ve teçhi
zatın iyi kullanılması ve bakımı için büyük has
sasiyet gösterilmesi lüzumuna kaaniim. 

Gerek il gerekse köy yollarının inşasında ta-
kibedilen programda kullanılan ölçülerin ve ya
pılan tercihlerin bilinmesinde fayda vardır. Bil
hassa köy yollarının geleceğe ve bölge plânla
masına göre kıymetlendirilmesinde nasıl bir uy
gulamanın içindeyiz? Gelir kaynaklarımızın ma
halline masruf olması için tesbiti ve açıklanma
sı icabeder. 

İhalelerde tesbit edilen ve teftiş heyetine ve
rilen bâzı yolsuzlukların katî neticesinin süratle 
intaçedilmesi lüzumuna inanıyorum. 

Sözlerimi bitirmeden evvel Bakanlığın, Ulaş
tırma ve İmar - İskân bakanlıklariyle müşterek 
ve İstanbul için çok ehemmiyetli bir mevzuuna 
işaret etmek isterim. Bu da Haydarpaşa lima
nıdır. Selimiye Kışlasından, Harem iskelesi, Ya-
lıboyu, Salacak ve Şemsipaşa'ya kadar uzanan 
çok güzel bir iskân mıntakası vardır. Büyük: 
Atatük'ün uzak ve yerinde görüşiyle ağaçlandı-
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rılan ve sahilden dik bir şekilde yükselen yamaç 
üzerinde serpilmiş konaklar, evler, yeşillikler 
arasında saklanmış kırmızı damlar, maviliklere 
uzanmış beyaz minareler görürsünüz. Muhte
şem İstanbul'un saf ve bakir beldesi tevazu 
içindeki asaletini o kırmızı damlar altındaki 
yüzlerde grupta tutuşan pencerelerde sessizce 
temsil eder. Dinlendirici bir sükûnetin, insanı 
kendi benliğine kavuşturan huzurun menbaı 
oradadır. Denizden gıpta ile seyredilen İstan
bul'umuzun hu takdim unsuru ve geleceğin bu 
emsalsiz iskân beldesi, Haydarpaşa limanının 
tahripkâr inkişafına ve müdahalelerine mâruz 
bulunuyor. Harem iskelesinden itibaren Sa
lacağa doğru uzanan o harikulade sahil, küçük 
büyük teknelerin tamir edileceği, kalafat edile
ceği biı* (Çekek) limanı haline getiriliyor. De
ğil şehirciliğin, en basit düşüncenin bile kabul 
edemiyeceği bir davranış içinde, dumanlara, 
gazlara, çekiç seslerine boğulacak ve tekne 
artıklarına mezar olacak bu semtin sakinleri ya 
hicrete mecbur bırakılacak veya sükûn ve huzur
dan uzak, sağlığı tehlikede, tahripkâr bir mah
kûmiyetin içine girecektir. 

Bir taraftan Kuruçeşme'deki kömür depola
rının kaldırılması düşünülürken, diğer taraftan 
İstanbul'umuzun methal indeki bu en kıymetli 
turistik kıymeti, bu en güzel takdim unsurunu 
dar görüşler içinde kendi kendimizi inkâr ederek 
heba edemeyiz. (Bravo sesleri) Buna kimsenin 
hakkı olmamalıdır. İstanbul adına, memleket 
yararına, daha henüz istimlâk safhasında olan 
bu tatbikatın önlenmesini Sayın Bakandan bil
hassa istirham eder, hepinizi saygiyle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, ben de Bayındırlık 
Bakanlığı, Karayolları ve DSİ bütçesi üze
rinde bâzı mâruzâtta bulunacağım . 

Yapı - İmar Dairesi : 
Yurdumuzda yapı konusunda teknik bir 

otorite haline gelen vo kendisine tevdi edilen 
işler birkaç yılda 50 000 000 liradan 700 000 000 
liraya yükselen bu dairede, işlerin .14 misli 
artmasına mukaibil bâzı tedbirlerin alınma
ması yüzünden işler maalesef aksamakta
dır. 35 kamu sektörüne dağılmış bulu-
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nan bina inşaat hizmetlerinin 5 dairede top* 
lanması ve teşkili âtın merkeziyetçilikten uzak, 
hizmeti iş yerine götürebilecek bir zihniyette 
yürütülmesi akla gelen çarelerdendir. 

Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri 
inşaat dairesi. Bu dairenin Bayındırlık Bakan
lığı Kuruluş Kanununda yer almamış ol
ması vo 'bir inşaat bürosu vaziyetinde çalışması 
elbette ki, mahzurlu olmuştur. 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi : 
Bir liman ortalama 270 milyon liraya çık

maktadır. Bu, vasat bir barajdan yüksektir. 
Liman yapıldıktan sonra işletmesi ya D D Y, 
Denizyolları veyahut da, mahallî idarelere bı
rakılmaktadır. Fakat sonra limanların bakımı, 
onarımı tamamiyle aksamaktadır. Çünkü, âlet 
ve makinaları, tarak m a kin al arı, yok ve para 
sarf etmek de istemiyorlar. Vekâlet ile bu daire
lerin koordone çalışmalarının yetersiz oluşu, 
eseri eri h arabetmektedir. 

Arkadaşlar; bu daireden lisan bilen Avru
pa'da okumuş birçok kıymetli teknisyenlerin 
muhtelif sebepler yüzünden ayrılma!arı ba
kanlığın ciddî kayıpları 'arasındadır. 

Genel olarak bu bakanlıkta teknik eleman 
sıkıntısı çekildiği bir realitedir. İyi yetişen
lerin bir kısmı de elden kaçırılmaktadır. Yev
miye sisteminin teknik personeli sürekli ola
rak vazifeye bağlıyamaması ve Devlet hizme
tinde mütakabil mükellefiyetler sağhyamaması 
bu mahzurları doğuran sebepler arasındadır. 

Mahrumiyet mıntakalarmda inşaatlara, 
kontrol olarak teknik -eleman bulmak zorluğu 
vardır. Gidenler ise, kısmen tecrübesiz ol
duklarından işler hızlı ve pürüzsüz yürütüle
ni em ektedir. 

Ayrıca bâzı teknik elemanlar müdürlük, şef
lik gibi idari olan hizmetlerde harcanmaktadır. 

Bakanlığa bağlı muhtelif garaj, tamir ve ba
kım atelyelerinin tek bir organizasyonda toplan
mamış olması, israfa, karışıklığa yol açmakta
dır. 

Yatının ihalelerinin zamanında yapılama
makta olması, işlerin uzamasına, zaman, para, 
malzeme zayiatına sebebiyet vermektedir, 

Keza çimento gibi temel malzemelerin zama
nında teinin edilememesi, yatırım işlerine sekte 
vurmuştur. 
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. Bütün bunlar, inkâr olunması güç mahzur

lar doğurmuştur. 
Karayolları : 
Karayolları ulaştırması, kısmen bu umum 

müdürlüğe, kısmen Ulaştırma Bakanlığına ve 
kısmen de belediyelere bağlıdır, işin İm şekil
de dağıtılması ise başarıları gölgelemektedir. 
Karayollarında iyi ve mükemmel bir standart 
elde edebilmek için 30 milyar liraya ihtiyaeoldu-
ğu bir realitedir. Yılda 100 milyon lira ayırı
yoruz. 30 sene lâzım (tamirler ve yeni ihtiyaç 
hariç) 1947 den beri mütevazı bütçelere rağmen 
bu umum müdürlük müspet hizmetler ve iyi 
eserler vermiştir. Bunlarla beraber bâzı aksak
lar da vardır, onları arz edeceğim. 

Kö}7- yolları plânlaması gereğince vilâyetlere 
yapılması icaberlen Bakanlık yardımı tam ola
rak temin edilememekte, plân tahakkuk etme
mekte, binnetice bir yılda yapılması gereken 
yolların mühim kısmı diğer senelere intikal et
tirilmektedir. 5 Yıllık Plânın Karayolları ve 
Devlet Su İşleri bölümünde iyi hazırlanmamış 
olduğu artık kesin olarak anlaşılmıştır. 1964 se
nesindeki tahsisat 1963 e nazaran 10 milyon lira 
azdır, ihtiyaç mı azalmıştır, bilâkis artmıştır. 

Arkadaşlar, yol için illere gönderilen para
lar, maalesef zamanında gönderilememekte ve 
bu yüzden işçi yevmiyeelri ödenemediği gibi, son 
anda gönderilen taksit hareanamamaktadır. Öde
neklerin % 50 sinin Nisana kadar gitmesi zaru
ridir. Aksi halde programı, plânı tatbik etmek, 
iş yapmak mümkün değildir. 1963 yılı bu cihet
ten başarısız bir yıl olmuştur. 

tstimlâk meselelerinin geciktirilmesi vatan
daşların İstıraplarına sebebiyet vermektedir. Va
tandaş trafiği, yolun nereden geçeceğini bilme
diği müddetçe elbetteki inşaat ve tesisleri yapa
mamaktadır. 

Devlet Su İşleri : 
1954 de kurulan bu teşkilât da memleket ça

pında müspet işler yapmıştır. Ancak gitgide 
büyüven hizmetleri, artan ihtiyaçları karşılı-
yabilmek için yeni teşkilât kanunu su hakları gi
bi mevzuata ihtiyaç, duyulmuştur. Teknik per
sonel adedi, ise yetersizdir. Bu onun müdürlü
ğün, erozyona mâni olma ve sulama işlerinde 
Ziraat Vekâletiyle koordine çalışmasını takdirle 
karşılıyorum. Arkadaşlar, binlerce köyümüz 
su gibi aziz eserleri bekliyorlar. Burada Sayın 
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Bakandan özel bir iki sorum olacaktır. 

Türkiye'de kaç tip ve marka su moto - pom-
pu kullanılmaktadır? Yerli imalât yeterli mi
dir? Yeterli ise buna rağmen ithalât yapılmakta 
mıdır? 

Bakanlığın bir noktada nazarı dikkatini çe
kiyorum. ihaleler çok kısılıyor. Neticede tabi-
atiyle iyi olmuyor. Birçok ahlâklı ehliyetli mü-
taalıhit başka sahalara yönelmektedir. Geniş 
bir makina ve teçhizata malik hususi sektör da
ğılmaktadır. Bu konudaki görüşünüz nedir? 
Hepinize hürmetler selâmlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ilyas Kılıç yerlerini Sa
yın Bahtiyar Vural'a verdiler. 

Buyurun Sayın Bahtiyar Vural. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

1964 malî yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçe
si üzerinde mâruzâtta bulunacağım. Bu müna
sebetle evvelâ 1963 yılında kendilerine verilen 
bütçe ödeneklerini % ^ oranında yerine harca
masını ve böylece o yılın programını hemen he
men tamamen tahakkuk ettirmesini başarmış bu
lunan Sayın Bakanı, sorumlu genel müdür ve 
daire başkanlarını ve bilhassa Yapı ve İmar Da
iresi Başkanını ve teknik elemanlarını huzuru
nuzda candan tebrik eder ve 1964 bütçesinde ya
tırım harcamalarında aynı başarılı eserleri halka 
kazandırmalarını temenni ederim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bendeniz konuşmamda bütçe tümünün an

cak bâzı önemli gördüğüm noktalarına değin
mekle; yetineceğim. Maksadım hem kıymetli vak-
tizini israf etmemek ve iheim de bir inşaat yüksek 
mülhendisi olarak nâçiz iıhtısasım içinde muhte
rem Bakanlığa acizane bir hizmette bulunabil
mek ümididir. 

Şimdi sıra ile bunları arz ediyorum. 

1. Teknik eleman konusu : 
Bence her işte genç elemanlar tecrübelilerle 

takviye edilmelidir. 

2. Tlev il bölgesinde valilerin teknik eleman
dan istifade yetkileri olmalıdır. 

3. Doğu'da inşaat mevsimi kısa olduğundan 
demir ve çimento gibi inşaat malzemesinde fab
rikalar öncelikle Doğu'nun ihtiyacım vermeli-, 
dir. 
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1. Jtj.ıya.atııı yapını tarzlarında malzemenin 

seçimini il bayındırlık müdürlüklerine bırak
malıdır. 

5. Genel şartnameye göre her mütaahhidin 
şantiyesinde! bir mühendisin bulundurulması 
kaydı mevcuttur. Teknik elemanın kifayetsizli
ği yüzünden buna hemen hemen imkân yoktur. 
Bilhassa ihale bedeli 500 000 liradan aşağı olan 
işlerde aynı bölgede valiliğin izniyle bir teknik 
eleman birkaç şantiyenin inşaatını üzerine ala
bilmelidir. 

(i. Doğu illerinde inşaat ihaleleri Mayısın 
15 yine ka.dar yapılmış olmalı ve işin mukavele
sinde bitim tarihi Şubat değil kikimin onbeşi 
olarak teshil- edilmelidir. 

7. "Duğu'da inşaat mukaveleleri gelecek yıl
la, ra sâri olarak teshil edilmelidir. 

8. Valilere kesil' bedeli 1 milyon liraya ka
dar olan inşaatla onay yetkisi tanınmalıdır. Bu 
yetki yapılar bölge müdürlüklerinde 5 milyon 
lira olmalıdır. 

!). Mücbir' hallerde valilere mukavele müd
detini uzatma, yetkisi verilmelidir 

10. Bilhassa geri kalmış olan Doğu bölge
lerinin kontrol teşkilât âmirine Bakanlıkça .jeep 
nevinden arazi arabaları tahsis edilmelidir. 

\L Devlet sektöründe 30 ıı mütecaviz in
şaat yaptıran dairelerin plânda da öngörüldüğü 
ve 8 »Şubat .1963 günlü Resmî Gazetenin 54 ncü 
sayfasında yazıldığı üzere, Bayındırlık Bakan
lığı camiası içerisinde tevhidedilmesi işlerin sü
ratle ilerlemesini ve kaliteli olmasını temin ede
ceği gibi Doğu vilâyetlerine de teknik eleman 
bulma imkânını sağlıyaeaktır. Bu suretle 30 ıı 
mütecaviz dairedeki personelin hu daireler ara
sında yer değiştirme hevesleri önlenmiş olacak
tır. Bu hususun temini için Bayındırlık Baka
nının şahsi alâkasiyle Yüce Meclise bir kanun 
teklifi getirmesini bilhassa rica ederim. 

12. Mütaahhit sicillerinin Yapı ve İmar 
Başkanlığında olduğu gibi diğer dairelerde de 
muntazam tutulup bu hususta daireler ve genel 
müdürlükler arasında karşılıklı bilgi teatisi ve 
koordinasyonun sağlanmasını bu sureli e daha 
kaliteli mütaaJıhitlere işvernıc imkânının temini 
bakımından çok önemli bulmaktayım. 

13. Kalkınma plânı yatırımlarında inşaat 
yapılacak olan arsalara ait evrakın ve inşaat 
progrmlarınnı, 5 yıllık kalkınma plânında ön-
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görüldüğü gibi, en geç bir yıl evvelki Ağustos 
ayında Yapı İşleri Reisliğinde bulundurulma
sının teminini Hükümetten istirham ederim. 

S ayı n arkad aşlarım; 
Kıymetli meslektaşlarımın 1964 malî yılında 

da aynı muvaffakiyeti göstereceklerine emin ola
rak konuşmamı bitiriyorum. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çilesiz. 
MUSTAFA KEMAL ÇÎLESÎZ (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlar; 1963 bütçe yılı, bayındır
lık çalışmaları bakımından, bâzı illerimizde, arzu 
edildiği kadar verimli olmamıştır ve hattâ bâzı 
yerlerde, hiç verimli olmamıştır. 

Bütçe kabul edilip tatbikata geçildikten son
ra, illerde ne gibi hizmetler yapılacağı, Bayındır
lık Bakanlığına bağlı, Umum Müdürlükler tara
fından t esbid edilerek Bakana bildirilir. Bakan 
da, imzası altında bunları, liste halinde milletve
killerine ve Senatörlei'e tebliğ eder. Göğsünü?ü 
gere gere, köylü veya şehirli vatandaşlara, bu lis
teleri gösterir, onları sevindirirsiniz. Köylü para 
ve işçi yardımına da hazırdır. Fakat, içme sula
rı ve yolları, plâna bağlanmış bulunan köylere, 
bütçe tatbikatı yılı içinde bir teknik adam dahi 
uğramaz ve yıllar yılları takibeder. 

Köylüler gelir size müracaat ederler. Hani 
sizin plânınız vardı. Bu sene yolumuz veya su
yumuz yapılacaktı derler. Yüzünüz kızarır ve 
bir cevap bulamazsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, köylü plân fikrini ta
mamen benimsemiştir. Fakat, plânın tatbikatırı-
daki aksaklıkları gördükçe, buna inanmaz bir du
ruma düşmektedir. 

Bugün Bayındırlık Bakanlığı yapan değerli 
hemşeriıniz Sayın Arif Hikmet Onat, kendisin
den evvelki Sayın Bakanın imzasiyle verilen ve 
Ordu'ya taallûk eden köy içme suları ve köy plâ
nının nasıl tatbik edildiğini bilir. Bunun ıstıra
bını da çekmiştir. Eski Sayın Bakanın plânı, vi
lâyetinde nasıl tatbik olunmuşsa, bizim vilâyet
lerimizde tatbikat aynıdır. Değerli Vekil Gi
resun'a komşu vilâyetten olduğu için Giresun'un 
ahvalini de pek iyi bilir. 

Biz edebiyatla, lâfla vakit geçirilmesini iste
miyoruz. İhtiyaçları plâna alınmamış köylüye, sı
rasını bekle diyebiliyomz. Fakat, sırası gelmiş 
ve sıraya alınmış köylerin,' ihtiyaçlarının zama
nında görülmesini istiyoruz, 
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Köy yolları ve köy içme suları için, illere ay

rılan paraların nerelere ve ne suretle sarf edildi-
. ğini murakabe eden bir teşkilât bulunmamasını, 

aksaklıkların meydana gelmesinde mühim bir fak
tör telâkki ediyorum. Diyeceksiniz ki; valiler bu
nu yaparlar. Fakat, teknik arıza, teknik imkân
sızlık, teknik mahrumiyet gibi, valilerin de cevap 
veremiyeceği mazeretlerin, doğru olup olmadığını, 
teknik eleman vasıtasiyle, meydana çıkarılması lâ-
z un geldiği ne inanıyoruz. 

Kaldı ki, bâzı valilerin plân tatbikatında tam 
bir randımanla çalıştıklarını kabul el inek de 
güçtür. Zira, valiler arasında, vilâyeti çevresinde
ki ilçelerin ihtiyaçlarını, mahalline giderek tes-
bit etıniyen, yol bakımından mahrumiyet içinde 
bulunan ilçelere, hattâ uğramıyan valiler vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Bayındırlık hizmetle
rinin, bölgem köylerine, taallûk eden kısmı bakı
mından, 1963 yılını heder olmuş bir yıl telâkki 
ediyorum. 

Plânın bütünlüğünü bozacak her türlü talep
lerden sakınmaktayız. Gittiğimiz yerlerde, köyler
de bunu vatandaşlara telkin ediyoruz. Fakat, 
kendi elleriyle yaptıkları plânları tahakkuk ettir
melerini Bakanlardan beklemek hakkımızdır. 

1964 yılında, nasıl bir tatbikatla karşılaşaca
ğımızı merakla takibedeeeğim. 

Köy yolları yapımı bakımından, Köy İşleri 
Bakanlığı ile, iş birliği yapılarak, sosyal ve eko
nomik bakımından hangi köylere öncelik tanına
cağının tesbit edilmesinde fayda olacağı konusun-
d ayını. 

Her halde, sosyal hayatımızın büyük bir saha
sını işgal eden, köylerimizin yol, su, okul ve hat
tâ elektrik gibi medeni ihtiyaçlarının temin ve 
tatmini sosyal adalet prensiplerine de uygun dü
şer. 

Asırlardan beri, ihmale uğramış bulunan köy
lerimizin, kalkınması uğrunda, Bayındırlık Ba
kanlığına düşen görev yönünden, köyü ve köylü
yü, çok yakından bilen ve bir köy çocuğu olan, 
Sayın Bayındırlık Bakanımızın imkânları dâhi
linde, başarılı sonuçlar alacağından, ümitli oldu
ğumu arz eder, hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Bilgen. 

SÜLEYMAN BİLGEN (Edirne) — Sayın 
Başkan, Sayın arkadaşlarım, tenkidlerimi ka
rayolları üzerinde teksif edeceğim. 
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Devlet Karayolları Teşkilâtının faaliyetinden 

top yekûn olarak memnun - olmadığımı sözümün 
başında belirtmek: isterim. 

Güç ve kuvvetine ve kendisine sağlanan im
kânların vüsatine rağmen, bu teşkilât bir atale
tin içindedir. Bölgem olan Trakyadan Karayolu 
lamım faaliyeti yürekler acısıdır. Yeni yapımı 
bir tarafa bırakalım, tamir cihetine dahi gidil
memekte veya tâbir caizse yasak savma bakımın
dan yollar yapılmaktadır. 

Turistik haritalarda 1 nci sınıf yol adı ile ge
çen meşhur Londra asfaltı sadece haritada, bir 
yol ve asfalttır. Bu, hendek derecesine varan 
çukurlarla dolu toz deryası yoldan senede yüz-
binlerce turist geçer. Nice turislerin Kapıkule'
den girdikten sonra 10 Km. gidip sonra tekrar 
geriye döndüklerini mütaaddit defalar müşahede 
etmiş bir arkadaşınızım. Turizm, dâvası yol de
mektedir ve bununla başlar. 

İstenildiği kadar memleket içi tedbirler ala
lım.- Girişte turisti memnun edemezsek, ona as
gari üzerinden şikayetsiz geçebileceği bir yol 
temin edemezsek bu yolda söylenenler lâfı gü
zafta kalır. 

Lüleburgaz'da bir I amir şefliği olmasına rağ
men turistik ehemmiyeti haiz Trakya yolları için 
muvakkat bir bölge tesisi elzemdir. Zira İstanbul 
Güzelyalı'dan idare edilen bir sistemle ve vazi
fesini hiçbir zaman yapamadığına kaani olduğum 
Lüleburgaz Kısım Şefliği ve bu dâvanın hal yo
luna gireceğine inanmıyorum. 

Geçen yıl programda olan Havsa, Kapıkule 
hudut yolunun ancak bu yıl tamamlanabileceği 
söylenmektedir. Neden bir sene tehire uğradığı
nı öğrenmek istiyorum. İpsala giriş kapısını İs
tanbul'a bağlıya n yolun, bilhassa Tekirdağ - Ke
şan - ipsala kısmı tamamlanmadan açıldığından, 
hele kışın geçilemez bir durum arz ettiğinden 
Yunan kısmından şikâyetçiyiz, tamamlanmış 
yoldan gelen bir turistin hududumuzu geçince 
'karşılaştığı sukutuhayali tahmin edebilirsiniz. 

Lâftan çok icraat prensibinin bu Umum Mü
dürlüğe de artık girmesini rica ediyorum. Mü
hendislerimizin haritalarını artık merkezden de
ğil de mahalline giderek yapmaların] istirham 
ediyorum. 

Arkadaşlar; sahalı saat 9 da bakım merkezin
den hareket eden bir yol aracı mahalline gidin
ceye kadar 1 - 2 saat geçer. Mahalline gidince 
bir saat çalışır, öğle olur, iki saat tatil verir, 
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2,5 saat çalışır ve günlük mesaisi sona erer. 
Bakım merkezine düner ve oturulur karşılıklı 
raporlar tanzim edilir. Günlük başarılı mesai 
bitmiştir ve böylece yollarımız yapılma yolunda
dır. 

Geçen yıl Trakya'da can kaybına sebebolan 
amansız kış günlerinde Devlet yollarının açılma
sı konusunda Karayollarının gösterdiği ilgisizlik 
ve atalet teessüfe şayandır. Eğer mahallî askerî 
kuvvetler alâka göstermese idi kayıplar birkaç 
misli artacaktı. 

Kısa olarak sıralıyabildiğim hususlar hakkın
da Sayın Bakandan alâka rica ediyor ve bu yön
de bir hamle .<temeımi ediyorum. Saygılarımı »su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Üniveris^teler bütçelerine oyunu 
kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kul-
3 ansınlar. 

Bayındırlık Bakanı Sayın Arif Hikmet Onat, 
buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANİ ARİF HİKMET 
ONAT (Ordu) — Sayın Başkan, aziz arkadaş
larım, gerek partileri adına gerek şahısları adı
na konuşan ve kıymetli tenkidi erde bulunan ar
kadaşlarımız, önümüzdeki çalışma yılında bu 
değerli tenkidlerini kendimize rehber telâkki ede
ceğimizden emin bulunmalarını peşinen arz et
mek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, Bayın
dırlık Bakanlığına bağlı bulunan Devlet Su İş
leri, yeni kurulmuş olan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına bağlanmıştır. Bu itibarla, 
Devlet Su işlerine ait tenkid ve temennilerinize 
genç Bakan arkadaşım arzı cevap edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılan tenkid ve 
temennileri ikiye ayırıyorum. Umumi mahiyette 
«lanlar veyahut müşterek tellâkla edilebilenleri 
bir kalemde cevaplandıracağım, galisi ve mahal
lî olanları ise mümkün mertebe cevaplandırma
ya çalışacağını. Unutmuş olduğum noktalar olur
sa: arkadaşlarım ikaz buyururlar, zamandan ta-
Marruf maksadi.yle, yazılı olarak kendilerine ce
vaplarımı arz ederim, 

Umumi olarak, Bayındırlık Bakanlığının 1963 
yılı içindeki bütçesinde, plânda ve programda 
derpiş edilen yatırımları tahakkuk ettiremediği 
yolunda bir iddia değilse bile, bir zehap var
dır. Bu, peşinen şunu arz edeyim ki, katiyen 
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varit değildir. Şimdi arz edeceğim rakamlar böy
le bir zehabın yersizliğini ispat edecektir. 

Yapı ve imar işleri : Program ve tahsisata gö
re iha le ;% 99,60 dır. 

Fiziki yatırını : % 80 dir. Tahsisata göre sar
fiyat % 9:5 tür. 

Hava meydanları: Tahsisat harcamaları % 99 
fizikî yatırımlar keza % 99 dur. NATO'ya yapı
lan işler bunun haricindedir. Bilirsiniz ki, bu 
dairemiz kendisine umumi bütçeyle tevdi edilen 
işin 10 - 12 mislini NATO'ya yapar ve bu bizim 
bütçemizle ilgili değildir. 

Demiryolları ve Limanları : Demiryolları, 
tahsisat göre % 91,5, fizikî yatırımlar da % 91,4 
tür. Limanlar : Tahsisata göre % 94,3 tür. Fizikî 
yatırımları % 93 tür. 

Karayollarını arz ediyorum : Tahsisat harca
maları nisbeti % -tM cliiı*. Nakit ve bono ola
rak fizikî yatırını nisbeti % 97 dir. Görülüyor 
ki, arkadaşlar, plânlı devrenin ilk yılı olması
na, rağmen yatırımlarda, Bayındırlık Bakanlığı 
şu geçirmiş olduğumuz .11 ay içinde kendisine 
mevdu bütçede muhassas tahsisat ölçüsünde ya
tırımları tahakkuk ettirmiştir. Bugüne kadar 
yap il agel en yatırımların daha tatminkâr olması, 
verimli olması elbette ki hepimizin müşterek eme
limizdir. Nitekim hangi partiye nıensubolUrsa ol
sun bütün arkadaşlar bunun üzerinde durmuş
tu ı\ Bendenize de kendilerine can ve gönülden 
katılıyorum. Bunun tedbirlerini almanın yolun
dayız ve peşindeyiz. 

Mukavele ve genel şartnameleri düzeltmek 
istiyoruz. Bunun için hazırlığımız vardır. Tek ta
raflı olmamasına katiyetle dikkat ediyoruz. İl
gili teşekküllerin de mutabakat ve muvafakati
ni aldıktan sonra tatbik mevkiine koyacağımı
zı, zapta geçmek üzere burada arz etmekte fay
da mülâhaza ederim. Mâruzâtın müsaadesi nisbe-
tinde âdemi merkeziyete doğru gitmekteyiz. Na
fıa müdürlüklerini ve bölge yapı imar müdürlük
lerini geçen senelere nazaran, şu önümüzdeki ay
lar içerisinde, salâhiyet bakımından bir hayli 
yetkili kılmıştır. Rakamları şu anda arz ede
cek durumda değilim. Arzu eden arkadaşlara 
bilâhara takdim ederim. Bütçedeki % 7 tasarruf
lar münasebetiyle Yüksek Meclise peşinen şunu 
arz edeyim ki, yatırımlarda pek cüzi, % 1 nis
beti n de dahi olmıyacak ölçüde tenkis yapılmış-
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tır. Bütçedeki % 7 tasarruflar daha ziyade cari 
masraflara veya senesi içinde harcanmasına 
maddeten imkân bıılunmıyan bölümlere tahsis 
edilmiştir. 

Mühendislik ve müşavir firmalardan istifade 
etmek, hakikaten bizim de arzumuz ve emelimiz
dir. önümüzdeki çalışmaları bu yola yöneltece
ğiz. Bendeniz şunu mutlak surette kabul ediyo
rum ki, Bayındırlık Bakanlığı gibi büyük yatı
rım işleriyle ilgili bir Bakanlığın mühendislik 
ve müşavirlik firmalarından vareste kalması, 
yarım kalması demektir. Ancak biz, medeni Garp 
memleketlerinde olduğu gibi, mühendislik ve 
müşavirlik firmalarını da bu konuda yardımcı 
kılarsak, bu işte emektar kılarsak yüzde yüz 
muvaffak olabiliriz. Buna inanıyoruz ve çalışma
larımız da bu yoldadır. 

Karayollarına geçen sene tanınan bonoların 
bu sene de tamıınmaısı hakkında temennilerde bu
lunan arkadaşlarıma teşekkür ederken hemen 
şunu arz edeyim (ki, Yüce Senato ve nıütaakı-
ben Karma Komisyon ve Hükümet de .bu fikre 
katılımıştır, bu bono salâhiyeti verilmesi Yüce 
Meclisçe bu sene içinde kabul edilirse Kar ayol-
lamnın daıha 'büyük ölçüde iş gömmesi sağlaıumış 
alacaktır. Lûtfunuzu 'esirgememenizi hassaten 
istirham ediyorum. 

Sosyal meskenlerde lüksten ziyade ihtiyacın 
nazarı itibara alınmasına önem veriyoruz ve 
bendeniz Bakanlığa geldiğim günden hemen son
ra bu yolda teşkili âtımızla tamim yapmışızdır. 
Hattâ büyük eserlerde dahi gösterişten lüksten 
ziyade ihtiyacın ve kullanılışın öngörülmesini 
istemişizdir. Ama b-u demek değildir iki, büyük, 
abidemsi eserlerimizin eslediğinden de fedakâr
lık edelim. Zaten mühendis ve mimar olanlar 
bilirler ki, büyük mühendis ve mimar odur ki, 
basit ucuz malzeme kullansın, fakat, güzel eser 
meydana getirsin. 

Van - Koifeur yolu; ib5%OTSuaınz ki, ÖENTO 
çerçevesi içinde mütalâa edilmektedir. Bu, yal
nız bizim işimiz değildir. İranlılar da bunumla 
alâkalıdır. Amerikalılar da ilgilidir. Biz etütle
rimizi yaptık, Aımerüka'yıa bildirdik. İran'la 
hemfikriz, bu iş için 13 800 000 dolarlık bir 
kredi mevzuu vardır. Müzakere halindeyiz. Ame
rika'nın bu parayı sağlıyaeağından ümit varız. 
Muhterem sözcü arkadaşımıza bir iki ay içinde 
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iyi haberler vereceğimizi zan ve tahinin ediyo
ruz. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞ-LU (Van) — Çok 
teşekkür ederiz. 

BAYİNDİRLİK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (l>e.vaımla) — Muş - Tatvan yolu bili
yorsunuz ki, ikmal edilmiştir, önümüzdeki ba
llarda işletmeye açılacaktır. 

Nakil vasıtalarının dingil ağırlığı işi halle
dilmiştir. Bundan böyle 'ağır nakil vasıtaları it
hal edilımiyecektir. Aynı zamanda Türkiye'de 
de ağır nakil vasıtaları montajına müsaade ed.il-
'm emektedir. Ama biliyorsunuz, daha evvel gir
miş olanlar vardır, zaten bu vasıtaları işletenler 
•muayyen ölçüde sermayeyi biraraıya getirebile
cek mütevazi 'kimselerdir, bunların bir formül 
dahilinde muayyen yollar üzeninde çalışmaları
na müsaade edilmiştir. Bundan böyle ithal ve 
parça halinde getirilip içeride yapılmasına (mü
saade edilmiyecektir. 

Karayollarının bakımı; konuşmamın başında 
da arz ettim, arkadaşların temas ettiği aynı konu
lara müşterek cevap vermeye çalıştığım için, bi
raz dağınık oluyor, özür dilerim, Karayollarının 
bakımı bundan böyle daha iyi bir şekilde tahak
kuk edecektir. Yüksek Meclisin malûmudur, 
Amerikalılarla anlaştık (AİD) 18 milyon 800 
bin dolarlık bir kredi verdi. Bakım için vasıta
ların siparişini vermek üzereyiz, listeleri hazırla
dık. İnşallah bu vasıtalar önümüzdeki yaz ayla
rında gelmiş olacaktır. Bundan böyle, kardan 
ve diğer tabiî afetlerden çektiğimiz sıkıntılar 
% 80 nisbetinde azaltılmış olacaktır. Gerek Do
ğu ve gerekse İç - Anadolu'da kar yüzünden ka
panan yollar temizlenecek, bu suretle yolların ba
kımları da kolay olacaktır. Takriben 180 milyon 
liralık malzeme, küçümsenecek bir malzeme değil
dir. 

Bir arkadaşımız, müteahhitlerin istihkakları 
zamanında ödenmemiştir, dedi. Ben arkadaşıma 
özür diliyerek arz ediyorum, bütün teşkilât bün
yesinde böyle olmamıştır, yalnız Su İşlerimizde 
maalesef tahsisat kifayetsizliğinden son aylarda 
böyle bir duruma düştük. Fakat bir aktarma ka
nunu sevk ettik, Yüksek Meclisinizden geçti, ka
bul buyurdunuz, bu şekilde Ödemeleri yaptık. 
önümüzdeki yıllarda bir daha böyle bir hal te
kerrür etmiyecektir. 

http://ed.il-
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Bir arkadaşım bizim bütçe münasebetiyle Köy 

işleri Bakanlığına da temas buyurdular. Hemen 
şunu tasrih etmeliyim ki, Köy İşleri Bakanlığı 
sadece köy yolları ile meşgul olacak bir Bakanlık 
değildir. Köy İşleri Bakanlığı Türkiye'de mevcut 
36 bin küsur köyü etüt edecektir. İlmî, teknik, 
zirai ve diğer ceplıelcriyle, tetkik edecektir, yol 
ihtiyacı bakımından da, bütün bu etüdler netice
sinde bizim gibi yapıcı, inşacı dairelere ışık tu
tacaktır. Bu Bakanlığın bize faydalı bir rehber 
olacağına kaani bulunmaktayım. Bu münasebet
le köy yolları hakkında birkaç söz söylemek iste
rim. Görüyoruz ki, bütün hatipler, hangi parti
den olurlarsa olsunlar, içten bir arzu ile köy yol
larının bir an evvel yapılmasını diliyorlar, bu 
yolda birtakım tavsiyelerde bulunuyorlar. Hepsi
ni memnuniyetle kabul ediyorum. Çünkü Hükü
metimizin de hedefi, köy yollarını bir an evvel 
yapmaktır. Ama, dâva çok büyüktür. Scyfi Öz-
türk arkadaşımın dediği gibi, bu kadar büyük 
dâva karşısında, sadece iyi niyetle bu konuyu yü
rütmek, temenni ile halletmek mümkün değildir. 
Yalnız şunu arz etmek isterim ki, bilhassa Millet 
Partisi adına konuşan arkadaşımıza, umumi yol
lar yapılmadan, tâli yolların yapılması, köy yol
larının yapılması bir kıymet ifade etmez. Bu, 
izahtan varestedir. Evvelâ umumi yollar yapılır, 
ondan sonra sıra ile il ve köy yolları bunlara 
raptedilirse daha faydalı olur. Bu bakımdandır 
ki, umumi yollar yıllarca evvel kendine has önem 
ile ele alınmıştır. Bugün köy yollarımız, malî 
imkânlarımız nisbetinde ele alınmıştır. •Sunu Yük
sek Meclise arz etmek isterim ki, önümüzdeki yıl
dan itibaren köy yolları mevzuunda bugüne ka
dar yapılanlardan birkaç misli fazla köy yolu 
yapmak imkânına sahibolacağız. Biliyorsunuz 
ki, vilâyet nafıalarını yeni vasıtalarla teçhiz et
tik. Vilâyet nafıalarının makina gücünü bir, iki 
misli artırdık. Gecen sene köy yolları için Yük
sek Meclis 115 milyon lira ve bilâhara da 40 mil
yon lira bir tahsisat kabul etti. Vilâyet hususi 
idareleri de bütçelerine 24 milyon lira koymuş
tu; 8.milyon da devir almak suretiyle 189 milyon 
lira, köy ve il yolları için tahsisat ayrılmıştı. Bu
nun 60 milyon lirası makinaya sarf edilmiş, geri
ye 129 milyon lira kalmıştı. 1964 yılında, büt
çede, arkadaşlarımız ifade buyurdular, bu iki kı
sımda görülür, tasrih için arz ediyorum, merkez
den, yani umumi bütçeden 126 milyon lira, özel 

24 . 2 . 1964 O : 2 
idareden 35 milyon lira ki, ceman 161 milyon li-

] ra ödenek konmuştur. Bu nakittir. 
Bir arkadaşımın ikaz ettiği gibi, 1964 malî 

yılında, vaktinde derhal mahalline gönderilecek
tir. Üstelik nafıa parkları makina ile, Nafıa Mü
dürlükleri de teknik elemanlarla takviye edilmck-

ı tedir ve edilmek üzeredir. Bu sahadaki ihti-
! yaçlairını, maalmemnuniye, diğerlerine tercihan 

giderilmenin yolundayız. Bu itibarla §unu arz 
edebilirim ki, önümüzdeki yıl bir köy yolları 

I yapımı yılı olacaktır, (inşallah, seslleri.) Bu 
münasebetle ışunu söylemek isterim, tâbir 
caizse, hoşuma da gitmiyor ama, arkadaşlarımız 

I geri kalmış bölgeler, diyorlar, onlara cevaben 
arz 'edeyim, köy yolları konusunda, geri kal
mış olan bölgelere, biz daha çok önem vermek -

I teyiz. O kadar önem vermekteyiz ki... Rakam-
kamları şimdi bulamadım, Doğu'da nisbeten 
küçük sayılabilecek, Bitlis 'gibi, Muş gibi, Ağrı 

| gibi vilâyetlerimize, orta çaptaki vilâyetle
rimiz seviyesinde ve bâzı ahvalde onlardan 

I fazla vasıta vermişizdir. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) — Van 
I dâhil değil, tabiî. 

BAYINDIRLIK. BAKANI ARİF HÜKMET 
j ONAT (Devamla) — Van, sahası geniş olduğu 
! için orta çaptaki vilâyetlerden fazla almıştır. 

^ ŞÜKRÜ KÖSEREİSO&LU (Van) - Teşek-
ı kür ederim. 
I AHMET ZEYDAN (Hakkâri) — Ya Hak-
i kâri?. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
i ONAT (Devamla) —• Hakkâri de aynı beyefen-
l di ; bilhassa geçen günkü tenkidinizden sonra 
ı tetkik ettim, Hakkâri, nisbet itibariyle Ordu, 
j 'Giresun, Rize'den fazla almıştır. Ama memnu -
! nuz; oralara da hizmet etmek, onları da di-
j ger vilâyetlerimizin seviyesine getirmek bizim 

Türk olarak, millet olarak, Hükümet olarak, 
Meclis olarak hepimizin müşterek arzumuz ve 
cmelîmizdir. '(Alkışlar.) 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Eskişe
hir'de bir gerileme vardır. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — O. K. M. Partisi sözcüsü 
arkadaşımız gayet orijinal bir konuya tema's 
etti. Yollar konusunda, imar konusunda bi-

I rikmiş başka güçlerimizden, istifade edile-
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ıııez mi? Bilhassa ilk akla gelen, askerî teşki
lât, Millî Savunmadır. Hakikaten orijinal bir 
fikirdir, üzerinde durmaya, işlenmeye değer. 
Ama bendeniz şu anda sadece Bayındırlık Ba
kanı olarak, bu konuyu cevaplandıracak du
rumda değilim. Kendisine söz veriyorum. Ve
killer Heyetine götüreceğim, orada etüt edi
lir. Hattâ biraz evvel bir arkadaşım bana, 
mahkûlardan da istifade edemez misiniz, diye 
sordular. Bu iki konuyu Vekiller Heyetine 
götüreceğim. İnşallah iyi bir netice alırız. Bir 
arkadaşım, Devlet Karayollarında cari mas
rafların fazlalığından bahds buyurdular. Der
hal tashih etmek isterim. O da bütçe formü
lünden geliyor, orada görülen 200 milyon lira
nın sadece 37 milyon lirası cari masraflar 
içindir, 163 milyon lirası bakım masraflarıdır. 
Arkadaşımızın dediği gibi cari masraflar ye
dide bir. değil, yirmibirde birdir. Tashih ve 
tasrih ederim. 

Yine köy yolları hususunda şunu da arz et
mek isterim ki, halkın emeğinin bu ça
lışmalara katılmasının büyük rolü vardır ve 
bu imece usulü sadece bize mahsus bir usul 
değildir ve yeni de değildir. Bunu başka mem
leketler de daha evvel tatbik etmişlerdir. Bi
zim, zannedersem 422 sayılı Köy Kanunumuz
da yeri vardır. Kararname de bu kanuna da
yanılarak çıkarılmıştır. Ama bu arada şunu 
arz etmek isterim, bir köy ve bir köy grupu 
düşününüz ki, maddi imkânları müsait değil
dir, yolunun yapılması için köylünün kendi 
arasında para toplaması ve bir hesaba ya
tırması gibi bir husus katiyen mevzııubahis 
değildir. Biz illere ve nafıa müdürlüklerine yap
tığımız tamimde bu hususu belirtmişizdir, tat
bikat da bugüne kadar böyle olmuştur, bundan 
sonra da böyle olacaktır. Yani kısır olan, imkân
ları mahdudolan fakat diğer şartları müsa-
idolan köylerimize, köy /gruplarımıza yol ya
pacağız ve yol yapmaya devam edeceğiz. 

Karayolları için konulan tahsisat 5 yıllık 
Plâna muvazi ve mutabıktır. Ama, bunu açıkla
makta .fayda vardır, bizim plânımı/, vaktiyle ya
pılmış ve yüksek tasvibinizden geçmiştir, Kara
yollarının faaliyetini diğer, hizmetlerin yanında. 
3 ncü, 4 ncü plânda tutmuş demiyeyim,. bugünkü 
karayoları ağının-bu 5 yıl içinde istihsal imkân
larını, .trafik, imkânlarımızı karşılıyacak uzun-
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luk ve nitelikte telâkki etmiştir. Yol hepimizin 
üzerinde durduğumuz bir mevzu ve konudur, is
tiyoruz ki, oraya daha çok tahsisat konulsun ve 
yollarımızın açılmamış olanları bir an evvel açıl
sın, yapılsın ve halihazırda mevcudolanların da 
standartları yükseltilsin. 

Konuşmamın başında Bayındırlık Bakanlığı
nın kendisine mevdu yatırımları 11 ay içinde 
tahakkuk ettirdiğini arz etmiştim. Adalet Par
tisi Sözcüsü arkadaşım, haklı olarak bir çimen
to darlığı geçirdiğimizden bahsetti. Ama şunu da 
takdir ederler ki, dışarıdan çimento getirilmiş, 
ilk aylarda, hissedilen sıkıntı bertaraf edilmiştir. 
Biz şuna kaniyiz ve salâhiyetle ifade edeyim ki, 
önümüzdeki yıl, ne çimento, ne demir, ne tahta 
ve ne de cam gibi malzeme sıkıntısı olmıyaeak-
tır. 

Bundan başka, şunu da arz etmeliyim ki, Ya
pı İmar Dairemiz, arkadaşımızın buyurduğu gi
bi, mükemmel bir şekilde projeleri yapılmış, ya
tırımlarının yüzde 80 ni, önümüzdeki malî yılın 
ilk iki ayı içinde ihale edecektir. Geçen sene bir 
tatbikat imkânı bulamamıştık. Tâbiri caizse ha
zırlıksızdık. Bu sene, biraz evvel arkadaşlarımın 
burada konuşurken belirttikleri gibi; mevzuları, 
mevkileri, yerleri ve şekilleri belli olduğu için 
biz vakit kaybetmeden, kış aylarını plân ve pro
jeleri hazırlamakla geçirdik, bir kısmını İstan
bul'da, bir kısmını Ankara'da hazırladık, arz et
tiğim gibi, malî yılın ilk iki ayı içinde yüzde 80 
ni ilân etmiş, ihale etmiş olacağız. 

Kadri Eroğan arkadaşımız, fen heyetleri bir
leşti rilm elidir, dediler. Hakikaten mühim bir 
konudur, üzerinde Hükümet olarak duruyoruz, 
etüdlerinıiz ilerlemiştir. En iyi şekli bulmaya 
çalışacağız. Ama şunu da hemen arz etmek iste
rim ki, konu zannedildiği gibi, pek de kolay de
ğildir. Her daireye göre, her müesseseye göre 
hususiyetleri olan bir konudur. İyi neticeye va
rabilmek için çok esaslı etüde muhtaçtır. Bunu 
diğer dairelerle birlikte etüt ediyoruz. 

Kadri Eroğan arkadaşım, ihaleler mevzuun
da avan projeden, hazır projeden, kısa süreli 
projeden, bahsettiler. Kendisiyle tanıamiyl.o 
henıfikirim, iştirak ediyoruz. Bunlar böyle poli
tik mevzular yapılacak konular değildir, teknik 
konulardır. Bu tavsiyeleri, biz de hissediyoruz, 
duyuyoruz.ve bunların en mükemmel.şeklini ala
bilmesi için, en mükemmel hale gelebilmesi için, 
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çalışmalarımız vardır. Arkadaşımın müsterih ve 
emin olmasını hassaten rica ederim. 

Kontrol konusu da aynıdır. Yalnız nafıa mü
dürlükleri mevzuunda şunu arz edeyim ki, 67 
vilâyetimizden benim bildiğim sadece dördü 
münhaldir. Diğerlerinin nafıa müdürleri vardır. 
Ama kifayet hususunda münakaşaya girmek is
temem. Yalnız arkadaşlarıma şunu söyliyeyim 
ki, nafıa müdürlerinin de maddi yönden tatmin 
edilmeleri için, diğer bölge müdürleri, yahut o 
camia içinde çalışan diğer mühendisler seviyesin
de malî imkânlara kavuşturulması için bâzı ted
birleri almış bulunuyoruz, önümüzdeki Marttan 
itibaren bu tedbirleri tatbik edeceğiz. Nafıa mü
dürlüklerini daha cazip bir hale getirmeye çalışa
cağız. Ve gelmesi de lâzımdır, arkadaşlar. 

Tahsisatı sağlanmadan inşaat ihalelerine gi
dilmemesi hususu doğrudur. Esasen böyle bir 
şey yoktur. Opera, Millî Eğitini Bakanlığı bina
larının tahsisatı nerede diye arkadaşlarım sor
dular. Cumhuriyet Senatosunda da arz etmiştim, 
bütçede bu konuya tahsisat konumamış gibi gö
züküyorsa da biz tasvibedeceğiniz bütçede Mil
lî Eğitim binası, opera binası ve hattâ İzmir'de
ki Ege Üniversitesi inşaatının bir kısmı için tah
sisat bulacağız. Biliyorsunuz ki, ihalelerde bir 
tasarruf yapılır. Bu tasarruf şimdiye kadar tat
bikatla elle tutulur hale gelmiştir. Asgari % 10 
kabul edilebilir. 800 milyon liralık tahsisattan 
demek ki, 30 milyonluk bir ihale tasarrufu elde 
edilebilecektir. Şimdi, gerek opera binası ve ge
rekse Millî Eğitim Bakanlığı binalarının ihale
leri yapılmıştır. Onlara devam edilecektir. Ve 
biz toplu olarak aldığımız 300 milyon liranın 
ihale tasarruflarına güvenerek, ihale tasarrufla
rını karşılık göstermek suretiyle bunu kullana
bileceğiz. Bu bakımdan arkadaşlarımı temin ede
rim, Senotada da beyan ettim, İstanbul Opera 
binasında gelecek sene 10 milyon liralık inşaat 
düşünüyoruz, Millî Eğitim. Bakanlık binası in
şaatı ve diğer müesseselerimizde de bu 30 - 40 
milyonu bulacak. Asgari 30 milyondur. Azıcık 
mühendislik yahut mütaahhitlik yapan her ar
kadaşımız bilir, bu mümkündür. Tahsisat glo
baldir, içinden alıp kullanabilirsiniz. İhaleler 
zhten yapılmıştır. Yeni bir ihale mevzuu değil
dir. Mütaahhitlere mevdudur. Bu paradan kul
lanmak suretiyle bu işlerimizi de görmüş olaca-
ğız. 

Mühim bir konu da, yine Kadri Eroğan ar
kadaşımız temas buyurdular, stabilize yol mese
lesidir. 

Şimdi gönül ister ki, bütün yollarımız parke 
olsun, yahut beton kaplama olsun. Stabilize yo
la gidişimizin başlıca sebebi, biliyorsunuz ki, ma
lî imkânsızlıklarımızdır, memleketin iktisadi, 
malî, ticari durumudur. Stabilize yol hem hızlı 
yapılır, hem de az para ile çok yol yapılır. Ama 
bunu bir an evvel kaplamak da elbette lâzımdır, 
hedefimiz olmak gerekir. Yollarımız stabilize 
mi olsun, beton mu olsun veyahut başka bir sis
tem içinde mi olsun?, Bu bir teknik konudur, 
akademik konudur, bunun münakaşası yeri bura
sı değildir. Ama arkadaşım bir fikir ilham etmiş
tir, bunu not ettim. Etüt ettireceğim, şartlarımıza 
göre orijinal tarafları neresidir? O etüdün bir nüs
hasını da, söz veriyorum, arkadaşıma takdim ede 
rim. 

Bâzı arkadaşlarımız da tenkidlerinde, ileri 
gittiler demiyeyiın, ama çok insafsız olarak, 
Karayolları hiçbir şey yapmadı, olduğu yerde 
oturdu, gibi beyanlarda bulundular. Ben şuna 
hamlediyorum, belki arkadaşımızın o muhitin 
dar bölgesi içerisinde gönlünün istediği, arzuya 
şayan şekilde karayolları cevap verememiştir. 
Bu hissî tesirin altında konuşmuşlardır. Ama, 
arkadaşım haksızdır, demiyorum, buraya dik
kat ediniz, derdine en kısa zamanda deva ol
mak bizim vazifemizdir, buna gayret etmeye 
çalışacağız. 

İstanbul'daki köprü mevzuuna gelince; bili
yorsunuz ki, bizim plânımızda İstanbul köprü
sü yoktur. Ama mevzuu bir kenara itmiş deği
liz, üzerinde işliyoruz. Bu münaseebtle kısaca 
şunu söyliyeyim; İstanbul köprüsü etüdlerimi-
ze göre 400 milyon liralık bir iştir. Fakat, köp
rünün Avrupa tarafından Asya'ya, Asya tara
fından karşı tarafa geliş ve gidiş kısımları da 
beraber mütalâa edilirse, Halic'e de bir köprü 
yapmak lâzımdır. Bunun için 1,5 milyar liraya 
ihtiyaç vardır. Yani İstanbul köprüsü dediği
miz zaman, köprü geliş - gidiş, giriş - çıkış yol
ları dâhil, 1,5 milyar lira istemektedir. Şimdi 
başka bir noktaî nazar daha vardır. Derler ki, 
bu köprü Boğazın güzelliğini de biraz götüre
bilir. Onun için köprü değil de neden bir tünel 
düşünülmez. Bu sual varittir. Muhittin Bev ar
kadaşımız daha iyi bilirler, kendilerine iştirak 
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ederim. Hattâ ben Boğazı üzerine gerilmiş, bir 
taraftan karşı tarafa elektrik nakleden havai 
hattının dahi, Boğazın güzelliğini bozması ba
kımından, kaldırılması taraftarıyım. Enerji 
kablo ile suyun altından geçirilmelidir. Boğazın 
iki taraflı güzelliğini gözünüzün önüne getiri
niz, görüş ufuklarını kapatacaksınız. 

Efendim, San Fransisko köprüsü böyledir, 
denebilir. Oranın sahası geniştir, uzunluğu var. 
Bunlar uzun boylu münakaşa mevzuu olabilir. 
Esas arz etmek istediğim şudur; bu konuyu 
rafa atmış değilizdir. Temaslarımız vardır, 
Amerika'dan bâzı teklifler alıyoruz. Meselâ fa
lan müşavir firma, mutabakata varabilirseniz 
belki size malî imkânlar da sağlar, diye birta
kım teklifler geliyor. Muhabere halindeyiz. Ama 
bir Van - Kot art yolu gibi bir durumda değil
dir, haddizatında plânda da mevcut değildir. 
Bir Keban Barajı durumunda değildir. Keban 
Barajına karşı finansman temini bakımından 
Avrupa'da, Amerika'da büyük bir arzu vardır. 
Ama bu köprü işi konu böyle değildir. Bu köp

rü işini de rafa koymuş değiliz, üzerinde duru
yoruz. imkân buldukça etütlerimizi genişletme
ye çalışıyoruz. 

Hasan Tahsin Uzun arkadaşımız Karayolları 
ile Demiryollarının rekabetinden bahsettiler. Bu 
da bize has bir konu değildir, dünyanın her ta
rafından demiryolları ile karayolları arasında 
bir rekabet vardır. Ve bu her gün biraz daha 
karayollarının lehine gelişmektedir. Şu anda 
rakamlar elimde yoktur ama, Avrupa'da, bil
hassa italya'da daha çok gelişmiştir, ingiltere'
de bu rekabet daha azdır. Amerika'da, ingilte
re'de daha çok demiryolundan istifade edilmek
tedir. Fransa'da, İtalya'ya nazaran demiryolla
rından daha çok istifade edilmektedir. Rusya'
da da daha çok, demiryolundan istifade edil
mektedir. 

Son yıllarda karayollarının yapımı ile bu re
kabet artmıştır, özel sektör karayollarında nak
liyat işine rağbet etmiştir. Ama özel sektör ka
rayollarından bu ölçüde istifade ediyor diye, 
yollarımızın bir kısmını, Amerika'da olduğu 
gibi paralı geçit haline getirecek durumda de
ğiliz. Bunu bilhassa tasrih etmek isterim. Sena
toda da söylemiştim, yanlış anlamışlar. Buna 
maddeten imkân yoktur, arkadaşlar. Tahsilda
rın birirîi yolun bir tarafına, diğerini yolun bir 

tarafına koy, yoldan geçecek vasıtalardan ücret 
al. Vatandaşlardan fakir olanlar da vardır, bir 
vsıtası vardır. Fakir de geçecektir. Hem bu usu
lün getireceği varidat belli de değildir, inşallah 
ilerde Ankara - istanbul yoluna muvazi daha 
güzel bir yol daha yapılır, istersen buradan pa
ra ile, istersen eski yoldan bedava git, diye va
sıta sahibine bir tercih hakkı tanırsınız. Bu se
viyeye geldiğimiz zaman bu işler düşünülebilir. 
Ama şimdiden sadece istanbul, Ankara yolumuz 
iyicedir, diye hemen para almak cihetine git
mek, İni yolun emeğini bile korumaz. Biz bu 
kanaatteyiz. Sadi Bin ay arkadaşımızın ve diğer 
arkadaşlarımızın temas buyurdukları bir mev
zu da bu teşkilâtta tasarruf yapılması hususu
dur. Bu hedefimizdir. Müşterek mesai yapan 
müesseseleri birleştirmek yolundayız. Tamirha
neleri, atelyeleriınizi merkezde ve taşrada bir
leştiriyoruz. Hattâ, nafıa atelyelerinin dahi ge-
nişletilmemesi ancak basit tamir işleriyle meş
gul olunmaları, diğer hizmetlerinin karayolları 
atelyelerinde görülmeleri hususunda hazırlıkla
rımız vardır. Ve bunları pek kısa zamanda ta
hakkuk ettireceğiz. Buna muvazi olarak Yüce 
Meclise şunu arz etmek isterim ki, burada, mer
kezde Ankara'da Devlet Karayolları, Yapı imar 
Dairesi, Demiryolları, Hava Meydanları ve di
ğer tesislerimizin bütün araştırma ve. malzeme 
lâboratuvarlarmı birleştirerek, belki de yakın 
Şarkın en ileri ve en verimli bir yapı ve malze
me lâboratuvarını meydana getireceğiz. Çekir
deği vardır, halen faaliyet halindedir. Karayol
larının yaptırmakta olduğu inşaatı hızlandıra
cağız. Bina ikmal edilince bunları bir elde top
lamak suretiyle, belki de hususi müesseselerin 
de istifade edebileceği, çimento tahlili, demir, 
kereste ve saire... Hususi sektörün de istifade 
edebileceği büyük bir lâboratuvar haline getire
ceğiz. 

BAŞKAN - - Tamam mı Sayın Onat?... 
BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HlKMET 

ONAT (Devamla) —Efendim, arkadaşlarımız 
müsaade ederlerse, benim, için tamam. 

Sayın Oğuzdemir Tüzün arkadaşımız Yap-
rakhisar köprüsünden yana yakıla bahis buyur
dular. Arkadaşıma hak veririm. Konunun üze
rindeyiz. Pek yakında, şöyle 10 - 15 gün içinde 
ilân verip ihaleye çıkaracağız. Muhittin Bey şu 
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Oekek işinden bahsetti. Kendileri müsterih ol
sunlar. Bundan sarfınazar edilmiş, o, hakikaten 
İstanbul'un güzelliğini bozar. Arkadaşlarımın 
temennilerini not ettim, bende var. Kendilerine 
yazılı olarak takdim edeyim'. Vakitten kazana
lım. Bahtiyar Vural .arkadaşımızın sualine de 
yazdı olarak cevap vereceğim. Bunu kendisi ka
bul etti. 

Şimdi arkadaşlarımın tevcih buyuraeakla.rı 
su ali eri b eki i yo rn m. 

BAŞKAN —• Buyurun Huy m Akeal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Efen

dim, benim sualimin bir tanesi Bakanın vermiş 
olduğu yatırım nisbetlerine ait rakamlar üzeri
nedir. Yatırım nisbetlerine ait rakamlar tahsi
satı tecavüz ediyor. Ekseri işlerimiz de ihale 
bedelinin yüzde 20 sini tecavüz ettiğine göre 
1963 programı fiilî iş olarak ne nisbette gerçek
leştirilmiştir? Bu birinci sualim. İkincisini .so
rayım mı efendim, yoksa 

BAŞKAN — Soruların biraz kısa ve bir ce
vapla açıklanacak şekilde olmasını arkadaşlar
dan rica ederiz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HÎKMFT 
ONAT (Devamla) — Birinci sorunuzu pek iyi 
anhyamadım, lütfen şöyle bir tavzih edin. Ar
kadaşım derler ki; ihaleleri yaptık.... 

EROL YILMAZ AKOAL (Rize) — Tekrar 
edeyim. 

BAYIN DİRLİK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Ben anlıyabildiğimi izah 
edeyim. Mamafih buyurun efendim. 

EROL YILMAZ AKCAL (Rize) — İhale be
deli muayyen. Siz ihale bedelini sarf etmiş ol
makla işin gerçekleşmiş olduğunu kabul ediyor
sunuz. Ancak, ekseri işler % 20 yi tecavüz edi
yor. O halde yapılan sarfiyatla iş gerçekleşme
miş oluyor. Fiilen iş olarak gerçekleşen nisbet 
üzerine hesap yapılmış mıdır? Yapılmışsa 196T!-
programındadm nisbet nedir? 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Şimdi efendim, bahsetti
ğiniz % 20 şudur. İhaleyi yaparsınız, bilfarz 
yüz bin liraya çıkacak. Eğer bu, yüz bin liraya 
çıkmaz daha fazla bir tahsisatı icabettirirse 
idarenin yüzde yirmiye kadar bir artırma salâ
hiyeti vardır. Bu demek değildir ki, her işte 
yüzde yirmi fazla harcama yapılır. Bilmem arz 
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edebiliyor muyum? Yüzde yirmi ilâve idarenin 
salâhiyeti dahilindedir. Şöyle ki, yüz bin lira
lık iş 1.00 bin liraya bitmemiş ise, aynı ihale çer
çevesi içinde kalmak şartiyle, bir yeni ihaleye 
gitmeden idare, yetkisi dâhilinde olan % 20 den 
20 bin liralık munzam bir harcama yapabilir, 
aynı mütaa.hhide verebilir. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) - - Buyur
dukları. husus benim sualimle ilgili değil, benim 
sualimin cevabı değil. 

B AYTNDIRLIK B AKANI ARİV Tl i KMET 
ONAT (Devamla) — Siz bunu sordunuz, ben 
de.... 

EROL YİLMAZ AKOAL (Rize) — 196:5 prog
ramının fiilî iş olarak ne nisbette gerçekleştiril
diğini sordum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF TllKMET 
ONAT (Devamla) — Demin yatırımları arz et
tim. 

KROL YILMAZ AKOAL (Rize) — Şimdi, 
müsaade ederseniz ikinci sualimi soruyorum : 
Beş Yıllık Pânnı icra programlarında istihsal 
bölgesi yollarına hususi bir önem verilmiş oldu
ğu kabul edildiğine göre plânın bu hükmü mu
vacehesinde bu bölge yollarına hususi bir önem 
verdiniz mî? Eğer verdiyseniz bunu rakamlarla, 
izah edebilir misiniz? 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Plân, hususi önem verece
ğiz, diyor. Benden evvelki Bayındırlık Bakanı 
da evet dedi, bâzı tercih sebepleri tanıyacağım, 
dedi. Ben de yeni geldim, şimdi kış ayındayız. 
Yazın bununla meşgul olacağım. 

HİLMİ BAVDITR (ıMuğlıa) — Efendim, 
Aydım, Muğla ve bilhassa Cine yollarının ne za-
ınıan bitirileceği hakkında, ilci sene zarfında 
muhit elif Bayrndırlıık 'Daıkam ı arkadaşlardan ce
vap rica etmiştim. Bugüne kadar kaıtî bir netice' 
'alamadım. Geçenlerde bütçe komaısyonund'a is
ti rlıaım ctmisjtim. Yazılı cevap lutfedileceği va-
dodilımıişti. Maalesef bugüne kadar cevap 'alama
dım. Acaba bu yol 1964 .sonesinde bitecek imi
dir? Halk çok sizi anım aktadır. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
'ONAT (Devamla) — Evet, sizden özür dile
rimi. Senatör [arkadaşların «naillerinsin yazılı ce
vaplarını daha evvel varidim. Biiltçc Kom'i'syo-
nunda ;m illet vekili arkadiaş'larm sordukları su-
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•ailenin cevaplarını arkadaşlar tape etmişler, bu 
sabah ıbir kısmını imza ettim, yarım da diğer kıs
mını imza edeceğim. Za'tıâlinizin emirlerimin 
ide yerine geleceğini arz 'ederdim. 

BAŞKAN — Sayın Rahmi Günay. 
RAHMİ GÜNAY (Sivas) — Sivas vilâyeti

min Karayolları beş bölgeye ayrılmıştır. Kaysc-
rü - ıSaımsun - Traibzon - Elâzığ - Erzurum yol
ları. 'Takdirimize arz ederim, bu beş bölgeye 
'bağlı vilâyette 'Bakanlık bu hizmetİıerin itaımaimı-
nm yapıldığına inanıyor mal 

Çok sayım Bakam, iSivas ve havalisinin müs
takil bir bölge olması hakkında ne düşüncede
dirler, bunu yetkili bir ağızdan dinliyelim ve 
tescil edelim. 

v Sualim. bumdan ibarettir. 
BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 

ONAT (Devamla) — Muhtterom arkadaşıım hak
lıdır. Sivas vilâyeti hakikaten nevi şahsına mün
hasır bir durumdadır. Beş parçaya bölüınımüş-
tür. Konuyu etüt ediyorum, inşallah arkadaşı
mızı önümüzdeki yıl ımeımmun etmeye çalışırım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özmen. 
-HALİL ÖIZMEN (Kırşehir) — Keskin - Ka

man yolu ne oldu? thaılıesi gedikti. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Evvelce ıbir soru müna
sebetiyle de arz etmiştim, işin içime bir teknik 
konu giriyor. Teknisyenlerimiz ihtilâf halinde. 
Bir kısmı diyor iki, Kaman'la yakım geçerse biraz 
meyilli oluyor, işletme masrafları artıyor, di
ğerleri de, uzak geçerse yol düz lolyor, işletme 
masrafları eksiliyor diyorlar, itkisini birleştirip 
müşterek bir hal çaresi (bulmaya çalışıyoruz. 
G'ccikmeısi de bundan ileri geldi. 

Biliyorsunuz mühemdis'lcriımiz insanın kar
şısına hesapla çıkıyorlar. Onun içim bunu etüt 
od ip daha taıtımin edici bir yolu 'arıyoruz. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Bendeniz 
«seçim çevremden soracağını, arkadaşlardan özür 
dilerim. Eskişehir'de yağışlı mevsimlerde Por : 

suk nehri taşmakta aşağı yukarı 50 bini aşan 
nüfus 'suyum tehdidime imânız kalmaktadır. Bu 
Itaşmadar aşağı yukarı her sene olmaktadır. 
Nehrin mecrasını ıslah etmek için bir hazırlık 
mevcuttur. Ancak bu çalışmalar ,bugüne kadar 
•olan 'çalışmalar, kâfi değildir, geniş arazinin su 
taşkınlarından kurtarılması ve ikinci bir bara
jın inşası hususundaki çalışmaların ne safhada 

24 . 2 . 1964 0 : 2 
olduğu, ileriye matuf düşüncelerimizin nelerden 
ibaret olduğu hakkımda yazılı cevabınızı rica 
ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Çok ıteşekkür 'öderim, 
Enerji Bakanı arkadaşım yazılı olarak cevajp1 

lütfederler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ıGüven. 
SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Dev

let tarafından büyük masraflarla yapılan Dev
let Karayolları vasıtalar (tarafımdan yıpratıl
mak! adır. Bakım masraflarının her seme bir 
tempo ile Devlet bütçesine yüklendiği malûm
dur. 

Acaba bu vasıtaların, yolların bakım ve ona
rım masraflarına, sosyal anlayış ve zihniyet bakı
mında, bu yollardan istifade eden vasıtaların iş
tiraki hakkında ne düşünüyorlar?.. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARÎF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Maliye Vekili başladı ke
yifli, keyifli gülmeye... Beyefendi, özür dilerim 
biz buna taraftar değiliz, Maliye Vekili taraftar. 
Şu bakımdan taraftar değiliz, bu, tahakkuku çok 
kolay olan bir iş değildir. Nakil vasıtalarından, 
insaf ile mütalâa edersek, akar yakıt dolayısiylc 
zaten vergi alınıyor, bundan başka da drekt bir 
vergi de alınıyor. Beyefendi diyorlar ki, yolların 
bakım masraflarına da direktman bunları ilgilen
direlim, alâkalı kılalım, bunun için vergi alalım. 
Bayındırlık Bakanı olarak ben böyle bir şey dü
şünmüyorum. Ama Maliye Bakanı düşündüğü 
takdirde muhalefet eder miyiz, etmez miyiz, bunu 
ekseriyetin fikrine bırakırım. Biz şimdilik böyle 
bir şey düşünmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Giresun yolu 1963 senesinde bitecek iken bitme
miştir. Buradaki mütaahhitler iyi çalışmamakta
dır. Millî servetler heder olmaktadır. Karayolları 
bu yol üzerinde durmamaktadır. Ne zaman bite
cektir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz mevzii sorulur, 
yazılı olarak sorunuz lütfen. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Bu sene bitecektir efen
dim. Arkadaşım haklıdır. Ben oraya bir heyet 
gönderdim. Gerekirse mukaveleyi feshedip emane
ten yapacağız. 
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NÎHAT DİLER (Erzurum) —. Hrzurumun 

birçok kazaları var. Bunların da irtibatları temin 
edilmemiştir. Civar vilâyet ve kazalarla da irtibat
ları temin edilmediği için bir körbağırsak manzara
sı arz etmektedir. Eruzurum gibi kışı şiddetli olan 
bir muhitte dokuz ay mütemadiyen kendi vilâyet 
ve civar kazalarla irtibatı temin edilemiyen bir 
kaza iktisadcn mefluç hale gelir. Erzurum'un 
Karayazı, Tekman, Çat, Olur, Narman, Şenkaya, 
İspir'in, Hut'u ve îspir kazaları bu durumdadır. 
Gerek iktisaden kalkınma ve gerekse kültürel ba
kımdan kalkınma için bu kazaların yollarının 
bir an evvel yapılması icabetm ektedir. Bu yol
lar ne zaman Karayolları programına ve kış ba
kımına alınacaktır? Bu hususların Sayın Bakan 
tarafından açıklanmasını rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Arkadaşını müsaade eder
lerse buna yazılı olarak cevap takdim edeyim. Bu 
notu bize lütfetsinler. 

NİHAT DİLER (tfrzurum) — Oevaplar bize 
verilmiyor. 

BAYINDIRLIK BAKANİ ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Veririm, veririm efendim. 
Çabuk buna cevap veririm. 

BAŞKAN— Sayın Turgut Çulha. 

TUROUT ÇULHA (Bolu) —• Karayolları tra-
i;,c kontrollerinin, elindeki imi kânlar ve teknik 
üstünlük bakımından şehir dışı ve şehir içi trafik 
kontro'lieriınln bu teşkilât tarafından yapılması 
ve trafik polisi imkânlariyle birleştirilmesi düşü
nülmekte midir? 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — Şimdi bu sual çok mühim
dir. Ama bir hususu arz edeyim. Halihazırda 
bizim, Karayolları olarak, trafik bakımından yap
tığımız şudur; Karayollarında sefer yapan vası
taların ağırlığı bakımından biz kontrolünü yap
maktayız. Ve bu arada bâzı cihazlarımız vasi ta -
siyle nakil vasıtalarının süratini kontrol edebili
yoruz. Diğer bir kısım işleri de, muayyen mer
kezlerde, meselâ Ankara'da fren muayenelerini 
yapıyoruz. Diğer kontrolleri Dahiliye Bakanlığı 
yapıyor, ehliyet ve saire kontr</!!aıı onların elin
dedir. Onların teşkilâtı daha geniş olduğu için 
onlar yapıyorlar. Teşkilâtın buyurduğunuz gibi 
bir elde birleştirilmesinde fayda var mı? Bu tet-
kika muhtaç bir konu. Üzerinde dururuz. 
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Şunu takdir ederseniz ki, burada, evet veya 

hayır diyecek durumda değilim. Çünkü hakika
ten konu çok önemlidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Efendim, Batıyı Doğu'ya bağlıyan Devlet yolu 
üzerinde1 Yerköy - Sorgun arası ne zaman ele alı
nıp, Yerköy - Yozgat arasındaki yol ne zaman ik
mal edilecektir? Bu yol, 2 numaralı Devlet yo
ludur. Plânda var mıdır? 

BAYINDIRLIK BAKANİ ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) — 2 numaralı Devlet yolu. 
Yozgat - Yerköy üzerinden daha kısa mesafe ile 
Ankara'ya bağlıdır. lTmum Müdür, maalesef plân
da yok, diyor. Lütfeder, birgün Bakanlığa ge
lirseniz Umum Müdürü çağırır beraberce bunu 
konuşuruz. 

BAŞKAN — Şu ikinci sualinizi sorunuz Sa
yın Çulha. 

TUROUT ÇULHA (Bolu) — Ereğli - Bolu 
yolu gerek plânlama üniteleri ve gerekse bu yol 
üzerindeki köylerin kalkınması bakımından za
ruridir. Vekaletin bu hususta bir çalışması ve 
miisbet bir düşüncesi var mıdır? 

BAYINDIRLIK BAKANİ ARİF HİKMLT 
ONAT (Devamla) —• Erelği - Bolu yolu Ereğ
li - Bolu yolu. Şimdi arkadaşlardan aldığım 
bilgiye göre, üç kılını olarak ihale ediliyormuş, 
iki kısmı ihale edilmiş. Daha fazla malûmatı, 
Vekâlete, teşrif edersiniz, arz ederim. 

MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Bendeniz 
mahallî bir hususu rica edeceğim: Bitlis - Di
yarbakır yolu 1956 senesinde yapıldı. Bunun 
30 kilometrelik bir kısmının imalatı smaiyeleri 
yapıldığı ve 1Ö5G senesinde başlamak üzere şan
tiyesi kurulduğu halde ne sebepten geri kaldı
ğını bilmediğimiz bir husus vardır, o seneden-
bori 30 kilometrelik !bu kısım yapılmamaktadır. 
Plânda var mıdır, ne zaman yapılacaktır? Bu, bir. 

Bir de 10'62 Bütçesinde Baykam - Bitlis ba
rajı 500 bin lira tahsisat konularak ihale edi
lecekti. Bugün. 1964 bütçesi görüşülüyor. Ne 
bir ihale var, ne de 1964 bütçesinde böyle bir 
şeyin yapılacağına tesadüf etmiş değiliz. 

Bir de Bitlis içerisinden geçecek Devlet yo
lunan istimlâki meselesi vardı. 1963 bütçesinden 
S00 bin lira tahsisat, buradaki yol üzerindeki, 
istimlâkin yapılması için Karayollarıııea ora 
belediyesine verilecekti. BelodivoYe garanti ver-
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inek sa.rt.iyle ancak bu paranın verileceği söylen
miştir. Halen Karayolları bu fikirde midir? 
Yoksa normal kanunlar gereğince, istimlâk ka
nunları gereğince sarf edilecek bu parayı vere
cek mi? Bu hususta bilgi edinmek istiyorum. 
istirham ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF IİİMKET 
ONAT (Devamla) — Şimdi, Ibu son sualiniz, ki 
benim için daha önemli görünüyor, istimlâke te
mas ediyorsunuz. Evvelce, maalesef Karayolları 
belki de mecburiyet tahtında, belediyelerle böy
le pazarlıklar yapmış, «Sen burasını istimlâk 
et, istimlâk ettiğin takdirde ben gelir geçerim» 
diye. Bitliste de böyle olmuş, sonraya kalmış. 
Şimdi, Karayolları aynı usulü mü tatbik edecek, 
yoksa kanuna göre istimlâk edip parasını ve
recek midir? Bunu sormak istiyorsunuz değil mi? 

Bu sene orada bu konuyu ele alacağız. Bâzı 
yerde Karayolları istimlâke gidince bire beş is
tiyorlar. Ama mahallî belediyeler istimlâk ya
parsa daha müsait şartlar ileri sürüyorlar. Bu
na mukabil de Karayolları belediyelere kolaylık 
gösteriyor, parke döşüyor, asfaltını yapıyor, 
tretövarmı yapıyor. Bu karşılıklı anlaşmaya 
bağlı. Haddizatında öyle de harcansa böyle de 
harcansa neticede harcanan Hazinenin parasıdır, 
milletin parasıdır. Hepimiz bunun müşterek bek-
çisiyiz. Eh ucuza nasıl çıkarabilirsek, o yolu 
tercih edeceğiz. Yarın saat 10 - 11 arasında ar
kadaşımız Vekâlete teşrif ediniz öbür konu
ları da beraber tetkik ederiz. Ama isterseniz. 
yazılı olarak cevap veririm. 

BAŞKAN — Hüsamettin Tiyanşan, 
HÜSAMETTİN TlYANŞAN (istanbul) — 

Soracağım soruya sayın bakanın hemen şimdi 
cevap vereceğini mümkün görmemekteyim. Çün
kü arkadaşlarımızın sordukları suallere verdik
leri cevaplar bunu göstermektedir. Ben yazılı 
olarak cevap verilmek üzere şu hususu sormak 
istiyorum. 

Beş yıllık Plân gereğince Karayolları ulaş
tırması, Karayolları taşımaları Ulaştırma Vekâle
tine verilmektedir. Bu cümleden olarak bir se
neden beri Ulaştırma Bakanlığında Karayolla
rı Taşıma Dairesi namı altında iki kişilik bir 
ekip bir kanun tasarısını hazırlamaktadır. Ta
biî ki alakalı vekâletlerin görüşü alınması icabetti-
ğinden tasarı Bayındırlık Bakanlığına ve içişleri 
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Bakanlığına gönderilmiştir. İçişleri Bakanlığı bu 
tasarıyı muvafık ve ihtiyaca kâfi görmemiştir. 
Şu hale göre, istikbalde hazırlanacak Karayol
ları Nakliyat Kanunu hakkında Bayındırlık Ba
kanımızın görüşünün ne olduğu Ulaştırma Vekâ
letine bildirilmiş midir ? Ulaştırma Bakanlığı ile 
bu konuda koordonc bir çalışma yapılmış mıdır? 
Bu husustaki bilgileriniz ne ise tarafıma bildir
menizi rica ederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Devamla) —- Yalnız şu kadarını söyliye-
yim: Şimdilik, Devlet Karayollarının Ulaştırma 
Bakanlığına devri gibi bir şey a'sla ve kat'a va
rit değildir. Bunu selâhiyetle söylüyorum. 

Öbür kısmı yazılı olarak arz ederim. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Efendim, 
Tokat'ı Yozgat'a bağlayan Artova - Sulusaray, 
Kazovayı Çekerek hududuna bağlayan 14 kilo
metrelik bir yolun 6 kilometresi yapılmıştır. Hat
tâ dört tane köprü de yapılmıştır. 

1963 senesi programına dahil edildiği hal
de, tahsisat da vilâyete gittiği halde bu 9 kilo
metrelik yol yapılmamıştır. Köprüler geriden tü
nel gibi görünmektedir. Yolun tesviyesi de ya
pılmış olduğu halde ikmal edilmemesinin sebebi 
nedir? 

BAYINDIRLIK BAKANI ARlP HİKMET 
ONAT (Devamla) — Bunu tetkik ederim.. Kaz-
ova arkadaşım notlarını lütfedip bana verirler
se bunu mahallinde tetkik ederim, sebepleri üze
rinde dururuz ve bir an evvel yapılması için 
mümkün olan gayreti gösteririz. 

Hepinize gösterdiğiniz itibardan, kolaylıktan 
dolayı teşekkür ederim. Aynı itibar ve iltifatı 
bütçemize rey verirken de esirgememenizi hassa
ten rica ederim. Su işlerine ait konularda Ener
ji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı arkadaşım cevap 
vereceklerdir. Hepinizi hürmetle selâmlarım 
efendim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Hüdai Oral. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAİ ORAL (Denizli) — Çok kıymetli 
arkadaşlarım, kıymetli Bayındırlık Bakanı arka
daşımın ifade buyurdukları gibi, Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü'nün yeni kurulan Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesine ithal e-
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dil mis bulunması sebebiyle ilk defa yüksek hu
zurunuzda bu lTmıun Müdürlüğe ait bütçe müza
kerelerinde kıymetli arkadaşlarımın tenkid, te
menni ve görşlcrinc kısaca maruzatda bulunmak 
isterim. 

Çok kıymetli arkadaşlarını, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı kuruluşu Sanayi Bakanlı
ğının yükünün hafifletilmesi maksadına matuf 
olmayı]), memleketimizin bilhassa süratle tabiî 
kaynak ve enerji bakımından inkişafını temin et
mek için bir çok bakanlıklar bünyesinde bulunan 
görevlerin ve bu görev ihtilâfları ve tedahülleri 
ve tekerrürlerinin bertaraf edilmesi maksadına 
matuf olarak Amme hizmetlerinin en iyi ve sürat-
bir şekilde, en küçük nüfus topluluklarına kadar 
gitmesini temin maksadı ile kurulmuş bulunmak
tadır. Bu maksada, matuf olmak üzere de Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hhıerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının Bünyesinde yev almış bulun
maktadır. 

Çok Kıymetli arkadaşlarım; 6220 sayılı kanun
la. mülhak bütçeli ve hükmü şahsiyeti haiz olmak 
üzere kurulmuş olan Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün mevzuları, iştigal sahası ve hizmetle
ri üzerinde hakikaten ne kadar hassasiyetle du
rulsa, yeridir. Mevzularını şu noktalarda hulâsa 
etmek mümkündür. Su kaynaklarını geliştirmek, 
tabiî kaynak olan suyu, çok taraflı olarak mütalâa 
etmek suretiyle, onun bütün etüd, proje, inşaat 
sahalarını bir elde toplayarak çok' taraflı veçhe
siyle tetkik ve ona, bir istikamet vermek de Devlet 
Su İşlerinin büyük vazife gördüğünü ifade etmek 
yerinde olur. Taşkın kontrolü^ içme, kullanma 
ve endüstri suyunun sağlanması, sulama ve 
drenaj enerji istihsali, akar su ve barajlardaki 
seyrüsefer, pis suların telvisten men ve kontrolü, 
akarsu ve göllerdeki balııkçılık, ve avcılığın geliş 
tirilnıesi, v. s. 

Şimdi, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ile 
- Kadri Eroğan arkadaşım zannederim temas 
buyurdular - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün. görevleriyle, faaliyet sahası ile Tarım Ba
kanlığına bağlı bulunan Toprak - Su'nun gö
revleri arasında bir görev tedahülü var nııdır 
ve bunun bertaraf edilmesi hususunda bir fa
aliyette bulunulmakta mıdır; suali hakikaten 
yerinde ve isabetli bir sualdir. 

Muhterem arkadaşlar; bu mevzudan henüz 
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mevzuaata intikal etmemiş olmakla beraber; 
yani bundan sonra Devlet Su İşlerinin kuru
luşuna dair olan 6200 sayılı Kanunda yapıla
cak değişiklikleri göz önünde bulunduracağı 
üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile 
Toprak - Su Genel Müdürlüğü arasında bu ih
tilâflara, bu görev, tedahülüne mâni olacak ve 
koordinasyonu temin edecek bir komite kurul
muş ve biı komite faaliyet halindedir. Ancak, 
bu gibi koordinasyonun bu gibi çalışmaların 
mevzuata intikal ettirilmesi lâzınıgeldiği kana
atimi taşıdığını için bunu süratle mevzuatımız
da yerini bulmasına ve bu şekilde yüksek hu
zurunuza getirmeğe çalışacağımızı ifade etmek 
isterim. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, vaktimiz dar, 
bununla, beraber geniş bir faaliyet sahasında 
memlekete büyük hizmetler ifa eden Genel Mü
dürlüğün çalışmaları hakkında kısaca malûmat 
arz etmek, iste Hm. 

Önümüzdeki yıllar icra, programlarını hazır 
lıyarak, istikşaf ye plânlama çalışmaları ne saf
hadadır ve hangi istikamete müteveccihtir? 
Bunları bilmekte fayda vardır. Daima, istikbali 
bugünden alınacak kuvvetli ve yerinde tedbir
lerle garanti edebiliriz. Hiçbir zaman bir-iki 
gün veya bir yıl sonraki bir düşüncenin ve 
görüşün tesiri altında değil daima, daha uzak 
ihtimalleri düşünmek suretiyle bir netice istih
sal etmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin üçte 
birini teşkil eden 9 havzada istikşafa devam 
(dilmektedir. 

1964 de 3 havza müstesna, diğer havzaların 
istikşafları ikmal edilmiş, raporları yazılmış 
olacaktır. Böylece 26 havzanın istikşafları 1965 
yılında ikmal edilmiş bulunacaktır. Bütün bu 
projelerin ki, plânlama safhasında 1964 te 2 
havza adına çift Asi, Ceyhan ve 78 (münferit 
projenin plânlamaları üzerinde çalışmalar de
vam edecektir, bütün bu projelerin ikmali so
nunda 3 milyon hektar civarında sulama, 11 
milyar kilovatsaat enerji istihsali, 260 bin hek
tar taşkın koruma, 72 bin hektar kurutma te
min edilmiş, bunun için 50 aded barajla 30 
milyarın üzerinde su depolanmış olacak ve 
42 milyar T. L. İrk yatırımı gerektirecektir. Bu 
is-3 beş yıllık yeni bir iş hacmi açılacaktır. Ha
len icraat olarak 2,5 milyar üzerinde çalışıl-



M. Meclisi B : 61 
maktadır. Arkadaşlar; Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü bütçesi her yıl süratle inkişaf kay
detmekte önümüzdeki yıllarda 1,5 - 2 milyar 
rakam gibi bir rakama erişmiş bulunacaktır. 
1964 yılında ihale edilecek işlerle beraber top
lam 165 aded muhtelif iş ile 1 303 köyün iç
me suyu işleri ,2 milyar 300 milyon liralık ke
şif bedelli işler teşkil edecek ve yalnız bun
lara 544 milyon Türk lirası ödenecektir. Etüt, 
satmalma, onarım ve yevmiye ödenekleriyle 
birlikte topyekûn 927 milyon T. L. dır. 

1964 yılında 713 milyon 870 bin liralık 
ihale bedelli 65 sulama inşaatı devam edecek, 
bunların ikmaliyle yeniden 301 044 hektar 
arazi sulanabilecektir. Bu inşaatlardan 1964 
yılı faaliyetleri sonunda 74 000 hektar arazinin 
sulanması sağlanmış olacaktır. 1964 yılında 
79 456 000 liralık ihale bedelli 51 taşkın koru
ma inşaatına devam edilecek ,ve bunların ik
mali sonunda 73 255 hektar arazi, 29 meskûn 
mahal taşkından korunacak, 40 000 000 metre
küplük taşkın rez'ervuarı inşa edilmiş olacak
tır. 1964 yılı faaliyetleri sonunda bunlardan 
33 000 hektar arazi, 28 meskûn mahallin ko
runması tamamlanmış bulunacaktır. 1964 yılın
da 11 438 000 T.L. lık 9 aded kurutma inşaa
tına devam edilecek ve bunların ikmali sonun
da 6,135 hektar arazi kurutulmuş ve bir meş
kûr mahal drene edilmiş olacaktır. 1964 yılı 
faaliyetleri sonunda ise 5.135 hektar arazi bir 
meskûn mahallin drenajı temin edilmiş ola
caktır. Baraj inşaatlarına taallûk eden kısım 
şöyledir; 1964 yılında yeniden ihale edilecek 
14 baraj ile birlikte inşaat halindeki baraj
ların sayısı 25 adedi bulacak, bunlardan başka 
Çiçeroz ve Keban barajları gibi iki büyük in
şaat da başlamış olacaktır. 367 910 000 liralık 
ihale bedelli baraj inşaatına devam edile
cektir. 1964 yılı faaliyetleri sonunda bunlar
dan 3 milyar metreküp hacimli rezcrvuarlar 
elde edilecektir. Bu ise mevcut kapasiteye üçte 
bir yeni tesisler eklemiş olacaktır. Bu rakam
lara Almus, Kesikköprü, Keban ve Çiçeroz ba
rajları dâhil değildir. Bu barajlar hakkında da 
biraz sonra kısaca malûmat arz edeceğim. 

Santral inşaatları; 1964 yılında yeniden iha
le olunacak 6 hidro - elektrik santrali ile birlik
te inşa halinde hidro - elektrik santrali 15 adedi 
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bula çaktır. Bunlara hiç şüphesiz ki, Çiçeroz 
ve Keban santralleri gibi büyük santraller ki, 
netice itibariyle dâhil değildir, inşaları sonuç
landığı takdirde 244 670 kilovat yeniden ens-
tole edilmiş ve bunlarla yılda 762 milyon K\v. 
saat enerji üretimi mevcutlara ilâve edilmiş 
olacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarını; Türkiye bugün, 
3 milyar 960 milyon Kw. saat enerji istih
sal etmektedir. Memleketimizin kalkınması, 
ensdüstrimizin kalkınması, sınai ve zirai saha
da, gereken hamleleri yapa'bilmek için bol ve 
ucuz enerji istihsalini temin etmek mecburiye
tinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Muh
terem arkadaşlar, ucuz enerji, bol enerji istih
sal etmek için bünyemizde hidro - elektrik ener
jisi istihsâlinin termik istihsâlinden daha ileri, 

- c/( 70 i bulması lâzımgelir. Bugün ise, tamamen 
aksine, termik santraller daha fazla, hidro - elek
trik santralleri de bu mertebede bulunmamak
tadır. Bu arada cevap vermiş olmak için ifa
de ediyorum, biraz sonra tekrar santraller 
bahsinde bu mevzua avdet etmemek için arz 
ediyorum. Keban ve Çiçeroz mevzuunda, Çiçe
roz'un finansmanı temin edilmiştir. 35 000 000 
dolardır ve faaliyete geçilmiş bulunmaktadır, 
aplikasyonlar da Amerika'ya gönderilmiştir 
Keban için gerekli tedbirler alınmış, ihzari saf
haya taallûk etmek üzere Devlet Su İşleri (!c-
nel Müdürlüğü 38 milyon liralık iş hususunda 
ihzari çalışmalara başlamıştır. Finansmanı için 
faaliyetler devam etmektedir. Bunun da sürat
le intacı gerekmektedir. Keban projesi hidro -
elektrik santralinin, Fırat Havzasiyle 'mütalâa 
edilmek suretiyle ve münferidolarak durumu 
şudur; Keban, yılda altı milyar kilovatsaat 
enerji istihsal edecektir. Fırat Havzasında ise 
diğer santrallerle beraber yılda 20 milyar kilo
vatsaat enerji istihsal edilecektir. Bugünkü 
Avrupa'da, Norveç'ten sonra en fazla rantabl, 
ekonomik 100 milyar kilovatsaat olarak ener
ji istihsal edebilecek memleketin Avrupa Eko
nomik Konseyinde Türkiye olduğu tesbit edil
miş bulunmaktadır. 3 milyar 950 milyon kilo-
vatsaatte bulunduğumuza göre, önümüzdeki 
yıllarda süratli bir çalışma ile 'memleketimi
zin hakikaten ekonomik ve kültürel sahalarda 
yeni hamlelerin neticelerinin kendisine refah 
ve saadet getireceğini ifade etmek 'mümkün
dür. 
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Muhterem arkadaşlar, içme sularına temas 

ettiniz; İçme sularına gerekli ehemmiyetin ve
rilmesi lâzımgeldiği hususundaki kıymetli ar
kadaşlarımın mütalâalarına iştirak ediyorum. 
Birçok mülâhazalarla, 95 milyona yakın olan 
tahsisatın .kifayet etmemesi noktasına matuf 
itirazları plânlama ve memleketin ekonomik 
bünyesiyle mütalâa etmek suretiyle kıymetlen
dirmek zorunda olduğumuzu söylemek isterim. 
Ama 'buna rağmen elimizde mevcut imkânlarla, 
aktarmalarla içme sularına gerekli ehemmiyetin 
verileceğini Yüksek Huzurunuzda ifade etmek 
isterim. (Bravo sesleri) 

Kıymetli arkadaşlarım; içme sularına taallûk 
eden husular üzerinde rakam olarak 1 - 2 nok
tada maruzatta bulunmak isterim. İha]e ve 
emanet olarak yeni ihalelerle birlikte 
152 270 000 liralık ihale bedelli 1303 köyün iç
me suyu inşasına devam edilecek ve bunlarla 
1964 yılı çalışmaları sonunda 1178 köyün içme 
suyu getirilmiş bulunacaktır. Bu Rakamlara 
vilâyetlerde yapılacak olanlar dâhil değildir. 
Buna rağmen bu mevzuda daha hassas bulun
mak lâzımgeldiğine bütün, Genel Müdürlüğün 
kıymetli teknik elemanlarla birlikte inanmıg 
bulunmaktayız. Bu mevzudaki çalışmalarımızı 
önümüzdeki günlerde Yüksek Huzurunuza ge
tireceğiz. 

Ayrıca yine kıymetli arkadaşını, Devlet Sı. 
İşleri Genel Müdürlüğü 6200 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde mi faaliyettedir, daire adedi 
nedir ve teçhiz edilmiş midir diye bir sual tev
cih buyurdular. Arkadaşlar, milyarları bulan 
bir bütçeye sahip hattâ yatırıma sahibolan Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünün memleketin en 
küçük nüfus topluluklarına erişebilecek şekilde 
teçhiz edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Bu 
teçhizi yaparken israftan mümkün olduğu ka
dar kaçınmak memleketin !bir kuruşunun dahi 
kalkınma devresinde pek büyük ehemmiyet ta
şıdığını müdrik olarak çalışmak lâzımgeldiği-
ni de ve bu mevzuda da çalışmalarımızda ve 
teşkilât kuruşlarımızda ehemmiyetle duraca
ğımızı belirtmek isterim. (Bravo sesleri) 

Çok kıymetli arkadaşlarım; Bütçenin diğer 
fasılları üzerinde duracak değilim. Cari harca
malar, yatırım harcamaları, transfer harcama
ları üzerinde duruldu. Bunlar üzerinde durma-
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yi zait buluyorum. Arkadaşlarım arzu ederler
se mâruzâtta bulunabilirim. 

Kıymetli arkadaşlar; Şükrü KösereisoğHı 
arkadaşımız, Zornek, zannediyorum diğer ismi 
Haşat olacak, Barajı ve Köprübaşı Barajı ile 
ilgili sual tevcih buyurdular. Bu suale şu 
şekilde cevaplandırmak mümkündür; plânlama 
safhasında etüt edilmekte bulunan ve ekonomik 
olduğu takdirde inşa edilecek olan bu baraj, Er
ciş ilâve sulamalarına, su temin etmek maksa
dına matuf olarak yapılmaktadır. Bunun detay
larına inmek suretiyle geniş malûmatı arkadaşla
rıma ayrıca takdim edeceğim. 

Oğuzdemir Tüzün arkadaşımızın içme suları
na taallûk eden sualine cevap veriyorum. İçme 
suları konusunda, daha fazla ödenek verildiği 
takdirde daha fazla icraat yapmak mümkündür. 
Boru için memlekette Eternit boru fabrikaları ku
rulmakta ve demir boru imalâtı artmaktadır. Bu
nunla beraber etermik boru ithalâtına tevessül 
edilmiştir. Orta - Anadolu'ya gerekli önemin ve
rilmesine mütedair sualleri vardır. Kızılrmak 
havzasında, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas böl
gelerinde plânlamaya geçilmiş bulunulmaktadır. 
Aksaray, Uluırmak ovasının sulanması Orta - Kı
zılırmak Seyyitler vesaire. Yıldız Irmak gibi su-
lamasiyle 14 muhtelif sulama inşasına devam edi
lecektir. 

Oğuzdemir arkadaşımızın temennilerine ay
nen iştirak ediyorum. Bunu başlangıç, kısmında
ki konuşmamda ifade etmiş bulunuyorum. Ken
dilerine teşekkür ederiz. 

Seyfi öztürk arkadaşımızın sulama, gübrele
me mevzuundaki konuşmalarına cevap vermek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de gübrele
me ayrı bir mevzudur ve bu mevzu Tarım Bakan
lığı kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nı da ilgilendirmektedir. Arkadaşlar, Türkiye'
de tezek, gübre unsuru, başlıca gübre unsuru ola
rak kulanıldığı gün memleketteki zirai sahadaki 
kalkınmamızda büyük hamleler olacağını ifade 
etmek isterim. Bunun yalnız konuşmasını yapmak 
değil, tatbikatına geçmek için gerekli teşebbüsle
re Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, komis
yon kurmak suretiyle tevessül etmiş bulunmakta
dır. Bu komisyona Tarım Bakanlığından da arka
daşlarımız iştirak edecektir. Mevzuun ehemmiye
ti şurada; kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de 
yakıt olarak 13 500 000 ton tezek yakılmaktadır. 

— 724 — 



M. Meclisi B : 61 
Türkiye'de yakıt olarak 14 000 000 ton odun ya
kılmaktadır. Bütün bunların eş değeri olarak 
bunları karşılıyabilmek için bizim linyit istihsali
mizin 16 000 000 ton olması iktiza eder. Halbu
ki biz 3 000 000 tonda bulunmaktayız. Linyit re
zervlerimiz müsaittir. Bu sahada Maden Kanunun
da da ve diğer mevzuatta da gerekli tadilâtı yap
mak ve bu istihsalimizi artırmak suretiyle, mah
rukat Kanununu da tatbik edecek şekle koymak 
suretiyle, netice itibariyle tezekten, bugün Hin
distan'da olduğu gibi biogaz istihsalini de düşün
mek suretiyle, memleketin bu sahada, sulama ve 
gübreleme sahasında yepyeni bir mecraya girme
sini yakın yardımlarınızla da temin etmeye çalış
maktayız, efendini. 

Seyfi Öztürk arkadaşımızın Keban ve (Jiçeroz 
hakkındaki suallerine cevap verdiğimi zannedi
yorum. 

Kadri Eroğaıı arkadaşımızın, bilhassa aşağı 
Fırat projesiyle ilgili suallerine mâruzâtta bu
lunacağım. Keşif bedelinin rakamını veriyorum. 
16,5 milyar Türk lirası. Ziraat arazisi 14 milyon 
dönüm. Sulanacak saha 7 milyon 750 bin dönüm. 
Depolama, 22 milyar metreküp. Takat 2 milyar 
560 bin kilovat. Unerji .14 milyar kilovatsaat. 
İstikşaf raporu iki ay içinde ikmal edilecek ve 
X>1 anlama çalışmalarına devanı edilecektir. Bu ça
lışma 4 yıl sürecektir. Evet, 4 yıl sürecektir. Aşa
ğı Fırat projesi çalışmalarına, yukarıda da arz 
ettiğim gibi, önemle devam edilmektedir. Bu 
mevzuda tafsilâtlı bilgi, arzu edildiği takdirde 
her an Bakanlığım tarafından gerek Yüksek Mec
lise ve gerekse istiyen arkadaşlara verilecektir. 

içme suları mevzuuna da temas etmiş bulunu
yorum. Bu mevzuda Yüksek Heyetinizin hassasi
yeti yerindedir. Kadri Eroğaıı arkadaşımız da, 
bu noktaya da. temas etmiş bulunuyorlar. Burada, 
içme suları mevzuunda, rakamlar arz ellim. Te
rakümleri bu rakamların transferler dola,\ isiyle 
95 milyonu buluş şekilleri Aardır. Bu mevzuda 
gerekli izahatı sizlere verebilirim. İçme suları
na gerekli ehemmiyetin verilmesi lâzımgeldiği 
hususundaki noktai nazarınıza aynen iştirak edi
yorum. 

Eüştü özal arkadaşımızın; «Köy içme suların
da daire yeni işlere bağlıyacak durumdadır. Ma-
kina parkına kâfi ödenek yoktur. Yeraltı sula
rında yer yer işletmeler yapılması ve birlikler ku-
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rulması da önemlidir. Urfa ve Sürüç'teki önem
li yeraltı sularının meydana çıkarılması gerekir. 
Keban Barajı ve diğer enerji projelerinin geliş
tirilmesi lâzım gelir.» şeklinde mütalâaları vardır. 
Keban ve Çiçeroz mevzuu hakkında malûmat ver
dim. Yeraltı suları için 1964 yılından 7 muhte
lif mmtakada pilot işletme inşaatı hazırlıkları de
vam. etmekte ve diğer 7 projenin plânlaması ha
zırlanmakta; böylece araştırmadan işletme çalış
malarına geçilmektedir. 

Sadi Binay arkadaşımızın; Türkiye'de kaç 
tip motopomp kullanılmaktadır, yerli imalât kifa
yetli midir, hariçten geliyor mu; şeklindeki, 
sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce kulla
nılan derin kuyu motopomplarının markaları 
şunlardır: Vartington, Pratus, KEB, Simitvey, 
Minneapolis, 'Gümüş motor, yerli imalât kifa
yetli seviyeye ulaşamamıştır. Memleketimizde 
imali mümkün olan yedek parça ve ekipman 
piyasada yaptırılmaktadır. Türkiye'de temini 
mümkün olmayan büyük kapasiteli derin kuyu 
tulumbaları ithal edilmektedir. 

Sayın Hasan Tahsin Uzun arkadaşımız, Er
gene nehrinin taşkınları ne zaman önlenecektir., 
diye sordular. Cevabımı arz ediyorum. 

Ergene nehri havzası -istikşafı bitirilmiştir. 
Plânlama çalışmalarına devam edilmektedir. 
Bahis konusu taşkınları tek bir barajla önlemek 
mümkün değildir. Muhtelif kollar üzerinde 
feyezan önleme tesisleri inşa olunacaktır. * 

Ergene nehrinin mansab kısmı taşkınları 
(4 500 hektar) önlenmiştir. 

Porsuk plânlaması; bitirilen Porsuk 21 ba
rajı programına dâhildir. Ayrıca Porsuk barajı 
ile Eskişehir arasındaki yatak ıslahı yapılacak
tır. 

Bitlis santrali inşası, temel bakımından 
mümkün olamamıştır, ve yeri değiştirilmiştir; 
1964 yılı programına dâhil bulunmaktadır. 

(Orta sıradan bir üye: Başlanacak mı?) 
1964 programında dâhil bulunmaktadır. 
llyas Kılıç arkadaşımızın yazılarını pek 

okuyamadım, ayrıca lütfen gelirlerse kendile
rine maruzatta bulunurum. 

Yeşilırmak üzerinde Ayvacık bölgesinde.. 
Evet, Bunun hakkında 'kesin malûmatı size ay
rıca arz ederim. 

— 725 -



M. Meclisi B : 61 
Şükrü Koç arkadaşımız, (Jine'nin (Jayırlı 

Barajı Beş Yıllık Plân içinde ele alınacak mı
dır, diye soruyorlar, (jine (layırlı barajı Büyük 
Menderes havzası için de etütlerinin derinleş
tirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. Halen üze
rinde çalışılmaktadır. İçme suları sistemi para ve 
personel israfına sebobolma.ktadır. ti Bayın
dırlık ve I).S.I. için ayrı köy içme suları teşki
lâtı vardır. Bunları tek elde toplamak, ve mahal
lî inisiyatife ağırlık vermek mümkün olmaz mı, 
şeklinde bir sual vardır. Münferit küçük içme 
suları grup köyleri ve müşkül isaleler olarak iç
me suları iki grupa ayrılmaktadır. Basit içme 
suları vilâyetler eliyle, güç. içme suyu isele-
leri ise I).S.I', tarafından yapılmaktadır; 

Bu mevzu üzerinde esasen, hassasiyetle, dü-
ruhıuıktadıı'. 

(jok kıymetli arkadaşlarım, yakın zaman 
içersinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı bünyesine girmiş bulunan Devlet 8u işlerimi
zin, hakikaten memleketimizin iktisadi, zirai ve 
sınai sahasında başlıca bir unsur olduğu husu
sundaki kanaatimi tekrar ifade etmek isterini. 
Bu inancı nıİ ad ir ki, bu Ibünyede Enerji ve ta
biî kaynakların koordinasyonunu yapinak, sure
tiyle, başlangıçtan itibaren, petrolü ele atmak su
retiyle, diğer madenleri ele almak suretiyle ve 
nihayet su kaynaklarını, su kuvvetini ele almak 
suretiyle, hattâ bugün, bYaıısada olduğu gibi, 
artık Fransa bugün hidro - elektrik istihsalini bı
rakıp diğer sahalara, atomik sahaya intikal 
etmiştir. Bu sahada dahi atom enerjisi konu
sunda, bu mevzuuda bakanlık bünyesine ithal 
edilmiş bulunmasına göre, bu çalışmalarımızın, 
bu iyi netice vermesini ve memleketimize ha
yırlı olması dileğini, tekrar ifade ederim. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — .Havın Oral, bir dakika. 
Buyurunuz Sayın Diler, siz sorunuzu sorun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Enerji 

I »akanına, sualler soracağım, fakat acaba derhal 
cevaplandırabilecekler mi 1 

ENEIUİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAİ OtiAL (I)evmla) — Kıymetli arka
daşlarım, Bakanlık bünyesinin kuruluş halinde 
bulunmuş olmasına rağmen bir Bakanın, bir hav 
zanın, bilhassa yol meselesi olabiliı-, su meselesi 
olabilir, hattâ o su meselesinde bir teknik husus 
bir motorun çalışmakta olup olmadığı noktasına 
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matuf, isin tamamen teknik ve teferruatını ma
tuf olan suallere teknik arkadaşlarımla istişare 
etmek suretiyle yerinde, isabetli ve bir daha dön
memek ve onu yerine getirecek şekilde beyanat
ta bulunması lâzımgeldiği kanaatini ifade etmek 
isterim. (Bravo sesleri) Bana bu imkânı bah
şetmek suretiyle sual soracak kıymetli arkadaş-
rımın suallerini bekliyorum. Ancak, üzerinde du
rulması, çalışılması ve çalışma yapıldıktan son
ra, muayyen bir inkişaf ve neticeye raptedilnıe-
si mümkün suallere de önceden buradan kesin 
hükümlerle bir cevap vermenin, zapta geçece
ği için, pek müspet netice doğurmıyacağını ifa
de etmek isterim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben sorumu 
sorayım. Bilâhaı'a siz cevap verirsiniz. 

BAŞKAN - Kısaca sorun veya yazılı verin. 
ENEK.fl VE TABİÎ. KAYNAKLAR BAKA

NI IIÜDAl. ORAL (Devamla) — Lütfediniz ya
zılı olarak şimdi tesbit edeyim. 1 - 2 gün içinde 
cevap veririm. Hattâ kıymetli arkadaşlarım Ba
kanlığa gelmek suretiyle de sual sorabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Bakana, yazılı olarak su
allerinizi, siz de yazılı cevap verirsiniz. 

(Yazılı olarak: versinler, sesleri) 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Hasankale'de... 
BAŞKAN -—• Benden söz almadan konuşmak 

yok, Sayın Bağcıoğlu. İsminizi yazdım. Sıra ile 
soz vereceğim efendim. Nihat Beyin işini halle
delim. ((lürültüler) 

Lütfen sorunuzu sorun, Nihat Diler. 
NİHAT DİLER (Emimin) - - Bir hususu 

hassaten şifahi olarak sormak mecburiyetinde
yim. 

BAŞKAN — Sorun şifahi sorunuzu efendim. 
NİHAT DİLER (Erzurum) - Erzurum'un, 

Hasankale kazası , ciddî olarak bir sel fe
lâketine mâruz kalmıştı. Bu sel felâketi netice
sinde Fen Heyeti tahkikat yaptı, ikinci bir defa 
sel olursa, Hasankale kazası topyekûn harab-

olur kanaatine varıldı. Bu vaziyete mâni olmak için 
'Hasan. Dağından, Hasan kale'ye kadar bir ana ka
nalın yapılması lâzımdır. Bu hususta Sayın Ba
yındırlık Bakanı Arif Hikmet Ouat'a müraca-
atte bulundum. Bu kanalı yaptıracaklarını vad-
ettiler. Eğer birdefa daha sel felâketi olursa Ha
sankalc topyekûn harabolacak vaziyettedir. Bu hu
susu zaten.yazı lı. olarak teshil ..etmiş vaziyetteyim, 
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Bu soruma sarih olarak yazılı cevap vermenizi 
rica ederim. 

İkinci husus; İspir'in Şehir deresi aynı vazi
yettedir, bunun da durumunun ne olacağının ce
vabını yazılı olarak rica etmekteyim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAİ OK AL (Devamla) — Muhterem Ni
hat Diler arkadaşımızın bu soruları ilgili arka
daşlarımız tarafından tesbit edilmiş bulunmak
tadır, alâka gösterilecek ve neticesi kendilerine 
bildirilecektir. 

BAŞKAN; — Sayın Öztiirk, sualinizin cevabı
nı aldınız. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) '— Ben sual 
sormak değil, en son sözü istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, arkadaşımız son sözü da
im evvel aldı. 

Buyurunuz Sayın Aksoy. 
REl<rET AKSOY (Ordu) — Efendim, sula

ma politikamızda muhakkak ki, bir programı
mız vardır. Bu meyanda memleketin zengin bir 
hazinesi olan yeraltı suları hakkında etütleriniz 
var mi: Artezyenlerden istifadeyi düşünüyor 
musunuz?. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Efendim, yal
nız su mevzuunda değil, petrol mevzuunda da yer 
altının haritası ve bütün tetkikleri yapılırken 
hangi sahada ve ne şekilde istifade edilmesi lâ.-
^ımgeldiği hususunda etütleri yapılmakta ve ne
ticeleri ona göre ifade edilmektedir. Bu mevzu
da arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda, 
yeraltı suları mevzuunda, yeraltı sularının mik-
ıtarı, ne şekilde yer yüzüne çıkartılacaktır ve 
ması;] çalışıbmaıklâzıınıgelmeikt'edir, bütün bunlar 
hangi şekilde öncelik arız edecektir, bunların tes
hili yapılmaktadır. Neticede siz muayyen bir sa
llaya taallûk eden bir sual tevcih edecekseniz; 
buna cevap vermeye hazır bulunmaktayım. Ya
ni, .mnıayyen bir yerde .yeraltı suları meselesin
de, politikasında, şu sahada, şu havzada, yeraltı 
«uları bakumiiiıdatn hangi politika yürütülüyor, 
demeniz lâzımdır. Türkiye'nin bünyesi itibariy
le yeraltı sularını, her yerde aynı şekilde mü
talâa etmeye aynı jeoılolojik ortamda bulundu
ğunu kabul etmeye imlkân" olmadığını takdir 
edersiniz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim sua-
lim>e cevabımız benim için. tatminkâr olmadı. Be-
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ııimı istediğim, bâzı vadilerin ve, dağların sathı 
ınıailindaki ovaların artezyen ile sulanma imkâ
nı vardır, bunu bakanlığınız biliyor, bumu ele 
aldınız ımıf 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR ÖÂ-
KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Artezye
ni sulaımâ meyzuumda niı öle 'allıyorsunuz? Yok
sa içime bakımımdan mı? 

HEEET AKSOY (Ordu) — Sulama 'bakı
mından efendini. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANİ HÜDAİ ORAL (Devamla) — Artezye
nli ,sulamıa bakımiiindan, o arazinin bünyesi tet
kik edilerek hakikaten geniş bir sulama yap
mak imkânı varsa- ve bu sudan istifade edilebi
lecekle gayet tabiîdir ki, bu ele alınacak ve bir 
neticeye .bağlanacaktır. Yeraltı sularının bütün 
programları bu şekilde yapılınıaktadır. 

BAŞKAN — Sayın îlhaımi Ertem, buyuru
muz. 

İLHAMI E'RTEM (Edirne) — Meriç Neh
rinin muavin şeddelerinin yapılması geçen sene 
şikâyet konusu olımuştu. Bu şeddelerin 1964 yı
lında yapılabileceği bildirilmişti, acaba kabil ola
cak mı? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bunun 
hakkında ayrıca ımalıımat arz .ederimi. 

BAŞKAN Buyurun, Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem Bakan, Türkiye'de mevcut hidro - elektrik 
santrallerinden bâzıları yağışlar sebebiyle, vâki 
taşkınlıklarla zararlara uğramaktadırlar. Böyle
ce muayyen süreler bu santrallerin temin ettiği 
elektrik enerjisi inkıtaa uğramaktadır. Bu cüm
leden olarak Maraş'ım elektrik enerjisini sağlı-
yan Güvercinlik hidro - elektrik santrali de aynı 

. şekillide vâki yağış sebebiyle hasara uğramakta ve 
şehir 10 gün, 20 gün, bir ay karanlıkta kalmakta 
ve eletfcrikten yoksun hale düşmektedir. Geçen 
sene vâki fazlia yağışlar neticesinde santral, ta
şan sularım getirdiği çamurlarla örtülmüş ve 
Maraş bir ay elektriksiz kalmıştır. Mecliste ya
pılan gündem dışı bir konuşmaya, o sırada Ba
kan, bulunan llyas Seçkin arkadaşımız, elektrik 
santralinim bundan sonra aynı taşkından korun
ması için vadimin temizleeceğimi vadetmişti. is
tihbaratımıza göre yaliıız santral çaımıırlardauı 
temizlenımiş, ama ömümüzdelki sene için su taş-
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'malarına karşı vadinin temizlenmesi gibi bir 
tedbire başvurulımaımıştır. Santrallin korunması 
.hususunda genç Bakanımız ne düşünmektedir? 
Maraş'ın hiıdro - elektrik santralinin korunması 
ve vukua gelecek böyle bir zarara mâni ölımak 
için havzanın teanıizlenıınesi düşünülımetote tini
dir? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Kıymetli 
arkadaşımız, Güvercinlik Hidro - Elektrik Sant
rallinin taşkınlar sebebiyle faaliyetine sekte 
vermemek için gerekli tedbirlerin alınmasına 
matuf sualini tesbit etmiş bulunuyorum. 
Daha evvel tlyas Seçkin arkadaşımızın bu mev-
y.uda bu vadinin temizleneceğini, vadetmiş ve 
bu faaliyetlere geçmeyi düşündüklerini, bunun 
icraat safhasına intikal edeceğini beyan etmiş 
bulunduklarına göre, bu beyanları muvacehesin
de Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğünün ne 
gibi bir faaliyette bulunduğunu tetkik ve taki-
bederek süratle neticeyi size bildireceğim. Ve 
bu mevzuda hakikaten bir ameliyeye ihtiya-
colduğu noktasında teknik bir zaruret görülü
yorsa - ki, görüldüğü anlaşılıyor - elden gelen 
gayretin ve faaliyetin yapılacağını buradan 
ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun, Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Köy

lere su getirmek için para alınmaya levam edi
lecek midir? Türkiye'de 40 bin köyün içme su
yu kaç sene içinde ikmal edilecektir. Birinci 
sualim budur. 

İkincisi, kendilerine çok müteşekkirim, Sa
karya vadisindeki, barajın inşasına başlandığı 
ve Porsuk Barajının etütlerinin yapıldığı ve 
yatak ıslahı hakkındaki beyanlarına müteşekki
rim. Bu iki baraj, kaç senesinde ikmal edilecek
tir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Barajın 
hangi senede ikmal edileceği hususundaki sua
linize, arkadaşlarımla görüştükten sonra yazılı 
olarak cevap arz edeceğim. Yalnız köy içme 
suları mevzuu hakikaten ehemmiyetlidir. 60 
bin köy ve mahallenin içme sularının ne ka
dar zaman içerisinde tamamlanabileceği hususu 
bizim bu mevzudaki finansmanımıza, maddi ve 
malî gücümüze bağlı olduğunu ifade etmek 
isterim. Uzun vâde içinde bütün köylerin su 
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durumunu tesbit ederek programa bağlamak 
mümkündür. Ama bunun finansmanını temin 
edilmedikçe ve iktisadi bünye kuvvetiemne-
dikçe şu kadar senede bu kadar iş yapılacak
tır şeklinde, doğrudan doğruya kesin bir ne
ticeye varmanın mümkün olmadığını ifade 
etmek isterim. Ama 5 yıllık plân içinde der
piş edilmiş bulunan ve Devlet Su îşleri Ge
nel Müdürlüğü İçme Suları Dairesinin çalışma 
sahasına giren bütün mevzularda program
ların tatbik edileceğini ve intacedileceğini ifa
de etmek isterim. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bu 
işler için köylerde para almaya devam edile
cek mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu da kıymetli arkadaşımızın 
iktisadi bünyemizle alâkalı suali olduğu için 
cevap vermek istiyorum. 

Gönül arzu ederdi ki, bütün Türkiye'nin bü
tün köylerini içme suları tamamen Devlet 
eliyle, hiçbir yardım yapılmaksızın intace-
dilsin ve neticeye bağlansın. Ama yolunun ya
pılması ve içme suyunun gelmesi için gayret 
sarf eden, bedenen ve malî bakımdan gayret 
sarf eden köylerimizin içme sularının getirilme
sinde öncelik alınmasının yerinde ve isabetli 
olduğunu da ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Efendim, 
grup adına vâki ricalarımız arasında bulunan 
Aşağı Fırat havzasının etütleri hakkında ver
dikleri malûmata teşekkür ederiz. Orada bu
yurdunuz ki, Aşağı Fırat havzası projesi ancak 
4 sene içinde ikmal edilecektir. Bu proje 
keşfinin 10 milyona mal olacağı... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAÎ ORAL (Denizli) —- 16,5 milyon. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Bu büyük 
malî porte de gösteriyor ki, tahakkuku uzun yılla
ra sâri olacaktır. Bu bakımdan ikinci bir istirha

mımız olmuştu;, bu projenin tahakkukuna kadar bir 
ön tedbir olmak üzere, Fırat ile Dicle arasında 
hidrojeolojik haritalar da .yapılmış bulunduğu
na göre, yeraltı sularından bu havzanın sulan
ması için ne düşünülmektedir? 
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ENERJİ ' VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI HÜDAl ORAL (Devamla) — Bu mev
zuda teknik eleman arkadaşlarımla görüştükten 
sonra size malûmat arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmet Ali 
Ankan. 

MEHMET ALİ ARİ KAN (Mardin) — 
Nusaybin'de kurulacak Çağ - Çağ Santrali hak
kında malûmat rica edeceğim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAl ORAL (Devamla) — Çağ - Çağ 
Santrali -hakkında çalışmalar devam etmektedir. 
Bunun t'aferruaJtını ve detaylarını size yazılı 
olarak arz edeceğim. 

VAHYİ ÖZARAR (istanbul) — Efendim, 
nüfusu 2 milyona varan istanbul'un 1965 yı
lında büyük bir su sıkıntısı ile karşı karşıya 
kalacağı mütehassıslarca ifade edilmektedir. 
Muhterem bakanlık istanbul'un su dâvası hak
kında 1964 yılı içinde bir şey düşünmekte mi
dir? 

KıNVIR.Fİ- VL TABİÎ KAYNAKLAR. BA
KANI HÜDAl ORAL (Devamla) — Bu mev
zuda faaliyelere geçmiş bulunmaktayız, istan
bul Belediye Reisi ve Devlet Su işleri Gend 
Müdürlüğünün teknik •slemanlardye bir top
lantı yapılmış ve meselenin halledilmesi için ge
rekli hususata tevessül edilmiş bulunmaktadır. 

(Suiistimal ediliyor, sesleri) 
BAŞKAN — Buyurun, ihsan önal sorunuzu 

sorunuz. 
İHSAN ÖNAL (içel) — Bu yıl Devlet Su 

işlerinin hidro - elektrik tesislerinden elde et
tiği gelir sadece 200 milyon civarındadır. Hal
buki mevcut barajların suları zirai sahada isti
fade edilebilir bir hale getirilebilirse, millî ge
lirde senede asgari 3 - 5 milyarlık bir artma te
min edilecektir. Bu işlerin tamamlanması için 
de aldığım malûmata göre 1,5 milyar kâfi gele
cektir. 

Şimdi, durum böyle olduğuna göre, evvelâ 
mevcut barajların sularından bu millî gelirin 
artırılması tarafına mı gidilecek? Yoksa, yeni 
barajlar yapılarak yalnız elektrikten istifade 
edilmesi tarafına mı gidilecektir? 

Keban Barajının yapılması 4 - 5 milyara mal 
olacaktır. Bundan elde edilecek gelir hiçbir za
man mevcut barajların sularının tarlaya şevki 
için verilen rakamların beşte biri dahi değildir. 
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i Ama bütün havzanın sulanması için de 16,5 mil

yon lira gibi bir paraya ihtiyacolduğunu bu
yurdular. Buna bugün için imkân yoktur. Ba-
rajlarm sularının tarlalara sevkı düşünülmekte 
midir? Yoksa yeni barajlar ve hidro - elektrik 
santralleri kurularak sadece elektrikten istifa
de cihetine mi gidilecektir?. 

ENERJİ-VE TABU KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAl ORAL (Devamla) — Muhterem ar-

j kadaşlar, memleketimizde demin de arz ettiğim 
gibi, hidro - elektrik santrallerine ehemmiyet 
verilmektedir. Yalnız bu demek değildir ki, ter
mik santraller ihmal edilecektir. Termik san-
traller havzalar yağışlı gitmediği zaman daima 

! bir emniyet unsuru olarak mütalâa edilmekte-
dir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Şimdi 
bir baraj ve bir hidro - elektrik santrali bizde 

j çok taraflı olarak mütalâa edilir. Sulama ve 
| elektrik enerjisi istihsali. Halbuki Avrupa'da 
I diğer memleketlerde sulama mevzuu kalmadığı 

için, hidro - elektrik enerji santralleri daima 
j tek taraflı mütalâa edilmiş ve bu mütalâaya gö-

re faaliyetlerde bulunulmuştur. Şimdi, elektrik 
enerjisi mi daha evvel istihsal edilmelidir ve 

I netice itibariyle endüstrimiz, zirai ve sanayi sa
hada, meselâ; bir Keban Barajı yapılarak bü-

j tün Şarktaki madenlerimizin işletilmesi, elek-
trometolürji sanayiimizin kalkındırılması için 
bu sahaya gitmek mi mümkündür, yoksa sula
ma sahasına mı gitmek mümkündür? O sudan 
mümkün olan elektrik enerjisi istihsali bakı
mından hangisi daha rantabldır, ekonomiktir, 
hangi sahaya gitmek lâzımgelir; bütün bunla
rın etütleri yapılmakta ondan sonra bir sıraya 
konulmak suretiyle netice alınmasına çalışıl
maktadır. Yoksa, sulamayı yapalım, elektrik 
enerjisi istihsali zayıflıyabilir, bu kadar metre
küp sudaki takatten netice itibariyle elde ede
ceğimiz enerji şudur, şeklinde kesin bir kanaa
te gitmek mümkün değildir. Son modern tek
nolojinin icapları neyi gerektiriyorsa Bakanlı
ğımız bu mevzuda hassas olarak bu neticelere 
doğru yönelmeye çalışmaktadır. 

BAŞKAN —: Sayın Ataman, buyurun. 

HÜSEYİN ATAMAN (Ankara) — Efendim, 
bendeniz, yalnız cevabî bir netice almak için 
ricada bulunacağım. Konya'yı sulayan Beyşehir 

J Gölünün Beyşehir kasabasını ikiye bölen bir 
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bendi vardır. Bu bendin yanında su işlerine ait 
çamlıkta 1960 tan. evvel 100 küsur bin lira sarf 
edilerek yapılmış turistik bir bina vardıı-, İhti
lâlden sonra bu bina metruk bir halde bulun
maktadır. Şu hale göre su işleri mevzuunda es
ki işler bırakılıp yeniden ana dâvalara dönül
düğüne göre bahçe ve çamlıktaki binanın, tu
rizmin gelişmesinde ve ona hizmet babında sem
bolik bir para ile kıymetlendirilerek mahallî 
belediyeye veya Turizm Bakanlığına devri dü
şünülmekte midir 1 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Efendim, 6200 
sayılı Kanunla Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün kuruluş sebepleri ve görevleri tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Kıymetli arkadaşımın 
da ifade ettikleri gibi, turizm ve mesire yeri 
ihdası da dolayısiyle Devlet Su İşlerinin ele al
ması lâzımgelen mevzuları arasına girmektedir. 
Bu mevzuda inceleme yaptırdıktan sonra arka
daşıma malûmat arz edeceğim, efendim. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Seyfi 

öztürk. 
O. K. M. P. GRUPU ADİNA SEYFİ ÖZ

TÜRK (Eskişehir) — Çok muhterem arkadaş
larım; Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nının. ve Sayın Bayındırlık Bakanının vermiş 
oldukları izahatı büyük memnuniyetle karşıla
mış bulunmaktayız. Bilhassa Keban ve Çiçeroz 
barajları hakkında verdikleri izahatı, millî ik
tisadiyatımız bakımından bir müjde olarak te
lâkki ediyoruz. Bunun yanısıra zirai refor
mun temelini teşkil eden tabiî gübre mevzuunda 
Bakanın göstereceği hassasiyeti, biz de büyük bir 
hassasiyet ile yakından izliyeceğiz. Gerçekten bu 
sahada yapılacak çalışmalar, hâlen toprak altın
da bulunan milyarlık servetleri toprak üstüne çı
karacaktır. 

Tabiî gübrenin ucuz istihsali ve mahalline 
masruf olarak plânlı bir şekilde tevzi edilmesi, 
zirai istihsali artıracaktır. Bundan başka Sayın 
Bayındırlık Bakanının, hususiyle kalkınmama-
mızda, topyekûn kalkınmamızda millî gücdeıı, 
Millî Savunma gücünden ve araçlarından istifa 
edilmesi hususundaki parti grupumuzun görüşü
nü ehemmiyetle, dikkate almasını ve bunu Hü
kümete götürerek, bu konunun bir Hükümet me-
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selesi olarak tezekkür edilip bir neticeye bağla
masını; grupumuz memnuniyetle karşılamakta
dır. Bu itibarla çalışmaları izliyeceğiz. Kendileri
ne başarılar diliyoruz, her iki Bakanlık bütçesi
nin de memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ederek huzurunuzdan ayrılırım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Üniversiteler bütçelerine oy kul
lanmamış arkadaşımız var mı! (Var, var sesleri.) 
Şimdiye kadar muhterem arkadaşlar, şurada yu
varlaklar duruyor, bunların tasnifleri yaptırıla
cak. Çok rica ederim istical buyurunuz. 

Buyurun Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, bugün Türk köylüsü medeni bir mil
letin çocukları olarak, medeni ihtiyaçlarını karşı
lamanın çabası ve didinmesi içindedir. Hangi mil
letvekili Türkiye'de her hangi köşedeki köye gi
derse gitsin, hiç şaşmasın ki, talepler değişmiye-
cektir. Ondan firma, acenta, kredi istemiyecek-
tiı*, korkmasın. Istiycceği istek üçtür; ya yol is
ter, ya su ister, ya okul ister. Bunları isterken 
şehirli gibi, kusura bakmasınlar, ayırt yapmıyo
rum, sadece istiyen, fakat kendisine düşeni yap
ın ı.yan da değildir, üzerine ne düşüyorsa feraga
tinin ve takatinin üstünde üzerine düşen her şe
yi yapar. Yukarıda da söyledim; zayıf kaldı, 
açıklanamadı, bâzıları tereddütte... Açıklıyorum. 
Ben bir köylü çocuğu olarak, Atatürk bize niye 
köylü çocuğu dedi acaba diye, bu soru çocukluk 
halinde kafamı karıştırır idi. Toprak damlar al
tında otururuz harman yerinde anamız ağlar, kış
ta, çamurda gezeriz, bizim, efendilik neyimiz, der
dim. Ta ki, kışladan çıkıp politikaya girince ha
kikaten bu köylünün efendi ve çelebi olduğuna 
kaani oldum. Hiçbir şehirli bana gösteremezsi
niz ki, içtiği su, yürüdüğü yola, okuduğu okula 
yardım etsin. 

İşte bu efendi köylü, çelebi köylü, kıt kanaat 
geçinir ama yol, şu gibi medeni ihtiyaçlara bir 
an evvel kavuşabilmek için, evlâdını bu ölçülerde 
bulabilmek için bu yardımı yapmaktadır. Hal 
böyle iken sağ olsun, yeni Vekilim gelecek yıl için 
bana bir nebze ümit verdi, ama fakir ve fedakâr 
köylümüzün büyük dertleri karşısında, bütçelerin 
getirdiği, yola ve suya taallûk eden mevzuların 
hiçbirisi gönül doyurucu ve bizleri teselli edici 
değildir arkadaşlar. Ben bütçe raporu dışında 
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da özet olarak yaptığım tetkikata ve bâzı tanı
dıklarımdan aldığım bilgiye göre, hepiniz çok 
iyi biliyorsunuz, Türkiye nüfusunun yüzde yet
mişi köylerdedir, nüfusu üç binden aşağı olan 
kasabalarda yaşamaktadır. Bunun içme suyu, kul
lanma suyu ihtiyacını karşılaması işi DSÎ Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. Bu, köy, mahalde ve 
nüfusu üç. binden aşağı olan kasabaların adedi 
60 248 dir. îlk defa olarak 1938 senesinde köy
lünün içme suyuna yardım babında bütçede bir 
fasıl ayrılmış ve ilk defa 150 bin lira ile köylü
nün içme sularına yardım adımları atılmış, 1958 
yılına kadar bu, devam etmiştir. 1958 yılında, ha-

• tınında kaldığına göre, son miktar 18 milyon li
ra idi, ceman yekûn 1958 yılına kadar köy içme 
sularına yapılan yardım 197 milyon liradır. Bu, 
yardım parası özel idarelere gönderilir. Teknik 
kontroldan, projelerden yoksun olarak valiler, 
nahiye müdürleri, muhtarlar kendi kabiliyet ve 
görüşlerine göre su tesisleri yaparlar ki, hiç de^ 
verimli değildir. Su bakımından tamamiyle pe
rişan olan köylünün ihtiyaçlarının bu anlayışla 
karşılanamıyacağı meydana çıktığından 1959 se
nesinde, pardon 1960 senesinde 7448 sayılı Ka
nunla köylerin ve nüfusu üçbinden aşağı olan ka
sabaların içme suyu dâvası • DSÎ Genel Müdür
lüğüne verilmiştir. Fakat bu kanun çıkıncaya 
kadar işin kolayları yapılmış, basit olanlar, ucuz 
olanlar, cazibeli akar vaziyeti olan sular yapıl
mış, zor ve pahalı olanlar geri kalmış. Türkiye'de 
28 milyon nüfus var, her sene % 3 artar, 830 bin 
artar. Bu nüfusun 600 bini köylerde çoğalır. Bu
gün DSÎ, mevcut susuz olan köylerin su ihtiyacı 
yanında yeni bir faktör olarak çoğalan nüfusu 
göz önüne almak zorundadır. 

Teknik bir arkadaşımızım verdiği bilgiye gö
re, sadece Türkiye'nin çoğalanı 'nüfusunum su 
ihtiyacını karşılamak için 174 ımilyon lirayı lü
zumlu göstermektedir. 

Halbuki bu yıil ayrılan para, özel idarelere, 
valililiklere verilen 25 ımilyon ile beraber, 70 mil
yon, 25 milyon daha 95 milyon eder. 100 mil
yona dahi varamamaktadır ki, çoğalmakta olan 
nüfusumuzun su ihtiyacını dahi karşı lıyacak ki
fayette değildir. Nerede ki çoğalmış olan, Allah 
ömürler versin, 28 milyonluık Türk nüfusunun 
ihtiyacını karşı lamıaik için >bu bir imıkâın değil. 
Böylece, demin .bahsettiğim ölçülere göre, Tür
kiye'de 60 küsur bin köy ve kasabanın 20 bini , 
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susuz, 20 bini kifayetli .suya sahip değil, ancak 
20 bin kadarı kifayetlidir, 'böylece yüzde 50 sin
de var, yüzde 50 sinde yoktur. Bu yoik olanla
rın bugünkü rayice göre hesabı yapılmıştır ve 
rayiç böyle kalır, inşallah bir fırlayış olmazsa, 
4 milyar Türk lirasına ihtiyaç vardır. Bu, 15 
yılı kapsayan bir plân ve programla yapılırsa. 
bunu tahakkulk ottirımek için 270 ımilyon Türk 
lirasına ihtiyaç vardır. Buna da çoğaılıan nüfus 
ve askerî garnizonlar dahil değildir. Yani yu
varlak bir .hesapla işemede 400 milyon lira köy 
liç.me suyu için para harcanması lâzımgeliırkem 

• bu 100 milyon lira ile köylümüzün, efendimizin 
su ihtiyacı, 'yapılanlar şayet eskimezse. Battal 
Gazi gibi uzun ömürlü olursa 60 senede bilebile
cektir. Aımortisımamlar, filân o da eklenecek, Al
lah sizlere ömür versin, köylümüzün su dâvası
nın (halledildiğini ben göreıniyeceğün, inşallah 
halolmuş halini gömmesini oğlum Ahmet Kaba
dayı'ya bırakmak isıtiyo.ruım. (Allah korusun, 
sesleri sem de görürsün, sesleri) Ben hu yankı
lar içıimde, samıimî söylüyorum. Köylü içinde ve 
ıköyde geze geze, her köylünün bu üç derdimden 
dertlendim. Sacım ,haşıım ağardı, yüzüme bir 
ihtiyar siması çöktü, Yüksek Meclisten rica edi
yorum, ben vergilerin verilmesini 'burada kuv
vetle »savunacağımı, çıkacağım ıburaya; reformı da 
olsa, zam da olsa savuınım asını yapa cağımı. Gok 
ikaza namdan çok alalım da, hu derdin ben de ga
rip bir fâni o barak, halledildiğini görmek istiyo
rum, diyeceğim. O zaman 'aman vekilim 100 .mil
yonda kalnıasım, ilki yüz, üç yüz .milyona çık
sın, hu garip köylünün Tûııi - ıSina ovasında. 
Kerbelâda susuzluk çekmiş insanların hallerin
den kurtulmuş okluğunu görelim. Ben demek 
istiyorum iki bu işi daha rasyonel hir şekilde 
halletmek için DlSİ bünyesinden köy-içime sula
rını a lalımı, yeni ve teknik hir hüviyette Köy İç
me Suları Genel Müdürlüğü ikuralıım. Şahsiye
tine didinmesine, çalışmasına saımıimiyetine çok 
güvendiğim muhterem Bakanımın bu işi tezek
kür etmesini, hu garip köylülerimize, hu efendi 
köylülerimize bir imııkân verilmek suretiyle böy
le hir teşkilât kunmaık için himmet gövıterınıele--
rini istirhamı edeceğim. 

BAŞKAN — Cümlenizi bağlayım Sayın Ka
badayı. 

İHSAN KABADAYI (Devaımla) — Köy 
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yollarına aiıt mâruzıaıtıımıa kaildi Sayın Başkanımı 
üç dakika rica edeceğim. 

BAŞKAN — Kısaca onu da ısöyıleyiverin. 
Bitsin, 

İHASAN ıKAlBADAYI (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim, efendim. Varolun. 

Raporda yazılı; 1150 bin kilometre köy yol
larına 'ihtiyaç varmış. Bunun 40 bin kilometre
si üzerinde nafıalar işlememiş, 12 bin 'kilomet
resinin alt temeli ve temeli yapılmışmış, geri ka
lan 28 bin kilometresi yazın ıgeçit vermez, kı
şın 'vermezm'iş. (Bunun .mânası açık arkadaşla
rım. Yani Türkiye'de köy yolu diye bir şey yok. 
12 binin temelli yapılmış, yapıldı diye bahset
tikleri 28 bin kilomıetre yol, ısamimiyetle söyl'i-
yeyim 28 kilometre yolda, kağnıların geliş gi
dişte açtıkları izler ve haritalarda yol olarak 
(görünen ve nafıamızın da yol diye kaydettiği 
yollardır. Bu benim samimî kanaatim değil, 
köylünün feryat içinde bana intikal estirdik
leridir. 

Bu nasıl olacaktır? Ben bugünkü nafıa teş
kilâtının köy yollarını bu şartlar altında yü
rüteceğine inanamayorum. Nafıanın teknik ele
manları 'kim ne derse desin, mutı'telif şartlar 
altında alınmış kifayetsiz elemandır, güçlük 
içindedir. Makinalarm yedek parçaları yoktur. 
Yeter parça verilememektedıir. Bu yüzden ay
larca ve yıllarca makinalar ölü vaziyette yat
maktadır. Nafıa garajları, lıatırmılda 'kaldığı
na göre 19İ57 yılından beri malkina ikmali gör
memiştir. Bu yıl alınan 60 milyon linaılrk vası
ta nafıanın garajlarını canlandıramaz, içinde 
bulunduğu vasıta kifayetsizliğini (gideremez. 

Her ne kadar Mulhterem Vekilimin buyur
duğu gibi geçmiş yıllara nazaran üç, beş misli 
köy yolu yapar ama, köy içme sularında ol
duğu gibi köy yolları dâvasını halledemez, tşin 
'bir de hazin tarafı vardır ki, köylü bu nafıa 
vasi tadarının çalıştığı yerlerde şoförüne işçiisi-
ne sultanlar ıgibi bakar, bakanlar gibi muamele 
eder, fakat o nazlıdır, köylüye hem ibed bakar, 
şu kırıldı, bu kırıldı der karnını doyurduğu bu 
Hamselerin işini yapmaz. Bunu da bilesiniz. Bin-
bir sıkıntıyı köylüye yaptırır. Aksini iddia elden 
varsa gelsin, görsün. Vaziyet böyledir. Karnı 
doyduğu halde özür dilerim, (harçlıkları da ve
rildiği halde, köylüye zulüm edercesine bu ekip
ler çalışmamaktadırlar. Ben Bakandan, bunla-
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rın müspet, programlaşmoş hükümler dairesm-

• de çalışmasını temin edecek bir yönetmelik ge
tirmesini istirham ediyorum. Aksi halde nafıa 
müdürlüğü personelini bu derbeder 'haliyle köy 
yolları dâvasını yürüteceğine inanmıyorum. 
Altmış milyona, 'hiç olmazsa bir o kadar, yeni 
vasıtalar sipariş vermesini istirham ediyorum. 
Burada ben vergi gelsin, ırı^üdafaa edeceğim. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 

İHİSA'N KABADAYI (Devamla) — B i t m i 
yor bu dertler efendim. Bağla diyorsunuz, bağ
lı yay im. 

126 milyon lira ayrılmış, bu kifayetsizidir. 
Sağolun beni dinlediniz, Zaman çok kısa. 

Dert daha çolk. Amıa hepiniz ârıif insansınız, gö
zümden, halimden bu dertleri lokumuş vaziyet
tesiniz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önerlgöleri var, oku
tuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

görüşmıeler durumu aydınlatmıştır. IMültaakıp 
bütçelerin 'görüşmelerine imkân sağlamak mak-
sadiyle bu mevzudaki görüşmelerin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

'Malatya 
Avni Akşit 

ıS'ayın Başkanlığa 
ıKonu .aydınlanmıştır. Müzakerenin (kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
'İzmir 

Ziya Hanhan 

Yüksek Başkanlığa 
(Konu üzerinde gruplar ve milletvekilleri ye

teri kadar konuşmuştur. 
Müzakerenin yeterliğini arz ve teklif Gide

rim. 
Eskişehir 

vSeyfi öıztürk 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Konu aydınâlnmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederiz. 
Çan'kırı Kırşehir 

Rahmi inceler Halil özmen 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Di
ler buyurun. 
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NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlarım; Hükümetlerin programları vardır, 
Hükümetlerin bu programları tahakkuk ettirme
leri için prensipleri vardır. Muhalefetin de gene 
Hükümeti murakabe etmek için prensip ve prog
ramları vardır. Fakat köylünün de her iki tara
fın iddialarının doğru olup olmadığını tahkik et
mek için bulduğu plânları vardır, kendileri için. 
Bu plânları hiçbir zaman için iki tarafın mugalata 
veyahut da safsata vaziyetteki iddiaları köylüleri 
yanıltmaz. İşte köylülere, salim bir kıstas olan 
ve köylüye bütün hak ve hakikatleri belirten okul, 
su, yol, baraj, köprü meseleleridir. Bu husus
larda hükümetler köylülerin ihtiyaçlarını ce
vaplandırırlarda, Hükümetlerin aleyhinde ne ka
dar menfi söz söylenirse söylensin bu sözler 
demogojiden ibaret kalır. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde lütfen. 
Açık oylamaya oy kullanmıyan arkadaş var

sa lütfen kullansın. 
NİHAT DİLER (Erzurum), Eğer su yol, 

köprü baraj, gibi ihtiyaçları tatmin edilirse hiç 
bir demogoji köylüyü yanıltamaz. Köylü bu 
hizmetleri gören hükümetleri, minnetle, şük
ranla yadeder. Bu bakımdan Bayındırlık Ba
kanlığı ve yeni kurulan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı bütçeleri üzerinde kâfi derecede 
vuzuh verici şekilde konuşmalar olmamıştır. 
Gerçi kıymetli arkadaşlar kendi fikirlerini beyan 
etmişlerdir. Ama daha da konuşulacak şeyler 
vardır. Bu bakımdan hakkın ve adaletin tanı te
cellisi için konuşmalar yalnız Grup sözcüleri ve 
bir iki milletvekilinin sözlerinden ibaret kalma
sın. Diğer milletvekili arkadaşlar da çok mü
him memleket dertlerini millet kürsüsünden ifa
de etsinler. Bu şekilde millî irade daha iyi te
celli etmiş olacaktır. Onun için bu önergelerin 
kabul edilmemesini hassaten rica ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Açık oylamalara oylarını kul
lanmıyan arkadaşlar varsa lütfen istical buyur
sunlar. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü büt
çeleri üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Maddele
re ve bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversiteler bütçelerine oy kullanmıyan ar
kadaşımız var mı?. 

Ovlama işlemi bitmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
geçivoruz. 

bütçesinin bölümlerine 

(A/1) Cari harcamalar 

B. 
11.000 Ödenekler bölümü 

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

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yrönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1.6.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
12 000 

18 051 953 

1 517 500 

93 001 

365 001 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 11 507 509 
BAŞKAN—• Dışişleri Bakanlığından buraya 

alınan bir tahsisattır. Tashihli şekliyle okunmuş
tur. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 617 207 561 
BA ŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 7 975 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 14 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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35.000 Sosyal transferleı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•Stt.000 Borç ödemeleri 21 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin görüşülme
si bilmiştir. 

Devlet Su İşleri (fenci Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçesinin görüşülmesi bitmiştir. Maddelere ve 
bölümlere geçim leşini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Maddeleri eetvelleriyle birlikte okuyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanunu 

MA DDK I. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün eari harcamaları için 48 545 587 lira, 
yatırım harcamaları için 927 108 000 lira, serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de 
112 201 S38 lira ki, toplam olarak 1 087 855 425 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 39 532 696 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 954 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kimiydiler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 341 391 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Mtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Geşitli giderler 2 717 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Mtm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım, harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 126 655 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 697 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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23.000 İVtakina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 103.093 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. i 

32.000 Kamulaştırma ve satınaima-
lar 45 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 25 008 000 
BAŞKAN — Kabul edeni er... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler • 462 463 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 41 731 874 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. „*"| 

Maddeyi tekrar okutuyorum. ^. . .-#^.|İ 
(1 nci madde tekrar okundu.) "* 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi eetvelleriyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 087 855 425 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

(B) Cetveli fc 

61.000 Kurumlar h fısıl atı ve paylar 70 ,450 000 ^ 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

62.000 DSİ. Genel Müdürlüğü maj? 

lan gelirleri 4 500 001-
BAŞKAN — Kabul edenlor... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli giderler 4 000 0 0 b 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

64.000 Özel gelirler 1008 905423-
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir.. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum., 
(İkinci madde tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 

Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir 

MADDE 3. — Devlet Su İsleri Genel Mü
dürlüğünce 1964 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1964 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi cetvellcriyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün Kuruluşu hakkındaki 18.12.1953 
tarih ve 6200 sayılı Kanunun bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1964 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza 
rsunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
;bul edilmiştir. 

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

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
maddelerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımıza uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde;bulunan borçlar 1964 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç.) ( A / l ) , 
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(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den gecen yıllar borçları maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?, 
Yok. Maddeyi cetveliyle oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sinili
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbıtl 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (Gr) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müessese
leriyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yar
dımlardan 6200 sayılı Kanunun şümulüne gi
der yeraltı ve yerüstü suları, etüt, proje ve in
şaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme 
gelir, diğer taraftan (A/2) (Yatırım harcama
ları) cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye 
Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısımlar ertesi yıla birinci fıkra esasları daire
sinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?. 
Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 11. — Devlet Su işleri Genel Mü

dürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kul
lanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fık
ra hükümleri 1964 bütçe yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 13. — Bu Kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

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

Tasarım tümü üzerinde söz isteyen? Yok. 
Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 
Yuvarlaklar sıra aralarında dolaştırılacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı büt
çesinin madde ve bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum.? Kalbul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdür
lüğünün cari harcamalar için 200 393 472 lira, 
yatırım harcamaları için 539 237 000 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de 
153 232 587 lira ki, toplam olarak 892 863 059 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN •—• Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

1.2.000 Personel giderleri 121145 897 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 298 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 424 072 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 74 525 003 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

B. Lira 
21.000 Etüt ve proje giderleri, 24 045 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti]'. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 377 897 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 22.000 nci bölümle ilgili önerge
yi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim gibi köy yollarına konulan 

ödenek için hacmi ile asla mütenasibolmadığm-
dan Karayoları 22.000 nci bölüm 22.541 nci mad
deden 30 000 000 liranın aynı bölümde 22.571 
Köy yoları maddesine aktarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Gümüşane Urfa 
Sabahattin Savacı Kadri Eroğan 

BAŞKAN —- Bu önergeye Komisyon katılı
yor mu?. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADIN 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — H a y ı r . 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 137 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma, ve satınalma-
lar 42 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 6 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 710 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.36.000 Borç ödemeleri 110 516 057 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 1 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 892 863 059 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B - öettvdi 
B. Lira 

62.000 özel gelirler 5 250 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ed'iflm'iştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar '5 750 00)2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eıtmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

04.000 özel gelirler 881 863 056 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkindi maddeyi tekrar okutuyorum. 
(ikinci madde tekrar okundu.) 
BIAŞKAN — Maddeyi cetveliyie binlikte oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

•MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1964 bütçe yıllında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her bininin dayandığı hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde (gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve talhsiline 1964 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi cet
veliyie binlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 30.6.19'39 tarihli ve 3666 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) 
işaretli cetvelde 'gösterilmiştir. 

13656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizımetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler bağlı ('E) işaretli cetvelde .gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu ta,sarnsı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur., 
Burilaırm eldeki kadrolara ek olmıamıası şarttır. 

(BAŞKAN — $öz istiyen? Yok. Maddeyi cet
veliyie birilikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
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edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün kuruluşu hakkındaki Ill.l2.19l50 tarih ve 
'5Ö39 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Sö.z istiyen 1 Yok. Maddeyi cet
veliyie birilikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçlan) mad
desindeki ödeneğin yetmemesıi halinde : 

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

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 9'3 mcü mad
desine ıgöre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan botfçjlar, 
1964 yılı bütçesinin ilgili 'hizmet tertiplerinden 
veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
geçen yıllar borçları maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

(BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuzıa sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçesine oy kullanmıyan arkadaşımız var mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söa istiyen1? 
Yok. Maddeyi oyunuza'sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapı
lacak harcamalara alt formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu-; 
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce .gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 
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(BAŞKAN — Madde hakkında söa istiyen? 

Yok. Cetvelle birlikte maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kaıbul edenler... E'tmıiyen'ler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — 5889 sayılı Kanunla yürür
lükten kaldırılan 5(539 sayılı Kanunun 19 neu 
'malddesinin birinci fıknaisma ıgöre 151215 sayılı 
Kanunun esasları dair esinde tahsil edilmiş olan 
paralar Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
'özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (Yatırını 
'harcamaları) cetvelinin ilgili maddeleırine öde
nek kaydolunur. 

(BAŞKAN — »öz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE lıl. — Devlet daire ve müessesele
riyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer 
luırumıl a»r tarafından veya dış yardımlardan 
yol, köprü ve benzeri işler yaptırılması ,mak-
•s.adiyle Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırı
lacak. paralar, (<B) işaretli cetJvelde açılacak 
özel maddeye gelir-, diğer taraftan (A/2) işa
retli (Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak 
•'özel maddelere Maliye Bakanlığınca öldenek 
kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edil
iri iyen kısım, artesi yıla birinci fikna esasları 
•dairesinde de'vren ge'lir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
•etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

.MADDE 12. — Karayolları yapımı için ıgi-
rişilecek sâri taahhüt işlerinde .kullanılmak üze
re bono ihracına yetki- verilmesi hakkımdaki 
307 sayılı Kanunun 1 nci ımaddesimin 1 nci fık
rası hükmü 1904 bütçe yılında uygulanrnıaz. 

'BAŞKAN — ,9öz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. J 
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(BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

(Kabul edenler... Eltmiy enler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Bayın

dırlık Bakanları yürütür. 

ıBAŞKAN — Maddeyi .oyunuza sunuyorum. 
(Kabul edenler... Kabul etmliyenler... Kabul edil
miştir. 

'Tümü üzeninde le'hte, aleylhte söz istiyen? 
Yok .Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuş
tur. Yuvarlaklar sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

Efendim, az evvel üniversiteler bütçesi üze
rindeki açık oylama sonuçlarını arz ed'iyoruım. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısının oylamasına 232 (arkadaşımız 
iştirak etmiş, 1912 'kabul, 34 ,re!t, 6 çekinser oy 
çıkmıştır. Böylece tasarı kanunlaşjmıştıır. 

'İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe kanunu 
tasarısının oylamasına 23ı5 arkadaşımız katıl
mış, 194 kabul, 34 ret, 7 çekinser oy çıkmıştır. 
Böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Ege Üniversitesi 1964 yılı Bütçe kanunu ta
salısının oylamasına 1232 arkadaşımız katılmış, 

192 kabul, 3:3 ;ret, 7 çekimser oy çıkmıştır. Böyle
ce tasarı kanunlaşmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine oyu
nu kullanmamış olan arkadaşlarımız lütfen >oy-
il arını kul 1 a nsın 1 ar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

iKarayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bültçeleri açık 
oylamalarının sonuçlarını arz ediyorum. 

Gerek Devlet .Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
gerekse Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yı
lı bütçeleri kanunu tasarılarının açık oylaıma-
sırida, iaranılan nisap temin edilemediği için (ge
lecek Birleşimde oylama tekrar edilecektir. 

Iftaat 19,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorumı. 

Kapanma saati : 18,05 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Bugünkü Birleşimin üçüncü 
oturumuna başlıyoruz. 

B — TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesi üze

rinde görüşmelere başlıyoruz. 
Tümü üzerinde Yeni Türkiye Partisi (!ru-

pu adına Sayın Ata Topaloğhı, buyurunuz. 
Y. T. P. GRITPÜ ADINA ATA TOPAL-

OĞLTT (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; Ticaret Bakanlığı 1964 ma
lî yılı bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimi
zi Yeni Türkiye Partisi Meclis firupu adına 
arz ederken Yüksek Meclisi saygı ile selâmlıyo
rum. 

Ticaret hayatımızda yüz yıllardan beri de
vam edegelen istikrarsız yürüyüşler yılların ver
miş olduğu geniş bilgi \te tecrübeler sonunda 
memleketimizi plânlı bir kalkınma içerisine itmiş 
bulunmaktadır. Eskilerin söylediği gibi (Aya
ğını yorganına göre uzatmak) sözü ticari hata
mızın birinci esası olarak millete malolmuştur. 
İstikrar ve huzur içinde plânlı kalkınmanın so
nucu bitirmiş olduğumuz; 1963 yılının kesin he
sapları ile meydana çıkmış olacaktır. 

Üçüncü Hükümet programında ifade edilen 
1962 yılında sabit fiyatlarla millî gelirin yüzde 
6 oranında yükselmiş olması 1963 yılında ise 
artışın 1962 oranını da geçtiği ve kalkınma bi
zinin yüzde 6,5 - 7 arasında gerçekleşmesi tah
mininin atmış olduğumuz adımların sağlam ve 
yapıcı istikametlerde ilerlemesinin işareti sayı
yoruz. Kalkınma bedefinin realize edilmesinde 
2 nci Karma Hükümetin sağladığı istikrarın da 
büyük payı olduğunu ifade etmeyi vazife telâk
ki ederiz. Hükümet programında da izah edil
diği veçhile, kalkınma plânında yer almış olan 
meselelerin çözümü ve plânın hedeflerine ulaş
ması bakımından kamu idaresinin yeni bir anla
yışa kavuşturulmasını tktisadi Devlet Teşekkül

lerinin plân gereklerine uydurulmasını vergi, 
tarım, toprak ve personel reformlarının ger
çekleştirilmesini Yeni Türkiye Partisi olarak hal
ledilmesi zaruri olan önemli işlerden görmekte
yiz. Ancak vergilerin memleketin ticaret haya
tı vo milletimizin ekonomik gücü ile hakiki ge-
lerinin normal ölçüleri içerisinde yüklemini te
menni erleriz. Vatandaşlarımızın kaldıranımı-
cağı vergilerin yükü altına sokması şeklinde te
celli edecek tatbikatı sureti katiyetle tasvibetme-
mize imkân yoktur. Ticaretteki kaidede kâr ve-
zararın bilançosu hâkim olmalıdır, ("{ötürü ve 
tahmini vergi yüklemleri ticaretimizi işlemez 
hale sokabilecek yanlış tatbikatlardandır. 

Sayın milletvekilleri, 
3614 sayılı ve 1939 da meriyete girmiş olan 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kanunu bugün ar
tık memleketin ekonomik hayatını düzenliyecek 
ve işlerimizi selâmetle yürütecek hüviyetten çık
mıştır. 25 seneden beri memleketimizin nüfus 
ve d olayı si yi e ticaretindeki artışlar muvacehe- • 
sinde dünya ekonomisinin tekamülü dış ve iç. ti
caretin zamanında kontrolü bu kanunla tedvir 
edilemez. 

Bakanlığın vazifesi cümlesinden olan iç. piya
sada toptan ve perakende satışların murakabesi 
yıllık istihsal ve istihlâkle ithal ve ihraç, mik
tarlarının zamanında tesbiti ve birçok İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin tetkik ve murakabesi 
gibi ehemmiyetli vazifeleri bulunan bakanlığın 
çeyrek asır evvel çıkarılan kanunla salim olarak 
yürütülmesine inanmak mümkün değildir. Kal
kınma planındaki vazifeleri yapabilecek ve ihti
yaçları giderecek yeni teşkilât kanununun 1964 
yılında Büyük Millet Meclisine getirilmesini ön
görüyoruz. Bu konu yıllardan beri bu kürsü
den ifade edildiği halde hâlâ ele alınmamasının 
sebebi anlaşılmamıştır. Zirai istihsalimizin artı
rılması ve değerlendirilmesi konusunda geniş 

ı 
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faaliyetlerde bulunması icabeden tarım satış ko
operatifleri ve birlikleri, ticaret borsaları, tica
ret ve sanayi odaları statüleri de bugünkü şart 
ve ticaret sistemine elverişli olmıyan, tatbika
tında güçlük çekilen kanunlardır. .Bunların da 
değiştirilmesi bugünkü iş kapasitesini artıracak 
ve kolaylaştıracak tedbirler arasındadır. Koo
peratiflerimizin kredi imkânlarını çoğaltmak bu 
müesseseleri partizanca tutumlardan uzaklaş
tırmak ve siyasi partilerimizin tesirlerinden kur
tarmak tedbir ve müeyyidelerinin getirilmesi za
rureti karşısındayız. Fındık Tarım Satış Koo
peratifleri Birliği ile diğer birliklerimizin yüz 
milyonu aşan konsol idasyon dışı kalan borçları
nın Hükümet tarafından tesis edilen fonlardan 
kapatılması bu birliklere yeni bir hayatiyet ve
recek dolayısiyle zirai ürünlerimizin değcrleşti-
rilmesi konusundaki gayretleri artıracaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Memleketimizin ticari hayatında büyük önem 

taşıyan konulardan birisi de para ve kredi poli
tikasıdır. Bilhassa özel sektöre yatırım ve işlet
me kredisi, küçük sanayici ve esnaf kredileri, 
tarım su ürünleri, hayvancılık, madencilik ve 
turizmi teşvik edecek tesisler kredisi gibi ekono
mimizin gücünü artıracak teşebbüslere genel ola
rak daha çok imkân sağlanması, memleketimizin 
iktisadi çehresini kısa zamanda değiştirecek ham
lelerden olacaktır. Yeni tedvin edilmekte olan 
iktisadi Devlet Teşekkülleri Reorganizasyonu 
Kanunu ile Devlet Yatırım Bankası Kanunu bu 
konudaki Hükümet çalışmalarında süratle ya
pılması gereken işleri kolaylaştıracak mahiyette
dir. Faizler konusunda geçen yıllarda yapılan 
ayarlamalar müspet neticelere ulaşmamıştır. Kı
sa vadeli kredilerde tatbik edilen yüzde 10,5 faiz 
oranının yüksek bulunduğu ve ticaret erbabı 
tarafından çok görüldüğü anlaşılmıştır. Faiz 
oranlarında bir miktar daha indirme yapılma
sı, murabahacıların azalmasına sebebolacağı gibi 
piyasalarımızı hareketlendirecek ve iş hacminin 
çoğalmasını temin etmiş olacaktır. Memleke
timizde ticaret hayatının daha çok hareketlen
mesi konusunda alınacak tedbirler arasında : 

1. Dış ve iç piyasalarda toprak mahsulleri
mizle sanayi mamullerimizin itibarım ve değer
lendirilmesini teinin edecek mütehavvil olmıyan 
istikrarlı bir fiyat politikasını yürütebilecek 
esasların tesbiti ve tedbirlerinin süratle alınması, 
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2. Özel sektörde yatırım müesseselerinin 

çeşitli olarak yeniden kurulması teşvik edilmeli 
ve kuruluşlarına ait formaliteler kolaylaştırıl
malıdır, 

3. Bankacılıkla ilgili mevzuat hemen ele 
alınmalı kalkınma planındaki hususlara uygun 
yeterli düzeltmeler yapılarak ticaret erbabına 
kolaylıklar sağlanmalıdır. 

4. Hisse senetleri, tahvilât, tasarruf bo
noları ve kıymetli kâğıtlara ait mevzuat elden 
geçirilmeli, ve bunların tedavülüne ait formali
teler kolaylaştırılmalıdır. 

5. ihracatçı, ithalâtçı ve dahilî ticaret ya
pan tacrilerimizc ait siciller bizzat bakanlıkça 
tutulmak suretiyle piyasalarda ticari emniyetin 
sağlanmasına yardım edilmelidir. 

6. Demokratik memleketlerde ticaret serbest 
olduğuna göre, ticareti kısıtlayıcı davranışlar
dan Hükümet olarak kaçınmalı, ticari genel 
politikanın açık ve sarih olmasına dikkat edil
melidir. önemli olan hususlardan birisi de tüc
carın Hükümete bağlılık ve itimadını temin ede
cek tedbirlerin alınmasında âzami hassasiyet gös
terilmesidir. 

7. Ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsala
rı, odalar birliği, esnaf dernekleri, ihracatçılar 
birlikleri ile Ticaret Bakanlığının irtibatı az ve 
kifayetsizdir. Bu müesseselerle koordinasyonun 
daha sıkı sağlanması alınacak kararlarda en isa
betli yolun seçilmesini temin etmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Dış ticaretimizin bel kemiğini teşkil eden it

halât ve ihracat politikasının tatbikındeki güç
lükleri yıllardan beri yenmek imkânlarını kal
kınma plânına rağmen hâlâ bulamamış durum
dayız. 1963 yılındaki ithalâta nazaran ihracat
taki büyük düşüklük dış tediye muvazenesinin 
iyi tanzim edilmemesinin bir delili saymak icab-
eder. 1963 yılında yapılan ithalât 688 milyon 
dolar, ihracatımız ise 368 milyon dolardır. Bu 
duruma göre sadece 1963 yılının dış ticaret açı
ğı 320 milyon dolardır. Kanaatimizce bu açığın 
sebepleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

A) Piyasada ihtiyaç duyulmıyan emtianın 
ithaline izin verilmesi, 

B) Lüks eşyanın hâlâ muhtelif-yollarla yur
da sokulması, 
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C) Yerli sanayimizin dahilî ihtiyacı karşılı-

yacak birçok mamulleri mevcudolduğu halde, ay
nı cins sanayi mamullerinin ithaline izin veril
mesi (Mensucat, iplik, boya, kilit v. s. gibi) 

Ç) Kotalar ve liberasyon listelerinin hakiki 
ihtiyaçları tesbit eder şekilde tânzim edilmeme
leri, 

D) İhtiyaçtan çok fazla bulunan ve bir 
müddet için ithali durdurulması gereken kam
yon, kamyonet, otomobil ve motorlu taşıt vası
talarının ithaline devam edilmesi, 

E) Yatırımlar için yapılan mecburi ithalât
lar, 

F) Ticaret, Maliye, Tekel ve sair alâkalı 
bakanlıklar arasındaki bu mevzular!a ilgili koor
dinasyonun temin edilmemesi, 

d) İhracatı teşvik edici tedbirlerin yepyeni 
bir anlayış içerisinde ele alınmaması, ihracat 
formalitelerinin güçlüğünün devam etmesi, stan
dart usulün tatbikinde gecikilmesi, ambalaj sa
nayiinin eksikliği ihraç mallarımızın dünyaya ta
nıtılmasında gayret sarf edilmemesi, 

Gibi birçok elde olan veya olmıyan sebepler 
yüzünden doğan dış ticaret açıklarımızın arz 
etmiş olduğu bu manzara önünde, Millet ve Hü
kümet olarak ciddî ve âcil tedbirlerinin alınma
sı istikametinde müşterek gayret sarf etmeliyiz. 
Dış yardımlarla dış ticaret açıklarının kapatıl
ması itiyadından artık vazgeçilmelidir. 

Ortak Pazara girişimizle, bilhassa zirai 
ürünlerimizin daha çok müşteri bulacağına ve 
birtakım tedbirlerle ticaret hayatımızda yeni bir 
gelişme olacağına inanıyoruz. İntikal devresi 
olan bu yıllarda gereken hazırlıklarımızın şimdi
den başlaması ilerisi için büyük faydalar sağlı -
yacağı kanaatindeyiz. 

1951 senesinden beri 6224 sayılı Kanuna isti
naden verilen yabancı sermaye yatırım müsaade
leri, Hükümetçe verilen müsaadeler nisbetindc 
tahakkuk etmemiştir. 1964 bütçesi raporunda 
da belirtildiği veçhile 1951 yılından 6 . 1 2 . 1963 
tarihine kadar Hükümetin yabancı sermaye ya
tırımlarına verdiği müsaade miktarı 1 milyar 
961 milyon T. L. dır. Fiilen gelen sermaye mik
tarı ise 603 milyon 611 bin Türk Lirası civarın
dadır. Bu duruma göre yurda gelmesi icab-
eden yabancı sermayenin 1 milyar 357 milyon li-
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rası gelmemiştir. Yabancı sermayeyi teşvik edi
ci tedbirlerin daha süratle alınmasının Hükü
metçe öngörüleceğine inanıyoruz. 

Sayın m i İlet vekil leri, 

Su ürünleri.ve avcılığı işlerinin kontrol edil
mesi 4771 sayılı Kanunla 1945 senesinde Bakan
lığın merkez teşkilâtına girmiş bulunmaktadır. 
Personeli 5 kişilik bir kadrodan ibaret olan Su 
Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğünün su 
ürünlerimizin kökünü kurutan dinamit, bomba 
ve dip tarama gibi yasak edilmiş olan avcılık fa
aliyetlerini kontrol etmesine imkân yoktur. Ba. 
kanlık tarafından hazırlandığı bütçe raporunda 
bildirilen su ürünleri kanun tasarısının biran 
önce T. B. M. Meclisine sevkedilmesini temenni 
ederiz. 

Kalkınma plânımızın 1963 yılı tatbikat prog
ramının 97 nci say fasından itibaren başlıyan: 
Balıkçılıkla ilgili tedbirlerin temel ilkeleri hak
kında yapılması öngörülen işlerin birçoğu 1963 
yılında yapılmamıştır. Programın 97 nci say
fasında (sn ürünlerinin üretimi, toplanması ve 
dağıtımı bakımından belli başlı balıkçılık duru
munda olan yerlerin gerekli tesis ve araçlarla do
natılması öereklidir) denmektedir. Ayrıca da 
üç sayfaya yakın tatbikat şekilleri anlatılmak
tadır. Programın deyimiyle bellibaşlı balıkçı
lık durumunda olan Karadeniz'mıntıkasından bir 
misal arz edeceğim: Ordu vilâyeti dâhilinde, 
bilhassa Fatsa ilçesinde en az 100 bin tonun üze
rinde hamsi balığı çıkmaktadır. Av mevsimin
de bütün Karadeniz balıkçıları yüzlerce motor ve 
sair vasıtaları ile Fatsa'da toplanırlar ve bu mev
sim tamamen kış mevsimidir. Bu balıkçılar için 
1963 yılı kalkınma programının mecbur tuttuğu 
tesisler arasında olan balıkçı barınakları yapıl
madığı gibi balıkçılık araçları ile de donatılma-
mışlardır. ; Dünyanın hiçbir yerinde çıkmıyan. 
hamsi gibi çok değerli bir su ürünümüzün kıy
metlendirilmesi konusunda gayretler sarf edil
mediği gibi ihracı konusunda da teşebbüsler ya
pılmamış, hattâ dâhildeki satışlara mâni olun
mak yoluna gidilmiştir. Meselâ yıllardan beri 
Türkiye'nin her yerinde satılan ve bilhassa dar 
gelirli vatandaşların ucuz ve kolay temin edebi
lecekleri bu gıda maddesi İstanbul'da bir yıldan 
beri sattırılmamakta veya satışına yerinde olmı
yan sebeplerle mâni olunmaktadır. Millî ser
vetlerimizin bu şekilde istismar edilmesini balık-
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•eılığımızın inkişafına engel sayıyor, Bakanlı
ğın l)iı konuda gereken tedbirleri» alacağını üınid-

• ediyoruz. 

Türkiye'mizde Kt ve Balık Kurumu diye 
195:5 den beri faaliyet gösteren bir müessese ku
rulduğu halde, balıkçılığa ait müspet bir faali
yetine raslanınadığı gibi halen 358 milyon lira 
zarar içinde olup konsolide borçları yekûnu da 
246 milyon liradır. Beş yıllık kalkınma plânı 
bu müessesenin bâzı şartlarla muhafazasını der
piş, elliğine göre plânın saydığı gerekler yerine 
getirilmeli ve bu leşekkiil çıkarılacak kanunlar
la memleketimizin et ve balık konusundaki her 
türlü müşkülünü halledecek hale sokulmalıdır. 

Sayın arkadaşlar; 
Memleketimizin zirai ve ticari hayatında bü

yük önemi bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası bir asırdan beri yapmış, olduğu hizmet
lerle yurdumuzun ticari bünyesinde birinci dere
cede itimat müessesesi haline gelmiştir. 3202. 
6617, 7457 sayılı kanunlarla Devlet bütçesinden 
bankaya, verilmesi lâzımgelen sermaye hisseleri
nin verilmemesi bankadan daha çok beklenen 
hizmetlerin aksamasına scbebolmaktadır. 

Yukarda zikredilen kanunların em ret (iği-ve
rilmesi lâzımgelen hisseler 4963 yılı sonu itiba
riyle 435 milyon lira, olup 1964 yılı hisseleri de 
dâhil edildiği takdirde 575 milyon lirayı bulmak
tadır. Bu rakamın ifade etmiş olduğu iş bac
ınından banka mahrum bırakılmıştır. Bu hisse
lerin bütçeye konmalosuretiyle bankaya öden
mesi ve memleketimizin kalkınmasında büyük 
rolü olan zirai kredilerde kullandırma tavsiyesi 
millî gelirimizin artmasına yardım edecek ted
birler arasındadır. 

Bankanın kâr getirin iyen AC sermayesini kıs
men de olsa donduran iştiraklerinin biran evvel 
tasfiyesi yerinde bir davranış olacaktır. Banka-

-yı finansman bakımından müşküllere sokan Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerinin kredi ta
leplerinin tamamının Merkez Bankasından rees
kontla karşılanması cihetine gidilmesi tavsiye olu
nabilir. Bu cihetin alı in kampanyası başlamadan 
evvel halledilmesi birliklerimizin daha çok mu
bayaa yapmasını temin edecek ve vııkubulan pa
ra. müzayakası ortadan kalkmış olacaktır. 

Zirai istihsalimizin artırılması ve dolay isiyle 
millî gelirimizin çoğalmasını temin etmeye ma

tuf tedbirlerden olan zirai krediler bugünkü ih
tiyaçlara cevap vermekten uzaktır. Bu durum 
bankanın bugünkü inı'kânlariyle de halledilecek 
'bir mesele olmaktan çıkmıştır. Yukarıdaki ma
ruzatımızda arz ettiğimiz hisselerin bankaya ve
rilmesiyle kısmen karşılanmasını mümkün gör
mekteyiz. 

Kredi teshillerinde esas olan bankanın top
rak baremi, hakikatte dönümü 4 bin lira 
olan yerlerde 300 - 500 lirayı geçmemektedir. 
Ayrıca, Tarım Kredi kooperatiflerinin verdik
leri imar kredileri dönüm başına 21 liriı üzerinden 
hesa'bedilmektedir ki, aslında bir dönüm arazi
nin imarı yerine (göre 300 - 1000 lira arasında 
değişmektedir. Böyle olunca dönüme 21 lira 
yardımın zirai istihsale hiçbir faydası ola'.ıuı-
yacaktır. Bu iki hususun süratle gözden geçi
rilmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. 

Bir çok zirai istihsal bölgelerinde olduğu bi
bi, 'mukadderatını tek mahsule bağlıyan Ka
radeniz Bölgesinde fındık müstahsilimizin, du
rumu yürekler acısıdır. Fındık istihsâline 6 ay 
kala, idrak edeceği mahsulü kredi temin etmek 
için fındık dalda iken yarı fiyatına satanlar 
ve % 50 - 60 arasında faiz ödiyenler yüzbinle-
ritı üzerindedir. Esefle ifade etmek icabeder ki, 
bir kısım özel sektör Ziraat Bankasından aldık
ları % 10,5 faizli milyonlarca krediyi % 50 
faizin üzerimle müstahsıla aktardıkları bir va
kıadır. Bu itibarla Ziraat Bankasının ve diğer 
'bankalarımızın ticari kredi verdiği firmaları 
yeniden elden geçirip murabahacı hale gelenle
re kredi verilmemesi temin edilmelidir. Muh
telif yollarla, yapılan bu 'muameleleri nıüstah-
sıldan tahkik edip tesbit edilmesi mümkündür. 
Vermiş olduğumuz bu misâl karşısında zirai 
kredi yardımlarının artırılması hususundaki 
temennilerimizin Hükümetçe ılı em en ele alınma
sını ünıidetmekteyiz. 

Ziraat Bankasının donmuş olan alacaklarına 
bir seyyaliyet verebilmek için borçlu 'bulunan
larla. anlaşmalara varmak ve birtakım kolay
lıklar sağlamak suretiyle tahsili cihetine gidil
melidir. 

Sayın Milletvekilleri; 
Yurdumuzun dahilî hububat ihtiyacını kar

şılamak müstahsili himaye ve fiilen ihracat 
yaparak gelir temin etmek için çalışmalar ya
pan Toprak Mahsulleri Ofisi hizmetlerinde son 
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yıllarda büyük gelişmeler olmuştur, Bu durum 
muvacehesinde 1904 yılında tahmin edilen za
rarların 38 milyon liraya yakın olduğu bütçe 
raporunda 'belirtilmektedir. 

Evvelden tahinin edilebilen bir zararın vu
kuuna mâni olabilecek tedbirler Hükümet ta
rafından alınmalıdır. Hububat fiyatlarının 
mahsulleri idrakinden evval ilân edilmesi'çift
çinin istihsal gücünü ve çalışmalarını artıracak 
tedbirler arasındadır. Bugüne kadar tâyin edi
len ilân nıüddetinin öne alınmasını ve mubayaa 
kapitalinin de istihsalden evvel hazır bulundu
rulmasını temenniye şayan buluruz. 

Küçük esnafımızın az da olsa kredisini te
minde hizmet ifa eden Halk Bankası 2284 sayılı 
Kanunla kurulmuş olup çalışmalarında küçük 
esnafımıza yardımcı olmuştur. Ancak bütçe ra
porundaki durumuna göre 1959 dan itibaren 
1963 yılına kadar olan 5 yıllık devresinde, mev
duatında 15 milyon liraya yakın bir azalma vu-
kubulmuştur. Tasarruf sahiplerini teşvik edici 
tedbirlerin bankayı takviye bakımından vakit ge
çirilmeden alınması uygun olur. Ayrıca kuruluş 
gayelerinden uzak olan iştiraklerden kaçınmalı 
olanları da tasfiye ederek bankanın ana hizmet
lerine katmalıdır. Kuruluş Kanununda liisse ola
rak sermaye vermekle görevli müesseselerin öde
medikleri sermayeleri ödetilnıeli, belediyelerin 
ödemedikleri hisseler de iller bankasından bele-
diyelero tevzi edilen paylardan kesilmelidir. 

Petrol Ofisi: 28 depo ve 691 acanta ile Tür
kiye'deki akar yakıt istihlâkinin ancak 1/4 ini 
temin edebilen bir teşekküldür. İhtiyaçları kar
şılamaktan ziyade bir kâr müessesesi olarak ic
rayı faaliyet etmektedir. 1959 dan 1962 yılı so
nuna kadar 4 yılda 114 milyon liraya yaklaşan 
kâr temin etmiştir. Bu teşkilâtın Türkiye petrol
leri anonim ortaklığına katılması memleketimiz
de akar yakıt ihtiyacının bir elden tedvinine im
kân verecek ve yerli istihsalimizin artırılmasına 
yardımcı olacaktır. Ayrıca acenta ve bayilerin 
secilisindeki siyasi müdahalelerin devamına, çı
karılacak kanuna müeyyideler koymak suretiyle 
mâni olunması temenni edilir. İki "aydır devam 
eden suni gaz buhranı, bilhassa İstanbul'da 
300 - 400 kişilik kuyrukların yapılmasına sebebi
yet vermiştir. Bu nahoş duruma sebebiyet ve
renler hakkında tahkikat açılmalı ve ecnebi şir- ' 

— 743 

24 . 2 . 1964 0 : 3 
ketlerin de buhrana sebebiyet veren tutumları 
gözden geçirilmelidir. Bakanlığa bağlı akar ya
kıt şube müdürlüğünü vazifelerinden olan stok 
durumu ve istihlâkin haftalık, aylık kontrolleri
nin eksik yapıldığı veya gereken müdahalelerin 
geciktirildiği anlaşılmaktadır. 

Sayın arkadaşlar; 
Çeşitli endekslere göre eşya fiyatlarında artış

lar gözükmektedir. Ayrıca geçim endeksleri de 
evvelki yıllara göre oldukça yükselmiştir. Bu hu
susları da bakanlığın dikkat nazarlarına arz; 
ederiz. 

Memleketimizin demokratik rejim içerisinde 
plânlı kalkınmasını temin edecek olan zirai ve 
sınai üretimin artırılması konusunda ciddî gay
retler sarf edilmesi gerekmektedir. Bilhassa ih
raç mallarımızdan, fındık, tütün, incir, üzüm ve 
yeraltı servetlerimizin üretiminde son derece gay
retler sarf edilmesi dış ticaret açıklarımızı kapa
tacak verimli çalışmalar arasındadır. 

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri, 
Muhalefet saflarında şerefli vazifeler ifa eden 

yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak, ti
cari kalkınmamızda ve memleketimizin bütünlü
ğüne taallûk eden her çeşit meselelerde, Hükü
metin müspet ve partimizin programına uygun 
davranışlarını daima destekliyeceğimizi arz ede
riz. (Bravo sesleri) 

1964 yılı bütçesinin yurdumuzun ve milleti
mizin refah ve saadeti yolunda başarıya ulaş
masını candan temenni eder, Ticaret Bakanı ve 
mesai arkadaşlarına başarılar dileği ile Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupu adına Büyük 
Meclisi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ali Baran Numanoğlu. 

M. P. GRUPU ADINA ALİ BARAN NU
MANOĞLU (Nevşehir) — Muhterem Başkan, 
çok aziz milletvekilleri, Millet Partisi Meclis Gru
pu olarak Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
görüş ve temennilerimizi arz ederken, bütçenin, 
ticari hayatımız bakımından memleketimize fay
dalı ve uğurlu olmasını dileriz. 

Mııhte rem arkadaşlar, milletimizin refah ve 
saadetini sağlamaca matuf her türlü faaliyetin 
ahlâk esaslarına dayanmasına ve buna uymıyan 
hareketlerle mücadeleyi başlıca hedeflerinden 
biri sayan Millet Partisi, ticaret hayatımızda, 
himaye, iltimas, haksızlık, rüşvet, suiistimal ve 
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karaborsacılığın bir an önce önüne geçilmesi için 
gerekli ve katî tedbirlerin alınmasını zaruri 
görür. 

İş hayatında her şeyden evvel itimadı telkin 
ve temin etmeyi ve bunun için de siyasi ve sos
yal huzur, emniyet ve istikrarı sağlamayı ilk 
şart sayıyoruz. 

İç ve dış ticarette iş ahlâkını zedeliyen dav
ranışları önleyici ve iş hayatını her türlü borsa 
oyunlarına ve spekülâsyonlarına karşı koruyucu 
iktisadi tedbirler mutlaka alınmalıdır. 

Sı'k sık değişen ve birbirine uymıyan palyatif 
tedbirlerden kaçınılmalı ve bilhassa özel teşebbü
sün başaracağı işlerde Devlet müdahaleciliğinin 
doğuracağı tereddüt ve itimatsızlıkları bertaraf 
etmelidir. 

İktisaden çok geri durumda bulunan mem
leketimizde bir taraftan nüfus ve onların ihtiyaç
larım, diğer taraftan her türlü istihsalin artı
rılması, kalitenin yükseltilmesi ve maliyetin dü
şürülmesi zaruretini göz önünde tutarak; zirai, 
sınai, ticari vo malî işlerle her türlü hizmetin bir 
kül halinde mütalâasına ve bunların yeniden 
umumi bir kalkınma ve gelişme plânı dâhilin
de yürütülmesine çalışılmalıdır. Millî ekonomi 
kavramı içine giren bütün faaliyetlerin koordi
nasyonunun sağlanmasını mutlak bir zaruret 
addetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizin bu
günkü iktisadi bünyesi, bir müddet daha dış ti
caretin açıkla kapanmasını mukadder kılmakta
dır. Bu açığın en kısa bir zamanda kapatılabil
mesi maksadı ile, bilhassa; 

İhracı mümkün olan malların istihsali artırıl
malı ve bunun temini için de uzun vadeli ve az 
faizli iç ve dış kredilerden istifade imkânı sağ
lanmalı ve ayrıca memleket içi istihlâk, ihracat 
lehine ayarlanmalıdır. 

DıŞ ticareti zedeleyici sistem, ve usullerden 
kaçınılmalı, 

Turizm işlerine her yönden önem verilmeli 
ve bu meyanda turizm sanayiini teşvik ve geliş
tirmek başlıca hedefimiz olmalıdır. Ayrıca; 

İthalâtın, istihsale ve iktisadi kalkınmamıza 
müteveccih istikamette yapılmasına ehemmiyet 
verilmelidir. 

îstihsalatımızı iç ve dış pazarlarda standart 
tipler haline getirmeli ve belirli vasıflarla piya
salara sürülmesi için de gerekli tedbirler alın
malıdır. 
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Ticaret erbabının meslekî gayelerine, hüviyet

lerine1, iş hayatlarına, sosyal meselelerine cevap 
verem iyen ticaret ve sanayi odaları, esnaf der
nek ve birlikleri demokratif ve sosyal teşekküller 
oİarak yeniden hukukî mânada ve ihtiyaca cevap 
verebilecek şekilde düzenlenmelidir. 

Aziz milletvekilleri; millî kaynaklarımızın en. 
iyi şekilde kullanılmasına imkân veren her fert 
için iş ve yüksek bir hayat standardı sağlıyan 
tek çıkar yolun tahditlerden azade bir ticaret 
sistemi olan özel teşebbüs ve serbest rekabet ol
duğu tecrübelerle, sabit olmuştur. Bu görüş ve 
anlayış içinde iç ve dış ticaret sistemimizi tet
kik ettiğimizde; 

1. İktisadi gelişme ve kalkınmamızın ancak 
kesif bir ihracatla mümkün ve payidar olabile
ceği kanisiyle ihracatımızın geliştirilmesi ve teş
viki için bu çabalarımızı engel üyen formalite ve 
tatbikat kaldırılmalı, bu işin ihracatını finans
manı ile kabil olabileceği esas alınmalıdır. 

'2. İhracatımızı finanse edecek malî müesse
se ile ham madde yerine yarı mamul ve mamul 
ihracını kolaylaştıracak, uzun vadeli krediler ve
recek ihtisas müesseseleri bir an önce kurulma
lıdır. 

3. İthalatımız da, mümkün mertebe liberas
yona yönelmelidir. 

4. İthalâtta, rekabetten faydalanarak çok 
, taraflı ticareto gidilmelidir. 

5. îstihsalatımızı artıracak yatırımlarda 
kullanılacak malzemenin ithalinde Gümrük re
simlerinde indirme yapılmalıdır. 

6. İthalâtta tahdidedici tesirleri görülen ted
birler mutlaka kaldırılmalıdır. 

7. Kota sistemiyle yapılan ithalât hacminin, 
sanayi ve ticaretin ihtiyaçlarını karşılayacak vo 
müstakar bir çalışma temin edecek miktarda tes-
bit edilmesi lâzımdır. 

8. Sanayicilerimizi ve ithal atçı I arımızı sıka
cak ve ithalâtımızı güçleştirecek tedbir ve for
malitelere yer verilmemelidir. 

Hülâsp, olarak: İthalâtımızı, kalkınmamızın 
ve sanayiimizin gelişme seyrini •süratlendirecek 
ve kolaylaştıracak şekilde tertiplenmemesi se
bepleridir ki, ihracat ve ithalâtımızda istenilen 
hedefe ulaşılamamıştır. 

Dış ticaretimizin gelişmesini her şeyden ev
vel, işin asıl sahibi olan tacirlerimizin, malları
mızı en iyi şartlarla satmak ve ithalâtı da meni-

— 744 — 



M. Meclisi B : 61 
lekete en uygun şekilde yapmak için, ticaret an
laşmalarında: 

t. Rlering sistemine dayanan mübadele hac
minin genişletilmemesini, 

2. Arılaşmalarda serbest dövizle mübadeleye 
yer verilmesini, 

3. ithalâtta bünye değişikliği yapılmasını, 

4. özel sektörün müzakerelere eşit haklarla 
iştirak ettirilmesine önemle yer verilmesini, za
ruri görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; iç ticaret mevzuun
da yapılacak çalışmalar, ticaretimizin müstahsil 
ve müstahlikin ihtiyaç ve arzularına zaman, me
kân ve imkân bakımından en iyi şekilde cevap 
vermesi, memleketimizde özel teşebbüs ve ser
best rekabete dayanan ticaret sisteminin tam 
mânasiyle vücut bulması ana prensipleri üzerin-
do teksif edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; iktisadi kalkınma
mızın temelini sağlam para teşkil eder. Bu yön
den, paramızın değerini korumak maksadına ma
tuf olarak alman tedbirlerin, titizlikle tatbik 
edilmesi suretiyle iç tasarrufların emniyetle ger
çekleşmesine ve yabancı sermayenin memleketi
mize girmesino imkân verilmelidir. 

Para ve kredi politikamızın asıl hedefi; para
mızın iç, ve dış değerine halel getirmeden ikti
sadi faaliyetlerimizi süratlendirmek, istihsal ve 
istihlâke, artışı sağlamak olmalıdır. Bu bakım
dan : 

Merkez Bankası kredilerinin, iktisadi faaliyet
leri süratlendirecek finansmanlara tahsisi ve bu 
'kredilerin Devlet sektörü ve özel sektör arasın
da tevziindo sadece, iktisadi icapların nazarı iti
bara alınması ve hususi sektöre açılan kredilerin 
de istihsali, ihracatı artırıcı, iç ticareti hızlandı
rıcı bir politika takibini uygun görmekteyiz. 

Plân hedeflerine ulaşabilmemiz için de : 
1. îç piyasada artırılan bir istihsale rağ

men, fiyat ve kalite istikrarının muhafazası, 
2. Müstahsilin, dış pazarın fiyat seviyeleri

ne uyabilecek, maliyet esasına intibak edebilme
sini temin edecek, fazla, ucuz ve pazar bulacak 
malların istihsalini, kooperatifçiliğe ve standa-
lizasyona teşvik ve temin etmek gerekmekte
dir. : 

Muhterem arkadaşlarım, millî ve hususi ban
kaların hor türlü kredi, faaliyet ve hizmetlerinin 
millî ekonomi ihtiyaçlarına muvazi ve uygun bir 
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şekilde tanzim ve yürütülmesi sağlanmalıdır. Bu 
meyanda : 

Ticaret erbabının çektiği kredi sıkıntısı ve 
faiz fazlalığı şikâyetlerinin de bertaraf edilmesi 
en samimî temennimizdir. 

Bankaların kanunların boşluklarından istifa
de ederek şu ve bu nam altında aldıkları faiz 
ve masraflar tutarının % 20 ye kadar çıkması, 
ticaret erbabının işinde inkişafını sağlamaktan 
ziyade, onları iktisaden yıpratmakta, ticaret ah
lâkını bozmakta, özel teşebbüsün inkişâfını bal
talamakta ve bu tarz davranışlar da millî iş ha
yatımızı istikrarsızlığa ve yoksulluğa sürükle
mektedir. 

Esnaf ve küçük sanat erbabının kalkınmasın
da çok büyük hissesi bulunan ve bugüne kadar 
gördüğü hizmet ile iftihar ettiğimiz T. Halk 
Bankasının, maalesef kaynakları kifayetsizdir. 

Bu bankanın bir an önce kaynaklarının yeter 
hale getirilmesi için hükümetçe lâzımgelen 
tedbirlerin alınması en samimî dileğimizdir. 

Esnaf ve küçük sanat erbabını finanse et-
ni"k ve bilhassa sanayimizin temeli olan küçük 
sanatları geliştirmek gayesine matuf olarak ku
rulan Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti 
ile Halk Bankasından alman kredilere tahmil 
edilen c/r 9 faizin masraflarla birlikte % 14 lc 
esnafa intikal ettiği, nazara alınarak, Merkez 
Bankasınca Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin 
kredi ihtiyaçları tesbit edilmeli ve bu maksat 
için Halk Bankasına verilen kredinin reeskont 
failinin indirilmesi ve bu suretle Halk Banka
sından alınacak kredi faizlerinin % 6 yi geçme
mesin in sağlanması çareleri bulunmalıdır. 

Aziz milletvekilleri, memleket iktisadiyatın
da mühim bir rolü bulunan ve fakat yüksek 
para maliyeti ve bir tevdiat bankası hüviyeti 
ile çalışan ve 1 527 926 978 T.L. sı tutarındaki 
kışa vadeli zirai kredilere ancak 303 158 623 
liraf tahsis edebilen T. C. Ziraat Bankasının bu
günkü durumunun ıslahını hem ekonomimiz ve 
hem de plân hedeflerine ulaşabilmemiz için 
zaruri görmekteyiz. Bu maksatla akla gelen ön 
tedbirler şunlar olabilir. 

1. Kanun hükümlerine göre, Bankaya tedi
yesi lâzımgelen sermaye hisseleri ödenmelidir. 

2. Hazineye devredilen senet bedellerin
den müterakim alacakları karşılıyacak tah
sisat bütçeye konulmalıdır. 
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3. Tarım satış kooperatif ve birliklerinin 

kredi talepleri Merkez Bankasınca, bankanın 
aracılığının tahmil edeceği masraftan sarfınazar 
edilmek suretiyle reeskontla karşılanmalı ve re
eskont kredisi vâdeleri, birliklerin kampanya
larına göre ayarlanmalıdır. Ziraat Bankasınca 
Tarım satış kooperatifleri birliklerinden alı
nan ekspertiz ücretleri ve teminat mektubu fa
izlerinin de birliklerin taşıyabilecekleri bir sevi
yede tesbit edilmelidir. 

4. Çiftçi tasarruflarının mevduat olarak 
toplanmasını temin edecek olan Tarım kredi ko
operatiflerinin tevdiat kalbullerini mümkün kı
lan tasarı bir an önce kamuılaştırılmalıdır. 

5. 190-1 çalışma ve plasman programında 
tesbit edilen esaslar siyasi müdahalelerle tebdil 
edilmeme] idiı*. 

6. Bankanın öz kaynakları takviye edilme
den bankaya toprak reformunun yükü tahmil 
edilmemelidir. 

7. Bankanın kâr getirmeyen iştigal veya 
mevzuu dışındaki iştirakleri tasfiye edilmelidir. 

8. Sermaye tezyidi cihetine mutlaka gidil-
nıelidii\ 

Bu nıeyanda: 
Ziraat Bankasınca zirai müstahsil la r için 

Kayseri, Hasanoğlan, Ürgüp ve Avanos'ta yapılan 
ve üç yıldır ihtiyaç sahibi 'müstahsıllara fiyat 
fazlalığı yüzünden teslim edilemiyen çiftçi ev
lerinin günün şartlarına ve maliyet esasına uy
gun olarak fiyatları tesbit edilmeli ve bunlar 
biran evvel sahiplerine veya taliplerine intikal 
ettirilmelidir. Bu intikal işinin her ne sebeple 
olursa olsun geciktirilmesi vatandaş vicdanında 
affedilmeyen bir suç olarak telâkki edilmek
tedir. 

Çok muhterem ve aziz milletvekilleri; her 
millî mevzu ve meselemiz gibi, iktisaden kalkın
mamızın sırrını: Milletçe elci e vererek, her fer
din günlük iş gücünden bir saatini millî kal
kınmamıza hasrettiği ve buna inandığımız tak
tirde çözebileceğimize kaani bulunmaktayız.^ 

En samimî temennimiz, 1964 yılı bütçe tat
bikatında Sayın Bakanın Hükümet nezdindeki 
müşavirlik ve icra vazifesini günün ve siyase
tin icabatı ile değiştirmekten ziyade, iç ve dış 
pazarda muhtaçolduğumuz istikrar içinde yü
rütmeye m uf af fak olmasıdır. Ulu Tanrının he
pimize yardımcı olmasını niyaz eder Millet Par
tisi Meclis Grubu adına Âli Meclisin çok muh-
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terem üyelerini ve Ibakanlı'k mensuplarını hür
metle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ekrem Dikmen. Buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Trabzon) —• Sayın milletvekilleri; zamanın 
müsaadesi nisbetinde vekâletin bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi arz etmeden evvel, Adalet 
Partisi Grupu adına Yüksek Heyetinizi lıü-
metlo selâmlarım. 

*">(> 1.4 sayılı Kanuna göre Ticaret Bakan
lığı kısaca iç ve dış ticareti tanzim, idare ve 
kontrol edecektir. Birkaç seneden beri yap
makta olduğumuz tenkidlerimizde bir de
ğişiklik olmadı is'O bunun sebebini zihniyetini 
terk etmiyen icrad organda aramak lâzımdır. 
Bu kısa zaman içinde bu teşkilâtın bütün me
selelerini deşmenin ve ortaya 'sermenin imkân
sızlığı meydandadır. Bu sebeple mâruztımızı 
ehemmiyetli ıgördüğümüz mevzulara inhisar 
ettireceğiz. Ticaret Bakanlığı buıgün Hükümet 
âyindeki ve dış teşkilâttaki yeri itibariyle bu 
üç. ana, programı yerine getirecek imkânlar
dan mahrumdu!'. Faaliyetleri ve tasarrufları 
çok geniş ve şümullü bir sahaya yayılmış olan 
•hakanlık Maliye Vekâletinin vesayetinden kur
tulamamış olup aynı zamanda bu vekâlet ile 
plânlamanın ve bir de Hükümetin umumi poli
tikasının arasında sıkşmış, fonksiyonlarını ifa 
edemez hale gelmiştir. Bakanlık üzerine al
dığı çok çeşitli ve çok 'geniş vazifeleri 19o9 da 
yani tam çeyrek asır evvel tedvin edilmiş 
olan bir teşkilât kanununa göre yürütmek
tedir. Bu kamun gerçeklere intibak etmek ve 
zamanımızın icap ve ihtiyaçlarına cevap ver-
m ek kabiliyetini hemen tamamen kaybetmiştir. 

Bir an evvel bakanlık teşkilâtının rasyonel 
bir reorganizaısyona gidilmek suretiyle ıslahı 
ve ihtiyaçlara cevap verecek bir hale getiril
mesi tavsiye ve temennileri Birinci Koalisyon 
Hükümetinin Ticaret Bakanı Sayın İhsan 
Gürsan tarafından dikkate alınarak, bu hu
susta gerekli çalışmalar sağlanmış ve kısa bir 
zaman sonra da Ticaret Bakanlığı teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkında bir kanun tasarısı hazırla
narak Hükümete sevk edilmiş idi. Esefle kay
dederiz ki İkinci Koalisyon Hükümeti zama
nında bu tasarı geri alınmış ve bir daha da 
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getirilmemiştir. Bu suretle de Ticaret Bakan
lığı teşkilâtı kısır, gerçeklere ve zamanın ih
tiyaçlarına uymryan kadrolarının ve halen bir 
değer ifade etmekten uzak olan çalışma ni
zamlarının ve yetkilerinin dar çerçevesi içinde 
kalmaya mahkûm edilmiştir. 

Şimdi Muhterem Bakandan soruyoruz : Ti
caret Bakanlığı bugünkü hüviyeti ile ve fonk
siyonları dahi tesbdt edilmemiş yetkileri vo 
bünyesi ile memleketin iç ve dış iktisadi po
litikasında çalışmaları bakımından ne dereceye 
kadar müessir olmaktadır? Ve Ticaret Bakanı 
politikasının istikametinin tâyininde bir Ma
liye Bakanı kadar olmasa bile' bakanlığının 
prestijini koruyacak kadar olsun bugünkü 
imkânları ile tesir edecek kudrette midir? Dış 
münasebetlerde de 13 sayılı Kanunun sarih 
hükümlerine rağmen acaba Dışişleri Bakan
lığına sormadan kendi inisiyatifleri ile lüzumu 
halinde hareket edebilmekte midir? Bugünkü 
hüviyeti ile bakanlık birçok görevlerini Ma
liye Bakanlığına, Sanayi Bakanlığına, Merkez 
Bankasına ve hattâ Odalar Birliğine devret
miş olduğuna göre bu vazifelerinin ifasında 
Bakanlık nasıl muvaffak olabilmektedir. 

Bu sualleri sormakta no derece haklı oldu
ğumuzu aşağıdaki mâruzâtımız ortaya koyacak
tı*. 

Muhterem milletvekilleri : 
Türkiye'nin iktisadi sistemi ve politikası ye

niden ele alınarak ve Hükümetin ihad-ettiği bi-
rokrat zihniyeti bir tarafa itilerek Ticaret 
Vekâleti -aktif vaziyete geçmeli ve Türk eko
nomisi üzerinde öğretici ve yönetici bir isti
kamet tutmalıdır. Bunun için de vekâletin 
vazife ve teşkilât kanunu, birçok hatiplerin 
söyledikleri gibi, biran evvel Meclise sevk edil
melidir. Fakat kanunun tek taraflı olarak ele 
'alınması ve Meclise sevkı maksadı asıla temin 
etmiyecektüı*. Çünkü mesele millî iktisat mese
lesidir. Ticaret Vekâleti ile aralarında vazife 
çatışması olan ve iktisadi vetireyi paylaşan il
gili vekâletlerin vazife ve teşkilâtında buna pa
ralel olarak değişikliklerin aynı anda yapılması 
ve çok sıkı bir koordinasyonun teşkil edilmesi 
şart ve elzemdir. Aksi halde para ve kredi saha
sında, vergi kanunlarında, taşıt tarifelerinde, 
gümrük tarife ve muamelâtında ve buna benzer 
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diğer hususlarda zamanla yapılan değişiklikler 
ticari hayata esaslı tesirler yapmakta ve bu su
retle bozulan piyasa düzeni ve müzmin hal alan 
fiyat istikrarsızlıkları karşısında Ticaret Vekâ
leti âdeta seyirci kalmaktadır. Bu sebeple özel 
teşebbüs büyük zararlara uğramakta ve vatan
daş ise gittikçe artan hayat pahalılığından hak
lı olarak şikâyet etmektedir. Gerekçenin 46 ncı 
sayfasında son üç yıl içinde genel endeks 239 
dan 260 a yükselmiş, geçim endeksleri de buna 
paralel olarak artmıştır. Tedavüldeki para mik
tarı ise üç yılda 3,5 milyardan 5,5 milyara çık
mış, diğer taraftan fiyatlar alabildiğine yüksel
miştir. Maliye Vekili ise bu defa iktidar parti
sinin geçmişteki iddialarını unutmuş görüne
rek, para hacmmdaki artışı millî gelirdeki ar
tışla izah etmek gibi sakat ve gayrisanıimî bir 
yola gitmiştir. Halbuki bu defa Bütçe Komis
yonunda enflâsyon hakkındaki geçen seneki bi
zini ve Sayın Prof. Tosbi'niıı iddialarımızı 
enflâsyonla karşıkarşıya geldik, diyerek teyit-
etmişlerdir. Hakikat şudur ki, Türk parası her 
gün kıymetinden kaybetmekte ve malî istikrar
sızlıktan dolayı Ticaret Vekili vazifesinin ağır
laşmasına rağmen sesini çıkarmamaktadır. Bu 
da. Ticaret Vekâletinin fiyat istikrarına maale
sef önem vermemekte kararlı olduğunu göster
mektedir. Şimdi soruyoruz : Ticari hayatın ve 
memleket iktisadiyatının tansiyon Ölçüsü olan 
ve umumi seviyesi itibariyle emfia akımının se
bep ve neticesini teşkil eden fiyatların, istikra
rı mevzuunda, Vekâletçe ne gibi tedbir alınmış 
ve bundan sonra da ne gibi tedbirler alınacak
tır? Kanaatimizce Vekâletin başarısı fiyat istik
rarına sıkısıkıya bağlı bulunmaktadır. O yön
den, evvel emirde, aşırı fiyat hareketleriyle mü
cadele etmelidir. Geçen yıl Samsun Vilâyetinin 
gayreti ile bir millî fuar tesis edilmesini ve bu 
yıl da ilk defa iç. pazarlarımızla ilgili olarak 
bütçeye 400 000 lira tutarında bir ödenek kon
muş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İhra
cat imkânlarımızın geliştirilmesi üzerinde titiz
likle durulmasına rağmen, ihracatımızla hemen 
hiçbir ilgisi bulunmıyan îzmir Fuarının ihraç 
imkânı temin edilmeli ve kota sisteminde mu
ayyen bir zümreye ziyafet çekmek şekline de 
son verilmelidir. Aynı şekilde iştirak ettiğimiz 
dış fuarlara gönderdiğimiz memurlarımız da 
teşhir edilen mallarımızın fiyatları, hususiyet
leri ve teslim şartları hakkında bilgili olmalı ve 
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mallarımız buralarda bir müze eşyası gibi mu
hafaza edilmeyip satışa da arz edilmelidir. Aksi 
takdirde bu maksatla bütçeye konan iki milyon 
liraya yakın tahsisat ciddî bir fayda sağlamla
yıp dış fuarlara doğru seyahat yapmak için 
sarf edilmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sosyalist fikirlerin 
- Moda fikirler halinde - bir incelemeye tabi tu
tulmaksızın Devlet hayatını istilâ ettiği bu dev
rede Hükümet ve bâzı çevreler, ticari hayatın 
sevk ve idaresinde özel teşebbüsün büyük mev
kiini, zirai ve sınai mahsullerimizin mahreç bu
labilmesi hususundaki geniş ve büyük başarısı
nı, ve rolünü inkâr ederek ve ticaretin âdeta ba
sit bir tavassuttan ibaret olduğu kanaatinin esi
ri olarak sosyal adalet sloganı ile tacire ve tica
rete ağır tenkidler tevcih etmektedirler. Bura
da son yıllarda dünyadaki zihniyet değişikliği
ne bir misal olarak şu yazıyı okuyacağız : 
«Amerika sendikalarında komünistler temizle
nerek eritildi. Ve sosyalizmin de artık modası 
geçti. Bağımsızlıklarına henüz kavuşmuş, geri 
Afrika memleketlerinde de sosyalist aydınlar 
vardır. Bunlar çok iyi. giyinmekte, çok iyi ye
mekte ve rahat bir hayat yaşamaktadırlar. Ama 
sefil ve aç Afrikalılar ise; beyler sosyalist ede
biyatı yaparken, ekmeğe hasret çekiyorlar. 
Dünyamızda emekçiler gittikçe güçlenmekte 
sendikalar gelişmekte ve gerçekten değerli 
emekçi liderler yetişmektedir. Bu güçleniş ve 
bu gelişime sosyalizmin değil, Sosyal Adalet esa
sı üzerine kurulu özel teşebbüsün bir neticesi
dir.» 

Muhterem arkadaşlar; Bu ısöztler kıiıme aittir 
bilir misiniz? Ne milyarder bir Amerikalı pat
ron ve ne de onun vekili. ıBu sözleri söyliyen 
inandığı -dâva uğruma mücadele ederken gans-
terler tarafımdan gözlerime kezzap dökülerek 
kör edilen, işçi (konuları üzerine kaleme aldığı 
yazıılar 300 gazetede binden yayınlaman ünlü 
Amerikalı Sendikal isi Vietor Reisel'indir. 

Tabiî cıkanami bakımından cevaplandırılma
sı gereıken husus şudur: Millî Gelir ve -hunini 
içindeki 'emek aımsıırumun payı, sosyalist kamu
laştırma metotları ile mi, yoksa özel hür teşeb-
hüSiCÜlük yolu ile mi daha fazıla artımaıktadır. Ba
tılı emekçilerce onları dıestekiliyenler, bu soru
nun cevabını hür seçimler sonumda oyları ile 
vermekte ve hür teşebbüıscü partileri iktidara 
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getirmektedirler. 'Zira onlar /tecrübe 'ederek öğ
renmiş (bulunuyorlar iki özel teşebbüseü bir eko
nomik düzen, millî gelıiıri sosyalizmden daha faz
la artırmaktadır. İngiltere'de devletleştirmeye 
on fazla inaınanlardaın M. R. <K<elp üohen, dev-
letleştiırmıcde hayal kırıklığına uğradıklarını iti
raf etmiştir. 

Hindistan'da, Maharashtra'ınn Maliye Veki
li Mr. S. ıG. (Bravıe şöyle haykırıyor: «.Devletlin, 
millet teşebbüsü sektörüne el 'Uzatması bir teda
vi şekli olmaktan uzaıktır. İdare Meclisi (Mala
rınım .bürokıra'tıların tıepiıımıe sahası hailine ge
tirilmesi, ticaret ve sanayinin istikbalini çarşı 
yerimin hükmüne değil, politikaciıların âvazele-
rine ve perde arkası oyunlarıma terk etmek 
olur.» 

Muhterem Milieıtvekilleri; görülüyor ki, Sos
yal Adaleti, sosyalizm yolunda ariyan! ar, eğer 
bu arayışta samimî iseler, sadece yanılaıı insan
lar mı e vkiimdedirler. Aziz Atatürk bu mevzuda 
aynen .şunları söylemiştir: «(Bütün dünyada ol
duğu gibi memleketimıizde de, en başta gelen, 
en mühim işimiz iktisat işleridir. İMillî İktisat 
yolunda,.. İEımin olarak ve etrafınıza emmiyot tel
kin ederek. Katî ve radikal adımlar atanken esas 
programlımızın, ilhamı ettiği amelî tedbirleri ter
cih etmek en doğru yoldur. İçtimai heyetiımizin, 
bütün iş bölümleri sahiplerinin, aynı faydalı 
alâka ile bu yolun yolcusu olmak, Devletin ikti
sat işlerinde yorgunluğunu azaltmak ve muvaf
fakiyet samanını kısaltmak için ıtek çare olduğu 
cihetle, lıu mesele de bütün vatandaşların el -
ele ve omuz omuza vererek beraber çalışması 
lâzımdır.» 

Bu kısa mâruzâtımızdan sonra ağır tenlkid-
lere karşı cevabolarak 'deriz ki, ticaret, iktisa
di hayatın vazgeçilmez ıhir faaliyet ıkolu olup 
onum esas ana unsuru oltam özel teşebbüsüm eme
ğinden ve sermayesinden faydalanmak lâzımı
dır. Memleket gerçeklerimi hesaba katmıaidaın, 
görmeden, hazırlaınımış ve hu yüzden bir kanun
la koi'unmalk lüzumu doğmuş olan ve 'bu sebeple 
de Meclisin teşriî tasarrufunu daraltarak bütçe 
mıüzakerelerinlıı tadını kaçırmış olan plânı, ille 
de gerçekleştireceğiz diye [mevcut tahsisatlar da
hi yaıtırıımlaıia tamamı en barcanaımayıp, yatırım-
tlıarın ancak >% 80 nishetinde sağlanabilımiş olma
sına rağmen plânlı kallkınma sloganını ileri m-
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rerelk ve beyannamelerin ancak % 2 si kontrol 
edilirken vergi zııyaı ibir aniilyarun üzerindedir 
denilirken, yeni zaım kanunları ile özel teşebbü
sün kaynaklannı kurutmaya kalkmamalıdır. Bir 
kısmı Devlete vergi olarak ödenen millî gelirin 
üzerine vergi zaımları ile yüHeniliree ibir yan
dan vergi kaynakları zayıfıhyaeak, tasarruf im
kânları daralaeak, öte yandan kredi (ihtiyacı art
mış olacaktır. Ayrıca özel teşebbüsün bir (milyar 
liralık yatırımı potansiyeli de resmî sektöre 
transfer edilmiş olacaktır. 

Raporun .son salı i fesinde; Anonim ve Mmi-
ıted şiıikcıi 1 erim gerek sayılarında ve gerekse ser
mayelerinde görülen düşüşün esas sebebi budur 
ve bu lıususta ISayın Ticaret Bakamımızdan bir 
sorumuz da vardır; bu çeşit düşüşün esas sebebi 
nedir, bu sebepler arasında Kaıruımlar Vergisi
nin iaıltırılmaisı acaba bir faktör müdür? 

Millet olarak esas sıkıntımızın sebebi serma
ye- yokluğu yüzünden kadkımaımayışımızdır. Ti
cari (muhite taımaımen yabancı olarak, çok kazam-
ımak ve eok vergi ödemek bir iftihar vesilesi ola
caktır, şeklindeki çok sakat ibir düşünce ile tiea-
ret erbabının ödediği vergilerin ilânı, Devletin 
ciddiyeti ile kabili telif olmayıp ticari hayatın 
mahremiyetini ihlâl edeceği gibi ticari ahlâkı 
da fesafa uğratacaktır. 

'Muhterem Milletvekilleri; bugün paranın 
faizi alabildiğine yükselmiş ve teşebbüsün fi
nansmanını güçleştirmiştir. Yatırımların, istih
salin ve ihracatın ımaliy etlerini mühim mikyas
ta yükseltmişıt'ir. Sermaye piyasasının teessüsü-
mc, .sermaye terakkümüne ve .yaıbancı sermaye
nin memleketimize akın etmesine linlbizaren yatı
rı m ve ihracat için ve istihsal için kullanılacak 
krediler hususunda. daha mıüsait nisbetlerde faiz 
tatbikine gidilmelidir. 

Tasarrufun ancak ikramiye sayesinde banka
lara akmadı .sağlanmaktdır. Bunun esas sebebi 
ise kâğıt paranın kıymetindeki yıllık düşüşün, 
1emin edilen faizden daha fazla olmasıdır. Ban
kalar ikramiye dağıtmak sureliyle bu farkı ka
patıp mevduatı bu surette muhafazaya çalışmak
tadırlar. Bakanların raporda gösterilen rakama 
göre, 60 dan 49 za düşmesinin sebebi 
buradan gelmektedir. Zira küçük banka
lar bu yarışta dev bankaların karşı-
sviid*! tutunamayıp erimektedirler. Veya birleş
mek suıvtiylc kendilerini kurtarmağa çalışmak-
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fadırlar. Bunun da sebebi memlekette, iddia 
edeceğiz ki, bir iktisadi sistemin mevcudolma-
yışıdır. Piyasada itimadı temin edecek içtimai 
siyasi ve iktisadi şartlar teşekkül etmediğinden 
tasarruf edilen paralar piyasaya akmamaktadır. 
tdnfilâsyondan kaçıcı, istikrarlı para iddiaları
na rağmen piyasada hareket gösterebilmek dü
şünceliyle Banknot Matbaası çalıştırılarak para 
hacmi 5,5 milyara çıkartıldığı halde hâlâ para
nın devir sürati maalesef bile bile yükseltileme-
miştir. Bu iddiamızın delili ise bankalarda üst 
üstte yığılan protestolu senetler, birbirini takib-
edeıı tasfiye ve iflâslar ve bankaların mevhum 
kârlar için ödedikleri vergilerdir. 

Muhterem Milletvekilleri; daima tebarüz et
tirildiği gibi, dış ticaret rejiminin belli başlı 
vasıfları istikrar, eşitlik, açıklık ve umumilik
tir. Acaba son 18 ay zarfında istikrar ve eşitlik 
prensiplerine ne dereceye -kadar bağlı kalın
mıştır? Kanaatimizce gerek eşitlik ve gerekse 
istikrar prensiplerinden zaman zaman inhiraf 
edilmiş, Hükümet yetkililerinin beyanları hilâ
fına rejiminin bünyesinde liberasyon ve kota 
listelerinde bir çok değişiklikler yapılmak sure
tiyle liberasyon nisbeti düşürülmüş ve kotalar 
ise bir çok ihtiyaçları karşılamıyaeak bir du
ruma sokulmuştur. Kalkınma çabası içinde bü
yük fedakârlıklarla yatırımlara önem verdiği 
nazara alınacak olursa bu yatırımları engelliye-
cek şekilde liberasyon ve kotalar üzerinde vc-
levki döviz sıkıntılarıyla dahi olsa tahdit edici 
tasarruflara gidilmesinin istikrar prensibi ile 
no dereceye kadar telif edilebileceğini sayın Ba
kandan sormak isteriz. 

Diğer taraftan kotaların en bariz vasıfların-. 
den birisinin de eşitlik olduğu iddia edilmekte
dir. Öyle bir eşitlik ki, ithalatçı ile sanayiciyi 
ayırır, listeler arasındaki teminat miktarlarını 
değiştirir, normal ithalât ile AID ithalâtı ara
sındaki teminat nisbetlerini de ayrı ayrı vaz'e-
dcr. Bütün bunlara rağmen de, kaydı teminatı 
bir tarafa bırakması mazur görürse dahi, akçası 
olarak Devlet tahvilâtının bugünkü para ve 
kredi zorlukları muvacehesinde kabul edilme
mesi, hükümetin Devlet tahvilâtına itibar ve iti
madı olmadığı mânasını taşımaktadır. Ve ikti
sadi hayat için teklike göstermektedir. ' 

İlân edilen son kotada ithalâtın 1964 yılı 
için 640 milyon dolar olduğu belirtilmekte ve 
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bunun 280 milyon dolarının yatırım inallarına, 
280 milyon dolarının ham maddelere ve 80 mil
yon dolarının ise tüketim maddelerine tahsis 
edildiği belirtilmektedir. Acalba 280 milyon do
larlık ham maddeler iyin bir program tesbit 
edilmiş ve sanayi kollarının ihtiyaçları gösteril
mek suretiyle sağlam ve bir çok mülâhazaları 
bertaraf ediei bir esasa bağlanmış mıdır? Yoksa, 
resmi sektör ve özel sektör diye bir ayırma ya
pılarak sadece Maliye Bakanlığı ile Odalar Bir
liğine mi bu iş bırakılmıştır. 

Muhterem Milletvekilleri; sırf bir misal teş
kil etmek üzere 30 milyonluk Türkiye ihracatı
nın azâmi 390 milyon dolara varabildiğini buna 
rağmen 2,8 milyonluk îsrailin ihracatının ise 
yapılan esaslı çalışmalar neticesinde havsalanın 
bile alamıyacağı çok kısa bir zaman zarfında 
500 milyon dolara çıkarılmış bulunduğunu arz 
etmek isteriz. Bilhassa son yıllarda ve Beş Yıl
lık Plânda ihracatın geliştirilmesine büyük önem 
verildiği ve hattâ bu maksatla bir de 118 sayılı 
Kanunla ihracatı geliştirme merkezi ^kurulduğu 
halde, ihracatımız 1961 yılında 347 milyon do
lara, 1962 yılında 381 milyon dolara yüksel
miş, mualesof son yıl tekrar gerilemiş ve bu an
da elimizde mevcut tahmini rakamlara göre, an
cak 365 milyon dolara (bulabileceği anlaşılmıştır. 
Bir taraftan yatırım programları dolayısiylc it
halatımız 650 milyon dolar civarında seyreder
ken gerilemesi, hakikaten üstünde önemle durul
ması gereken bir mahiyet arz etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 1963 yılı 1962 yılma 
nazaran, zirai istihsal bakımından çok bereketli 
geçmiştir ve ihracatın beşte dördünü de zirai 
^mahsuller teşkil etmektedir. Şu halde, mekaniz-" 
ma muntazam işliyememiştir. Bu hususta Ba
kanlık belli bir prensibe sahip değildir. Bakanlık 
geçen ihraç mevsiminde ileri derecede müdahale
ci kesilerek zirai mahsullerin değer pahası ile ih
racı için şüpvansiyonla destekleme ve müdahale 
mubayaalarına giriştiği halde (geçen mevsim buğ
day ve fındıkta olduğu gibi) mütaakıp ihraç 
mevsimi sanki piyasanın en ufak bir tedbir alın
maya ihtiyacı yokmuş gibi sadece ihraç metaı 
başlıca mahsulerin dış ve iç spekülatörler elinde 
oyuncak olmasına seyirci kalmıştır. Halbuki bu 
sahada faaliyette bulunan başlıca büyük alıcı ve 
satıcı olan T. M. O. ve Fındık Tarım Satış Kre
di Kooperatifleri birlikleri gibi müesseseler Ve

kâletin kendi kontrolü altındadır. Bunlar vası
tası ile piyasanın ıslahı için olsun alınabilecek 
basit tedbirleri dahi bu birliklere tavsiye etmek
ten Vekâlet sarfınazar etmiştir. Bu yıl fındık pi
yasası 126 dolar civarında açılmış iken ve fındık 
bareminin bu fiyattan daha fazla tesbitine rağ
men 110 dolara düşmüştür. Başka misaller de ver
mek mümkündür. Meselâ Bakanlık dış pazarları 
en yakından takibeden organlara mâlik bir eks
per Bakanlık olması hasebiyle, ana ihraç malımız 
olan tütünün memleket içi fiyatlarının tesbitinde, 
kuvvetli bir şekilde sesini duyurması icabederken, 
ikinci plâna düşmek suretiyle tütün ihracatında 
mühim bir duraklamanın meydana gelmesinde 
seyirci kalmıştır. Geçen yıl dünya pazarlarında 
bâzı maddelerin fiyatlarında ehemmiyetli yüksel
meler olduğu halde, bu maddelerin, hemen hepsi
nin, memleketimizde ihraç edilebilecek miktarda 
üretilmesine rağmen, dünya piyasalarındaki yük
selişlerden dış piyasalar hakkındaki bilgisizlik 
yüzünden maalesef istifade edilemiyerek büyük 
fırsatlar kaçırılmıştır. Bakanlık dış piyasalardaki 
gelişmelere uygun bir istihsal politikası takibinde 
faydalı olamamıştır. Bu sebeple bu kaçırılan fır
satlar karşısında Bakanlığın dış ticaret politika
sında ne gibi bir prensibin sahibi olduğunu ve 
dış kuruluşlardaki vazifelilerin Vekâletle olan ra
bıtalarını ve ehliyet ve lisan durumlarını öğren
mek isteriz, ihracat mevzuunda sistematik ısla
hat tedbirlerinin alınması, başlıca ziraat mahsul
lerinin değerlendirilmesi, bu mahsuller arasında
ki fiyat münasebetlerinin tesisi, çiftçinin istihsal 
teminatını teşkil edecek fiyat istikrarının teessüsü 
istihsal ve ihracatta teşvik ve himaye usullerinin 
tatbiki temin edilmelidir. Bu hususta Vekâletin 
murakabesi altında bulunan T. C. Ziraat Bankası
nı zirai kalkınmamızda en büyük vazifeli bir mü
essese olarak tetkik etmek isteriz. Bugün Ziraat 
Bankası Merkez Teşkilatındaki fikir ayrılıkları ve 
çekememezlik yüzünden karmakarışık olan bir 
bünyeye sahiptir. Bu halin diğer teşkilâtlara da 
aynı istikamette sirayet ettiğini bir an için kabul 
edersek, normal olarak bu müessesenin arzu edi
len vazifeyi ifa etmesi düşünülmez. Nakil ve ter
fii ere ve kredilerin tahakkukundaki esaslara va
rıncaya kadar bir, bir meseleleri ortaya koymak 
mümkündür. Bankanın 1964 yılma ait broşür
den birkaç cümle okuyarak arz edeceğiz: «Şu aşa
ğıdaki esaslar içinde 1964 yılı programını tesbit 

I ettik. Fakat bu programın tahakkuk edebilmesi 
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bâzı müdahalelerin yapılmamasına ve bâzı imkân
ların temin edilmesine bağlıdır.» Görülüyor ki, 
samimî olarak, aksi halde böyle bir programın 
tahakkuk ettiril emiyeceği ifade edilmiş oluyor. 
Böylece kendi programına göre Bankaya yapama
yacağı vazifeleri tahmil edecek olursak ikisi ara
sında banka kendisine düşen kanuni vazifeleri 
yapmak imkânından da mahrum olacaktır. Zaten 
lüzumlu kaynaklar Hükümetçe temin edilmediği 
takdirde Bankanın bu fonksiyonunu ifa etmesi 
mümkün olamıyacaktır. Bunun başka bir misali
ni de şöylece verebiliriz. Zirai krediler plas
manında geçen yıla nisbetle 100 milyon liralık 
bir artış var. Fakat sel ve dolu gibi âfetler ile 
bankaya normal olmıyan faaliyetler yüklendiği 
takdirde programı tamamen kâğıt üzerinde kal
maktan ileri gidemiyecektir. Bankanın % 1 lcri-
nin ödenmeni ve öz kaynaklarının artırılması su
retiyle zirai istihsalimizde kaydedilen azalmalar 
ve bunun millî gelire sirayet etmesi önlenmelidir. 
Bankanın toprak değer baremi sembolik olmaktan 
çıkarılmalıdır. Müstahsıla imar yardımı olarak 
verilen ve dönüm başına 21 lira gibi sembolik 
olan yardımın da yükseltilmesi elzemdir. Fındık, 
Tarım Satış Kooperatiflerini politika tasallutun
dan kurtaracak bir mekanizma bir idare tarzı 
kurmak suretiyle politik maksatlarla ve iktidar 
hırsiyle ve iktidar mebuslarınmın zoriylc koope
ratif kongrelerinin senede birkaç defa yapılması
nı önlemek ve bu müesseseyi müstahsıla hakika
ten hizmet edecek hale getirmek lâzımdır. Halbu
ki bütçeye konan kooperatifçiliğin tanıtma gider
lerine ait ödenek 3 000 lira gibi gülünç bir ra
kamdan ibarettir. Milyonlarca insanın geçimini 
ve hayatını ve geleceğini bağladığı Fisko Birlik 
miras yedilerin prenslik kurdukları bir teşekkül 
olmaktan kurtarılmalıdır. Vekâletin gerek Fis
ko Birlik ve gerekse kooperatiflere hiç. olmazsa 
bundan sonra iyi bir murakabe sistemi tatbik et
mesini ümitle talebederiz. Balıkçılık, hayvancı
lık kredilerinin olumlu bir şekle sokulmasını ve 
geçen seneki traktör v. s. mubayaasında karşılaşı
lan kredi zorluklarının bertaraf edilmesini temen
ni ederiz. 

Halk Bankasının da sembolik durumuna son 
verilerek esnaf ve sanatkârlara faydalı olacak 
hale getirilmesini ve esnafın ve tüccarın meslekî 
münasebetlerim en iyi şekilde tanzim edecek olan 
esnaf ve büyük sanatkârlar kanunu tasarısının 
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da bir an evvel kanunlaşmasını temenni etmekte
yiz. Aynı şekilde Ticaret Odaları, Sanayi Oda-1 

lan, Ticaret Borsaları Kanununun bir an evvel 
Meclise şevkini beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; Yetiştiricilik alanın
da görev almıyacak ve marketin» sahasında 
çalışacak olan Et ve Balık kurumunun ticarî ve 
sınaî vasıfları ile ekonomik hizmetleri dolayısiy-
Je Ticaret Bakanlığına bağlı kalmasını uygun ve 
za rııri gö nn ekteyiz. 

Beş yıllık plânın 1963 programına ait ic
ra plânında tam 1.17 konuda doğrudan doğruya 
veya iş birliği yapılmak suretiyle Ticaret Ba
kanlığına ve İhracatı Geliştirme merkezine veril
miş bulunan vazifelerden ve alınması tavsi
ye edilen tedbirlerden hangileri tahakkuk et
tirilmiş ve ne neticeler alınmıştır. 

Muhterem Milletvekilleri^ plânın derhal ya
pılması kaydiyle gönderdiği kredi kooperatifle
rinin mevduat kabul etmesi hususu temin edil
miş, bir menfaat sağlanmış ve bu hususta plân 
nazari olmaktan kurtarılmış mıdır? 

Tarım kesimi içinde en büyük artışın Balık
çılıktan meydana geleceğini ve 1963 den 1967 
ye kadar 3, 4 misli bir artışın başka hiçbir 
Tarım faaliyet alanında meydana gelmiyeceği 
plânda da ifade edilmiştir. 

Plânın 59 numaralı tablosunda beş senelik 
devre için balıkçılık sektörüne 295, 3 milyon li
ralık bir yatırım tahsis edilmiş ve plânın ta
hakkuk safhalarına göre 1963 senesine 37 mil
yon 1964 senesine de 43 milyon liralık bir ya
tırım ayrılmıştır. Fakat ne Ticaret Bakanlığı 
bütçesinde ve ne de Nafıa bütçesinde bu yatı
rımlara yer verilmemiştir. 57 nolu tablonun izahı
nı yapan 111 nci sahit'esinde bu yatırımlardan 
1963 te 12 milyon lirasının balıkçılık araştırma
ları, yayım ve eğitim hizmetlerine harcanacağını 
bilhassa açıklamıştır. 

Ayrıca Plânın 126 ncı sahifesinde balıkçıla
rımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, dola-
yısiyle balıkçılığımızı kıyı balıkçılığından açık 
Deniz balıkçılığına yöneltmek üzere Karadeniz 
Boğazı dışında Rumeli, Karaburun, iğneada, Ru-
melifeneri, Poyrazköyü ve Şile'de kurulacak ba
rınakları hedef tutarak 303 numaralı tabloda 
30,2 milyon liralık bir yatırım ayrılmıştır. Bu 
yatırım da bütçelere konmamış ve bu mev
zuda hiçbir iş görülmemiştir. Şimdi soruyo-
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i*uz. Plânın bütünlüğünün korunması için çıka
rılan kanun sırasında koparılan gürültülerin 
manası acaba ne idi.? Plânın iki senelik tatbi
katı balıkçılık sektörüne intikal etti rilmediği
ne göre bu durum nasıl telâfi edilecektir. 

Muhterem Arkadaşlarını; Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ihracat özel ihtisas Komisyonu ra
porunda balıkçılık .mevzuu için kadrosu ile 
plânlanmış' olan bir ilmî araştırma enstitüsü
nün malî portresinin 8.819.000 lira olması ve 
kalkınma plânında araştırma ve Eğitim için 
1963 senesine 12 milyon liralık bir yatırını 
ayırmış olmasına, rağmen 1963 te 400 000 lira 
gibi sembolik bir rakamla bu hususta da bir şey 
yapılmamıştır. 1964 te ise bu mevzuda gene hiç
bir şey yapılmıyacağı bugünden ikrar edilmiş
tir. 

Su Ürünleri Kanununu bu mevzularda kur
tarıcı olarak ileri süren sözcülere iştirak etme
mekteyiz. Zira bu derece yatırımların yapılma
mış olması karşısında, Su Ürünleri Kanunu sa
dece bu mevzularda kuracağımız binanın yalnız 
harcı olacak, ne temeli, ne de iskelesini teşkil 
edecekti r. 

.Muhterem arkadaşlarım ; bu mevzuda ente
resan bir iki noktaya daha temas ettikten sonra 
sözlerimize son vereceğiz. 

Balıkçılık, mevzuunda İstanbul Belediyesi 
Balıkhane Müdürlüğü kayıtlarına göre, 28 Ni
san 1963 te balıkhaneye 250 000 kilo uskumru 
gelmiş, bu miktardan 130 000 kilosu 43 629 li
radan değerlendirilmiş geriye kalan 120 000 ki
losu talip çıkmadığından bir kısmı fakir halka 
dağıtılmış, diğeri ise imha edilmiştir. Bu durum
da müstahsilin binbir müşkülâtla ve tehlike pa
hasına avladığı 250 000 kilo balık ortalama ki
losu 16 kuruştan değerlendirilmiştir. Başka bil
gimde balıkların kilosu ancak 21 kuruş fiy :' 
bulmuş ve büyük bir miktar ise değerlendirile
memiştir. Başka bir gün de 8 000 kilo balık 300 
liraya yani kilosu 3,7 kuruşa değerlendirilmiş
tir. 

Buna mukabil İstanbul ihracatçı birlikleri
nin kayıtlarına ^öre Nisan ayı içinde taze us
kumrunun kilosu piyasada 135 - 180 kuruştan 
satılmış, dondurulmuş uskumrunun kilosu 162 
kuruştan ihracedilmiştir. Bütün bu nisbetsizlik-
ler Ticaret Bakanlığının bu konudaki lâkaydisi 
yüzünden meydan bulmuş ve müstahsilin emeği 

24 . 2.. 1964 O : 3 
heba olmuştur. Et ve Balık Kurumu ise kendi
sine müstahsil tarafından bedelsiz verilen kül
liyetli miktardaki balığın Zeytinburnu'ndaki ba
lık unu tesislerine nakli ücretini bile ödememiş
tir. Japonya'da balıkçılık sahasında 3 yıl ihti
sas yaptırılmış Veteriner Fakültesi mezunu bir 
mütehassısı Beşiktaş'ta bir büroda alıkoyan bir 
teşkilâttan ve onu murakabe eden bir bakanlık
tan bu husustaki tenkidlerimiz karşısında ne 
derece cevap aalcağımız hususunda da endişe 
duymaktayız. 

Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar) 
BAŞKAN — O. K. M. P. flrupıı adın Sayın 

Yusuf Ziya Yücebilgin. 
O. K. M. P. OftUPU ADİNA YUSUF ZİYA 

YÜCEBÎmİN (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Ticaret Bakanlığının 1964 bütçesi hakkında. 

C. K. M. P. Meclis Orupunun fikir ve görüşle
rini arz ederken hepinizi hürmet ve sevgi ile 
selâmlarım. 

Ticaret Bakanlığının esas vazifesi Teşkilât 
Kanununun birinci maddesinde zikredildiği gi
bi, iç ve dış ticaret ile bunlara müteferri işleri 
tanzimdir. Peşinen şunu arz etmek isteriz ki, 
bu vekâletin kendi çalışma sahasında tam bir 
başarıya ulaşması için bünyesindeki teşkilâtın 
kuvvetli ve kifayetli olması kadar memleketin 
umumi iktisadi politikasının gidişine bağlıdır. 
Bu politika müspet sahada ise Ticaret Bakan
lığının muvaffakiyeti daha kolay ve verimli 
olacaktır. Aksi halde bu Bakanlık ne kadar ça
lışsa, kâfi ve kifayetli elemanlarla teçhiz edilse 
dahi gene de tam muvaffakiyet temin edemez. 

Şunu arz etmek isteriz ki, Ticaret Bakanlı
ğımız hakikaten teşkilât itibariyle günün ihti
yaçlarına cevap vermekten uzaktır. Yalnız mev
cut teşkilâtın tam randımanlı çalıştığı da iddia 
edilemez. Meselâ, komisyon raporunda Vekâlet 
Teftiş Kurulunun vazifesinden olarak yerli ve 
ecnebi bilûmum anonim, komandit, limitet ve 
kooperatif şirketleriyle imtiyazlı şirketlerin 
Ticaret. Vekili adına teftiş ve murakabe işinden 
bahsedilmekte ve 1939 dan beri teftiş kadrosu
nun 25 kişilik bir heyetle, işlerin çok artmasına 
rağmen, çalıştığı ve bundan vazifesini ifa ede
mediği haklı olarak gösterilmektedir. Fakat 
aynı rapor 1963 senesinde bu heyetin 54 mahal
de ancak 150 ünite teftiş ettiğini ve 76 tetkik 
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yaptığını tesbit etmektedir. Yapılan bu tetkik 
ve teftiş, teftiş edilecek üniteye nisbeten ancak 
% 1,5 nisbetinde olmuştur. Bir sene zarfında 
teftiş edilen işleri müfettiş adedine bölecek olur
sak her müfettişin bir sene zarfında ancak 9 iş 
tahkik ve tetkik ettiği meydana çıkar. Bu bize 
eleman noksanlığından şikâyet eden bu vekâ
letin mevcut teşkilât ve elemanlardan tam isti
fade edemediğini açıkça göstermektedir. 

Eğer bu müfettişler ayda iki müesseseyi tef
tiş etmek isteselerdi, her halde bir senede !) ye
rine en aşağı 24 işi tahkik ve teftiş edebilirler 
ve memlekete yaptıkları hizmet de eskisine na
zaran % 300 civarında olurdu. Yaptığımız he
saba göre teftiş ve tahkikat işini % 100 ünü, bu 
vekâletin, bugünkü çalışma temposu içinde yap
ması halinde 1 .Gfifi müfettişe ihtiyacolacaktır. 
Bu misal bize, Ticaret Vekâletinin nasıl çalıştı
ğına dair bir kanaat vermeye kifayet eder, zan-
nmdayız. Bu ufak ikazımızdan sonra diğer teş
kilât kademeleri üzerinde durmadan esasa ge
çeceğiz. 

Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisa
di ortam diğer memleektlere göre hususiye1! arz 
etmektedir. Ticaret Bakanlığının memleketimi
zin bu hususiyet ve ihtiyaçlarını nazara alarak 
iktisadi ve ticari faaliyetlerini ona göre tanzim 
ve ayarlaması şarttır. .Muhtelif hatip arkadaş
lar ve Hükümet tarafından Yüksek Meclis önün
de rakamlarla memleketimizin içinde bulundu
ğu malî güçlükler ifade edilmiştir. İT) milyarı 
aşan iç ve dış borçlar, müzmin hale gelmiş olan 
her sene milyarları aşan dış ticaret ve tediye 
açıkları, millî gelirin azlığı ve bu gelirin nüfus 
başına düşen kısmının halkın refahını temin 
edemiyecek şekilde dûn olması ve muvazenesiz 
şekilde dağılışı, henüz memleketimizde sermaye 
piyasasının teşekkül etmeyişi ve faiz hadlerinin 
sermaye fıkdaniyle mütenasibolarak yüksele ol
ması, mevcut ve mahdut sermayenin emniyet 
içerisinde çalışamıyarak çekingen hareketi, ih
racat mallarımızın kalite ve fiyat itibariyle bey
nelmilel normlara uymaması ve rekabet şartla
rını tahakkuk ettirememesi gibi ağır meseleler
le Ticaret Bakanlığımız karşıkarşıya bulunmak
tadır. Plânlı ve istikrarlı kalkınma devresine 
girmiş olan memleketimizin muvaffakiyetinde 
Ticaret Bakanlığının vazifesinde göstereceği ti
tizliğin tesiri büvük ol a. çaktır. 
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Ticaret Bakanlığı tam yararlı olabilmesi için 

faaliyetlerini aşağıdaki noktalara teksif ettir
mek mecburiyetindedir. 

1. Ticaret ve dolayısiyle tediye muvazene-
sini lehimize çevirebilmek için lüzumlu iktisadi 
ve ticaret şartları hazırlamak, 

2. İktisadi inkişafımızı başarıya ulaştırmak 
için sermaye piyasasının teminine yardım ede
cek faaliyetlere hız vermek, bilhassa hususi sek
törün sermaye ihtiyaçlarını enflâsyona meydan 
vermeden mâkul faiz hadleri içerisinde temini 
en önde gelen bir ihtiyaçtır. 

3. Diğer alâkadar vekâletlerle koordine ha
linde çalışarak millî gelirin artırılmasını ve bu 
gelirin bütün vatandaşların medeni bir insan 
gibi. yaşamalarına cevaz verecek şekilde taksi
mine yardımcı ve bunun temin ve tahakkukunu 
sağlıyai-ak şekilde iç ve dış ticaret şartlarının 
hazırlanması ve- talb'kmi temindir. 

İktisadi ve ticari sahada devamlı bir inkişaf 
^•ösle-ehilmek aıvak dış ticaret muvazenesinin 
lehimize tecellisi ile mümkündür. Halbuki ihra
cattan elde edilen döviz miktarı ithalât için öde
necek. döviz miktarının çok dûnundadır. Ayrıca, 
dış borçlarımızı dövizle ödemek mecburiyetin
deyiz. O halde birçok hatip arkadaşların izah 
ettiği gibi, ihraç maddelerimizin istihsaline hız 
vermek ve bunun için de lüzumlu yatırımlar 
yaparak ve bilfiil ihracat yapanlara müsait fa
izle ihraç kredileri temin etmek suretiyle bu işi 
kolaylaştırmak ana hedef olmalıdır. Ancak, ih
raç maddelerinin gerek istihsalinde ve gerekse 
ılımcında gösterilecek titizlik sayesinde muh-
tacolduğumıız dövizlerin bir kısmını temin et
mek mümkün olacaktır. Bugünkü plânlı kalkın
manın baş sebeplerinden biri de budur. Tarım
sal ürünlerimiz ihraç maddelerimizin başında 
gelmektedir. Bunlardan tütün, fındık, üzüm, in
cil-. yaş meyvalar, pamuk, canlı hayvanlar, zey
tinyağı, tiftik, yapağı ve sair bunların bol istih
lakini temin edecek kredilerin hususi sektöre 
temini, kalite ve fiyatlarının ihracata elverişli 
şekle sokulmasında, Ticaret Bakanlığı mevcut 
teşkilât ve imkânlariyle daha yararlı olmalıdır. 
Ziraat Bankasının bu yöne daha elverişli uzun 
vadeli ve az faizli kredi tahsisi çok faydalı ol
muş ve olacaktı!-. 

Tarım ürünlerimizden şimdiye kadar üzerin
de az durulmuş olan kuru kavisi üzerinde biraz 
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durmak isteriz. Malatya ve civarı kayısı yetiş
tirme hususunda çok müsait bir bölgemizdir. 
Kuru kayısı memleketimize döviz temin eden 
ihracat maddelerimizden biridir. Şunu arz et
mek isteriz ki, son yıllarda kayısı ağacı yetiş
tirme hususunda bu bölgede çok büyük hususi 
şahıs faaliyetleri göze çarpmaktadır. Kuru ka
yısı ihracı hususunda bugün en büyük rakiple
rimizden birisi İran'dır. Bu hususta Iran ile 
Ortak Pazar memleketleri arasında Brüksel'de 
14 Ekim 1963 tarihinde bir rüçhanlı tarife an
laşması imza edilmiştir. Bizimle, Ortak Pazara 
girmemiz dolayısiyle Ortak Pazar memleketleri 
arasında 12 Eylül 1963 tarihli Ankara'da imza 
edilen Anlaşmada tütün, fındık, kuru üzüm, 
incir için rüçhanlı tarifelerin uygulanacağına 
dair esaslar tesbit edilmişse de kuru kayısı için 
hiçbir rüçhanlı tarifeye başvurulmamıştır. 

İstikbalde ve bugün dahi memlekete döviz 
kaynağı temin edecek kayısı ihracını teşvik edi
ci tedbirleri almıyan ve rakipleri yanında Türk 
müstabsıllarım zayıf bırakacak Hükümet ih
mallerini tasvibetmemekte olduğumuzu arz ede
riz. 

Gerek kayısı ağacı yetiştirmek için Hüküme
tin Ziraat Bankası kanalı ile müstahsıllara kre
di sağlamasını ve kayısı kurutulurken ve kü-
kürtlenirken kükürt miktarının ihracata salih 
bir şekilde % 2 ye indirilmesi için bir yıkama 
m akmasının bu bölgeye teminini Hükümetten 
beklemekteyiz. 

Afyon üzerinde de bir iki kelime söylemek 
isteriz : 

Hükümet tarafından tesbit edilen afyon fi
yatları çok düşüktür. Müstahsilin masrafını da
hi karşılamaktan uzaktır. Bu bakımdan afyon 
satışı kaçakçılığa yol açmaktadır. Ticaret Ba
kanlığımızdan tatminkâr fiyatlarla afyon ihra
cını temin edecek beynelmilel yeni ticaret an
laşmalarına gidilmesini ve bu suretle müstahsıla 
mâkul fiyat teklif edilerek himaye edilmesini 
rica, ederiz. Ancak, bu yolla afyon kaçakçılığını 
önlemek mümkün olacaktır. 

İhracatı teşvik edecek en mühim unsurlar
dan. birisi de döviz kurlarının mâkul bir şekil
de, ecnebi paralarının iştira güçlerini nazara 
alarak tesbitidir. Eğer Türk parasına nisbetle 
ecnebi paralarını alçak kurdan tesbit edersek 
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Türk malları dışardaki tüccarlara pahalıya, mal 
olacağından ihracatı felce uğratır. 

4 Ağustos J958 kararlarından evvel malları
mızın ihraeedilmemcsinin en mühim sebeplerin
den birisi de ecnebi paralarının meselâ doların 
280 kuruş olarak tesbitidir. Döviz kurlarının 
alçak tesbit edilmesi ihracatın aleyhine, ithalâ
tın lehine olur. Ecnebi malları bize ucuza gelir, 
döviz kurlarının yüksek tesbit edilmesi aksi 
netice verir. Ticaret Bakanlığının alâkalı diğer 
bakanlıklarla teşriki mesai yaparak titiz hare
ket etmesi ve realitelere uyarak döviz kurları
nın tesbiti memleketin dış ticaretinin inkişafın
da ehemmiyetli rol oynıyacak bir unsurdur. 
Kooperatifçiliğin ehemmiyetine binaen Ticaret 
Bakanlığından kooperatifçilik alanında daha 
müsmir çalışma bekleriz. Bugün müstahsil ile 
müstehlik arasında âmme yararına mübadele 
işini, yapan en yararlı müesseselerden biri de 
kooperatiflerdir. Kooperatifler sayesinde sosyal 
adaleti temin etmek ve vatandaşa ucuz mal te
min ederek hayat seviyesini yükseltmek müm
kündür. Kredi kooperatifleri meyanında kurul
muş olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin faali
yetlerini memnuniyetle kaydetmek isteriz. Di
ğer taraftan biliyoruz ki, Bakanlığın muraka
besine tabi muhtelif iştisadi müesseseler vardır. 
Bunlar Ziraat ve Halk bankaları, Petrol Ofisi. 
Et ve Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi
dir. Teferruata girmeden zikrettiğimiz son üç 
müessesenin çalışmalarından memnun değiliz. 

En çabuk, zamanda bu iktisadi müesseselerin 
âmmenin yararına ıslahı şarttır. Zarar eden bu 
müesseseler bütçeye ağır külfetler tahmil et
mekte ve neticede vatandaşlara vergi yoliyle bu 
zararlar ödetil inektedir. 

Ziraat ve Halk Bankasının âmme yararına 
olan kredi faaliyetlerini memnuniyetle zikret
mekten sevinç duymaktayız. Yalnız bu kredile
rin siyasi nüfusun dışında hakiki ihtiyaç sahip
lerine verilmesi şarttır. 

Netice olarak şunu arz etmek isteriz ki, Ti
caret Bakanlığı elindeki her türlü imkânları 
memleket, yararına en rasyonel şekilde kullana
rak 5 Yıllık Plânın tahakkukunda âzami gayret 
göstermelidir. 

Sözlerime son verirken Ticaret Bakanlığı
mıza yeni bütçesinin 1964 yılı tatbikatında 
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0. K. M. P. Meclis Grapu namına muvaffaki
yetler diler, hepinizi hürmet ve muhabbetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. (trupu adına Sayın 
'.Mustafa Kemal Karan. 

0. II. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEM-
MAL KARAN (Amasya) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; (V H. P. Grupu adına 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi hakkındaki 'görüş ve 
temennilerimizi arz ediyoruz; 

Aziz .arkadaşlarım, bütçesi bütçede 26 milyon 
lira gibi çok cüzi bir rakam ifade etmesine rağ
men Ticaret Bakanlığı memleket iktisadiyatın
da mühim rol oynıyan plânlı kalkınmada fiyat 
istikrarını muhafaza eden dış ticaret açığımızı 
kapatılmasında büyük rolü olan iç zirai ve 
sanayi mahsullerinin değerlenmesinde âmil olan 
bu Bakanlığın üzerinde konuşurken, Bakanlık 
bünyesine ve Bakanlığın ifa ettiği vazifelere 
göz atmak suretiyle fikirlerimizi izaha çalışa
cağız. 

Bakanlığın belli başlı politikasını şu nokta
lar üzerinde toplıyabiliriz : 

a) Dış ticaret politikası; 
b) tç ticaret politikası; 

c) Sermaye ve kredi politikası, ticaret ve 
sanayi teşkilâtlandırma politikası ve nihayet 
fiyat politikası. 

Yukarıda tasnifini yaptığımız her biri bir
kaç kelime ile ifade edilen bu mevzuların mem
leket iktisadiyatında ve kalkman Türkiye'nin 
ana meselelerinde birer temel taşı olduğunu akıl
dan çıkarmamak iktiza eder. Bu meselelerin 
hillinde bu politika'ların muvaffakiyetleşebil-
mesi için Ticaret Bakanlığının oynadığı rol çok 
mühim olmakla beraber, bu meselelerin hepsini 
tek başına Ticaret Ba'kanlığı tarafından halli
ni beklemek de elbette ki insafsızlık olur. 

Biraz sonra, bu meselelere tekeı teker te
mas ederken bu politikalar üzerindeki görüş 
ve düşüncelerimizi izah etmeğe çalışacağız. 

Bugünkü Türkiye'nin şartları muvacehesinde 
en ağır ve mühim meselelerimizden biri dış ti
caret rejimimizdir. Uzun senelerden heri daima 
tediye muvazenesinden açık vermiş olan bıı 
meselemiz plânlı ikalkınmamızla jancak ikinci 
beş yılda hal yoluna girmiş ve dış ticaret mu
vazenemiz lehimize dönmüş olacaktır. 
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Son iki senedir ihracatımızın % 80 ini teşkil 

eden zirai mahsullerimizde Hükümetin yaptığı 
destekleme mubayaaları zirai mahsullerimizin 
Anayasanın ruhuna uygun olarak değerini ka
zanması ve değer pahasına ihraç imkânı bulma
sı elbette ki, başarılı bir politikanın neticesi ol
muştur. 

Bu suretle ihracatımızın değer parasını artı
rırken çiftçimizin eline mahsulünün değeri tam 
olarak geçmiş ve zirai istihsali teşvik edici bir 
karekter göstermiştir. Bunun tipik misali 1962 
de 85 bin ton tütün istihsalimiz mavi küf âfe
tine rağmen, 1963 te 135 bin tona yükselmiştir. 
Gene, büyük bir çiftçi kütlesini ilgilendiren ve 
bir ihraç malı olmaya istidatlı bulunan seker 
mevzuunda Hükümet politikasını yeniden göz
den geçirmesi memlekete büyük faydalar sağlıya-
cağma emin bulunuyoruz. 600 - 650 bin ton k-
tilısal kapasitesinde bulunan fabrikalarımız tam 
kapasite ile çalıştığı takdirde 400 bin ton civa
rında olan dahilî istihsalimizde 200 - 250 bin ton 
şeker ihraç imkânı olacaktır. Bugünkü piyasa ile 
bunun bize 400 ilâ 500 miyyon liralık bir döviz 
sağlıyacağı kanaatindeyiz. Her yıl dünya şeker 
istihlâkinin 2 milyon ton artış göstermesi, hattâ 
bu rakamın F. A. O. nın tahminlerinin üstünde 
olduğu 1965 için tahmin ettiği 57 milyon ton is
tihlâkinin 1962 de tahakkuk etmiş olması bu is
tihlâkin tâyin rakamlarının da üstüne çıkarak 
bize ümit vermesidir. 

Bu sene 70 bin, 1964 te 120 bin ton şeker ih
racının plânlanmış olduğunu öğrenmemiz yu
karda bahsettiğimiz rakamlara ulaşacağımızın 
bir delili olarak gösterilebilir. 

Dünya piyasasında arz ve talep bütün zirai 
mahsullerimiz için fazlası ile vardır. Ancak; 
beklediğimiz, Ticaret Vekâletinin standart am
balaj usullerinde yardımcı ve öğretici olması 
teşvik edici fiyat politikası ile bu mahsullerimi
zin zaten üstün olan emsal memleket mahsulle
rinden daha iyi ihracatın sağlanmasıdır. 

1963 te plân hedeflerine uygun olarak 
368 113 000 dolarlık ihracat sağlryabilmiş bu
lunmaktayız. Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 1963 
yılı ihracatımızı 347,8 milyon dolar olacağına ön 
görmüş bulunmakta olmasına rağmen, fiilî ihra
catımızın 21 milyon dilârı aşması plânın bu mev
zuda başarılı tatbikatının rakamla ifadesini gös
terir. Tetkik edilirse 1962 yılma nazaran ihra-
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çatta artış gösteren malların başlıcaları pamuk, 
yün, kıl, hububat, madenî yakıtlar ve boyacılık
ta debagat/te kullanılan maddelerdir, 'ihracatta 
gerileme gösteren maddelerimiz de, tütün, ma
den cevherleri, kuru meyva, bakır, canlı hayvan
lar ve şekerdir. İhracatımızda gecen yıla nazaran 
en l'azla düşüklük gösteren maddeler tütündür. 
Tütün ihracatımızda, geçen yıla nazaran 20 mil
yon dol fır civarında bir azalma olmuştur. Bunun 
başlıca sebepleri gec^n yılın Tekelin destekleme 
mubayaası yapması c;iftcinin eline bol para geçe
rek tütün mahsulümüzün değerlenmesini sağla
masına karşılık, bizdeki tüccarın büyük kısmının 
«fournısseur» olması dış piyasanın tütün değer
lerini düşürmek için bu tüccarlar üzerine baskı 
yapmasının bir neticesidir. Üstün kaliteli olan 
tütünlerimizin bu rekabeti yeneceğinde ve tütün
lerimizin değeri pahasına dış pazarlarda müşteri 
bulacağına şüphe etmemekte, bu duraklamanın 
muvakkat olduğuna inanmaktayız. 

Maden cevheri ihracatımızklaki gerilemenin 
Rusya'nın krom ihracatında damping yapması 
ve Rodezya'nın yüksek kaliteli cevherinin reka
betidir. Dost Devletler nezdinde yaptığımız ti
cari temaslarla bu müşkülümüzün yenileneceği 
inancındayız. Fındık fiyatlarının düşüklüğü ile, 
kuru üzüm rekoltemizin azlığı da kuru meyva 
ihracatını güçleştirmiştir. Bütün bu mahzurlara 
rağmen Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1963 için 
ön gördüğü 347 milyon doları 21. milyon aşa
rak 368 milyon dolarlık ihracat yapmamız, ihra
cat hususundaki hedefimize emin adımlarla yü
rüdüğümüzün bariz bir işaretidir. 

Sayın m ili et vekilleri; 
İhracatımızı teşvik için alınmış olan tedbir

leri sizlere grupum adına memnuniyetle ifade 
etmek isterim. 

1. Dış ticaret rejimi ile muayyen bir kaç 
madde dışında tam bir serbestlik verilmiştir. Bu 
maddelerden tescil ve lisans kaldırılmıştır. Tabi-
atiyle, zaruret icabı aramızda iki taraflı andlaş
ma bulunan memleketler bunun dışındadır. 

2. 261 sayılı Kanunla sanayi mamullerinin 
ihracında vergi iade sistemi kabul edilmiş ve tat
bikata geçilmiştir. Bu suvelle, ihracatımı."'*! ma
mul maddelerin ilâvesi ile döviz gelirimiz artırıl
mış olacaktır. 

3. Standart olmıyan mallarımızın kontrolu-
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nu dış alıcıya numuneye uygun mal teslimini 
sağlamak maksadiyle yeni bir tüzük hazırlanmış 
olduğunu memnuniyetle ifade etmek isteriz. 

4. 261 sayılı Kanun gereğince ihracat yapa
cak olanların ihtiyaçları olan ham maddeyi libe
rasyon voliyle ithal etmeleri mümkün kılınmış
ın-. 

5. .Mahsullerimizin değerini korumak ama-
ciylc kuru üzüıu ihraceden memleketler arasın
da bir anlaşma imza edilmiş ve 1963 te yürür
lüğe konulmuştur. Aynı -maksatla zeytin yağı an
laşmasına da katılmış bulunuyoruz. 

(i. İhracat in finansmanını ve bu finansma
nın faiz hadlerinin düşürülmesi mevzuunda ra
porda kayıtlı hususlar ile mutabıkız. 

7. Bir ihraç garanti ofisi kurulmasını arzu 
çimekteyiz. 

8. Memleketimizde fiyat ve istihsal istikrarı
nın teinin maksadiyle uzun vadeli satış anlaş
malarına gidilmesine çalışılmasını memnuniyetle 
karşılamaktayız. 

9. («rup olarak ihraç maddelerimizin piya
salarında istikrarın sağlanması ve lüzumu halin
di1 kendi kendilerinin sübvansiyone edilebilmesi 
dış piyasalarda, maddenin Türk malı olarak rek
lâmını yapabilmesi maksadiyle bünyesinde müs
tahsil, mutavassıt, işletmeci ve ihracatçıyı bir 
araya getiren yeni teşekküller kurulması arzu
sundayız. Bu maksatla Ticaret Vekâletinde yapı
lan çalışmaları memnuniyetle karşılamaktayız. 

»Sayın milletvekilleri; 
Mevzu buraya gelmişken sizlere biraz da İgc-

me'deıı (ihraca!ı. geliştirme merkezi) nden bah
setmek isterim. 

Kısa bir müddet evvel kurulmasına rağmen 
geniş çapta hazırladığı rapor ve neşriyatı ile ih
racatımıza ışık tutan bu teşekkülün Plânlama 
Teşkilâtı ile muvazi olarak memleket ihracatına 
büyük faide!eri dokunmaktadır. Biraz evvel siz
lere izahını yapmaya çalıştığım ihracatı geliştir
me* çalışmalarında l'gcme'nin rolü büyük olmuş
tur. Bu teşkilât ihracatçıya dış piyasa hakkında 
bilgi vermek üzere 1.962 den itibaren haftalık 
olarak bültenler neşrederek ticaret ve sanayi 
odalarına, ihracatçı birliklerine, ihracatçılara ve 
ilgili dairelere geniş aydınlanma imkânı sağla
mıştır. 
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îgeme ihracatla ilgili bilûmum resmî ve 

özel çalışmalara katılmakta, ihracatçılara ge
niş bilgiler vermektedir. İhracatçılarımızın da 
dış memleket ithalâtçıları arasında münase
bet tesis etmek suretiyle ihracatımıza büyük 
hizmetler etmiş olmasını memleket ekonomi
miz bakımından yeni başarılar olarak kabul 
etmekteyim. Aynca; ihracatla beraber,, ihraç, 
imkânı olan mallarımızın istihsalinde yol gös
tericilik vazifesini başarı ile ifa etmektedir. 

Misal olarak îgeme'nin Ziraat Vekâleti ile 
müşterek çalışmalarının başarılı olduğunu 
vergi iadesi mevzuunda Sanayi Vekâleti ile 
iş birliği yapmasının büyük başarılar sağladı
ğını ifade etmek isterim. îlerliyen şartlar mu
vacehesinde bu teşkilâtın kuruluş kanununun 
ve şeklinin şartlara göre kâfi olmadığı anla
şılmış bulunarak bu mevzuda daha iyi ilerleme
ler kaydetmek için kuruluş kanununda bâzı 
hamleler yapmak memnuniyet verici netice
ler doğurur kanaatindeyiz. 

İthalât durumumuza gelince : Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı esaslarına göre hazırlanan ve 
bir yıllık olarak programlanan ithalât duru
mumuzun altı aylık bölümlere ayrılarak ista
tistik bilgiler, döviz ödeme gücümüz, ön plân
da tutulmak suretiyle ilân edilmesi memle
ket gerçeklerine uygun olduğu kanaatindeyiz. 
İthalâtımızın döviz imkânlarına göre plân he
deflerine AİD yardımları ihracattan elde edi
lecek dövizden andlaşmalı memleketlerde elde 
edilecek kontenjanda dış krediler imkânlar içe
risinde temin edilmeye çalışılması, dış öde
me imkânlarının üstünde liberasyona gitme
nin doğuracağı iktisadi güçlükler düşünüle
rek önemle üzerinde durulacak meselelerimiz 
olduğunu bilmekte ve üzerine hassasiyetle eğil
mekteyiz. Adalet Partisi Grupu ile ayrıldığı
mız nokta buradadır. 

Geçen yıl, ithalâtın plân hedeflerini aşması, 
plânın son Eevizesinin ifade ettiği 632 mil
yon doları aşarak, 655 milyon dolarlık bir it
halâtın yapılması her nekadar nazarı dikkati 
çekerse de şunu da unutmamak lâzımdır ki, 
Ticaret Bakanlığı tam olarak ithalâta hâkim 
değildir. Liberasyon listeleri, resmî sektör 
ithalâtı, bedelsiz ithalât gibi, bu arada Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikasının ithalâtının da rolü-
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nü aklından çıkarmamak lâzımdır. Buna rağ
men ithalâtta «yorganımıza göre ayak uzata
lım» prensibini akıldan çıkarmıyarak bu gi-

• dişin bâzı tedbirlerle önlenmeye çalışılması 
1 bunun için bu meseleye önem verilerek, geçen 
! yılın tecrübelerinden de ders alınarak tediye 

muvazenemizde açığı artıracak bu durumun 
memleket igerçeklerine göre yeniden gözden 
geçirilmiş olmasını ve bu hususta bâzı tedbir-

! 1er alınmış olduğunu görmekten memnuniyet 
'' duymaktayız Bu arada Devlet tahvillerinin te-
I minat olarak kabul edilmemesini, ithalâtın 

plâna göre ayarlanmasının bir tedbiri olarak 
görmekteyiz Nitekim ,komşu Yunanistan'da da 

' bu bapda daha ağır tedbirler alındığı ı% 200 
i zo kadar teminat kabul edildiği müşahade 
i edilmektedir 
I Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın 1964 prog

ramına göre ithalâta 640 milyon dolarlık bir 
imkân ayrılmıştır. 4 Ocak 1964 tarihli Resmî 

i Gazete ile ilân edilmiş bulunan dış ticaret 
1 rejimimizde tanzim edilen listelerin işte bu 

Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın 1964 tatbi
kat programına uygun şekilde hazırlandığı 
görülmüştür. Bâzı frenleyici tedbirlerin dı
şında ihracatımızın sanayi mamulleri bakımın
dan ilerlemesini sağlamak amaciyle 261 sa
yılı Kanuna göre sınai mâmül ihraceden 
müesseselerin ithal edeceği hammaddeler için 
liberasyon listelerinde ithalât imkânı sağlan
ması sınai ınamiıl ihracında bizi verimli ne
ticelere götüreceği inancındayız. 

i Bu arada montaj sanayiinde Beş Yıllık Plân 
istikametinde ilerlemesini temin edecek ted
birler 'alınması bu sanayiin süratle ilerlemesini 
temin edeceği kanaatindeyiz. Hulâsa olarak, 
temennimiz odur ki, 1964 istikrar prensiple
rine uygun olarak yeni değişiklikler yapma-

: dan ve plân esasları dâhilinde 1964 ithalât 
1 programını tatbik etmek imkânını bulalım. 

İç ticaret rejimimize gelince; imalâttan 
istihlâke kadar bilumum maddelerin kontrol 
ve murakabesi Ticaret Bakanlığının görevleri 
içine girdiği halde, bu görevlerini bakanlığın 
lâyikı veçhile ifa ettiğini söylemenin çok iyim
serlik olacağını ifade etmek isteriz. Ama; Tica
ret Bakanlığını bu yönden sorumlu tutmak ta 
biraz insafsızlık olur. 1939 senesindeki kad
roları muhafaza eden vekâletin bugünkü kadro 
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imkânları ile bu vazifeyi yapmasına elbetteki 
imkân yoktur. Bunun için süratle inkişaf 
©den ekonomimizde karma karakter ile Tica
ret Bakanlığını büyük hizmetlere davet 'atmek-
•tedir. Bakanlığın bu 'hizmetleri memleket yara
rına ifa edebilmesi için bugünkü imkân ve kad
rolarından sıyrılıp yeniden teşkilâtlanmasına, 
teşkilâtını ıgenişletmıesine ihtiyaç vardır. Bunu 
da ancak bir teşkilât kanunu ile organize et
mek mecburiyetindedir. Uzun senelerdir hazır
lanmasına başlanılmış olan bu kanunun bir an 
evvel Meclise sevkı ile kanunlaşmasını temen
ni etmekteyiz. Ancak bu suretle Ticaret Bakan
lığı kendisine düşen fonksiyonları 'tam. olarak 
ifa edecek duruma gelebilir. 

Burada biraz da memleketimiz için hakiki 
bir ih'tiya'colan sermaye piyasası metvzuunda fi
kirlerimizi Yüksek Heyetlinize ifade etmek iste
riz. Takdir edersiniz ki, bu zaman, istiyen ve 
şartların tahakkukunu bekliyen bir mevzudur. 
Sermaye evvelâ itimat, saniyen bunun için ser
maye toplıyabilmek itibar kazanmış müessese
ler ister. Sâlisen bu toplanan sermaye her an 
nakde ecvrilebilme imkânı arar. Filhakika, kü
çük sermaye sahibi vatandaşların bu gibi te
şekküllere iltifat göstermeleri her şeyden evvel 
bunlara sağlam bir ekonomik bünyeye malik 
olması piyasada istikrarın mevcudiyeti hisse se
netlerinin gerektiği anda kolaylıkla değer fi
yat, üzerinden paraya çevrilebilmesinin mümkün 
olması alelûmııım piyasa ve binnetice hu teşek
küllere karşı emniyet ve itimadın teessüs etmiş 
bulunması ve en nihayet tatminkâr bir faaliyet 
sonucu arz olunan kârların elde edilebileceğine 
kanaat getirmesine bağlı bulunmaktadır. 

Piyasanın om niyet ve istikrar içerisinde ik
tisâdi kurallar dairesinde işlemesi Hükümetin 
başlıca amaçlarından okluğundan bu maksadı 
temine mâtûf olarak yapılaıcak çalışmaları her 
an destekleriz. Ayrıca; anonim şirketlerin mu
rakabelerinin arz olunan şekilde yapılması ve 
dolayısiyle lüzumlu emniyet unsurlarının tees
süsü için Ticaret Kanununun '274 ncü •maddesi
nin derpiş ettiği murakabe nizamnamesinin bir 
an evvel çıkarılmasını beklemekteyiz. 

'Son zamanlardaki nııüışahede'leriımiz izah olu
nan durumu teyideder mahiyet arz etmektedir. 
(rerek yabancı sermaye ile iş birliği halindeki 
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ve .gerekse yerli sermayeden mütevekkil güVe-
nilir şirketlerin piyasaya arz ettikleri .geniş öl
çüdeki hisse senetlerinin mahdut gelir ve im
kânlara sahip vatandaşlar arasında büyük ilgi 
ıgörmesi söylenebilir. 

Hükümetçe, hazırlanan ve Meclis ıgüııdemin-
de bulunan Menkul kıymetler ve kambiyo bor
saları kanun tasarısını 3 ncü şıkkın halli için 
atılmış bir önadım olarak kabul etmekteyiz. 

Fiyat politikasının arz ve talep kanunları 
i'Ie yakın bir ilgisi bulunması memlekettin dö
viz imkânlarının darlığı bizini gibi kalkman 
'memleketlerde görülen büyük talepler bu po
litikanın idaresindeki güçlükleri ilk hamlede 
(göstermektedir. Tediye muvazenesiıideki açığı
mız, bizi bu mevzuda birçok müşkülün içine 
sokmaktadır. Yukarı kıısımllarda izahını yapma
ya çalıştığımız ithalât tedbirleri ile toptan eşya 
fiyatlarının arttışmın 1962 de % 5,7 olmasına 
ırağmıen, 1963 te % 4,3 e inmesi tedbirlerin isa
betini gösterir. 

4 Ağustos 1958 de haşlıyan istikrar progra
mının iiııemılekete getirdiği ekonomik alandaki 
durgunluk 1962 den itibaren tamam;en kalkmış, 
iktisadi faaliyetler canlılık göstermeye başla
mıştır. Bu meyanda sınai ve zirai istihsallerde 
büyük artışlar 'gözle görülebilecek hale gelmiş
tir. Bunun rakamla ifadesi şöyledir. 

İhracatta % 10, ithalâtta % 2İ2 bir artış gö
rülmüş 1992 de mevduatta 1 milyarı aşan bir 
artışla mevduat 9,'50 milyar lirayı bulmuştur. 
IBanka kredilerinde ise % 25 faz! asiyi e 2 milyar 
lira bir artış görülmüştür. 

Yabancı sermayenin .memleketimizdeki du
rumu ise şöyledir : 

1. 1. 19:63 ten 31:12.1963 devresinde yabancı 
sermaye olarak Bakanlar Kurulu Karariyle 
onaylanmış müracaat adedi 3İ2 dir. Bu, 
279 462 526 T.L. lık bir miktarı ifade eder. Ha
len Bakanlar Kurulunda tetkik safhasında bu
lunan yabancı sermaye yatırım ım'üracaaltları 
Ö36 7110 750 T. liralıktır. Tetkik safhasında 
olan 44 milyon T.L. lık bir müracaatı da buna 
ilâve edersek .memnuniyet verici bir netice is-
tilhsa'l etme yolunda olduğumuzu gösterir. 

1951 - 1960 arasındaki 10 yılda memleketi
mize gelen yabancı sermaye tablosu şöyledir t 
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Verilen •müsaade yekûnu 
Fiilen gelen T.L. 
delime yüzdesi % 23 
1961 - 1963 devresinde ise vaziyet lehe ola

rak şöyledir : 
Verilen müsaade yekûnu 443 492 471 
Fiilen ^elıeıı Tl. 178 330 000 
(ielme yüzdesi % 40 

Yalnız 1963 senesinde Bakanlar Kurulunca 
onaylanmış yabancı sermaye giriş müsaadesi 
279 461 976 ve fiilen giıımıiiş olan sermaye ise 
89 921 316 Tl. ılıktır. 

Bu rakamlara göz attığımız zaman bu mev
zuda eok süratli bir ilerleme kaydettiğimizi ifa
de ederek nıemmuniyotimizi belirltımek isteriz. 
'Bu arada sizlere biraz da kooperatiflerden bah
setmek isteriz; 

Anayasamızın ı51 nar ımaddesi ile getirilen 
hükmün ışığı altında yurdumuzda kooperatif çi-
l'iik hareketleri yeni bir safhaya, girmiştir. Beş 
yıllık plânda ve 1963 ve 1964 icra programla
rında bu esaslardan hareket edilerek kooperatif
çilik mevzuunda neler yapılacağı açıkça gösteril
miştir. Kooperatifçilik, sermaye terakkübün-
den ziyade birlikte çalışarak örneğin en iyi şe
kilde değerlendirilmesi demek olduğuna göre şa
hısların tesiri büyüktür. 'Şahısların eğitimi ile 
alâkalı olan kooperatifçilik bugüne kadar arzu 
•edilen seviyeye yükseltmemiştir. Bundan sonra 
iyi neticeler alınacağını ümklederiz. Bugünkü 
ticaret kanunu içinde yer alan kooperatifçili
ğe ait hükümlerin kifayetsizliği bilindiğinden 
hazırlaıumış olan yeni ve müstakil kooperatif
ler ikamın unum bir an evvel Meclise sevk edile
rek kanunlaşmasını teımenni ederiz. 

Sayın Milletvekilleri; şimdi sizlere biraz da 
murakabesi Ticaret Bakanına bağlı ıkıııraluşl ar
dan bahsetımek isterim. 

Ziraat 'Barakası : (Memleketimizde ziraatı fi
nanse eden yegâne müessesemiz olan Ziraat 
Bankası memleket iktisadiyatında da mühim bir 
rol oynamıştır. Nüfusun % 70 i ziraatle iştigal 
eden memleketimizin zirai krediye olan ihtiyacı 
6 - 7 ımilyaır civarında olacaktır. Zirai istihsalin 
artmasında elbette ki zirai kredinin rolü büyük 
olacaktır. Bugünkü 1,5 milyar liralık zirai kre
di hacımı ihtiyacı karşılamaya kâ.fıi değildir. He-
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le ki, uzun yılların politik baskısı altında ikti-
isadi olmaktan uzak tamamen istihlâke yatıi'i-
lan miktarları da bu rakamdan düşersek Zira
at Barakasının .müşkül durumunu elbetteki an
lamak mümkün olur. 

Misal olarak; bugünkü .miktarla 300 nıilyoıı 
"lirayı bulan ve bankaca dağıtılmış olan abon
man kredilerini burada zikredebiliriz. Müzmin 
ıbir dert haline gelen istihsalden çok, istihlâke 
harcanmış bulunan bu kredilerin bir an evvel 
çiftçinin ve bankanın lehine güzel bir formülle 
kailini beklemekteyiz. Malûmunuz olduğu veç
hile zirai krediler uzun vadeli ve zirai istihsali 
artırıcı yatırmnlara kullanılması ve bu kredile
rin yabancı değil Öz kaynaklardan kullanılması
nı ieabettirmektedir. Halbuki, bankanın 1964 
yılı için 4 259 350 714 Tl. lirası hesapladığı 
kaynakların '%• 17,8 Öz Hkaynak % 82,2 yabancı 
kaynaktır. Bu da bize gösteriyor 'ki, bankanın 
öz kaynaklar nisbeti az Ve kifayetısizdirler. 1,5 
milyarlık zirai kredilerin ancak 1/5 nisbotinde 
olan 303 158 623 Tl. lık ıbir tahsis imkânı bula-
bil/mektedir. O halde bankamın bugünkü duru
munu -derhal isi âh edilmeye başlanıimalıdır. Zi
rai sektörde plân hedeflerine ulaşabilmemizin 
mühim faktörlerinden biri budur. 

Bunun için de raporda zikredilen tedbirleri 
destekler bir an evvel bu (tedibini e Hin alınmasını 
•bekleriz. 

Petrol Ofisi : Petrol Ofisi 1941. yılında İkin
ci Cihan Harbinin en buhranlı günlerinde Mil
lî Savunma ve halkın akar yalkıt ilıtiyacunı kar
şılamak gayesi ile Millî Korunma Kanununa da
yanılarak 103 sayılı koordinasyon heyeti kararı 
ile ve 2/15169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
kurulmuş bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. 

Bugünkü mevcudiyeti ise 79 saydı Kanuna 
dayanmaktadır. Kurullmuş olduğu tarihten iti
baren hanb yılları içinde ve sonrasında yurt 
ekonomisi için faydalı bir rol oynıyan petrol 
ofis, bugünkü şartlar altında kendisine düşen 
görevleri ifa edecek bir bünyeye sahip değildir. 
Süratle ilerlemekte olan Türk Petrolleri Ano
nim Ortaklığı, Ipraşın mallarını satabilmesi ve 
dev birer müessese olan rakipleri ile rekabet 
edebilmesi için ofisin bugünkü teşkilâtı ve bün
yesi müsait değildir, 
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Saniyen; Dünya Petrol Sanayiinde çalışan 

şirketler aramadan, perakende satışa kadar 
bütün işleri bir beyinde idare etmiş olmala
rı ve bütün işleyişler arasındaki koordinasyonu 
tek elde toplamalarına karşılık bizim petrol sana
yiimizin muhtelif ellerden idare edilmesi millî bir 
sanayi haline gelen ve dev müesseselerle rekabet 
etme durumunda bulunan bu müessesemizin za
rarına olmaktadır. Bu aksaklığın giderilebilmesi 
ve uzun yılların politik tutumlarının etkisi altın
da kalan Petrol Tevzi Müessesesinin ıslahı gaye
siyle Hükümet tarafından Meclise sunulan ve 
petrol sanayisinin tek elden idaresini hedef tutan 
Kanunun bir an evvel çıkmasını ümitle beklemek
teyiz. 

Toprak Mahsulleri Ofisine gelince : 

Hususi bir kanunla kurulmuş olan İktisadi 
Devlet Teşekkülü vasıf ve hn'kikî durumunu gös
teren Toprak Mahsulleri Ofisi müstahsili koru
mak, memleket ihtiyacını teinin maksadiyle kurul
muş ve bugün büyük tesisleri ile memleketimizin 
'en büyük hububat alıcısıdır. 1963 yılında 
785 145 000 tonu buğday olmak üzere 1 045 815 000 
ton hububat mubayaa ederek vazifesini ifa et
meye çalışan bu Ofis büyük finansman güçlükle
ri ile karşıkarşıya gelmek suretiyle, müstahsıla 
750 milyon lira hububattan 62 milyon lira afyon 
alımından ödemiştir. 250 milyon lira olan rees
kont kredisine bu yıl Hükümetçe 275 milyon li
ralık ilâve ile desteklenen Ofis vazifesini yapma
ya çalışmıştır. 

Gene, eski yılların adam kayırma zihniyeti ile 
memur kadrosu bakımından işba haline gelmiş 
olan bu müessese diğer idari ve bünyesinin kendi
sine yüklediği âmme vazifeleri ile büyük zarar
lar eden bir müessese halinden kurtulmamıştır. 
Bu yıl alınmasına başlanan bâzı tedbirlerin Ofi
sin rantabl çalışan bir müessese haline getirilme
sinde bir başlangıç olduğunu ümidetmekteyiz. 
Nitekim; yeni kadrolara tâyin yapılmaması 6 400 
civarında olan personelinin bu yıl için 6 000 e 
düşürülmesi bu yoldaki çalışmaların aynı müspet 
istikamette olmasını temenni etmekteyiz. Zira; 
yalnız bu rakamın Ofise 5 milyon lira civarında 
bir tasarruf imkânını sağladığını ifade edebiliriz. 

(îene, bu tasarruf tedbirleri yönünden, satışı 
merkezi erin in kaldırılması ve personel gibi bâzı 
tasarruflar bu yıl Ofise 34 000 000 Türk Lirası 
civarında bir tasarruf imkânı sağlamaktadır. Ge-
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cen yıl 30 000 ton arpa ve gene 30 000 ton çavdar 
ihraç imkânı bulan Ofis 30 - 40 bin ton sert buğ
day ihraç imkânı aramaktadır. 

1960 programına göre 1 020 00 ton ve satışla
rının 878 056 ya baliğ olacağı ve alımlarının 
1 000 000 tonu için 673 640 000 Türk Lirası 
ödiyecektir. 

Son olarak biraz da Et Balık Kuramımdan 
bahsetmek isterim : 

Et ve Balık Kuranın K - 871 sayılı koordinas
yon Kararma göre kurulmuş bir Devlet teşekkü
lüdür. Kurumun gayesi et ve balık işlerini tertip 
ve tanzim etmek ticaret, istihsal ve sanayi ile meş
gul olmak ve bunlarla ilgili her türlü etüt ve araş
tırmalar yapmaktır, 

Ancak, 10 yıllık tecrübe göstermiştir ki, et ve 
balık işlerinin müştereken bir müessese bünyesin
de lâyıkı veçhile yürütülmesi mümkün olamamış
tı r. Filhakika balıkçılığımızın kalkınması gibi 
memleket ölçüsünde önem taşıyan bir hizmetin 
müstakil bir teşekkül halinde çalışması zaruri gö
rülmüş ve bunun içindir ki, Et ve Balık kurum
larının iki ayrı müessese tarafından yönetilmesi 
husjısımda gerekli hazırlıklara geçilmiş ve kanun 
tasarıları hazırlanmıştır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile kuruma gerek 
hayvancılık ve et endüstrisi gerekse balıkçılık 
alanında verilen görevlerin gerektiği şekilde yapı
labilmesi için yukarda bahsi geçen iki tasarının 
bir an önce kanunlaşması zaruridir. Zira, Kuru
ma yeni Teşkilât Kanunu ile verilecek hüviyet 
ve görevler belli olmadıkça Kurumun bu yeni te
sis ve teşebbüslere girişmesi mümkün olamıya-
cak ve Kurumun bu alandaki çalışmaları etüt saf
hasından ileri gidemiyeecktir. 

Et endüstrisi alanında Kurumun çalışmaları 
başlangıçta kuruluş gayesine yönelmişken sonra
dan hükümetlerce verilen görevler neticesinde 
de şehir ve. kasabalar halkına ucuz fiyatla et ye
dirmek yolundaki satış ve narh politikasının ica
bı olarak Kurum yukarda belirtilen gayelerden 
inhiraf zorunda kalmıştır. Bunlardan başka Ku
rum bâzı partizanca direktiflerle iştigal sahası ile 
ilgili olmaksızın bâzı müesseselerin kuruluşuna 
iştirak ettirilmiş ve bâzı yerlerde hizmeti ile ilgi
li olmaksızın ekonomik olmıyan tesisler kurmak 
zorunda bırakılmıştır ki, bütün bu faaliyetler so-
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nucunda Kurum 1960 yılı sonuna kadar 
346 862 042 lira zarar etmiştir. 

Kurumca kuruluştan beri yapılan bağlantıla
rın gene partizanca görüşlere dayanması, bu me-
yanda 1957, 1958, ve 1959 yıllarında canlı hayvan 
satıcıları ile yapılan anlaşmalar dolayısiyle veri
len avansların 7 437 648 lira alacağı kalmıştır. 

Kurum Ticaret Bakanlığı ile müştereken ça
lışarak alacağının sulhan tahsili için bâzı tedbir
ler almaktadır. 

Kurum 1960 yılından bu yana zararlı, faali
yetlerinden dştinabetmdştir. Büyük gayretler 
ve çalışmalar sonucunda 1961 yılı zararı 
12 070 225 liraya indirilmiş ve 1962 yılında za
rarlı durumu tamamen ortadan kaldırarak kârlı 
vaziyete geçmiştir. 

1962 yılı kârı 1 836 174 lira olup bu miktar 
geçen yıl zararlarına mahsubedilmiştir. Yapılan 
tahminlere göre 1963 yılının kârı daha büyük ola
caktır. 

Ayrıca Kurum öteden beri yapmakta olduğu 
bağırsak ihracatı dışında pikle, deri, boynuz ve 
tırnak unları ve konsantre safra gibi yan ürünle
rinin de 1963 yılında üretim ve ihraç imkânları 
sağlamış ve memlekete 1,719,395 liralık döviz te
min etmiş bulunmaktadır. 

Sözlerimizi bitirirken bu kurumun kendisin
den beklenen vazifeleri lâyıkı veçhile yapıla
bilmesini temin için su ürünleri teşkilât ka
nununun bir an önce çıkarılmasını •zaruri gör
mekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri: 
Ticaret Bakanlığı bütçesi hakkındaki görüş 

ve düşüncelerimizi kıymetli zamanlarınızı alarak 
izah etmeye çalıştık. 1964 Bütçesinin memleketi
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Grubum 
adına Ticaret Bakanlığı ve ona bağlı teşekkülle
rin bünyesine bağlı memurları da Saym Millet
vekillerini en derin hürmetlerimle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, parti grup
ları adına yapılan konuşmalar nihayete ermiştir. 
Şahıslar adına şimdiye kadar 24 arkadaşımız söz 
almış bulunmaktadır. Kendilerine söz alış sırası
na göre söz vereceğim. Yalnız arkadaşlarımdan 
mühim bir ricada bulunacağım. Lütfen daha Ön
ce Yüksek Meclisin almış olduğu 10 dakika müd
det kaydını aşarak riyaseti müşkül vaziyete sok
masınlar. Onun için sırasıyle söz vereceğim. 

Saym Hasan Tahsin Uzun. Buyurunuz. 
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HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa

yın Başkan ve değerli arkadaşlarım; 
Bugün Ticaret Bakanlığı bütçesi hakkında gö

rüşlerimi Büyük Meclise arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; iç ticaret alım, satım
lar : 

Bugün Türkiye'de iç. ticaret «alım satım işle
ri» büyük firmaların malî baskıları altındadır. 

Fiyat ve bölgeler itibariyle müstahsili veya müs
tehliki hâkimiyetine almıştır. 

Döviz kaynağı mahsullerimiz iç ticarette spe
külatif davranışların elinde oyuncak olmuştur. 
Köylü müstahsil vatandaş malını mecburen alivre 
satmakta ve alın terinin değerini alamamakta
dır. 

Bu gibi alışverişler, üstelik sermaye sahipleri 
bakımından kredi müesseselerinin kuvvetli deste
ğine sahiptir. 

Devletin, bilhassa köylü müstahsili ar arasında 
alım - satım kooperatiflerinin kurulmasını teşvik 
etmesi, desteklemesi ve hattâ bu yolda öncü olma
sı lâzımdır. 

Mevcut bu nevi kooperatif ve birliklerin tak
viye edilmesi kaçınılmaz bir zarurettir. 

Krediler ve kredi müesseseleri : 
Bugün memleketimizde mevcut kredi müesse

selerinde yani banka kredi kooperatiflerinde hal
kın milyarlarca mevduatı vardır. Bu mevduat ve 
sermayelerin kredi olarak kalkınmamızı hızlandı
racak şekilde kanalize edilmesi şarttır. 

Spekülatif işlemlerin finanse edilmesi veya. 
başka bir deyimle spekülâsyon yapan ticaret er
babına kredi verilmemesi lâzımdır. 

Kredi dağıtımında yeni esaslar kabul edilmeli
dir. 

Bunun için Bankalar Kanununda değişiklik 
yapılmalı, bankalardan; kredi almak istiyen eş
hastan Maliye, tasdik edilmiş bilanço kâr ve za
rar durumu ile ödedikleri vergi miktarını göste
ren belgelerin ibrazını şart koşmalıdır. 

Kredi haddinin tesbitinde ödenen vergi mik
tarı mutlaka rol oynamalıdır. Bu usul aynı za
manda endirek bir vergi kontrol sistemi olarak 
işliyebilir. 

T. C. Ziraat Bankası: Asli görevine dönmeli 
ve yatırımlarını bugün için kârlı bulduğu ticari 
sahadan çekip zirai sahaya yöneltmeli ve müstah
sil kooperatiflerini bilhassa desteklemelidir. 

r 
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Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası; 
Mesken ve yapı kredilerini sosyal inşaata yö-

neltmedikçe ve bugün olduğu gibi lüks mesken 
inşaatını desteklemeye devam edip inşaat mütaah-
hitlerinin kumpanyasından kredi kaynaklarını 
kurtarmadı kça kalkınma hami elerimiz yani sos
yal mesken politikamız daima sahipsiz kalacak
tır. 

Diğer kredi müesseseleri; 
Yatırımlarım orta veya uzun vadeli sınai ya

tırımlara teveilı etmeli, ticari sahayı, kooperatif
leşmeyi teşvik edecek şekilde finanse etmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, biraz da Dış Ticaretten 
bahsetmek isterim. 

Dış ticaret; asıl can alıcı noktaya gelmiş bulu
nuyoruz. Burada dış ticareti ikiye bölüp görüşle
rimi öyle belirtmeye çalışacağım. 

İhracat: ihracatın Devlet eliyle yapılmasına 
hayati lüzum yoktur, özel teşebbüsü çalışma sa
hasında bırakmak aşırı mahzurlu olmıyacaktır. 
Mahzurlu olmıyacaktır; zira, kooperatiflerin ku
rulmasını sağladıktan sonra ihracat, müstahsjla 
prim vermeye başlıyacak, böylece birkaç fert ve
ya zümrenin hâkimiyeti kendiliğinden kırılacak
tır. 

İthalât: Bugünkü haliyle câri ithalât, Devlet 
eliyle fert veya zümreleri zengin etmenin bariz 
misalidir. Her türlü kambiyo mevzuatı ile döviz 
kaynakları Devletin kontrolü altındadır. 

İthalâtın her türlü formalitesi Devlet eliyle 
yönetilmektedir. Geriye kalan birkaç mutavassı
tı zengin etmekten ibarettir. Buna bir son veril
mesi gerekir. Sözlerime burada son verirken 
1964 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesinin Ticaret Ba
kanlığı mensuplarına ve Türk Milletine hayırlı 
olmasını dilerim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Osma. 
ŞlNASt OSMA (İzmir) — Sayın Başkan ve 

sayın miletvekilleri. 
Ticaret Bakanlığı bütçe tenkidi vesilesiyle 

söz almaktan maksadını, üzerine parmak basma
mız icabeden mühim bir mevzua temas etmek, bu 
mevzua lâyık olduğu ehemmiyetin verilmesini 
sağlamak, yapılan ve yapılmakta olan haksızlıkla
rı önlemeye matuftur. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Ticaret Bakanlığının 1964 bütçesinde, yabancı 

memleketlere gönderilen ve gönderilecek ticaret 
ataşe ve muavinleriyle ticaret müşavirleri için 
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maaş, ücret, yolluk ve çeşitli masraflar karşılığı 
olarak 7 206 700 liralık bir tahsisat konulmuş
tur. 

Bu tahsisata, dış fuarlar için istenilen para 
dâhil değildir. 

Ticaret Bakanlığı bu maksat için her yıl aşa
ğı - yukarı aynı tahsisatı istemekte, almakta ve 
kullanmaktadır. 

Bu tahsisat, harice, yabancı memleketlere dö
viz olarak gönderilmektedir. Binaenaleyh bu fa
kir memleketin dişinden, tırnağından artırarak 
ödediği bu para karşılığında elde ettiği nedir? 

Bu münasebetle Sayın Bakandan şunları sor
mak ve öğrenmek istiyorum. 

1. Ticaret Bakanlığı bu.kadar masraf ve dö
viz karşılığı ticaret ataşeliklerinden beklenilen 
faydayı sağlamakta mıdır? Bu kanaatte iseler 
bunun memleketin ihracatına akislerinin rakam
larla ifadesini verebilirler mi? 

2. Bu fakir memleketin katlandığı bu ağır 
yük karşılığında yabancı memleketlere giden ata
şelerin seçimlerinde ciddî, tarafsız ve âdil bir 
m<vlot uygulanmakta, mıdır? 

Himayelere yer ve imkân vermemek için tatbi
ki mecburi ve zaruri olan kanun ve talimatlar ne 
şekilde tatbik edilmektedir? 

Bu mevzuatın uygulanması sırasında birtakım 
haksızlıklar, kayırmalar olmaz mı? Bu husus temi
nat altına alınmış mıdır? 

.'>. Yabancı bir memlekette, bir kaçakçılığa is
mi karışan bir ticaret ataşesinin durumu yabancı 
matbuata intikal etmiş olduğu halde, genç, kuv
vetli ve sıhhatli olan bu ataşenin hariçten temin 
ettiği bir sıhhi raporla aylardan beri yurda dön
mediği, döndürülenıediği bir vakıa mıdır? 

Bu memur hakkında ne gibi idari ve cezai bir 
işlem yapılmıştır? Daha kaç ay dışarıda kalıp 
memleketin dövizlerinin har vurulup harman 
savrulmasına göz yumulacaktır? 

Bunun için kanunlarımızda hiçbir müeyyide 
yok mudur? Bu memur hakkında her hangi bir 
tahkikat yapılmış veya yapılmaya başlanmış mı
dır? 

Bu memurun işim1 hemen son verilerek tahki
kata başlanması gerekmez miydi? 

Arkadaşlarım; 
Kasasından birkaç lira noksan çıktı diye tev

kif edilen, mahkemeye sevk edilen veznedarları
nı izni akıbetleri hepimizin malûmu iken, memle-

\ 
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ketiiı ismini ve hattâ şerefini ayaklar altına ala
cak karakterde bulunan bir memurun bu fakir 
memlekete ayda, altı veya yedibin lira dövize 
mal olmasının sorumluluğunu kim yüklenecektir? 

Bakanlık bunda âciz midir? Bunu Sayın Ba
kan nasıl izah edeceklerdir? Merak ediyorum ve 
mesul Hükümet Başkanının da bu konuya dik
katini çekiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarını; 
Yaptığım tetkik ve incelemeye göre, hâdise 

Sayın Ahmet Oğuz'un Bakanlığı zamanında ol
muş, Sayın Ahmet Oğuz kendisini derhal yurtta 
bir vazifeye tâyin etmiş, fakat ismi geçen ataşe 
rapor almak suretiyle yurda gelmekten kaçınmış. 
Sayın Ahmet Oğuz'un ısrarı karşısında bir aralık 
yurda gelmiş, fakat Hükümetin değişmesinden 
faydalanarak tekrar vazifeli bulunduğu yere dön
müş, raporlar almaya devam etmiştir. 

Yine öğrendiğimize göre, üç, dört aydır bu 
hal devam etmektedir. Bu hususta mevcut geniş 
malûmatımızı burada, sıralıyarak sizleri fazla 
meşgul etmek istemiyorum. Sayın Balkandan 
istifhamım bu hususta izahat 'vermesidir. 

.Sayın arkadaşlarım; 
İkinci arz edeceğim husus yine bu inevzular

la alâkalı Ticaret Komisyonunda beki iyen üç ka
nun tasarısına aittir. Bu tasarılardan bir tanesi 
bendenize diğerleri C. H. P. den dört arkadaşla 
Sayın Hakkı Yılanlıoğlıvna aittir. 

Bir seneden beri bir defa görüşülerek çeşitli 
tesir ve tazyiklerle komisyonda bekletilen ve uyu
tulan bu kanun tasarıları hakikaten memleket için 
faydalıdır. 

Acaba Sayın Bakan bu kanunların mahiyetini 
ve mevcudiyetini bilmiyorlar mı? Eğer kendile
ri biliniyorlarsa Ticaret Bakanlığı ileri gelenle
ri de bunlardan bihaber midir? 

Bu kanun tasarıları hakkında Ticaret Bakan
lığının yüksek kademelerinin bilgisi olduğuna şah
san kaaniim. Binaenaleyh son günlerde yeni bir 
liste ile ticaret ataşe ve muavinliklerine tâyin edi
len Ticaret Bakanlığı personelinin seçimlerinde 
acaba mevcut talimatlar tatbik edilmiş midir? 

Komisyonda bekliyen kanun tasarılarında ile
ri sürülen esaslara göre harice gönderilen ve gön
derilecek Ticaret Bakanlığı personelinde meslekî 
nitelikler yanında yeter derecede lisan bilme za
ruretlerinin sebepleri zikredilmiştir, 
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Asıgari bir Devlet imtihanı veya Millî Mü

dafaa Vekâletinin aldığı isabetli bir karar gibi 
bir müsabaka imtittıamna tabi olmaları lâzımge-
len ticaret ataşe ve mııavinleriyle müşavirlerin 
S'on tâyinlerinde 'hangi kıstas kullanılmıştır? 

(Kanaatimce, harice gönderilecek personelin 
memleketi temsil ve memlekete hizmet edefcil-
cek kapasitede olmalarını sağlamak, haksızlık
ları ve kayınmaları önlemek için, meslekî ve li
san imtihanlarına tabi tutulmaları, namzetlerin 
müsabaka imtihanına sokularak en liyakatlile
rini ıı seçilmesi her bakımdan memleket için 
faydalıdır ve bu hal bu isltikamıette çalışan ve 
gayret gösteren .memurları teşvik de eder. 

(Bu sebeple Sayın Bakandan yine istirham 
ediyorum. 

1. Ticaret ataşe ve ınua'vinlerinin meslekî 
bilgileri yanında yeter derecede lisan bilmeleri
nin lüzumuna kaani midirler ? 

2. Eğer kaani iseler son defa yaptıkları tâ
yinlerde lisan ve meslekî kifayet hangi ölçüler
le tesbit edilmiştir? 

3. Tâyin edilenlerin lisan durumları üze
rinde durulmuş mudur ? 

4. 'Bundan sonra yapıacak tâyinerde han
gi ölçüler kullanılacaktır? 

istirhamlarımıza. Sayın Bakanın verecekle
ri cevaplar için şimdiden teşekkür eder, Ticaret 
Bakanlığının 11.964 yılı bütçesinin memlekete 
hayırlı olmasını temenni ederim. Hürmetle
rimle. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BIAŞKAN — Sayın Sadi Binay. Buyurunuz. 
SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlar; 
Bu Bakanlığın 26 ımilyon liralık bütçesi bir 

kadro bütçesidir. Ama, 'kadroları eksik ve kifa
yetsiz. O kadar ki, 10 bin 500 şirket, borsa ve 
•kooperatifi 25 kişilik bir tefltiş heyeti kadrosu 
ile yapma durumunda olacak kadar kifayetsiz 
bir bütçe. Bununla iç piya&a nalsıl tanzim edi
lir? Türkiye, ticareti plân ve iktisadi kanunlar 
gereklerine uygun nasıl sevk ve idare edilir? 
Yabancı sermaye gibi en mühim ve hassas bir 
mevzu ne şekilde yürütülebilir? Demode olmuş, 
ithalât, ihracat formıaliteleri nasıl düzenlenir, 
takdirlerinize bırakıyorum. Bunun yanısıra Ve
kâletin kontrtolu altında bulunan, me&elâ bir 
Toprak Ofiste yüzlerce memur fazlalığı Söyle
nir, lâzımlı yerlere kaydırma yapılmaz. Hele 
bir müşavirler kadrosu bilirim ki, ne iş yapa-
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caklarmı kendileri de bilmezler. Kooperatif çi- I 
İlk işlerimiz kesin olarak söyliyebiliriz ki, ba- « 
şanlı yolda değildir. 

G-ima peşinatsız taksitlere girmiştir. Müte
madiyen, yardım enjeksiyonları almaktadır. 
Et Balık zarar etmemesine nazaran faaliyeti
ni güçlükle devam ettirir. iSümerbank plasman
ları ^artıramaz durumdadır. Memlekettin resmî 
devairinde halkın üzerinde hiçbir tasarruf zih
niyeti yaratma politikası takibedilmemektedir. 
Bir zamanlar; Ulusal Artırma, ekonomi hafta
ları (mekteplere, aile bütçelerine girmişti. Son
radan unutuldu, 'geçti, giltti. Göz ıgöre göre çi
mento karaborsası olduğunu Türkiye'de herkes 
bilir. Esnafa iait kredi politikası zayıf tedbir ve 
imkânlarla yürütülmeye çalışılır. Ambalajlama 
standardizasyonu bizler için hiçbir zaman tat-" 
minkâr 'olmamıştır. IBu Bakanlık ana ıgörevlerin-
den bâzısını Maliye ve Sanayi Vekâletine de 
devrettiğine göre, acıdır ki, Vekâlet fonksiyo
nunu maalesef kaybetmiş hale düşmüştür. Sade- ' 
ce kota listeleri tanzim eder bir (halde kalmış
tır. 

Hususi sektörün .mütalâasını da içine alan 
iyi bir raporun ve şahsan .gördüğüm tahkikatın 
bende bıraktığı acı intibalar bunlar olmuştur 
arkadaşlar. 

Nasıl düzelir? Teşhiste mutabık kalınırsa 
Hükümet ve ihtisas elemanları elbette bâzı ça
reler, tedbirler bulacaklardır, ümidini beslemek 
istiyorum. Şimdi bâzı noktalara dokunacağım : 

Ticari hayatımız istikrarsızdır. İstikrar ki, 
ekonomik alanda her işin başlangıcı ve en çok 
İhtiyaç hissedilen unsurdur. İstikrarsızlığa yol 
açan sebepler, dış olaylar, içteki huzursuzluk ve 
ekseriya yetkili mercilerin birbirini nakzeden 
muhtelif kararlardır. Kota sisteminde üzerin
de ne çok durulması lâzımgelen husus ithal lis
telerinden evvel ithalât yönetmenlikleridir. 5 
yılda tam 11 kota tatbikatı geçirilmesine rağ
men oturmuş, mütekâmil bir yönetmelik ile em
tia listeleri bugüne kadar hazırlanmış değil
dir. 

Ocak ve Temmuz aylarına girerken piyasa
nın bütün düşüncesi kota yönetmeliklerinde ne 
'gibi sürprizler neşredileceğidir. Her 6 ,ayda bir 
dış ticaret rejiminin değişik olarak ilânı piyasa
daki istikrarsızlık ve güvensizliğin başlıca se
bebi olmaktadır. Döviz sahaları değişiyor, te-
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minalt nisbetleri ise bir senede tam 5 defa de
ğişmiş, gümrük tarife pozisyonlarına tahditler 
konmuş, kalkmış, hafifletilmiş, sonra tekrar 
konmuştur. 1963 yılı ithalât mevzuunda, tam 
ımiânasiyle bir karışıklık göstermiştir. 

iş adamlarının yetkililerin ne beyanlarına 
ve ne de kararlarına itimat edemez hale geldik
leri bir realitedir! 

İkinci -mesele, iş adamları güvensizlikten 
ötürü paralarını uzun vadeli tesislere bağlamak
ta mütereddit hale düşmüşlerdir. Sınai işletme
lere rağbet azalmaştır. 

Düşününüz ki, 5 yıllık plânda büyük gayret 
beklenen, teşviki gereken özel sektör aleyhine 
ımuntazaman kampanyalar açılmaktadır. Vergi
lerin ağırlaştırılması ve sermaye veriminin dü
şürülmesi düşünülmektedir. 

'Toplu sözleşme rejiminin ortaya çıkardığı 
bâzı problemler iş adamlarını ciddî tereddüde 
düşürecek bir mahiyet almaktadır. 

(Bugün memleketimiz piyasası bu şartlar al
tında kazanç ümidi ve iktisadi emniyet gibi pi
yasa faaliyetlerini iki yönötici kuvvetinden 
maalesef mahrum bırakılmış durumundadır. 

Faiz hadleri ise çok yüksektir. Tarihte yük
sek faiz hadleriyle kalkınabilmiş bir memleket 
göstermek güçtür. 

Devlet harcamalarının artması, kısır mas
rafların çoğalması ve satmalına gücünün iyi 
ayarlanmaması iç piyasada istihlâkin 'genişle
mesine ve ihracatın tıkanmasına yol açmıştır. 
Dış ödemeler bilânçosundaki açık derinleşmiş 
ve ancak halkın fedakârlığı pahasına makina ve 
malzeme ithal edilebilmiştir. 

(Bulgun Türk: ekonomisi istihsal takatinin ta
hammülünü aşan bir yük altındadır. Bu yük ha-
fifletilmediği müddetçe, ne yeni vergiler ve ne 
de dış krediler dertlere kesin bir çare olmıya-
c aktır. 

Dış krediler, yaklaşan döviz buhranını ge
ciktirmekten başka işe yaramıyacak ve yeni 
vergiler ise enflâsyonist bütçe açığını kapat
makla beraber ihracat üzerindeki endire'kt ini
kasları dolayısiyle daha başka mahzurlara ze
min hazırlıyabilecektir. 

'İhracata gelince; 'İstihsalimiz az, kalite kö
tü, fiyat pahalı, lisans verme mekanizması ağır 
işler vaziyette, ihracatı finanse edecek malî mü
esseselerimiz kurulamamış halde, dış pazarlar 
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iyice takibedilemiyor, ihraç mallarımız çürük, 
bozuk çıkıyor, ambalajlama standardizasyon 
programında noksan ve işte bunun sonucu va
sati 700 milyon dolar ithalâta mukabil sadece 
350 milyon dolar ihracat. 

Netice, tediye muvazenesinde büyük açık
lar... Haydi bakalım dış yardım, iç vergiler... 

Arkadaşlar, vergi kaçakçılarına şahsan ben 
de şiddetle mıuârızım. Kazanan gücü nisbetinde 
vermelidir. Ama ticaret ve Özel teşebbüs hiçbir 
zaman ürkütülmemelidir. Amerika kalkınması
nın tüccara borçlu olduğunu açıkça söyleımiş-
tir. Atatürk, tüccarı, milletin emeği ve üretimi
ni kıymetlendirmek için eline ve zekâsına em 
niyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi 
'gereken adam. olarak tarif etmiştir. Hileli iflâs
lar, konkordatolar piyasayı altüst etmektedir. 
Ticari ahlâk çökmüştür. Bon'o ve imzanın kıy
meti kalmamıştır. IBuna başlııca çare olarak îc-
ra ve iflâs Kanunu en kısa zamanda çıkarılma
lıdır. 'Devlet Hazinesi bu yönden büyük zarar
lara uğramaktadır. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç? (Yok ses
leri) 

İSaym Mustafa Kemal Çilesiz? (Yok sesleri) 
ISaym Tahsin Demiray? (Yok sesleri) 
Sayın Muslihittin GKirer? Buyurunuz. 

MUİSLÎHÎTTÎN GÜBBR (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Devle
timizin iktisadi ve ticari yönden büyük bir ehem
miyet taşıyan bu değerli Vekâletin bütçesi üze- ' 
rinde görüş ve tenkidlerimizi arz etmeden ev
vel değerli Vekâlet mensuplarını da bu arada 
hürmetle selâmladığımı bilidirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım: gecenin bu vaktin
de sizleri daha fazla işgal etmemek üzere, ko
nuşmamı sualler şeklinlde icra etmek suretiyle 
Yüksek Vekâletin bu mevzuda düşündüklerini, ^ 
sarahaten cevabolarak konuşmalarıma karşı
lık bulursam çok memnun olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde 
maalesef yürekler acısı bir manzara arz eden. 
kotalar meVzuu vardır. 

(Kotalarm tahsis şekilleri iktisadi bünyemiz
de olsun, ticari bünyemizde olsun birtakım ih
tilaflar doğurmakta ve memleketin iktisadi 
bünyesine de uymadığından ve bahusus özel 
teşebbüs aleyhine birtakım tahsisler yapıMığm-
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dan, özel teşebbüsün kalkınması için dikkatli 
bulunmayı Ticaret Bakanlığından istirham et
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, her kotada mevcut 
400 - 500 bin doların, dört seneden beri Umumi 
Heyet toplantısı yapmamış ve hukukî fonksiyo 
nunu kaybetmiş olan Türkiye Esnaf ve Sanat
kârlar Konfederasyonuna yapılmasında ve tah
sisinde bir mahzur görmekte midirler"? 

Esnaf kotasından verilmekte olan bu tahsis
lerin yüzde kaçı esnafın eline geçmektedir, bu 
hususta Ticaret Vekâletinde sıhhatli malûmatı 
var mıdır? Geçen sene bu mevzuda Ticaret Ve
kâleti Teftiş Kuruluna aksetmiş olan suiistimal 
ihbarlarının neticesi alınmış mıdır? Bu mevzu
lar, hâlâ efkârı umumiyeye intikal etmemek su
retiyle âdeta kayıpta bekliyen birtakım haberler 
mesabesindedir. Bu meyanda, bahusus memle
ketimizin ticari yönünden büyük bir ehemmiyet 
arz eden ve benden evvel konuşmuş olan arka
daşlarımın yalnız bir temenni olarak geçişştir-
dikleri su ürünleri mevzuuna dokunmadan geçe-
miyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün memleketi
miz büyük bir döviz sıkıntısı içinde bulunurken, 
Allah'ın bize büyük bir ihsanla bahşetmiş oldu
ğu - âdeta büyük altın stoku halinde olan - su 
servetlerimizi bir miras yedinin gelirini düşün
meden harcıyan haliyle bu mevzulara hiç dokun
madan yalnız, âdeta Devleti bir borç alma" - ver
me mesabesinde görmek suretiyle döviz araştır
ma gayretlerini şahsan doğru bulmamaktayım. 
Onun için Yüksek Vekâlete bu husustaki tavsi
yelerimize karşı Yüksek Vekâletin bu husustaki 
düşüncelerini bu kürsüden öğrenmekle bahtiyar 
olacağımı peşinen arz etmek isterim. Bu mev-
zulardaki görüşlerimi izah edip vaktinizi alma
mak için sual şeklinde tevcih etmeyi uygun gör
düm. Su ürünleri mevzuunda, balıkçılıkta hâlâ 
bomba, dinamit, lüks ve elektrik ışığı ile ve 
trolle tâbir edilen dip taramasiyle balık avlanmaya 
devam edilmektedir. Buna mâni olunmadığı tak
dirde balık nesli yok olacaktır. Bunlara mâni 
olacak kanun hükümleri tedvin edilmekte midir 
ve hazırlanmış tasarı Yüksek Meclise sevk edil
mek üzere midir? Balıkçılık Enstitüsü için Et 
ve Balık Kurumu tarafından ithal edilmiş olan 
balıkçı teknelerinden neden istifade edilmemek
tedir? 
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Fazla balık istihsalinin değerlendirilmesi 

için konserve fabrikalarının kurulması ve ihti
yaca cevap verecek soğuk hava depolarının in
şası düşünülüyor mu? Yakalanan fazla balıkla
nıl muhafazası ve muhterem Adalet Partisi 
Sözcüsünün buyurmuş olduğu gibi denize dökül
memesi, millî servetin büyük bir ihmal netice
sinde harcanmasının sebepleri üzerinde ve alı
nacak tedbirler konusunda Ticaret Vekâletinin 
ne gibi düşünceleri vardır!. 

Muhterem arkadaşlar; su ürünlerinin üretil
mesi hususunda bâzı göl ve barajların tohum
lanması ve bal ıklanm asının temini üzerinde ça
lışmalar var mıdır? Şimdiye kadar nerelere ve 
ne cins balık tohumları saçılmıştır? Bu meyan-
da su ürünleri mevzuunda âdetaa bir tröst gibi 
hareket eden ve bunu büyük bir imparatorluk 
şekliyle idare eden İstanbul. Balıkçılar Cemiye
tinin mûtat kongreleriyle Bakanlık ilgilenmek
te» midir? Cemiyet tarafından bilhassa küçük ba
lıkçılığın ihtiyacı için ithal edilen malzemenin 
tevzi şekliyle Bakanlık olarak alâkalanmakta mı
dır? Bu soru şeklinde kürsüye getirdiğim hu
suslarda ve bilhassa memleketimizin iktisadi ve 
ticari potansiyelini geliştirecek olan su ürünleri 
mevzuunda artık Bakanlığın bu derece âtıl bir 
şekilde kalmamasını, bu ürünleri memleketimi
zin gerçeklerine en uygun şekilde değerlen
dirmek suretiyle döviz kaynaklarımızın çoğaltıl
masını ve iktisadi, ticari gücümüzü artırmasını 
tavsiyeye şayan bulmaktayım. 

BAŞKAN — Sayın Oiirer bir dakikanız kal
dı, lütfen toparlayınız. 

MUSLÎHİTTİN O ÜRER (Devamla) — Muh
terem arkadaklarım, biliyorsunuz bu mevzular
da dert bir değildir, çok konuşacaklarımız var. 
Ama haklı olarak Meclis müzakerelerinde zama
nımız takyidedildiği için sual şekline soktuğum 
sözlerime iki sual eklemek suretiyle nihayet ver
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün rantabl bir 
vaziyete gelmiş bulunan Gima müessesesinin kâ
ra geçmesi dolayısiyle, çalışmalarını bu kür
süden, bir muhalefet mebusu olarak takdirle 
yâdetınek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir hususu daha arz 
edeceğim; bu da Et ve Balık Kurumunun Tica
ret Vekâletinden alınıp, maalesef şimdiye ka
dar hiçbir iktisadi durumu olmamış bulunan, 
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şimdiye kadar memleketin bu bapta hayvancılık 
yönünden yalnız besiciliği ile ilgilenmiş bulu
nan Tarım Bakanlığına verilmesini doğru bul
madığım hususunu, Adalet Partisi Sözcüsünün 
temennilerine uymak suretiyle kürsüde tescil et
mekte fayda görmekteyim. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Gürer. 
MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, vaktinizi fazla aldım. Di
lek ve temennilerimizin inşallah en kısa zaman
da tahakkukunu görmekle bahtiyar olacağımızı 
bildirir, Yüksek Heyetinizi hürmetlerimle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. Daha sonra 
Hükümet adına Sayın Bakan konuşacak, onu 
takiben de son söz olarak bir arkadaşımıza söz 
vereceğim. Sonra, yeterlik önergesi vardır, 
onu okutacağım. 

Buyurun efendim. 
AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar, Ticaret Vekâletimiz, bütçesi 
küçük fakat hitabettiği kütle itibariyle çok bü
yük ve memleket mukadderatına hâkim olması 
ve büyük teşebbüslerde bulunması icabeden ve 
dost düşman bütün milletlerle ticari münasebet
te bulunması gereken bir Vekâletimizdir. 

Bu bakımdan bu Vekâletimizin bütçesinin 
tetkikinde bilhassa 30 milyona hitaben Ziraat 
Bankasına kanunen konulması icabeden tahsisa
tın, konulmadığını, 140 milyon yerine, 25 mil
yon lira konulduğunu görmekteyiz. Ziraat Ban
kası hakikaten bu memlekette 30 milyona hitab
eden, 30 milyonun ihtiyacını gören tek bir mü-
essesemizdir. Binaenaleyh, 140 milyon liranın 
bütçeye konulması icabeder, kanun da bu şe
kilde emreder. 

Halk Bankası, büyük bir kütleye, esnaf 
kredileri bakımından büyük bir kütleye hitabet -
mektedir. Bu bankaya da sermaye konularak, 
esnaf teşkilâtımızın, esnaf zümresinin kredi al
dığı bu bankanın da kuvvetlendirilmesi lâzımge-
lir kanaatindeyim. Krediler mevzuu arkadaşlar, 
çok mühimdir. Meselâ Sanayi Kalkınma Ban
kası vardır, ipotek karşılığı, bir milyon liralık 
bir ipotek karşılığı 200 bin lira veren bir mües
sesedir. Ama öyle sanayicilerimiz vardır ki, öy
le tüccarlarımız vardır ki ticari ve sınai malla
rı itibariyle milyonlara sahiptir fakat gayrimen-
kule sahip değillerdir. İmalâtımızın ihracının bu 
bankanın teşvik bakımından yapılan imalât kar-
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şılığmda sanayicilere kredi açması icabeder ka
naatindeyim. Faiz hadleri memleketimizde çok 
yüksektir. Dünyada, ister servet teraküm etmiş 
memleketler olsun, ister olmasın, ister demir
perde gerisi memleketler olsun, en yüksek faiz 
hadleri, reeskont haddinden başlıyarak, en yük
sek faiz hadleri memleketimizdedir.' Bu bütün 
sanayicilerimizi, tüccarlarımızı öldürmektedir. 

Arkadaşlarım, bankalarımız pek çok para
lar sarf ettikleri halde kendi bünyeleri içinde ve 
pek çok ikramiyeler verdikleri halde yine mil
yonlarca kâr etmektedirler. Bu da gösterir ki, 
memleketimizde faiz hadleri çok yüksek tutul
maktadır. Yabancı sermaye, arkadaşlarım, mem
lekette ticari istikrar olmazsa yabancı sermaye 
gelmez. Memleketimizde iş hayatı çok geniştir, 
tüccarlarımız yabancı sermaye ile teşriki mesai 
etmek için daima temas halindedirler. Fakat ma
alesef yabancı sermaye memleketimizde istikrar
sızlığı ileri sürerek gelmemekte veya çok az gel
mektedir. îşte Ticaret Vekâletimiz bilhassa tüc
carın, ticari hayatın koruyucusu olarak diğer 
vekâletlerin getirdikleri kanunları lalettayin im
za etmemesi ve tüccarı koruması lâzımdır. Mali
ye Bakanlığının getirdiği kanun tasarılarını bu 
bakımdan da tetkik ederek imza etmemesi lâzım-
geldiği kanaatindeyim arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 5590 sayılı Kanun 
hâlâ gelmemiştir, senelerdir Vekâlette beklemek
tedir. Onun için muayyen bir kütle, odalar bir
liğinde olsun, ticaret odalarında olsun durmak
tadır. Bu kanunun değişmesiyle odalarımıza ye
ni yeni elemanlar gelecek ve memleketimizde ser
best sektör hakikaten sözünün geçebilecek bir 
raddeye gelecektir. Ticaret Vekâletimiz serbest 
sektöre ehemmiyet vermemektedir. Serbest sek
tör dar bir çerçeve içinde değil, geniş temaslar 
itibariyle memleket iktisadiyatını düşünebilen 
daha iyi gören bir zümredir. Bunun için daha 
çok serbest sektörle temas temin edilmelidir. 

Arkadaşlar, dış ticaret açığımız, benim kana
atime göre, bu bakımdandır. Aradaki farkı ka
patmak istihsalimizi çoğaltmak ihracatımızı ar
tırmak, bilhassa serbest sektöre ehemmiyet veril
mekle olur. Bugün memleketimizin dış ticaret 
muvazenesi açık vermektedir. Serbest sektöre 
ehemmiyet verildiği gün dış ticaret muvazenesi
nin iyi şekle geleceği kanaatindeyim, hu husus
ları Sayın Bakana arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
NAÎM TİRELİ (Giresun) — Grup adına 

söz istiyorum. Sayın Reis. 

BAŞKAN — özür dilerim efendim. Grup 
adına söz istemişler. Buyurun. 

C. H. P. GURUPU ADINA NAİM TİRALÎ 
(Giresun) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar, grupumuz adına geniş bir konuşma yapan 
Karan arkadaşımızdan sonra birkaç noktaya te
mas edeceğim: Vaktinizi alıyorum. Bu birkaç 
nokta, aslında büyük kütlelerin alâkalandığı 
Halk Bankasının ve Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankasının finanse ettiği Esnaf Kredi koope
ratifleriyle, Tarım Kredi kooperatifleri ve biraz 
da Tarım Satış kooperatifleri durumuyla ilgili
dir. Gerek Hükümetin umumi politikası bakımın
dan gerek Kalkınma Plânımızın hedefleri bakı
mından, Halk Bankasının ve Ziraat Bankasının 
destek olduğu bu kooperatifler, çok zaman bu 
kooperatiflerle ilgili ortaklar yönünden şikâyet 
konusu olmaktadır. Bu şikâyetler çok defa Mec
lis kürsüsünden de tekrar edilmektedir. Ancak iş 
dönüp dolaşıp para mevzuuna gelince; bu ban
kaların dar imkânları gerek Tarım Kredi koope
ratiflerine müracaat eden geniş köylü kütlesini 
gerek Esnaf Kredi kooperatiflerine müracaat 
eden kasabalardaki küçük esnaf kütlesini tatmin
den uzak kalmaktadır. Ticaret Bakanlığı bütçesi 
görüşülürken Bakanlıkla ilgili birçok meseleye 
çeşitli arkadaşlarımız enine boyuna temas etmiş
lerdir. Ama biz bir kere daha da olsa, bu nok
taya temas ederek, gerek Ziraat Bankasında ge
rek Halk Bankasında bu kooperatiflerin gelişme
si için çok büyük gayret ve mesai sarf eden ar
kadaşlarımıza teşekkür etmeyi bir borç sayıyo
rum. Ancak bu arkadaşlarımızın çok dar imkân
larım, kendilerini ziyaret ettiğimiz, seçim böl
gelerimizden gelen talepler için kendilerini ra
hatsız ettiğimiz zamanlarda onların no derece 
müşkülât çektiğini görerek Hükümetin, bilhas
sa Esnaf Kredi kooperatiflerine, Tarım Kredi 
kooperatiflerine yardımcı olan, destek olan ban
kalara daha başka bir gözle bakmasını, bunlara 
malî imkânlardan daha geniş faydalanma fırsatı 
vermesini temenni ediyoruz. Belki bu temenniler 
birtakım bütçe hesaplarının içinde mutlaka ye
rine getirilmesi gereken temenniler olmıyabilir. 
Ama bütçeler hazırlanırken bu temenniler hesa
ba katılırsa geniş kütlelerin ihtiyacı yerine geti-
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rilmiş ve böylelikle plânın hedeflerine isabetli 
bir şekilde yaklaşılmış olur. Saygılarımı sunarım 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı buyuru
nuz. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLlMYELİ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde kıymetli 
fikirlerini serd eden muhterem partilerin sözcü
lerine ve yine muhterem arkadaşlarıma huzuru
nuzda teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Şüp
hesiz muhtelif istikamette yapılmış olan bu ten-
kidlerin ve beyan edilen mütalâalarin Ticaret 
Bakanlığının bundan sonra yapacağı ve memle
ket hizmetinde katedeceği mesafede büyük rolü 
olacak ve bizim netice almamız için kıymetli bir 
ışık ve istikamet verici değerli bir unsur olacak
tır. Bu itibarla, ileri sürülen mütalâalara onlar
dan destek almayı itiyat haline getirmiş bir ar
kadaşınız olarak huzurunuzda teşekkürlerimi 
arz etmek isterim. 

Ticaret Bakanlığının bugün içinde bulundu
ğu durum ve alması lâzımgelen istikamet hak
kında muhtelif parti sözcülerinin birleştikleri 
tek bir nokta oldu. O da Ticaret Bakanlığı Teş
kilât Kanununun kifayetsizliği, bu kifayetsizlik 
içinde vazife ve salâhiyet hududunun daraldığı 
ve nihayet bu vazife ve salâhiyet hududu içine 
muhtelif Bakanlıkların müdahale ettiği noktası
dır. Bu nokta üzerinde muhterem sözcülerle gö
rüş birliğinde olduğumu ifade etmek isterim. 
Şüphesiz bundan 25 sene evvel çıkartılmış olan 
bir Teşkilât Kanununun bugünkü ihtiyaçları ve 
bugünkü içtimai ve iktisadi şartlar için ticaret 
hayatının arz ettiği ehemmiyeti ile mütenasip 
her türlü imkânları temin edemiyeceği bir vakı
adır. Aradan geçen çeyrek asır içinde Ticaret Ba
kanlığının iş hacmi, genişlemiş bulunmaktadır. 
Esas itibariyle İkinci Dünya Harbinden sonra 
dünya ticaretinde büyük ilerlemeler olmuştur. 
Ticaret hacmi hemen her yıl bir evvelki yıla na
zaran yükselişler göstermiştir. Yine her memle
ketin diğer memleketlerle olan münasebetleri si
yasi münasebetleri ve bilhassa iktisadi ve ticari 
münasebetleri, geniş bir hacım içinde tezayütler' 
göstermiştir. Şüphesiz ki, genişliyen bu iş hac
minin gerek siyasi gerek iktisadi yönden doğan 
entegrasyonların icabettirdiği istikamette bu Ba
kanlık Teşkilâtına yeni bir hüviyet verilmesi za
ruri bulunmaktadır. Diğer taraftan Ticaret Ba-
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kanlığının mal ve hizmetlerin istihsalinden son
raki safha içinde bu malların inkısamından, mü
badelesinden istihlâkine kadar olan her türlü saf
hada, her türlü hizmet fonksiyonunu ifa edecek 
bir teşekkül olduğu dikkate alınırsa, Ticaret Ba
kanlığının bu fonksiyonunu ifa edebilmesi için 
lüzumlu olan kadroya ihtiyacı bulunduğu bir va
kıa olarak ortaya çıkar. Kaldı ki, Ticaret Bakan
lığını yalnız istihsalden sonra iktisadi vetire 
içinde değil, bizatihi istihsalde dahi söz sahibi 
kılacak bâzı zaruri unsurlar mevcuttur. Şüphe
siz ki istihsal, vatandaş tarafından tamamen mas 
ediliyor ise ihracedilecek her hangi bir meta bu
lunamayacaktır. Şu halde Ticaret Bakanlığının 
istihsalde dahi, istihsalin tanzim ve tedvirinde 
dahi söz sahibi olması zarureti ortadadır. Bütün 
bu mâruzâtıma rağmen Ticaret Bakanlığınca ifa 
edilmesi lâzımgelen hizmetlerin genel bir çerçe
ve içinde yerine oturtulmamış olması ve daha zi
yade, bilhassa vazifesine taallûk eden istikamet
lerde muhtelif bakanlıklar tarafından müdahale
ler yapılmış olması, Ticaret Bakanlığının mem
leket iktisadiyatına veçhe verecek mütecanis ve 
müessir bir politika takibedememesine başlıca se-
beboplarak ortadadır. Yine hemen bu sebepledir-
ki Ticaret Bakanlığı zaman zaman kamu oyunda 
ve teşriî organ önünde çok defa muhatabı olma
ması lâzımgelen meselelerin sorumlusu olarak gö
rülmekte ve tarizlere muhatabolmaktadır. 

Nitekim, benden evvel konuşan muhterem ar
kadaşlarımın ifade ettikleri hususlar dikkate alı
nırsa, bunların bugün için Ticaret Bakanlığının 
fonksiyonlarını çok aşan hususlar ile ilgili oldu
ğu hemen anlaşılır. 

Muhterem üyeler, arz ettiğim bu sebep ve za
ruretler dolayısiyle değerli seleflerim zamanında 
başlıyan ve hâlen devam eden çalışmalar neti
cesinde bir teşkilât kanunu tasarısı hazırlanarak 
bakanlıkların mütalâasına arz edilmiştir. Bu ta
sarı üzerinde muhtelif bakanlıklar hususi görüş
lerini bildirmişler ve şu anda Bakanlığımda son 
çalışmalar yapılagelmektedir. Bu son çalışmalar 
da bittikten sonra tasarıyı Yüksek Meclise arz 
edeceğiz. Şüphesiz ki, bu tasarının alacağı isti
kamet Ticaret Bakanlığının fonksiyonunun lâyı-
kı veçhile anlaşılmasına ve gene bu arada muh
terem Parlâmento üyelerinin göstereceği müzahe-
reto bağlı bulunmaktadır. 

Teşkilât Kanununun zaruretiyle ilgili bu hu
susu arz ettikten sonra 1963 yılı içinde ticari du-
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rumumuz ve bir nebze iktisadi durumumuz ne 
idi, 1964 te, bilhassa dış ticaretin tanzim bakı
mından hangi istikamete gitmekteyiz? Kısaca bu
na temas etmekte fayda mülâhaza ediyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, hepinizin malûmu oldu
ğu veçhile, Türk toplumu demokrasi düzeni içinde 
hızla kalkınma yolunu seçmiştir. Şüphesiz iki, 
bu bakımdan 1963 yılı, plânlı devreye girişimi
zin ilk yılı olarak memleket ekonomisinde büyük 
bir özellik taşımaktadır. 

1958 stabilizasyon tedbirlerinden itibaren 
durgunluk devresine giren memleket ekonomisi, 
1962 yılının 2 nci yarısından itibaren canlan
maya başlamıştır. 1963 yılındaki tarım rekol
te, bir evvelki yıldan başlıyan krediyi genişlet
me politikası ve yatırımların hızlandırılması 
ve yatırımların hızlandırılması çaibalarıı menfi 
yönde etkisi görülen türlü hâdiselere rağmen 
durgunluğun giderilmesinde müessir olmuştur. 

Düşük hacımda istihlâk ve yüksek likidite 
temayülünün sona ermesi yanında, ekonomi 
içindeki sektörlerin yani (müstehlik ile müstah
silin ve sanayicinin biribirine mukavemetinin 

çözülmesi sonunda, piyasada hareket başlamış 
bulunmaktadır. Yine 1963 yılı içinde evvelce 
tam kapasite ile çalışmıyan sanayi kollarındı-
hareket gelişmiş, stoklar erimiş, yatırımlardaki 
artış bir nisbet dairesinde istihdam seviyesinin 
yükselmesini intacetmiştir. 1963 yılında zirai 
istihsal endeksi % 16,6 nisbetinde- sınai istih
sal endeksi % 7,4 nisbetinde artış göstermiştir 
Madenlerde dâhilde kullanılan nevilerinde 
artma, ihraca müteveccih olanlarda azalma mü
şahede edilmiştir. Ham petrol istihsali % 24,8 
artmıştır. Ulaştırma % 10 nisbetinde hareket-
lenmiştir. Yine bu devrede, millî gelir tahmin
lerine göre gayrisâfi millî hâsıla % 6,5 civa
rında artış göstermiştir. 

İhracat ve ithalâtımızdaki artış dolayısiyle 
dış ticaret hacmi % 4,8 nisbetinde genişlemiş 
ve fakat, ithalâttaki artışın daha hızlı ohnas; 
sebebiyle, dış ticaret açığı bir (miktar daha art
mıştır. 

Toptan eşya fiyatlarında ve geçim endeksle
rinde cüzi miktarlarda yükselmeler olmuştur. 
Bu yükselmeler, sanayi memleketlerindeki fiyat 
tereffülerinin ithalâta aksi yanında, ihraç mev
zuu mahsullerde görülen fiyat gelinmelerinde :ı 
mütevellittir. Ancak, sınai mamul fiyatların
daki gerilemelerle birlikte altın fiyatlarındaki 
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i istikrar, fiyat artışının enflâsyon işareti sayı

lamayacağını ifade eden katî karineler olmuş
tur. Şüphesiz ki yine, bu devirde kredilerin mu
ayyen bir sınır içinde tutulması gayretleri ya
nında geniş mikyatsa ithalâta teveccüh edilmesi 
fiyatların muayyen t>ir istikamette fazla yük
seliş göstermemesini temin eden başlıca âmil
lerden olmuştur. 

1963 yılı, yabancı sermaye bakımından dik
kati çekici olmuştur. 1963 yılında, yabancı ser
maye bilhassa, elektrik malzemesi, otomontajı, 
ilâç ve kimyevi maddeler, turizm ve tekstil sa
halarına teveccüh göstermiş ve bu yıl da veri
len müsaade 1962 ye nazaran % 129,5, fiilen 
gelir sermaye % 47 nisbetinde artmıştır. 

Hulâsa olarak 1963 yılı, Türk Ekonomisinin 
gelişme hedeflerine erişebilmesi ve memleketi-

I mizdeki tabiî, beşeri ve malî kaynakların en 
iyi şekilde kıymetlendirilmesi için lüzumlu adı
mın atıldığı bir sene olmuştur. 

Memleket ekonomisi bu istikamete teveccüh 
ederken, dış ticaret politikamızın iki meselesi 

I üzerinde önemle durulması gerektir. 

I Bunlardan birisi dış ticaretimizde açıklık, 
I genellik ve eşitliğin tesisi, diğeri' ise ithalât 

programlarının aralıksız tatbiki meselesidir. 
Samimiyetle ifade etmek gerekir ki, dış ticaret 
politikamızda açıklık ve genellik tesis edilmiş
tir. 

İthalâtın aralıksız olarak deva'mını temin 
I gayesiyle işe 'başlamamızı takiben geleneğe uya

rak 1964 ithalât programını 4 Ocakta ilân et-
I miş bulunuyoruz. 
I Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu veçhi-
I le, dış ticaret politikamızın başlıca hedefi dış 

Ödemelerdeki açığın giderilmesi meselesidir. 
I Kalkınma Plânı dolayısiyle yapılan hesaplara 
I göre dış ödemeler ancak ikinci beş yılın so-
I nunda dengeye girebilecektir. Bu itibarla, tediye 
I bilançomuzun ıslahına hadim oimak üzere ih-
I racat gelirlerimizin artırılması ve konverti'bl 
I döviz sahasına yöneltilmesi meseleleri, başlıca 
I meselemiz olarak devam etmektedir. 
I 1963 yılında ihracatın artırılması maksadiyle 
I ya/pılan çalışmaları şu noktalarda toplayabiliriz. 

Müşterek pazara ortak üye sıfatıyle girilmesi 
bu yılın en önemli olayı olmuştur. 

Üzüm müstahsili memleketler (Türkiye, Yu-
I nanistan, Avustralya) arasında müşterek ha-
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raketin sağlanması maksadiyle bir birlik kurıu-
mustur. Zeytinyağı müstahsili 'memleketler ara
sındaki anlaşmaya katı bilmiştir. -

1962 Dış ticaret rejimi ile başlıyan «ihracat
taki serbesti» ye gidiş, yani ticaretim izde iktisadi 
kuralların hâkimiyeti meselesi, .1963 yılında da
da şümullü şekilde devam ettirilmiştir. 

Dış ticaretimizin 1963 yılındaki hacmi 'bir 
milyar doları geçmiştir. İhracat 368 000 000 
dolar, ithalât 689 000 000 dolar olduğuna 
göre, ihracat aleyhindeki fark 300 000 000 
doları geçmiş bulunmaktadır. 

Kalkınma Plânında 1963 yılı için öngörülen 
348 000 000 dolarlık hacme nazaran ihracatımız 
20 000 000 dolar fazla ve fakat 1962 yılı ihra
catına nazaran 13 000 000 dolar noksandır 
Bunun sebebi, fındık, tütün ve maden cevhe
rinde (Krom, demir cevheri) husule gelen ge
rilemedir. Bu gerilemeye mukabil pamuk ih
racatında % 28 nisbetinde artış olmuştur. Du
nun yanında şeker ihracatında 3 000 000, akar
yakıtta 3 000 000, yün ve kılda 5 000 000 T. 
liralık bir gelişme kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Sayın, Milletvekilleri; 

Dış ticaretimizin geliştirilmesi maksadiyle, 
J904 yılında Kalkınma Plânımızda öngörülen 
tedbir ve tavsiyelerin tatbikine devam edilece
ği gibi 1. d. E. M., İhracatçı Birlikleri ve T. 
Standartlar Enstitüsünün çalışmaları üzerinde 
de önemle durulacağı tabiîdir. 

Bu meyanda 118 sayılı Kanunla ihdas edi
len İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi memle
ketimizde istihsal edilen ihracı mümkün ve sı
nai mahsul ve mamullerin kaliteli istihsali, 
standardizasyonu, pazarlanması, dünya piyasa
larında tanıtılmam hususundaki istişari mahi
yetteki çalışmaların,ı hızlandırmış bulunmakta
dır. Bu konudaki tavsiye ve tedbirleri havi 25 
adet rapor ilgili bakanlıklara arz edilmiştir. 
ihracattaki önemine göre muhtelif kalemler 
üzerindeki çalışmalara da devam edilmektedir. 

Diğer taraftan, Türk Standartlar Enstitüsü 
tarafından turunçgiller, şeftali, el dokusu halı, 
fındık ve zeytinyağı ile elektrolitik balkır stan
dartları yapılmıştır. Diğer maddelerin standart
ları üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir. 

261 sayılı Kanun gereğince mamullerimizin 
ihracını teşvik maksadiyle ihracatçısı tarafın
dan verilen vergilerin iadesine müteallik hir 
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kararname yıl sonundan beri yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. Bu (kararname hükümlerine 
göre hilumum mamuller 90 000 liranın üstünde 
ihracat yapıldığı takdirde % 10 nisbetinde ver
gi iadesinden istifade edecektir. 

Kararnameye dâhil olan maddeler içinde, pa
muk ve yün mamullerinden, iade edilecek vergi 
n isbetleri hesapJjtvnarak gösterilmiştir. 

1964 yılı içinde 20 maddenin daha etütü ya
pılacaktır. Bunlardan : 

1. Ferro krom - karpit, 
2. Zeytinyağı - konserve, 
3 Cam. ve cam eşya, 

nm tetkikleri başlamıştır. 
Buz dolabı - çamaşır makin ası, 
Çırçır makinası, 
Palamut hulâsası, 
Tuvalet sahıınu, 
(üiiyağı, 
Hah, 
Dikişli boru, 
Battaniye, 

nin tetkikleri de başlamak üzeredir. 

Tatbikattan alınacak neticeye göre bu ko
nudaki çalışmalara önemle devam olunacaktır. 

1964 yılında, arz ettiğim hususların dışında 
ihracat rejimimizde ekonomik kurallar içinde 
daha geniş bir serbestiye gidilmesi imkânları 
araştırılacağı şüphesizdir. 

Oeniş müstahsil kütlelerini ilgilendiren ihraç, 
mahsullerimiz fç.in müstahsilin kooperatifler 
halinde teşkilâtlanması ve ayrıca tekelden ih
raç için, ihracatça birlikleri reorganize edile
rek müstahsil teşekküllerini ve ihracatçıları 
bünyesinde Itoplıyan «Birlikleıf» in kurulmia-
sına çalışılacaktır. 

Şimdilik beş yerde yeniden ticaret ataşelik
leri ihdas edilmekle beraber, satış kooperatif
leri birliklerinin hariçte ve ilk olarak Ham-
hurg'da bir «büro» açmaları konusu ele alına
caktır. 

Muhterem (milletvekilleri, 
Kısaca ithalât meselelerimize de temas etmek 

isterim. 
Kalkınma Plânımız 19'63 yılı ithalâtını, 567 

milyon dolar olarak hesabetmiş ve bilâhara Tem
muzda yapılan revizyondan sonra bu miktar, 
632 milyon dolar olarak tesbit edilmiş idi. Ne
ticede fiilî ithalât tahminleri de aşarak, 689 mil-
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yon dolar tahakkuk etti. Bu miktar 1062 ye 
nazaran 67 milyon dolar fazladır. 

İthalâtımız içinde en önemli artışlar maki-
nalar ve demir - çelik kalemlerinden ileri gel
miştir. Nitekim bu iki kalem 1962 ye nazaran 
66,2 milyon dolar artmıştır. 

1964 yılı ithalât programı, Kalkınma Plânı
na uygun olarak 640 milyon dolar olarak tesbit 
edilmiştir. Bunun % 43,7 si yatırım maddele
rine, % 43,7 si sanayiin ihtiyacı olan hammad
delere ve % 12,6 sı da tüketim maddelerine 
tahsis edilmiştir. 

İthalât programımız memleketin hem eari 
ihtiyaçların, hem yatırım ihtiyaçlarını munta- • 
zam surette karşılamaktadır. Asıl mesele vatan
daşın istihlâk için muhtaç bulunduğu ithal mal
larını, Devletin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ve özel teşebbüsün ihtiyacı olan yatırım ve 
hammaddeleri zamanında bulabilmesini temin 
etmektir. 

Bu itibarla, ithal programlarımızı yaparken 
iki noktaya önem verilmiştir. Biri, piyasamızda 
bir madde darlığı meydana getirilmemesi, diğe
ri sanayi ve ihracatımız için lüzumlu olan yatı
rım maddeleri ve yardımcı maddelerin sağlan
masıdır. 

1964 yılı ithalât ihtiyacımızın 640 milyon 
dolar olarak tesbit edildiğine yukarda işaret et
miştim. Bunun yanında dış borç ve faiz ödeme
lerine tahsis edilecek 140 milyon doların ve gö-
rünmiyen sermaye hareketleri ile 25 milyon do
ların transfer edilmesi zorunluğuna mukabil, ih
racatımızın 375 milyon dolar civarında seyrede
ceği dikkate alınırsa, dış ödemeler dengemiz-
deki durumun ciddiyeti kolaylıkla anlaşılabilir. 

Maziden intikal eden sebeplere ve dış borç
lara rağmen, yatırım faaliyetlerinin genişletil
mesi zarureti, dış tediye muvazenesindeki açı
ğın genişlemesini intaeetmektedir. Hemen şunu 
ilâve etmek isterim ki, iktisaden geri kalmış 
ekonomilerde yatırım yapmak bir zarurettir. 
Yatırım yapmak, diğer bir ifade ile geniş ölçü
de ithalâta yol açmaktadır. 

Diğer yandan ihracatı artırmak dediğimiz 
zaman mesele, istihsalin artan nüfus tarafından 
massedildiği dikkate alınarak tarım istihsalinin 
artırılmasına ve kıymetlendirilmesin e bağlan
maktadır. 
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Bu ise geniş ölçüde hava şartlarına bağlı 

bulunduğu gibi, fiyatlarımızın yüksekliği ile de 
alâkalıdır. 

Bütün bunlara rağmen Türkiye'de iktisaden 
kalkınma fikrinin bütün kütlelerce benimsenmiş 
olması ve yine Türkiye'mizin beşerî, fizikî ve 
malî imkânlarının bir plân disiplini içine otur
tulmuş olması, iyimserliğimizin başlıca kuvvet 
ve kudret kaynağı olmakta berdevamdır. 

Şüphesiz ki, plânda derpiş edildiği veçhile : 
Yeni zirai maddelere teveccüh edilerek ziraat 

gelirlerinin artırılması, 

Hammadde ihracından yarı mamul madde 
ihracına geçilmesi (ki 261 sayılı Kanunun bu 
konuda müspet etkisi görülecektir.) 

Sanayi politikası ile dış ticaret politikasının 
birbirini tamamlaması ve ikame imkânlarının 
araştırılması suretiyle ithalâtın daraltılması ve
ya sabit tutulması ve nihayet, 

Turizm sanayii gelirlerinin artırılması sure
tiyle meseleye bir çözüm şekli bulmak müm
kündür ve bu maksatla çalışılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; buraya kadar ma
ruzatımı umumi hatları ve çerçevesi içinde tak
dim etmiş, bulunuyorum. Bu noktadan sonra 
muhterem arkadaşlarımın üzerinde ehemmiyet
le durdukları noktalara kısaca temas etmek is
terim. 

Sayın Ata Topaloğlu, Yeni Türkiye Parti
si adına yaptıkları konuşmalarında, millî ge
lir artışı hakkındaki intihalarının müsbet oldu
ğunu ifade ettiler. Şüphesizdir ki, bira.z evvel 
de arz ettiğim gibi, Türkiye'nin mâli gücünün, 
beşeri imkânlarının bir plân disiplini içine 
oturtulmuş olması ve bunun en müsait bir isti
kâmette tedviri meselesi millî gelirin bundan 
sonra plân. ile derpiş edilen esaslar içinde ge
nişlemesine ve millî hâsılanın o nisbetler dâhi
linde müsait neticeler istihsaline imkân vere
cektir. 

Gene Sayın Ata Topaloğlu teşkilât kanunu
na temas ettiler ki, biraz evvel teşkilât kanunu 
hususundaki görüşlerimi muhterem Heyete tak
dim etmiş bulunmaktayım. 

Sayın Ata Topaloğlu, Tarım Satış Koope
ratifleri Birlikleri Kanununa, Ticaret ve Sana
yi Odalar kanunlarına değindiler. Ticaret ve Sa
nayi Odaları Kanunu hâlen son şeklini almak 
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üzeredir. Muhtelif vekâletlerin mütalâaları top
lanmış ve son defa revizyona tabi tutulmuştur. 
Bu arada Sanayi Odalarının yeniden yaptık
ları müracaat neticesinde onların da hususi 
görüşlerinin dikkate alınması zarureti hasıl ol
muş ve buna göre yapılacak tashihlerden sonra 
tasarının Bakanlar Kuruluna arz edilmesi karar
laştırılmış bulunmaktadır. Sayın Topaloğlu Ta
rım Satış Kooperatifleri Kanununa temas ettik
ten sonra kooperatiflerin siyasi tesirlerden kur
tarılmasına işaret ettiler. Şüphesiz memleketi
mizin içinde bulunduğu siyasi, içtimai vasat 
içinde Tarım Satış Kooperatiflerinin ve hattâ 
diğer kooperatiflerin esnaf kooperatiflerinin, 
kredi kooperatiflerinin zaman zaman siyasi te
sirler altında kaldıkları bir vakıadır. Bu nokta
dan hareket eden Bakanlığımız yakında huzu
runuza getirmek durumunda olduğumuz Koope
ratifler kanunu içine, kooperatiflerde siyasi gö
rüşlerin hâkim olamıyacağı hususunu, müeyyi
deleri de ihtiva edecek şekilde koymak kararını 
almış bulunuyoruz. (Bravo sesi) Esasitibariyle 
bizden çok daha evvel kooperatifçiliğe teveccüh 
etmiş olan İngiltere'de Rochter Kooperatifini 
veya Almanya'da Rhafizin Kooperatifini kur
muş olanlar dahi bu istikâmette o tarihlerde 
gerekli tedbirleri almışlar ve siyasi mütalâa ve 
görüşlerin, kooperatiflerin içine nüfuz etmemesini 
teminen gerekli müeyyideleri ile kendi kanunla
rını teçhiz etmişlerdir. Biz de bu istikamette
ki, görüşümüzü huzurunuza getireceğiz. Temenni 
ederiz ki bu husustaki eksiklerimiz de Muhte
rem Heyetinizce tamamlanır. 

Gene Sayın Topaloğlu, özel sektöre gerekli 
kredinin sağlanması, yatırım kredilerinin, zirai 
kredilerin ve esnaf derneklerine gerekli kredi
lerin sağlanması keyfiyeti üzerinde durdular. 

Şunu hemen ifade etmek isterim ki, plânda 
derpiş edilmiş olan hükümler içinde geçen yıl 
özel Teşebbüs Yatırım ve Kalkınma Bankası 
kurulmuş ve bu banka dış yardımlar içinde ge
niş finansman yardımlarına mazhar olmuştur. 
Ve geçen sene sonundan itibaren de kendisine 
düşen istikamette yapılacak yatırımları, bil
hassa sanayi istikametindeki yatırımları uzun 
vâde ile finanse etme imkânına sahibolmuş bir 
teşekkül olarak faaliyetine başlamıştır. Şüphe
siz Sanayi Bankasının münhasıran kurulmuş ol
ması, Türkiye'de kâfi bir mânâ ifade etmiyor. 
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Bunun dışında bir de oto finansman müessese
sinin kurulması iktiza ediyor. Oto finansman 
müessesesi deyimi ile Türkiye'de, sermaye pi
yasasının kurulması lüzumuna işaret etmek is
tiyorum. Türkiye'de, hepinizin de malûmu ol
duğu veçhile bankalar vasıtasiyle nakit piyasası 
teşekkül etmiştir. Fakat sermaye piyasası tam 
mânasiyle taazzuv etmemiştir. İşte bunu dikka
te alan Hükümet, menkul kıymetler borsasının 
yeniden tanzimini öngören bir tasarıyı Meclise 
sevk etmiş bulunmaktadır. Temenni ederiz ki, 
bu kanun biran evvel yürürlüğe girsin. Ancak 
şunu da ifade edeyim ki, bu kanun yanında yine 
sermaye şirketlerinin kurulmasını kolaylaştıra
cak bâzı hükümlerin de tedvininde isabet vardır. 
Bu yöndeki çalışmaları da bir Ticaret Vekâleti is
tikâmetinde tamamlamak kararındayız. Aynı şe
kilde bunların kuruluşundaki harçların tahfifi
ne imkân verecek bir kanun tasarısında, Harçlar 
Kanunu içinde hususi hükümler tedvin edilmek 
suretiyle yer almış bulunmaktadır. 

Sayın Topaloğlu, faiz organının inmesine 
temas ettiler. Hemen şunu ifade etmek iste
rim; faiz; faiz şüphesiz bir balkıma iktisadi 
konjonktür ile yakînen alâkalı ve bununla te-
vem yürüyen bir unsurdur. Bugünkü iktisadi 
konjonktür içinde, faiz haddinin her istikamette 
indirilmesi gibi bir mütalâa, şüphesiz isabetli ola
maz. İktisadi hareketler, daha doğrusu yüksel
mek temayülü gösteren iktisadi unsurları frenli-
yecek hakikatte faiz fiyatıdır. 

Bu bakımdan, zannediyorum, Türkiye'de ele 
alınması lâzımgelen diğer bir veçhe vardır; 
o da selektif kredi sistemine gidilm-esi meselesi
dir. Kısaca, kredilerin, nevilerine göre bir, faiz 
politikası güdülmesi meselesini, yani ihracata ve 
sanayiciye verilecek krediyi daha rüçhanlı şart
larla verilebilmek meselesini arz etmek istiyorum. 
Bu istikametteki çalışmalar yapılacaktır. Hemen 
ışuııu ifade edeyim; bankalar faiz dışında bir de 
hizmet komisyonları almaktadırlar. Bilhassa 
hizmet komisyonlarını yeniden gözden geçirmeyi 
istihdaf eden bir çalışma içindeyiz. Şüphesiz, bi
raz evvel* arz ettiğim istikamette selektif kredi 
politikasına gidilmesi neticesinde, muhterem arka
daşımın üzerinde zannediyorum durmak istediği 
nokta da, halledilmek imkânına sahibolacaktır. 

Muhterem arkadaşım dış tediye muvazenesi
ne temas ettiler. Dış tediye muvazenesi konusun-
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da fikirlerimi birazevvel arzctmiş bulunuyo
rum. Türkiye'nin iyinde bulunduğu iktisadi kon
jonktür ve iktisadi potansiyel meselesinin kısa za
manda halledilmesine imkân vermiyor. Bu vesile 
ile şunu hemen ifade etmek isterim İd, benden 
evvel bu makamı işgal etmiş bulunan seleflerim 
muhterem İhsan Gürsaıı, muhterem Muhlis Ete 
ve muhterem Ahmet Oğuz, yine bu hususta ken
dilerinin güçleri YO gayretleri içinde bir çalış
mada bulunmuş olmalarına rağmen, mesele yi-
ne sizin huzurunuzda bir tenkid konusu olarak 
ortadadır. Bu itibarla, gerek Birinci Koalis
yon Hükümeti zamanında yapılmış olan çalış
maları, gerekse ikinci Koalisyon Hükümeti za
manında Ticaret Bakanlığınca yapılmış olan 
çalışmaları bir hüsnüniyet çerçevesi içinde 
olumlu olarak mütalâa etmenin zaruri olduğu 
kanısındayım. Şunu da ifade etmek isterim 
kî, bu müspet çalışmaların neticeleri, belki 
kısa zamanda meyvasmı verecek bir mesele 
olmıyacaktır. Fakat ,plânm öngürdüğü istika
mette, ikinci plân devresinde dış ticaretin 
dengeye girmesi imkânını sağlıyacaktır. 

Sayın Topaloğlu, lüks eşyanın yurda so
kulmaması konusuna temas ederler. Hemen 
şunu ifade edeyim ki, tarafımızdan ilân edilen 
12 nci kota da, lüks maddelerin ithaline im
kân vermemektedir. Biraz evvel de arz etti
ğim gibi, ithalâtımızın % 50 ye yakın bir kıs
mı yatırımlara, '% 43,7 si hammaddelere ve geri 
kalan kısmı da zaruri ihtiyaç maddelerine tah
sis edilmiştir. 

'Sayın Baran, umumi mütalâaları dışında, 
Ticaret Bakanlığının faaliyetlerini tenkid 
ederken bir noktaya işaret ettiler, Ticaret 
Bakanlığında iltimasa mahal verilmesin ve 
karaborsaya »ebebolunmaısın. Ümidederim ki, 
bu sözlerini yanlış anlamış olayım. Kendi Ba
kanlığım çerçevesi İçinde meselenin biraz evvel 
de arz ettiğimi gibi, esas noktası uımumiliık ve 
eşitlik prensibine dayanmış olmasıdır. Bakanlık 
teşkilâtı bu 'eşitlik sisteminim bilhassa alenilik 
içinde yürütülmesini temin edecek her türlü ted
biri almaktadır. Eğer Sayın Baran bunun dı
şımda hususi bir fikre sahip iseler ve yine bu 
noktada hususi bilgileri varsa bunları sımuhterem 
heyetinizin huzuruma getitraneilerimde veya bana 
şahsan nakillerinde şüphesiz isabet olacaktır. 
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Kendileri ewki bir arkadaşiiindır. Sözlerini yan
lış anladığım zehabım daha evvel arz ettim. Bu 
itibarla, eğer ımesele o istikaımette ise ortada bir 
İstifham la ıkalmıyor deımektir. 

Gene Sayın Baran, bütün İktisadi faaliyetle
rin koordinasyonu lüzumuna ıtemas 'ettiler. Biz 
'bu maktada kendi]eriyle mutabıkız. Bu da, me
selemin bir plân hüviyeti içimde mütalâa edilme
si noktasıdır. Biz Hükümet ölaırak, 'Türkiye'nin 
iktisadi karakterinin, bir plân disiplini içinde 
oturtulmuş olmasını tercih ettiğimiz içimdir ki, 
5 Yıllık Plânı huzurunuza getirdik. Zammediyo
rum ,bu plân içimde yalnız iktisadi istikamette 
değil, kültürel istikamette, sosyal eğilimler isti
kametinde lüzumlu koordinasyon sağlanmış ve 
Türkiye'nin veçhesi yine bu istikameti erde olum
lu bir istikamete teveccüh etmiş ıbuluınımafotadır. 

Ticaret ve Sanayi Odalarının reorgtamize edil
mesi hususundaki mütalâalarına iştirak ettiğimi 
ifade etmek isterimi. Nitekim bu maksatla ilgili 
bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Yakında Yük
sek Meclise sunulacaktır. 

İthalâtta liberasyona gidilmesi noktasına te
mas ederler. Hemen .şunu ifade edeyim ki, OÎC 
ye dahil bir çok ımem'leketler, Türkiye'nin bu
gün alınış olduğu tedbirleri aynı istikaımette al
maktadırlar. Yani döviz rantreleri müsait olma
dığı zaman bâzı kotaların, tahsisli ithal listele
rinim hazırlanması veya bu ithalâta endirekt bâ
zı yollarla müdahale edilmesi zaruri olmakta
dır. Türkiye'nin bugün içimde bulunduğu şart
lar ve kâfi bir döviz rantresine sahibolmadığı 
hakikate alınırsa liberasyon istikametime geniş 
bir şekilde eğilmek, şüphesiz ki, isabetli netice 
vermiyecektir. Bu itibarla meselenin hakikatte 
liberasyonu geniş mikyasta içine alan fakat bu
nu bir bakıma kontrol altında bulunduran diğer 
'bir rejim içinde mütalâa etmemin İsabetli oldu
ğu kanısındayım. Bu balkımdan 12 nci kota ile 
ticaret âlemine .getirdiğimiz imkânların bu 
memleket ihtiyacıma yetecek kapasitede ve ge
rekli ithal inallarının Türkiye'ye gelmesine im
kân verecek vüsattte olduğu kanaatimi muhafaza 
etmekteyim. 

Dış ticarette kliringe gidilmemesi, serbest 
dolara teveccüh edilmesi, şüphesiz yine biraz 
evvel de arz ettiğim gibi,, Türkiye'nin içimde 
bulunduğu oırtam içimde Ticaret Bakanlığının 
ehemmiyetle üzerimde durduğu noktalardır. Ve 
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yine kliring anlaşmaları 'yaptığımız zaman özeıl 
«aktörün, - (ki kendileri de ibuıııı temenni otımckte-
d'irler - bu heyetler içinde ıbulunm&sı Baikamlı-
ğımızeia ıda öngöriilimüştür, gerek ,bu maksatla 
anlaşmalı ınemlekctlere gıiıdeıı heyetlere, gerekse 
o imlan ıb liraya gelen heyetlerim yaptığı çalışma
ları özel sektörün 'temsilcisi ,yıani Odalar Birli
ğimin tomsilciısîi işltıiralk 'ettirilmiştir. 

Halk Bankası ve Ziraat Bankası kayna'kk-
riyle lalâıkalı müta'lâıaiıai'ina ve bunların bilha«sa 
imkânlarının takviyesi hususundaki unüıspeıt gö
rüşlerime şüphesiz iştfjıralk etmıekıteyiim. 

Bu husustaki düşüncelerimi biraz sonra muh
telif arkadaşlarımızın tenkid konularının bu nok
talarda temerküz etmiş olması itibariyle ayrıca 
bertafsil arz edeceğim. 

C. K. M. Partisi adına- konuşan Sayın Yüce-
bilgin, Türkiye'nin içinde bulunduğu malî ve ik
tisadi ortam içinde sermaye piyasasının teşekkü
lünde özel sektöre kredi verilmesi hususlarına te
mas ettiler. Bu husustaki görüşlerimi daha evvel 
arz ettiğim için tekrardan kaçınıyorum. 

Kuru kaysı ihracı ile alâkalı mühim bir nok
taya temas ettiler. Bu konu Bakanlığıma aksetmiş 
olması itibariyle, hemen şunu ifade edeyim, mese
lenin üzerine eğilinmiştir. Daha evvel bu konu
da Ticaret Odaları Birliği tarafından hazırlan
mış olan bir rapor mevcuttur. Ayrıca Sınai Kal
kınma Bankası, kuru kaysı sanayiinin kurulması 
imkânlarını araştıran bir raporu îş Bankası vası-
tasiyle bize intikal ettirmiştir. Bu sanayiin, bil
hassa ihracata geniş mikyasta imkân vermesi ve 
rekabet şansının artması bakımından kurulması 
Bakanlığımızca da öngörülen meselelerden bir ta
nesidir. Mesele üzerinde ehemmiyetle durmakta
yız. 

Sayın Yücebilgin arkadaşımız ihraç mahsulle
rinin fiyatlarına temas ettiler. Hemen şunu ifa
de edeyim ki, plân fiyatların suni şekilde tekev
vününe imkân vermiyor. Fakat plân, yüksek fi
yat politikası kadar maliyete sübvansiyon veril
mesini öngörüyor. Bu itibarla ihraç mahsulleri 
fiyatlarının mayyen ve mütevazin bir seviyede 
tutulması suretiyle mahreç merkezler tarafından 
talep mevzuu olması, bilhassa maliyete sübvansi
yon vermesi suretiyle mümkün olabileceği kana
atindeyiz. Ve yine bu kanaatte olduğumuz için
dir ki, Bakanlığa tabi kredi müesseselerinin, bil
hassa istihsal maliyetini düşürecek istikamette 
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faaliyet göstermelerini öngörecek bir çalışma içi
ne girmiş bulunmaktayız. 

Sayın Yücebilgin, Ticaret Bakanlığının kad
rosuna temas ettikten sonra müfettiş kadrosu 
üzerinde durdular ve yaptıkları çalışmaların ki
fayetli olmadığı noktasına işaret ettiler. 

Ticaret Bakanlığının, Başkan dâhil olmak üze
re, 25 kadar müfettişi vardır. Bu kadrodan üç 
kişi askerdir, bir kadro da münhal bulunmakta
dır. Geriye bilfiil çalışan müfettiş adedi 20 kişi 
kalıyor. Takdir edersiniz ki, Ticaret Bakanlığının 
murakabesine dâhil bir Ziraat Bankası, Et, Ba
lık Kurumu, bir Toprak Mahsulleri Ofisi vardır, 
bir Petrol Ofisi vardır, şimdi Enerji Bakanlığı
na devredilmiş bulunmaktadır, bunların dışında 
13 Tarım Satış Kooperatifleri Birliği kurulmuş
tur ve yine bunların dışında sigorta mevzuu, pi
yasa mevzuu, şirketler mevzuu Ticaret Bakanlığı
nın faaliyetleri içinde bulunmaktadır. Bu kadar 
geniş bir hacmi dikkate alırsak, şüphesiz ki, bu 
mahdut kadronun kâfi zaman bulunup daha faz
la müesseseyi teftiş etmesine imkân olmadığı an
laşılır. Hemen şunu da ifade edeyim ki, Bakan
lığın gösterdiği lüzuma binaen, bunların bâzıları 
müşterek olarak ekipler halinde faaliyet göster
mektedir. Nitekim bugün Ankara'da İktisadi Dev
let Teşekküllerini teftiş eden iki ayrı grup var
dır. Bunların faaliyetlerinin müspet bir istika
mette seyrettiğini ve bu genç arkadaşlarımızın 
kendilerinin faaliyet sahalarına dâhil olan mües
seseleri kendi güçlerinin âzamisi nisbetinde. faali
yet programlarını tanzim ve yürütmek suretiyle, 
teftişe gayret gösterdiklerini ifade etmek benim 
için bir borçtur. 

Adalet Partisi adına konuşan Sayın Ekrem 
Dikmen arkadaşımız, teşkilât kanununun kifa
yetsizliğine temas ettiler. Bu husustaki görüşü
mü daha evvel arz etmiş bulunduğum için tekra
rından kaçınmaktayım. Hemen şunu ifade ede
yim ki, Ticaret Bakanlığının bugünkü hüviyeti 
içerisinde kendilerinin tenkid ettikleri konuları 
bu kadro ile çok daha müsait bir istikamete gö
türebileceğini ifade etmek güçtür. Mesele bir ba
kıma, Bakanlığın kadrosunu takviye ve bu Bakan
lığın kadrosu içinde yeni yeni müdürlükler ih
dası meselesi olduğu kadar, bir bakımda da Ti
caret Bakanlığının, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
iktisadi vetiresi içindeki yerinin iyi bir şekilde 
tâyini ile mümldindür. Biz bu istikametteki tâ-
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yini yapmış bulunuyoruz. Yakında bunu, kısmet 
olursa, Heyetinize getireceğiz. Şüphesiz ki, bu 
kanun dolayısiyle mesele üzerinde daha geniş, mü
zakereler açılacak ve görüşlerimizi tekrar arz et
mek imkânına sahibolacağız. 

Sayın Dikmen fiyat konusuna temas ettiler. 
Hemen şunu ifade etmek isterim ki, hemen bü
tün memleketlerde, özellikle Batı - Avrupa ül
kelerinin hemen hepsinde, genel fiyat seviyesi 
son senelerde artış göstermiştir. Bu konuda bâ
zı misaller vermek istiyorum. Bilfarz Amerika 
devletlerinde % 58 kabul edilirse, geçinme en
deksinde c/c 106 ya yakın bir yükselme olmuştur. 
Fransa'da toptan eşya fiyatları % 117 ye, ge
çinme endeksi % 127 ye çıkmıştır. Almanya'da 
toptan eşya fiyatları % 108 e, geçinme en
deksi % 113 e yükselmiştir. İngiltere'de yine 
hakeza, geçinme endeksi % 1.1.2 ye ulaşmıştır. 
Bu tarihlerde bizim durumumuza gelince; top
tan eşya fiyatlarının artışını 1962 yılma naza
ran daha mutedil olduğunu kabul etmek lâzım
dır. Nitekim genel endeks 1962 yılında, % 5,7 
arttığı halde, 1963 yılındaki artış nisbeti yüzde 
4,2 den ibaret kalmıştır. 1962 yılının ehemmi
yetini şüphesiz kendileri de takdir edecektir. 

Yine bu vesile ile şunu ifade etmek isterim: 
1956 ile 1959 yılı arasındaki genel artış nisbeti 
yüzde yüzden, yüzde 63 e çıkmış idi. Bütün 
hüsnüniyete ve gayretli çalışmalara rağmen Bi
rinci Koalisyon Hükümeti zamanında genel fi
yat endekslerinin, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
hamleler dâhilinde mutedil bir seviyede yüksel
mesi temin edilmiş olduğu dikkate alınırsa, 1963 
yılındaki daha mutedil olan artışın normal te
lâkki edilmesi lâzımgeldiği fikrini kabul etmek 
iktiza eder. Yine bu devirde banka kredileri ile 
banknot ve mevduat artışlarına işaret etmek is
terim. 

.1962 yılında banka kredileri yüzde yirmi nis-
betinde artmıştır, bir milyar 669 milyon lira. 
1963 yılı içindeki bu artış münhasıran % 10,8 
nisbetindedir. Yani 1963 yılında banka kredi
lerindeki artış sürati yavaşlamıştır ve yine Dün
ya Bankası temsilcileri ile yapılan ve tesbit edi
len limitin altında kalmıştır. 

Merkez Bankası kredileri bu yıl içinde, bil
hassa resmî sektöre tütün ve aynı zamanda hu
bubat dolayısiyle açılmış olan krediler yüzünden 
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bir miktar genişlemiştir. Fakat Merkez Banka
sının bu kredi genişliğini bir mevsimlik kredi 
olarak mütalâa etmek zarureti vardır. 

Yine şunu ifade edeyim, Maliye bu devrede 
Hazine ihtiyacı için Merkez Bankasına eski iti
yatlarım terk etmek suretiyle müracaat eden bir 
müessese olmakta A çıkmıştır. 

Bu itibarla, Merkez Bankasındaki artışların 
münhasıran mevsimlik ihtiyaçlar için müracaat 
edilen ve normal olarak Merkez Bankasının faa
liyeti cümlesinden mütalâa edilmesi lâzımgclen 
hususlar olarak kabul edilmesinde isabet vardır. 

Fiyat hareketleriyle mücadele konusuna te
mas ettiler. Şüphesiz bu hususta kendileriyle 
mutabıkım. Geniş mikyasta yatırıma teveccüh 
eden bir Hükümetin ve Türkiye'nin kalkınmasın] 
bu yolda yerinde teşhis etmiş olan bir toplulu
ğun şüphesiz bu yatırımların icabettirdiği finans
man kaynaklarını muhtelif istikametlerde tesbit 
ederken fiyat hareketlerini de yakından takibet-
mesinde isabet olduğu muhakkaktır. Nitekim bu 
maksadı temin etmek kanaatiyle hareket eden 
Hükümet sağlam bir malî politika içine girmek 
lüzumuna kaani olmuş ve huzurunuza vergi re
form kanunlarını bu gaye ile getirmiş bulunmak
tadır.- Şüphesiz yatırımların vergi kaynakları 
dışında hemen kolaylıkla reeskont kaynakların
dan finanse edilmesi daima mümkündür. Fakat 
Hükümet reeskont kaynaklarına, yapılacak mü
racaatın daima enflâsyonist tesir icra edebilece
ğini dikkate almak suretiyle bu yolu ihtiyar et
memiş, kendi bakımından ve dayandığı parti 
bakımından, bâzı riskleri dahi olsa, halka yeni 
vergiler getirmek suretiyle daha müspet bir yol 
tutmayı tercih etmiştir. Ama şunu ifade ede
yim ki, şüphesiz uzun vadeli bir politika için
de bundan daha başka istikamete gidilmesine de 
imkân olmıyacağı tabiîdir. 

Muhterem Dikmen arkadaşımız, özel teşeb
büsün emeğinden faydalanma hususuna, temas 
ettiler ve özel teşebbüsün mevcut ekonomi içinde 
yerinin iyi tesbit edilmesi lüzumuna işaret et
tiler ve aynı zamanda son zamanlarda ileri sü
rülen sosyalist fikirlerin özel teşebbüse yaptığı 
hücumlara değindiler. 

Şüphesizdir ki kendilerinin serd ettikleri fi
kirler de isabetli taraflar bulunmaktadır ve yi
ne şunu ifade edeyim ki plân stratejisi içinde 
muhterem Adalet Partisi ile yaklaştığımız nok
ta, zannediyorum karma ekonominin isabetle 
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tesbit edilmesi ve bu noktada birleşmiş olmamız 
keyfiyetidir. Karma ekonomi sistemi içinde bir 
taraftan kamu sektörü, bir taraftan özel sektör 
kendisine hasrolan yeri bulma durumundadır ki, 
sistem içinde ekonomi aksamadan muvazeneli bir 
şekilde yürüyebilsin. Bu noktada hemen şunu 
ifade etmek isterim; Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
bu devrede özel sektörün yerini bütün vuzuhu 
ile tesbit etmiş ve özel teşebbüsün Türkiye ekono
misinde kamu sektörü kadar lüzumlu ve hizme
tinden sarfınazar edilmesine imkân olmıyan bir 
kuvvette olduğunu da tâyin etmiş bulunmakta
dır. Nitekim, bu dönem içinde özel sektör ya
tırımlarının gayrisâfi millî hasıla içideki yeri 
% 11 nisbetinde bir artış gösterdiği halde, ka
mu sektöründeki artış nisbetinin % 10,6 nisbe
tinde kalması göz önünde bulundurulmuştur. 
Aşağı - yukarı nisbetlerde bir muadelet sağlan
mış bulunmaktadır, özel sektörün, kendisine 
terettübeden vazifeyi ifa edebilmesi için şüphe
siz yatırımlara iştirak etmesi ve yatırımlara iş
tirak edebilmesi için de kendisine yeni bir im
kân bahsedilmesi lâzımgelmektedir. Nitekim bu 
maksatladır ki, özel sektöre müteveccih finans
man kaynaklarını temin edecek imkânlar, biraz 
evvel arz ettiğim sermaye piyasası ve özel sek
tör Yatırım Bankası istikametinde sağlanmış
tır. Yine bunun dışında özel sektörü, bilhas
sa sanayi istikametinde himayeye matuf bir Güm
rük Vergisi kanun tasarısı hazırlanmıştır, ya
kında huzurunuza gelecektir. 

Biz, Ticaret Vekâleti hüviyeti içinde özel 
sektörün himayesini, bir bakıma kotalarla, bil
hassa yatırım yapan özel sektörü kotalarla takvi
ye etmek kararını aldık. 12 nci kotayı bu isti
kamette tanzim etmiş bulunuyoruz. O kadar 
ki, Türkiye'de imalâta başhyan özel sektörü hi
maye edebilmek için memlekette imal edilen 
maddeler dikkate alınmış ve o maddelerin kar
şılıkları liberasyon listesinden çıkarılmak sure
tiyle tahsili ithal malları listesine aktarılmıştır. 
Bu şartlar içinde özel sektörün mamullerine ge
niş mikyasta rekabet edecek yabancı menşeli mal
ların Türkiye'ye girmesine imkân kalmamış bu
lunmaktadır. 

Sayın Dikmen, bütçenin tümü üzerinde ya
pılmış olan görüşmeler meyanmda, yine kendi 
parti sözcüleri tarafından ifade edilmiş olan not
lara tekrar temas etmek suretiyle, özel teşebbü-
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sün vergi voliyle kaynaklarının Kurutuunama,sı 
lüzumuna işaret ettiler. Hatırlanacağı veçhile 
gecen yıl çıkartılmış olan vergi kanunlariyle özel 
teşebbüsün tasarruf yapabilme gücünü artır
mak maksadiyle vergi nisbetleri en yüksek had
de, indirilmiş bulunmaktaydı. Yine bu maksat
la yatırım indirimi müessesesi Türkiye'de ilk de
fa geçen sene getirilmiştir. Yine bu amaçla hızlı 
amortisman usulü kabul edilmişti. Zannediyo
rum münhasıran bu üç noktadaki özel sektörün 
yatırım yapabilmesi istikametinde Devletin bu
gün mevcudolan imkânları içinde kendisinin ya
nında bulunduğunu ifade edecek bariz misal ola
rak ortadadır. 

Kendileri paranın faizi noktasına temas et
mişlerdi. Buna biraz evvel, yatırım ve ihracat 
kredileri istikametinde temas etmiş bulunduğum
dan tekrarından sarfınazar ediyorum, son kota
ların yatırım, ham madde ve tüketim maddeleri 
konusunda kifayetli olup olmadığı noktasına te
mas ettiler. 

12 nci kotada derpiş ve ilân edilmiş olan ra
kamlar hakikatte menşeini ve mebdeini plânda 
bulan rakamlardır. Bu itibarla kendileri müs
terih olsunlar. Bu noktada her hangi bir madde 
kifayetsizliği meselesi ile karşılaşılmıyacaktır. 
Kaldı ki, bu istikamette her hangi bir madde 
kifayetsizliği karşısında kalındığı zaman Tica
ret Bakanlığının elinde ihtiyat fonlar bulunmak
tadır, bu istikamette bunun kullanılması da dai
ma imkân dahilindedir. 

Zirai mahsullerde ihraç malları fiyatlarının 
müsait tutulması fikri üzerindeki görüşlerine kı
saca temas etmek isterim. Gerçekten Türkiye'
nin ihraç mahsullerinin daima aranan bir me
ta olabilmesi bir bakıma fiyat istikrarına bağlı 
bulunmaktadır. Bunun dışında fındıkta oldu
ğu gibi Avrupa'nın geniş mikyasta istihlâkini 
sağlıyacak hacimde istihsal yapan bir memleket 
olduğumuz dikkate alınırsa, belki fındık fiyatla
rını empoze etmek imkânına sahibolabilirz, diye 
düşünülebilir. Ama hemen şunu ifade edeyim 
ki, fındık, yanında badem, bugün o piyasada 
bir ikame maddesi haline gelmiştir. Muhtelif 
memleketler, bilhassa Almanya badem ithal et
mek durumunda bulunmaktadır. Bu şartlar için
de Avrupa piyasasına karşı muhtelif satıcı isti
kametinde değil, tek satıcı olarak çıkılmasında 
isabet vardır. Bu noktadan hareket edildiği 
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içindir ki, biz Ticaret Bakanlığı olarak, plfı-
nm Öngörmediği istikamette direkt bir müdahale 
yerine fiyatlara hâkim olacak bir istikamette ih
racatçıları Fisko Birlik etrafında toplamayı da
ha müsait gördük. Nitekim bu noktada yakın 
zamanda yapılmış olan bir protokol ile ihracat
çılar Fisko Birlikle beraber hareket etmeyi 
öngörmüşler ve ihracatçılar ikinci ellerde 
bulunan fındığı bizzat mubayaa etmek su
retiyle Avrupa karşısında daha fazla da
yanmak imkânına sahibolmuşlardır. Zanne
diyorum, bu direkt yönden yapılmış olan mü
dahale Türkiye'nin bundan sonra ticari hayatın
da atacağı adımlar için isabetli unsur olarak 
yer alacaktır. 

Dış kuruluşlardaki memurların durumlarına 
temas ettiler ve aynı zamanda Afrika'da hürri
yetini yelli kazanmış memleketlerle temasa geç
mek lüzumuna işaret ettiler. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, Afrika'ya Ti
caret Bakanlığı tarafından iki defa iyi niyet he
yeti gönderilmiştir. Bakanlığın aldığı karar ile 
Nijerya ve Kongo'da, henüz daha kati hale gel
mediği için katiyetle ifade etmiyorum, bir tica
ret ataşeliği veyahut müşavirliği ihdasını lüzum
lu gördük ve bu istikametteki çalışmalara de
vam etmekteyiz. 

Yine Sayın Dikmen, şirketlerin son zaman
larda sayılarının azalmasını Kurumlar Vergisi 
ile bir bağlantısı olup olmaması hususuna temas 
ettiler. Hemen şunu ifade edeyim ki; Kurum
lar Vergisi 1963 Şubatında yüzde 1.0 dan, yüzde 
20 ye çıkartılmıştır. Halbuki istatistikî rakam
lar gösteriyor ki, gerek anonim şirketler, gerek 
limited şirketler 1062 yılma nazaran 1963 yılın
da aded itibariyle ve koydukları sermaye .bakı
mından tezayüt göstermektedir. 

Bu'itibarla bu sermaye şirketlerinin Kurum
lar Vergisi sebebiyle azaldığı değil, normal ola
rak faaliyetlerine devam ettiklerini" ve normal 
şartlar içinde inkişaf ettiklerini kabul etmek 
iktiza ediyor. Biraz önce arz ettiğim gibi, ser
maye şirketlerinin daha müsait şartlar içinde 
kurulabilmesine imkân verecek bir vasat hazır
lanması lüzumuna kaaniim ve bu noktada ken
dileriyle mutabıkım. Gene Sayın Dikmen'in bir 
memur hakkında sualleri oldu. Onu, müsaade 
ederlerse, kendilerine hususi olarak naklede
yim ; Japonya'da ihtisas yapan bir veterinerin 
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durumu; bizim istanbul Balıkçılık Müdürlüğün
de Teknoloji Lâboratuvarmda çalıştığı söylen
mektedir. İhtisası tetkik edilmek suretiyle ken
disini, yakın zamanda Ticaret Bakanlığı hüvi
yeti içinde kurulacak Su Ürünleri Genel Mü
dürlüğünde vazifelendirilmek imkân dâhilinde 
olacaktır. Bu vesile ile şunu arz etmek isterim; 
Ticaret Bakanlığı, Su ürünleri kanun tasarısını 
Yüksek Meclise sevk etmiştir. Meclis komisyon
larından geçmiş, gündeme alınmıştır. Bu itibar
la muhterem arkadaşlarımın bu noktada müste
rih olmalarını ifade etmek isterim. Yine Su 
ürünleri kanunu tasarısı dışında, Bakanlıkça 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kanununun çı
kartılması, yani muhtar bir teşekkül, mülhak 
bütçeli ve döner sermayeli bir teşekkül kurul
ması öngörülmüş ve muhtelif vekâletlerin bu 
husustaki noktai nazarları istihsal edilmiş bu
lunmaktadır. Bu kanun tasarısı Devlet Perso
nel Dairesine gönderilmiştir, mütalâası alındık
tan sonra Yüksek Heyetinize arz edilecektir. 

Ayrıca et endüstrisi kanun tasarısının ha
zırlıkları ikmal edilmek üzeredir. Bu kanundan 
evvel İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorgani-
zasyonu ile alâkalı kanun tasarısının Yüksek 
Meclisten çıkması iktiza eder. Bu kanun çık
tıktan sonra Et Endüstrisi Kurumuna yeni bir 
şekil verilecek ve bu suretle muhterem arkada
şımın tenkid konusu yapageldikleri ve hakika
ten çalışmalarının daha rantabl ve verimli bir 
faaliyete tevcihi lâzımgelen Et ve Balık Kuru
mu da yeni bir hüviyete kavuşmuş olacaktır. 

Sayın Karan'm bize cesaret ve aynı zaman
da kuvvet veren kıymetli mütalâalarına huzu
runuzda teşekkür etmek isterim. Kendilerinin 
üzerinde ehemmiyetle durdukları bir nokta var, 
o da uzun vadeli ihracat politikasında uzun va
deli satışların öngörülmesi meselesidir. Şimdiye 
kadar anlaşmalı memleketlerle bir senelik an
laşmalar yapılması imkân dâhilinde idi. Fakat 
plânlı bir devreye girdikten sonra anlaşmaların 
daha geniş bir müddet içine yayılması müm
kün olacaktır. Bu bakımdandır ki, biz Ticaret 
Bakanlığı olarak, bundan sonra anlaşmalı mem
leketlerle yapacağımız müzakereleri bu istika
mette de tetkik etme çarelerini araştırmaktayız. 
Hele bâzı maddeler üzerinde, bilhassa şeker 
gibi bâzı maddeler üzerinde daha uzun vadeli 
mukaveleler yapmanın bugünkü iktisadi kon-
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jonktür içinde bir bakıma daha faydalı olabile
ceği mütalâa edilebilir. Buna göre, zirai istihsali 
geliştirmek şansı bizim için doğabilir. Bu ba
kımdan bu konudaki kıymetli fikirleriyle ta
mamen mutabık olduğumu arz etmek isterim. 

1.C}M faaliyetini daha müspet safhaya götü
recek çalışmalar, kanunun yeniden tedvini isti
kametinde de yapılacaktır. Daha müsait netice
lerin bu teşekkülden beklenmesi şüphesiz müm
kündür. Ben de bu kanaati muhafaza ediyo
rum. Kooperatifçilik konusuna ehemmiyetle te
mas ettiler, Kooperatifler Kanununun Meclise 
gelmesini temenni'ettiler. Çok eski tarihte ha
zırlanmış olan, hattâ Profesör Hirş'in burada 
bulunduğu tarihte hazırlanmış olan Koopera
tifçilik Kanunu Ticaret Bakanlığında son şekli
ni almıştır. Kooperatifçilik Kurumu ile irtibatı
mız dolayısiyle meselenin son istikametle bir 
kere de orada tetkika tabi tutulmasında fayda 
mülâhaza, ettiğimiz içindir ki, tasarıyı oraya 
sevk etmiş vaziyetteyiz. Yakın zamanda son 
şekli. ic'indc Yüksek Meclise takdim etliğim ka
nunlardan bir tanesi olacaktır. 

ıSayııı Karan ve yine O.H.P. adına konuşan 
Sayın Tiradı, Ziraat Bankası ve Halk Bankası 
imkân!]arının takviyesi lüzum/una işaret, ettiler. 
'Diğer arkadaşlarım da bu nokta üzerinde dur
dukları için (mütalâamı kısaca arz etmek iste
rim. Ziraat Bankası 1964 yılı programında iki 
milyar 775 milyon liralık bir plasmanın tevzii
ni karara bağlamış ve ıKrediler Nâzını Kurulu 
'da bunu bu had içinde tesbit etmiştir. Ziraat 
'Bankasının mütehassısları tarafından yapılan 
tetkiklere igöre zirai kredi ihtiyacı münhasıran 
tarla mahsullerinde 4 milyar lira, civarındadır. 

(Hayvancılık mahsullerinin kredi ihtiyacı 
dikkate alındığı zaman bu rakam 6,5 milyar li
raya varmaktadır. Şu Ibalde biz, üçte bir nis'be-
tincle bir imkâna, sahip bulunmaktayız. Ziraat 
Bankasının malî .bakımdan, daiha doğrusu fi
nansman güçlüğü bakımından karşılaştığı man
zaranın ehemmiyeti buradadır. Müstahsilin bir 
taraftan, sermayeye sahibolamadığı için, namü
tenahi kredi ihtiyacı, bir taraftan zirai istih
sali daha müsait bir istikamete yöneltmek lüzu
mu şüphesiz Ziraat Bankası imkânlarının, bu 
suretle takviyesini lüzumttu kılmaktadır. 

Bu nasıl ve ne suretle sağlanabilecektir? Zira
at Bankasının Devletten, bütçeden gördüğü 

yardım, hepinizin bildiği veçhile, mahdut ve 
•muayyendir. Yine Halk Bankası için de aynı 
şey söylenebilir. Şu halde Ziraat Bankası im
kânlarını diğer bir istikamette aramak korun
duğu karşısındayız. O istikamet te şudur : 

Muhterem, arkadaşlarım, hakikatte 47 mil
yar lira, civarında olan gayrisâfi millî hâsılanın 
20 milyar 'lirasını temin eden ziraatln ve zira-
aitten hâsıl olan tasarrufun diğer bankalara 
doğru kaydığı bir vakıadır. Bu gerçeği, dikkate 
a'lan kanun vâzıı, ziraatten hâsıl olan tasarru
fun tekrar zirai krediye kaymasını temin için 
bir 'tasarı hazırlamış ve bunu kanunlaıstır mis
tir. Kanuni karşılıklar olarak muhtelif banka
lar tarafından Merkez Bankasına yatırılan 
% 20 terin % 20 ,si bu kanun ile tekrar Zira
at Bankasına iade edilebilecektir, Banka Kre
dileri 'Tanzim Komitesi karariy'le. Bu kanun 
şimdiye kadar yürütülmemiş idi. Bakanlıklar-
ara'sı İktisadi Kurul olarak aldığımız bir karar
la, bu kanunun yürütülmesi imkânları derpiş 
edildi ve mesele yakın zamanda iktisadi Kurul
da, Banka Kredileri Tanzim komitesinde görüşüle
cektir. Bunun Ziraat Bankasına sağlıyabileceği 
malî imkânın yüz milyon lira civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. Diğer bir nokta, Ziraat 
Bankasının, 5089 sayılı Kanun hükümlerine gö
re çıkarma, imkânına, sahibölduğu tahviller is
tikametinde temin edilebilecektir. Ziraat [Ban
kasının 'daha müsait faizle tahvil ihracı sure
tiyle yeni bir malî imkâna kavuşturulması hu
susundaki çalışmalarımıza da devam etmekte
yiz. Bütün bunların dışında, arkadaşlarınım 
i fa VI e ettiği temenniye tamamen iştirak ederim. 

Ziraat Bankası uzun vadeli kredi Veren bir 
müessesedir. Ama kaynaklarının % 17,8 den 
ibaret bir kısni'inın kendi meııabiinden kanşılan-
nıası, diğer kısmının daha ziyade reeskont ve 
bilhassa .mevduata dayaıimiş olması, şüphesiz, 
bankacılık tekniği bakımından tecviz edilemi-
yeeek bir keyfiyettir. Bu haklından malî kay
naklarının 3200 sayılı Kanunda öngörül en is
tikamette Hazineden takviyesi lüzumuna ben 
de kaani bulunmaktayım. Yine bu istikamette 

JTalk Bankasının imkânları ve Halk Bankasına 
yeni malî kaynaklar bulunması mesielesi bir 
vakıa olarak karşımızdadır. Türkiye'de esnaf ve 
küçük sanat erbabının bir milyon civarında ol
duğu söylenir. Bundan 715 bini münhasıran 
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Halk Bankasının mahdııdlolan ve 200 milyon ci
varında bulunan malî imkânlarından faydala
nır. Bu sene Halk (Bankasının ek olarak verile- ' 
bileceği inen ahi bu istikamette 8 •milyon civa
rındadır. Bir o kadarı da i lükümet tarafından 
•A'lîD ile yapılan temaslar neticesinde sağlan
mıştır. 

Şüphesiz ki, Halk Bankasının imkânlarını 
yine kanun yolu ile takviye edecek diğer isti
kametlerde bâzı çalışmıalar yapılmasına ihtiyaç 
vardır. (Bu çalışmalar içinde bulunmaktayız. 
Size inşallah .müspet neticeler getirmek tmkâ-
n ına sahibolurum. 

Sayın Şinasi Osma, Dış Ticaret Dairesinde 
vazife alan ticaret ataşeleri ve muavinlerinin 
evsafının nasıl tâyin edildiği hususuna temas 
ettiler. Şunu ifade etmek isterim muhterem ar
kadaşlarım ; Ticaret Bakanlığı Katranıma göre, 
dış ticaret ataşelikleri, ıııüşalvirliıkleri ve yar
dı ınıcıl arı vardır. Bunların dışında bir de kâ
tiplikler kadrosu ihdas edilmiş vaziyettedir. 
Bu konuda muhtelif bakanlıklara .gönderilen ve 
bu arada Bakanlığıma da gelen bir Başvekâlet 
tamimi içinde mesele lisan bilgisi bakımından 
şöyle bir kıstasa tabi tutulmaktadır. îligili me
mur Devlet lisan imtihanını vermişse veya dış 
•memleketlerde talhs.il görmüşse otomatikman li
san bildiği mütalâa edilmektedir. Bunun dışın
da, dalıa ev'velki vazifesi dolayısiyle dış memle
ketlerde iki sene ve daha fazla kalmışsa yine 
otomatikman lisan bildiği mütalâa edilmekte
dir. 

Kâtiplikler için ise, Ticaret Bakanlığı Teş
kilât Kanununa göre, lisan şartı aranmamakta-
dır. îşte arkadaşlarım, benim, son zamanlarda 
14- kişiyi tâyin etmek için, belki bir Bakandan 
da beklenmiyecek uzun bir müddet içinde iki * 
günümü hasretmek suretiyle yaptığım tâyinle
rin dayandığı noktalar bunlardır. 

Şunu da. ifade edeyim, yaptığım tâyinler, 
Başbakanlığın tamimine tamamen uygundur. 
Liyakatleri benden daha evvel çalışmış olan 
muhterem arkadaşlarını zamanında almış ol
duktan sicillere istinadederek tesbit edilmiş
tir. Ve bir de kıdemleri dikkatle alınmıştır. Ya
ni, Türkiye'de bulundukları müddet bakımın
dan, en fazla kalan şüphesiz en ön sırayı almış
tır. Lisan bilgisi hususunda biraz evvel işaret « 
ettiğim esaslar dâhilinde hareket edilmiş sicili 
müsaidolanlarıu tâyini yapılmıştır. Yalnız şu 
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hususu burada ifade etmekte zaruret hissederim, 
muhterem arkadaşlar, o da, dış kollarda teşkilâ
tı olan bakanlıkların bu konuda çok müşkül 
şartlar altında kaldığıdır. Bu noktayı ar
kadaşlarınım huzurunda ifade etmek iste
mezdim, fakat Sayın Şinasi Osma bunu 
buraya getirdikleri için nakletmekte zaruret his
sediyorum, çünkü bu üzüntümü daha evvel de 
söyledim. Bu bakanlıklar dışarıya, gidebilmek 
için birbiri hakkında ihbar yapan teşekküller 
haline gelmişlerdir. Bunları normal istikamete 
götürecek olan bizleriz muhterem arkadaşlar. 
Kğer bir bakanın yaptığı tasarrufu, burada mü
nakaşa etmek suretiyle, bu arkadaşlara zemin 
hazırlarsak bunun sonu hiçbir tarihte gelıniye-
cektir. Ben bunu Sayın Osma'ya samimiyetle 
ifade etmek isterim, takdir kendilerine aidolsun. 

İkinci bir nokta şu muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Osma, Sulhi Arel ismindeki bir zatın dış 
memleketlerde yaptığı suistimale rağmen el'an 
orada tutulduğuna temas ettiler. Bakanlığa gel
diğim zaman ve onu takibeden günlerde arka
daşlarını bana, dış teşkilâtta, Haınbıırg'ta bulu
nan bir zatın merkeze davet edildiğini ifade et
tiler. Meselenin ne olduğunu sordum, anlattılar. 
Ve derhal, o tarihe kadar yapılmamış-idi, müfet
tişimi çağırdım, kendisini bu işle vazifelendir
dim, meseleyi tahkikle vazifelendirdim. Çünkü. 
bu konuda bir dosyanın Dışişleri Bakanlığında 
olduğu belli oldu. Müfettiş bir taraftan bu tah
kikat yapılırken ve bir taraftan da ilgilinin Ba
kanlığa Hamburg Konsoloslıığunca tasdik edil
miş sağlık durumunu gösteren raporlar gönder
diği tesbit edildi. 5434 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesi bu kabil ahvalde on sene veya daha faz
la hizmet görmüş olanlara bir sene ve daha faz
la mezun olarak kalmalarına imkân vermektedir. 
Bunun daha ilerisinde bir istikamet şüphesiz, 
kendisine bu yolda yapılacak davete ve aynı za
manda idari yönden alınacak tedbirlere bağlı 
bulunmaktadır. Bu yoldaki tedbirlere de teves
sül etmiş bulunmaktayız, yani gerekli tasdiki 
yapan konsolosluğun dikkatini çekmek suretiyle. 

Sayın Tahsin Uzun'un temas ettikleri dış tica
ret ve ithalât konusundaki hususlara daha evvel 
temas ettiğim için ilâve bir mütalâa serd etmek
ten sarfınazar ediyorum.. 

Sayın Binay'ın yine sorularının mühim bir kıs
mını daha evvelki ifadelerim içindi; cevaplandır-
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mış bulunuyorum. İcra ve iflâs Kanunu, şüphe
siz ki, bizim de bir an evvel çıkmasını istediğimiz 
kanunlardan bir tanesidir. 

Sayın Muslihittin (i ürer, esnaf kotasının da
ğıtılması hususuna ve su ürünleri meselesine te
mas ettiler. Esnaf kotasının dağıtılması husu
sunda Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları 12 nei Ko
ta Yönetmeliği içerisinde gerekli vazifeyi almış 
ve bu hususta çok daha fazla hassasiyet gösteril
mesi lüzumuna kaani olmuşlar ve gerekli tedbir
leri almaya tevessül etmişlerdir. Hu istikamet
te yapılan çalışmaların daha müsait bir netice 
vereceğinden endişe etmemek iktiza ettiği kanaa-
atiııdeyinı. Aynı şekilde Bakanlığımın ti rol 
ve dinamit avcılığına karşı ne düşündüğünü sor
dular. Biraz evel de arz ettiğim gibi, su ürünle
riyle alâkalı olarak iki kanun hazırlanmıştır, bun
lardan birisi Yüksek Meclisin gündemindedir. 
Birisi de bu yakınlarda gelmek üzeredir. Bunla
rın normal olarak yakın bir zamanda Yüksek Mec
listen çıkacağını kabul etmek lâzımdır. 

1337 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi, 
şüphesiz bugünkü ihtiyaç içinde, dinamitle ve 
tirol ile avcılığa mâni olamamaktadır. Bu vazife 
Sahil Sıhhiye Teşkilâtına verilmiştir. O teşkilâtın 
da bu noktada kifayetli bir çalışma içinde bulun
madığı muhakaktır. Getireceğimiz kanunlar çer
çevesi içinde bu avcılığın daha mazbut şartlar 
içinde tanzimi temin edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar verdi
ğim izahatla suallerin bir kısmını cevaplamış du
rumdayım. Şüphesiz ki, arkadaşlarımın suallerine 
kâfi bilgi veremediğim cihetler olmuştur. Bu nok
talar üzerinde kendileriyle hususi olarak temas 
etmem imkân dâhilinde bulunduğu gibi, yine ken
dilerine yazılı olarak cevap vermek durumunda 
olduğumu da hürmetle bildirmek isterim. Tenkid-
lerinin bize ışık tutan, yol gösteren kıymetli bir 
unsur olduğunu tekrar ifadeyle huzurunuzdan 
hürmetle ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, bâzı 
arkadaşlarımız kısa sual sormak istiyorlar. Evvelâ 
Sayın Bilgin, daha sonra Sayın Diler. 

AHMET BİLGÎN (Kırşehir) — Resmî ve hu
susi sektörün elindeki krom stokları miktarı ne 
kadar ve bunların ihracı için ne gibi bir işlem 
düşünülmektedir? 

TİCARET BAKANI FENNÎ lSLlMYELÎ 
(Balıkesir) — Resmî ve hususi sektör elindeki 
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kromun hususi takas ile, karşılıklı takas ile ihracı 
plân hükümleri içinde men edilmiştir. Serbest 
dolarla ihracına, Sovyet Rusya'nın, damping 
yapmış olması itibariyle Amerika Birleşik Dev
letleri istikametinde imkân temin etmek mümkün 
olamamaktadır. Bu itibarla iki seneden beri krom 
ihracatının gösterdiği arıza, şüphesiz üzerinde 
durmamızı icabettirecek hüviyettedir. Bu sebep
ledir ki, bilhassa Finlandiya, Polonya, Yugoslav
ya ve israil ile yaptığımız anlaşmalar içinde 
korumu üçlü anlaşma hüviyeti içine sokmak te
mayülünü gösterir ve bu noktadaki çalışmaları
mızı da son safhaya kadar getirmiş durumda
yız. Yani kısaca şunu ifade etmek isterim; bu 
söylediğim memleketlere Amerika sürplü maddesi 
ihracedecek, o memleketler bize kendi mamulle
rini ihracedecekler, biz de Amerika'ya krom ih-
racedeceğiz. Böyle bir üçlü solüsyon içindeki son 
çalışmalar nihayete ermek üzeredir. Bir prensip 
noktasında Amerika ile ihtilâf halindeyiz. O pren
sip ihtilâfı halledildiği zaman, arz ettiğimiz mem
leketlerin anlaşmalarına, koyacağımız muayyen 
kontenjanları içinde krom ihracedilmesi imkân 
dâhiline girmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Diler, sualler kısa olacak. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, Sayın 

Bakan, Ziraat Bankasının kredi imkânlarını ge
nişletmek için bâzı tedbirlerden bahsettiler. Ted
birleri hakikaten düşündükleri şekilde iyi ola
caktır. Fakat bugün hali hazırda çiftçiler... 

BAŞKAN — Sual kısmını lütfen. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Çiftçiler âde
ta murabahacıların vasıtası şeklinde kullanılmak
tadır. Çiftçiler bugüne kadar her ne suretle olur
sa olsun borçlu düşmüşlerdir... 

BAŞKAN — Sayın Diler, sual kısmını lütfen. 
Buyurduğunuz izahat tarafı. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Müsaade bu
yurun efendim. Çiftçiler Ziraat Bankasının bor
cunu ödemek için gidip murabahacılardan yüksek 
faizle para almakta, getirip Ziraat Bankasına 
ödemektedirler. Bilâhara Ziraat Bankasından 
tekrar para alıp götürüp murabahacılara ödemek
tedirler. Çiftçi bugün müstahsil olmaktan çık
mış... 

BAŞKAN — Efendim, ne sual sormak isti
yorsanız lütfen onu sorunuz. 

— 780 — 
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NlHAT DİLER (Erzurum) — Başkanım bı

rakmıyorsunuz ki, sual soralım. Bunlar anlatıl
madan sual sorulmaz ki... 

BAŞKAN — O zaman söz alır burada konu
şursunuz. Sualler izahatla olmaz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
NİHAT DİLLER (Erzurum) — İkinci sua

lim... 
BAŞKAN — Evvelâ birincisini halledelim, 

ondan sonra ikincisini sorarsınız. 
TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELÎ 

(Balıkesir) — Efendim Ziraat Bankasının kre
dilerinin bilhassa küçük müstahsil istikametinde 
abonman kredisi mahiyetini aldığı bir vakıadır. 
Meseleyi yalnız müstahsil istikametinde değil, tüc
car istikametinde de tahlil etmekle isabet vardır. 
Bilfarz tüccar zamanın şartları içinde kredi im
kânlarını A. B. O. bankalarından temin edilebi
lir. Ama müstahsil için keyfiyet aynı değildir. 
Bu itibarla müstahsilin bugün verdiği parayı he
men, onu takibeden mevsim başına yeni istihsal 
ihtiyaçları için Ziraat Bankasından alması şüp
hesiz kaçınılmaz bir keyfiyet olarak ortada dur
maktadır. Kaldı kq. Ziraat Bankasının, biraz 
evvel arz ettiğim plasman hacmi içinde müstah
silin bütün ihtiyacını karşılıyaack vüsatte bir 
kredi açamadığı malûm olmakla beraber bu 
kredinin istihsale olduğu kadar istihlâke 
kaydığı da bir gerçektir. Bu itibarla zaman za
man müstahsil bu kabil ödeme güçlüğü ile 
karşıkarşıya kalmaktadır. Yalnız şunu ifa
de etmek isterim ki, Ziraat Bankası bundan 
sonraki tatbikatında aynı krediye doğru 
gitmektedir. Bilhassa kendi salâhiyeti içinde 
umum müdürlük olarak açtığı kredilerde 
'% 20 ye yakın bir kısmını nakidolarak ver
memekte yeni; akar yakıt, gübre istikametine 
kaydırmaktadır. Bundan sonraki zaman zar
fında alacağımız bâzı tedbirlerle, ki, henüz 
tam mânasiyle maddileşmediği için ifade et
mekten kaçınmak Merim, fakat her ikrazattan 
muayyen bir miktar ıkesmek ve bu istikamette 
ayrı bir fon, aynî yardım yapmaya imkân ve
recek bir fon teşkil etmek suretiyle, zanne
diyorum, uzun senelerden beri müstahsil kredi
lerine ânz olmuş olan bu hastalığın gideril
mesi imkân dâhiline girecektir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Diler. İkinci 
sualinizi lütfedin. 
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NİHAT DİLER (Erzurum) — 1961 sene

sinde Amerikalılar hayvan besicilerine kredi 
tahsis etmişler, bilhassa Erzurum VÖ Kars'a. 
Sonradan bunu almış Ticaret Bakanlığı, 7 vi
lâyet arasında taksim etmiştir. Acaba bunun 
sebebi nedir? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELÎ 
(Balıkesir) — Efendim, bilebildiğim kadarı 
şudur; Ziraat Bankasının Amerikalılarla yap
tığı bir anlaşma neticesinde, hatırladığıma göre; 
10 000 000 lira besi hayvancılığına tahsis edil
miştir. Besi hayvancılığının Türkiye'de şeker 
fabrikaları etrafında tekevvün ettiği bir va
kıadır. Bilâhara imzalanan bir protokolle bu
nun şeker fabrikaları çerçevesindeki bankalar 
tarafından 'kullanılması öngörülmüştür. Kaldı 
ki, daha evvel kredileri de, Sayın Diler'in ifade 
ettikleri vilâyetler çerçevesindeki bankalar kul-
lanamamış, âtıl İbir halde duruyordu. Bu iti
barla yerine masruf olan istikamete kaydırıldı. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, zatıâliniz sual 
mi sormak istiyorsunuz? Buyurun. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Ba
kan cevaplandırmadıkları bâzı noktalara bi
lâhara yazılı olarak cevap vereceklerini söyle-
dil'31'. Müsaade ederseniz fazla vaktinizi al
mamak şartiyle birkaç sual sormak istiyorum. 

Son üç yıl içinde gerek fiyatlarda, gerek 
toptan eşya ve ıgeçim endekslerindeki vâki 
yükselişleri; piyasa istikrarsızlıkları üzerinde 
yaptığımız konuşmalara cevaben, 1958 de 
stabilizasyon dolayısiyl-e alman istikrar karar
larını ileri sürerek bu husustaki tenkidleri-
mizi sadece bu noktaya istinadettirmeleri ob -
jelktif bir görüş olur mu? 

2 ncisi, şeker ihracındaki artışı, biraz ev
vel yaptığımız tenkidler muvacehesinde temin 
edilmesi ieabeden artışlara kadar yükselmiş 
bir miktar olarak telâkki ederler mi? 

Üçünücüsü, özel teşebbüs ve Devlet sek
törü bakımından ,fikir olarak birleştiğimizi 
ifade buyurdular. Acaba geçen defa, plân 
tenkidlerinde, iki partinin görüşleri unutula
rak mı bu şekilde söylenmiştir? Teşkilât Ka
nunu getirerek bütün meseleleri halledecekle 
rini söylediler. Meselelerin hallini yalnız Teş
kilât Kanununa bağlamak bir hal çaresi mi
dir? Başka tedbirler düşünülmekte midir. 
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BAŞKAN —• Sayın Dikmen, acaba zatı âli

nizin sorduğu suallere Sayın Bakan bir iki gün 
zarfında resmen cevap verse tatmin eder mi 
sizi? Çünkü bu suallerin cevapları bir saate 
yakın zamanlımızı alacak. Kabule şayan bu
lur musunuz? 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hay hay 
erendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başaran, zatı-
âilıiniz sualinizi sorunuz. 

VELİ BAŞARAN (Afyon Karablsar) — 
Muhterem Başkan, Amerika'dan .soya fasulyesi 
yağı geldiği ımalûımdur. Bunun margarincilerre 
verildiği gibi diğer yağcılara da verildiği bir 
gerçek olduğuna göre, Bakanlık bunun konıtıro-
lüniı tam ınânaslyle yapabiliyor ımıf Yerli yağ 
sanayiini ıkorumak baıkımından, bu yağın mar-
gariincilere ne nisoett'e verildiği tesbit edilmiş 
inidir? Bu birinci sualimi. İkincisi... 

BAŞKAN — Birinci sualinizi cevaplandır
sınlar, ikinci sualinizi biiâhara sorunuz. Buyu
runuz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANİ FENNÎ ÎSLÎMYELİ 
(Devaımla — Bu yağın, ifade edildiği veçhile, 
manrgarincilere ve bu istikamette çalışan yağ-
cıla/ra verildiği -b'iır gerçektir. Tatbikatta bâzı 
aksaklıklar olduğu tesıbit edilmiş bulunduğu 
için imi al ât ve sanayicilerin kapasiteleri dikkate 
alınmış ve son zaımanlardia yapılan tevziler ka
pasite esasına istinadettiril mistir. 

2 neisi, yerli nebati yağları ve zirai mahsul1 

leri himaye bakımından ithal yağlarının % 30 
niısbetinde yerli nebati yağlarla karıştırılması 
'kararlaştırılmış ve bunun dıilkıkatle tatbikine bas
ıl animi ştır. 

BAŞKAN — Buyurun Bayın Başaran. 
LOKMAN BAŞARAN (İsparta.) — Ziraat 

Bankası vasıtasiylc çiftçi % 50 niısbetinde yem 
sanıayiıinden yem akmaya zorlandığı ibilinımekte-
dir. Hepiniz 'bilirisiniz ki, Yem ıSıanayiıinin yemi 
76 - 80 kuruş olduğu halde dışarıda satılan yem 
50 kuruştur. Mıüıstaliıs'ıl'iin 80 kuruş ödemesini 
Ticaret Bakanlığı tasvibediyor mu? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİM YELİ 
(Devamla) — Muhterem Başaran dışarıdaki ye
mim cinsini ısöy tem edikleri için bir fikir ıserd et
mek durumunda değillilm. 
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LOKMAN BAŞARAN (İsparta) — Arpa. 
TİCARET BAKANI FENNÎ İSLtMYELİ 

(Devamla) — Şunu ifade edeyiım halkikatte, üç 
kilo arpanın İkarşılığını bir kilo yem tutar. Bu 
isitilkameıtite bir hesap yaparsanız Yom Sanayii 
mı aımu İlerinin ucuz olduğunu kabul etmek icabc-

BAŞKAN — Sayın Nuımianoğlu. 
ALÎ BARAN NÜMANOÖLU (Nevşehir) 

— Muhterem Bakandan istirhamım, Kayseri, 
Ürgüp ve Avanos'ta zirai müstalısıllaır için ya
pılan evlerin... 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLtMYELİ 
(Devamla.) — .Sayın Başkan, müsaade buyurur
larsa .soruları anladım, derhal cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın, Bakan sualimizi anlamış, 
daha siz bitirmeden ne demek istediğinizi anla
mışlar, müsaade buyururlarsa cevap vereyim, di
yor. 

ALİ BARAN NUMANOĞDU (Devamla) — 
•bitireyim. de öyle cevap versinler. Bunun im al i -
yet esası üzerinden hak sahiplerine ve çiftçilere 
intikali hususunda bir kararları olup olmadığı
nı lütfederlerse memnun olacağım. 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLİMYELİ 
(Devaımla) — Efendim, Ziraat Bankası hükmi 
şahsiyeti sahip bir teşekküldür. ıBu itibarla ta
sarruflarında serbest ir. Ancak bizim banka üze
rinde bir murakabe hakkımız vardır, bunu da 
lüzumunda kullanmaktayız. Şunu ifade edeyim, 
Ziraat Bankası yetkilileriyle yaptığım temasta, 
faiz nisbetimi yüzde üçe indirmeyi ve aynı za
manda kontrol vesaire namı ile alınmış olan 
masnaflaırdıaın ısarfı na»ar etımıeyi kabul etımiş dn-
rnmdadıriar. Benim banlkacılıik tekniği bilgiıme 
göre, bu nisbetteki faiz asgari bir faizdir. Bu 
itibarla muıstahsıla tahsis edlilmiş olan. bu evlerin 
maliyeti yeni hesaptan sonra tenezzül edecektir. 
Ve zannediyorum ki, mesele ıbu liıstiıkaımette bal-
1 edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Sayın Difcmen'in 
sualleri cevapsız kaldı. Bir iki gün zarfında 
yazılı cevaplarınızı verirsiniz. 

Buyurun Sayın Giritlioğhı. 

FAHİR CİİRİTLİOfrLU — (Edirne) — 
Çok kısa bir «nalim olacaktır efendim. Efendim 
müesseselerimiz içlinde son d<erece talkdir etmiiş 
bulunduğuım Halk Bankası ile ilgili kısa bir 
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.sual saracağım. 1964 programının 53 neii say
falında, küçük sanayii ve el sanatlarını geliş
tirmek için, 1964 yıllında Halk Bankasına, kü
çük sanayi ve el sanatlarında fcul'lanılımak üzere 
30 milyon Türk liralık bir kredi ayrılacağına 
dair sarahat vardır, 1964 yılı uygulama progra
mının 53 neii .sayfasında, bütçeyi tetkik ettim; 
bu şekilde milyonların ayrıklığınla dair, belki 
ben yanılıyorum, görememiş olabilirim, bir ka
yıt bulamadım. Bu hususta, elimizdeki plân ve 
prograımı, bil hassa bütçe ile telif edemedim... 

BAŞKAN — Bu konuşmanız sual değiıl, izah 
oluyor Sayın Cliriıtlioğlu. 

TİOARF/T BAKANI FENNÎ ISLÎMYELÎ 
(Devaımla) — 'Efendim, Halk Bankasına, plâ
nın derpiş etliği bu yardımın yapılması, o tarih
te Amerikalılarla Aİİ) yardımlarında tahsis edi
lecek fonla ilgili bulunmakta idi. Müzakereleri
miz neticesinde meselenin sürplü ithalâtı muka
bilinde Merkez Bankasında tekevvün eden alâ
kalı olması ve 1963 yılında da zirai istihsalimi
zin fazla olması sebebiyle, fazla buğday ithal 
etmemiz yüzünden o miktara çıkmadığı anla
şılmaktadır. Biraz evvel işaret ettiğim gibi, 
8 - 10 milyon lira civarında bir A 1 D yardımı 
temin edilebilecektir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; yeterlik 
önergeleri gelmiştir. Ancak, son söz milletveki-
linindir, hükmüne göre, Sayın Çulha'ya söz ve
receğim. Sayın Bakan siz buyurunuz. 

TİCARET BAKANT FENNÎ İSLİMYELİ 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlara hürmet
ler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Daha sonra yeterlik önergesini 
oyunuza sunacağım. 

Buyurun Sayın Turgut Çulha. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlarını, Sayın Başkan, benden evvel konu
şan muhterem grup sözcüleri ve şahısları adına 
konuşan arkadaşlarımız aşağı - yukarı bütün 
noktalara temas etmişlerdir. Sayın Bakanın da 
ifade buyurdukları gibi, kendileri de bu dilek 
ve temennilerin birçoğuna iştirak etmiş durum
dadırlar. Binaenaleyh, bendeniz hazırladığını 
metni okumıyaeağım. Yalnız birkaç noktaya te
mas edeceğim. Bunlardan birisi, kotalar mev
zuudur. Kotaların bugünkü tesbit ve tanzim şek
li birçok dedikodulara, aksaklıklara ve hattâ su i-
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istimal iddialarına sebebolmaktadır. Bunu sual 
şeklinde hazırlamıştım. Kısaca arz edeyim. Hü
kümet ve dolayısiyle Ticaret Vekâleti, kota sis
temini benimsemediğine göre, bu sistemin bu
günkü tanzim şeklinde bir değişiklik yapılacak 
mıdır? Yoksa eskisi gibi devam edilecek midir? 

İkincisi, döviz açığı meselesi. Döviz açığının 
kapatılması mevzuunda Sayın Bakan birkaç nok
taya temas ettiler; meselâ Müşterek Pazar, mil
letlerarası birliklere girmek, ihracatta serbesti
ye geçiş, yani zamanında Türk Standart Ensti
tüsünün standardize ettiği, bâzı malların daha 
kolay ihracı mevzuunda ihracatı kolaylaştırıcı 
tedbirlerin meydana geleceğini söylediler. Bun
lar ancak elimizde ihraç malı bulunduğu müd
detçe muteber olan durumlardır. Yani dış pa
zarlarda mallarımıza sahip bulabileceğiz ve ih
raç yapabileceğiz. Ama yine kendilerinin de ifa
de buyurdukları gibi, nüfus arttıkça ve zaman 
geçtikçe istihlâk artıyor ve ihraç mallarımız do
layısiyle azalıyor ve her sene 300 milyon lira dış 
ticaretimizde döviz açığı artışı meydana geli
yor. 

Bendenizin sormak istediğim husus, şudur : 
İhracatı artırmak için dahilî istihsalin artırıl
ması hususunda Bakanlıkça alınmış tedbirler 
var mıdır1? 

Son olarak arkadaşlarınım hepsinin temas 
ettikleri zirai kredilerin artırılması ve köylü
nün bu zirai kredileri, aldığı kredileri kolay
lıkla ödiyebilmesi ve hattâ ödemesi imkânsız 
bulunanların affı mevzuunda Hükümetçe bir 
kolaylık düşünülmekte midir? Bakanlığın bu 
konuda çalışmaları var mıdır? Bu hususların 
halli yolunda Bakanlığın müspet çalışmasını 
beklemekteyim. Yeni yıl bütçesinin hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır, şa
yet kabul edilmezse cevap verirsiniz, Sayın 
Bakan. 

önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Ticaret Vekâleti bütçesi üzerinde vâki olan 

müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

Talât Oğuz 
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Yüksek Başkanlığa 

Ticaret Bakanlığı üzerinde müzakerelerin 
yeterliğinin oya konmasını saygı ile arz ede
rim. 

Sivas 
Rahmi Çeltekli 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergeleri kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Ticaret Bakanlığı 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

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

12.000 Personel giderleri 18 826 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 403 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 655 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuram giderleı-i 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...' Kabul edilmiştir. 

.16.000 Çeşitli giderler 2 392 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 49 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 42 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti!'. 

Ticaret Bakanlığı bütçesi Meclisimizce kabul 
edilmiştir. Memleket ve Milletimize hayırlı, 
uğurlu olsun. 

C ._. s AĞLIK VE SOSYAL YARDİM BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma 

' Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se-
' natosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları 
\ tezkereleri (M. Meclisi 1/585; C. Senatosu 1/361) 

(S. Sayısı : 603; C. Senatosu S. Sayısı : 345) (1) 

i BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, vaktin 
i eok gecikmiş olmasına rağmen, programın aksa-
| maması için Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
| görüşmelere devam edeceğiz. Muayyen bir za

mana, meselâ saat ikiye kadar devam edersek 
diğer kısmını yarma bırakırız. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Y. T. P. Grııpu adına Sayın Halit Rıza Ünal ? 
(Yok, sesleri) 

M. P. Grupu adına Sayın Kemal Ataman, 
Buyurun, efendim. 

M. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN 
(Konya) —• Muhterem Baykan, muhterem millet
vekilleri; 1964 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım B;; 
kanlığı bütçesinin Yüksek Mecliste müzakere edil
diği şu günde, Millet Partisi adına görüş, tenkid 
ve temennilerimizi arz etmek için huzurunuza 
çılemis bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; mevzuumuz insan sağ
lığı yani anavatanda oturan 30 milyon Türk'ün 
millî sağlığıdır. Bendeniz burada mevzua şu darbı
mesel ile gireceğim. Atalarımız, «Can boğazdan 
gelir» sözünü eok yerinde söylemişlerdir. Zira, 
bu darbımeselin altında çok büyük hakikatler yat
maktadır. Şöyle ki; yiyen insan beslenir, besle-
nen insan sıkhatli olur, sıhhatli insan ise hasta ol
maz. Şu hale göre, bu Bakanlık bütçesinde has
tane, yatak adedi, doktor noksanlığı, personel dar
lığı gibi pek çok hususları seneler itibariyle ra
kamlar mukayesesi cihetine girmekten ziyade bes
lenme üzerinde bir miktar durmak, Bakanlığın 
ve plâncıların dikkatini çekmek isteriz. 

(1) 603 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Zira, yetersiz beslenme yani açlık tarih bo

yunca insanları en geniş çapta zarara uğratan 
gerçek bir sıhhat düşmanı olmuştur. Bu düşman 
çeşitli sağlık bozuklukları ile hastalıklara zemin 
hazırlar ve her hangi bir hastalığa kıyasla daha 
kuvvetten düşürücü ve öldürücü bir faktör ha
lini alır. Besin maddeleri adını verdiğimiz yaşa
mak için gerekli enerjiyi meydana getiren gıda 
maddeleri, yetersiz alındığında, her yaşıyan ki
şinin bildiği mahdut fiziyolojik olay yani açlık 
kendini gösterir. 

İlerlemiş milletler vücudun korunması için 
açlığın bertaraf edilmesini ana problem olarak 
ele almışlardır. Bununla, beslenen mevcudun, 
tok olan insanının her türlü hastalıktan muaf 
olacağını kabul etmişlerdir. 

Buna dayanarak, ezcümle insan sağlığının 
günde 2 800 kaloriye ihtiyacı bulunduğunu ve 
kâhil bir insanın dengeli bir şekilde beslenmesi 
için, hayvansal protein ihtiva eden gıdalardan 
mâdud yılda en az 54 kilogram et yemesi lüzu
munu tesbit etmişlerdir. Buna göre, Amerika'
da bir insan yılda 74, isveç'te 48, Kanada'da 68, 
Finlandiya'da 27, Türkiye ise 14,7 kilogram et 
tüketmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; şu hal gösteriyor ki, 
her şeyden evvel Türkiye'nin beslenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bu önemin Hükümet bünye
sinde en çok Sağlık Bakanlığını harekete geçir
mesi lâzımgelmekte ise de, geçen 15 senelik Sağ
lık Bakanlığı bütçelerinin tetkikinde bu ana dâ
vaya temas edilmediğini, yetersiz beslenmeden 
husule gelen pek çok hastalıkların tedavilerine 
persoııey ihtiyacına, hastanelere ve malzeme ih
tiyaçlarına ve saire direkt olarak değindikleri
ni görmüş bulunuyoruz. Halbuki tıpda bir pren
sip vardır; hastalığı meydana getiren mucip se
bep ortadan kaldırılmayınca hasta tedavi ola
maz. Şu hale göre, Sağlık Bakanlığı, yukarda 
da arz ettiğimiz veçhile 1963 yılı bütçe konuş
malarında Sayın Bakan, yapılan tenkidlere ver
diği cevaplar arasında beslenme mevzuunda şöy
le cevap vermekle yetinmiş ve bu dâvaya gere
ği kadar temas etmemiştir. Sayın Bakan cevabi 
sözlerinde, evvelâ pekçok hastalıkları saymış 
ve bunların bertaraf edilmesindeki kuvvetsizli
ğe sebep gösterdiği âmiller arasında «Milletçe 
beslenmemizin kifayetsizliği» ni belirtmiş ve 
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geçmiştir. Halbuki plân, özel tedbirler arasında 
«Sayfa 273 Birinci Beş Yıllık Plân» beslenme 
mevzuunun bu Bakanlığa aidiyetini yani Sağlık 
Bakanlığının ve diğer ilgili kamu kuruluşları 
ile bu hususta iş birliği sağlanması gerektiğini 
belirtmektedir. 

Bu hal ile Sağlık Bakanlığı; millî beslenme
yi; Tarım Bakanlığı üretecek halk da tüketecek 
diye bu işe el atmaz ve millî beslenmenin oto kon
trolünü vazifesi olduğu halde benimsemez ise, 
sağlık dâvasının normal yürüyeceğine inanmak 
safdillik olur kanaatindeyiz. Yani Sağlık Ba
kanlığı, millî beslenmenin icabettirdiği gıda 
maddelerinin üretilmesi balımda Tarım Bakan
lığı ile, tüketilmesi babında da alâkalı kamu 
kuruluşları ile iş birliği sağlamak suretiyle ko-
ordine bir çalışma metodu takibetmez ve halkı 
husule getiren fertlerin günlük beslenmelerinin 
nasıl olduğunu ve nasıl olması lâzımgeldiğini 
ve devamlı şekilde halkın ırşadedilmesi gibi prob
lemlerden kendini müstağni tutarsa, elbette ki, 
bu milletin mânız kalacağı çeşitli hastalıklar do
layı siyle ne hastane, ne yatak, ne eleman ve ne 
de imkân ve para yeter. Seneler senesi millî 
maluliyet tevali eder, gider. 

Muhterem arkadaşlar; yeri gelmiş iken arz 
edeyim ki, bugün Türkiye'nin karşılaştığı % 2,7 
oranında nüfus artışı dolayısiyle, memlekette bir 
nüfus plânlaması problemi de yetersiz beslenme
den ötürü, meydana çıkmış bulunmaktadır. Bu 
hususu Sayın Bakan geçen sene, «Tutanak sayfa 
390» «Nüfus plânlamasının hayırlı neticelerini 
almak üzere mevzuatımızda bu işe engel olan 
Hıfzıssıhha Kanununun 152 nci ve Türk Ceza 
Kanununun 471 nci maddelerinin tadillerini, 
Sağlık Bakanlığı olarak hazırlamış ve Nüfus 
Plânlama Kanunu adı altında sevk etmiş bulu
nuyoruz. Memnuniyetle öğrendik ki, bu kanun 
Meclis komisyonlarmdadır.» diye ifade etmiştir. 

Yalnız, Bakanın bu sözleri ile öğreniyoruz 
ki, Bakanlık yine tenakuz içindedir. Şöyle ki ; 5 
Yıllık Plân, beslenme ile müterafik nüfus plân
lama problemlerini, diğer alâkalı kamu kuruluş
ları ile iş birliğini sağlıyarak tedbirler alınması
nı emreder. 

Bakanlık ise, Bakanın söylediği 152 ve 471 
nci maddelerin tadili ile meseleyi tek taraflı çöz
mek çabasındadır. 

Hal böyle ise, biz bu problemin memleket 
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bünyesinde netice alacağına inanmamaktayız. 
Van i iyi beslenmiyen bir toplumda hamileliği 
İm tutumla önlemeye çalışmak veya doğuma mâ
ni olmak, aspirin içme kabilinden oyalayıcı ve 
aldatıcı bir tedbir olmaktan daha ileri gidemez. 

En mükemmel şekil, sebebinin ortadan kaldı
rılması ve açlığın önlenmesidir. Bu da ilmin is
tihsal tekniğine tatbiki suretiyle yiyecek mad
desinin bollaştırılması ve ucuzlatılması ile müm
kün olacaktır. Bizim memleketimizde tarım ve 
hayvancılık ile yiyecek maddesinin bol ve kali
teli istihsali, bu işin had safhaya gelişine kadar 
savunulmamış bir konudur. Bugün ise yiyecek 
darlığı ve pahalılığı varlığımızı tehdideden bir 
ejderha haline gelmiş, nüfusumuz kaıbarırken 
istihsal imkânlarımız sırf bilgisizlik ve ihmal yü
zünden daralmış bulunuyor. 

Doğumun kontrolü vo gebeliğin önlenmesi her 
insanı başka bir maksat için başka bir zaviyeden 
alâkadar eden cazip ve aktüel bir konudur. Fa
kat bu teklife nazaran daha zor, yorucu ve zah
metli bir is olan istihsalin artırılması ve her va-
tandaşa yetecek kadar yiyecek temini ile bunun 
dağıtımı realizasyonıı sabır ve inanç istiyen bir 
m emi eket dâ vasıdı r. 

Bu şartlar altında nüfusu artan Türkiye'nin 
nüfus plânlaması probleminin beslenmenin düze
ne sokulması ile halledilebileceğine inanmaktayız. 
Nitekim, dünya açlıktan kurtulma kampanyası, 
bu yolu tutmakta ve insan sağlığı ile nüfus plân
lamasının yiyecekle kontrolünü hedef edinmiş 
bulunmaktadır. Yukarda Meclise gelmiş olduğu
nu arz ettiğim nüfus plânlama kanununun espri
si, ümidedelim ki, beslenmeye dayanmış olsun. 

Muhterem arkadaşlar; bu husustaki kanaati
mizi arz ettikten sonra, nüfus plânlamasının aka
binde ana - çocuk sağlığı probleminin yer alaca
ğı tabiîdir. 

Ana - çocuk bakımı probleminin ele alınmış 
olmasına rağmen hâlen yeter derecede olmadığı
nı müşahede etmekteyiz. Zira Ana - Çocuk Sağ
lık Teşkilâtı ancak muayyen yerlerde kurula
bilmiş ise de matlup kapasitede değildir. Mem
leketimizde çocuk vefiyatı başta gelmekte ve Bir
leşmiş Milletler istatistiklerine göre bu hususta 
dünyada ikinci gelmekteyiz. 

Şu hale göre Ana - Çocuk Sağlık Teşkilatı
nın memleket sathında süratle gelişmesi zaruri 
görülmektedir. 
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Zira sağlam ana ve yarının gürbüz nesli bu 

çalışmalara bağlıdır. 1963 yılı bütçe konuşmala
rında Sayın Bakan; «0 - 6 yaş arası çocuklara 
bakan 8 yuvamız vardır. Bu yıl Konya ve Kü
tahya yuvaları bitmiş ve hizmete açılmıştır, 1963 
yılı programı içerisinde 6 yuvanın yeniden açıl
ması için gerekli tahsisat konmuştur.» demekte 
ve bu yuvaların Erzurum, istanbul, İzmir, Ha
tay Ankara ve İçel'de kurulacağını ilâve etmek
tedir. Şu rakamlara göre memlekette 16 çocuk 
yuvasının neticelenmekte olduğunu görmekteyiz. 
Bu suretle dâva anlaşılmış ve ele alınmıştır. Yal
nız 1964 bütçesinde bu sahaya konulan tahsisat 
var mıdır ve kaç çocuk yuvası inşa edilecektir ve 
nerelerdedir? Sayın Bakan bu hususun da iza
hını lütfederlerse memnun olacağız. 

Muhterem arkadaşlar; eleman kifayetsizliği 
problemine de temas etmek ve büyük bir ıstırabı 
huzurunuzda deşelemek isteriz. 1963 yılı bütçesi 
konuşmalarında Bakan verdiği cevaplar arasın
da şu noktaya değinmiştir. «Ayrıca yine sosyal 
hizmetler cümlesinden olarak 1 200 tıp talebesi
ne burs vermekteyiz.» demektedir. 

Biz buradan şunu çıkarmak istiyoruz. Her se
ne bütçe konuşmalarında parti sözcülerinin ve 
•dolayısi-yle bakanların memleket sağlığında yeteri 
kadar elemanın Devlet hizmetinde bulunduru-
1 anıayışı vo yüzlerle kadronun tovaliyen açık 
görüle gelmesi hususunu yana yakıla anlatmak
tadırlar ve balhıısus 1963 bütçesi konuşmaların
da Sayın Bakan, eleman kifayetsizliğini şöyle 
ifade etmektedir. «Memleket sağlığmdaki aksak
lıkların ciddî sebepleri olduğunu, bu meyanda 
ikinci sebebolarak da yeter sayıda ve matlup ele
mana malik olmamamız» gösterilmektedir. Mem
leket realiteleri karşısında bu çelişmenin izahını 
kâfi görmemekteyiz. Zira; mevcut liselerimizden 
her sene 15 binden fazla genç mezun olmaktadır ve 
bu gençleri üniversitelerimize serbest serbest ala
mamaktayız. Bundan dolayı da giriş imtihanları 
barajı koymaktayız. Bu meyanda mevcut tıp fa-
kültelerinin alabileceği talebe miktarının çok üs-
tündo tıp meslekine müracatları da görmekteyiz. 
Bu izdiham karşısında sanki yokmuş gibi üste
lik bir de burs vermekte ve bu hareketi sosyal 
hizmet saymaktayız. Bursun karşılığı olarak da 
mektebi bitiren hekimin birkaç sene Devlet hiz
metinde çalışıp çekip gittiğini de görmekteyiz. 

I Biz bu çelişmeyi bir türlü kavrıyamıyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım; dikkatinizi istirham 

ediyorum. Hekim olmak istiyen pek çok, ama he
kim olduktan sonra da Devlet Hükümetini be-
nimsiyen hekimlerimiz de o nisbette az. 

Arkadaşlarım; bu vatan bizim ve biz mecbu
ruz tüm beraber ve biz olarak yaşamaya. O hal
de bari burs verdiğimiz hekim namzetlerine as
gari 10 sene pratisyen ve 5 sene de mütahassıs 
hekimlikte çalışmaları mecburiyetini işin başın
da iken neden koymuyoruz da, 14 bin küsur he
kimin mevcüdolduğunu, iki bininin yaşlı, çalış
maz, 3 - 4 bininin dış memleketlerde, bilmem ne 
kadarının serbest ve Devlet hizmetinde ancak 
3 200 hekimin bulunduğunu, bunun da tabiî kâ
fi gelmediğini her defasında üzülerek izaha ça
lışıyoruz. Ve yine neden işin başında iken yani 
tıp fakültelerine talebe alınırken, istikbalde ser
best hekimlik yaptığı takdirde bu serbest hekim
lerin büyük şehirlere kaymalarından evvel mem
leketin boş ve ihtiyaçlı yerlerinde muayyen bir 
müddet serbest hekimlik yapmalarını ve icabe-
derse prim vererek boş yerleri doldurmanın 
ayarlanmasına gitmiyoruz da, bugün tecrübe ma-

hiyetnde olan pilot bölgelerimizde dahi, bu he
kimlere dört bin lira aylık vermek suretiyle ca
zip hale getirmek cihetine gidiyoruz. 

Arkadaşlar; bu bir hürriyeti kısıtlama değil
dir. Zira her vatandaşın 20 - 22 yaşına kadar iki 
sone askerlik yapması, Millî Müdafaanın garan
tiye alınması demek olduğuna ve bu ciheti de ka-
mınlaştırdığımıza göre, millî müdafaa gibi millî 
sağlık mevzuunda da bu kabîl tedbirleri almak 
zaruretinde ve mecburiyetinde olduğumuza kaani 
bulunmaktayız. 

Bunun gibi öğretmen kifayetsizliği dâvası da 
millî bir konudur. Devletin harcamalariyle ayak
ta duran ve. harıl harıl çalışan lise ve fakültele
rimizi bitiren kız ve kadınlarımızın da erkekle
rin askerliğine tekabül edecek şekilde iki sene 
Devletin istediği yerde çalıştırılmaları prensibi
nin de ele alınması bir zarurettir. Bu da bir kı
sıtlama değildir. Zira vatani ve millî vazifelerin 
tam kadrolu elemanlarla yapılabilmesi bu gibi ka
yıtlarla ancak mümkün olur kanaatindeyiz. Aksi 
takdirde para ile elemanların gönlünü yapmak 
mümkün olabilir, kanaati bizim gibi az gelişmiş 
bir millet için hiç de benimsenecek bir hal yolu 
değildir. 
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Muhterem arkadaşlar; bilhassa elemansızlık 

yüzünden sağlığı kemirici hastalıkların plânla
narak devamlı mücadelesi benimsenmiş ve kabul 
edilmiş dâvalardan olduğunu bilmekteyiz. Bu 
plânlı dâvaların dahi sonuelanmamasmm eleman
sızlık yüzünden olduğuna bir delil olmak üzere 
1964 yılı Sağlık Bakanlığına ait Karma Bütçe 
Komisyonu raporundan şu satırları müsaade eder
seniz okumak istiyorum. (Sayfa 480, madde 4) 
«Meselâ sıtmanın yok edilmesi için 5 yıllık pro
gramın tatbiki geçen yıllardaki seviyede yürütül
mektedir. Bununla beraber sürveyans hizmetleri 
için gereken sayı ve vasıfta memur bilhassa he
kim temin edilemediğinden dolayı gayeye ulaşa
mamak tehlikesi belirmiş bulunmaktadır. Sıtma 
eradikasyon çalışmalarının başlamasından evvel 
1946 yılında iki milyon 186 bin, 1956 yılında 
403 bin civarında olan sıtma vakası sayısı 1960 
yılında 3 092 ye kadar düşmüştür. Bununla bera
ber 1960 tan bu yana geçen dört sene zarfında 
sıtma vakalarının yukarıda izah edilen sebepler
den (yani elemansızlıktan) dolayı daha aşağı in
dirmek mümkün olamamış, 1963 yılında 10 aylık 
devrede 1960 daki 3 092 sıtma vakası 3 914 e 
yükselmiştir.» Burada belirtilmek istenilen hu
sus elemansızlığı hedef tutmaktır. «Frengi, ve
rem, trahom, lepra ve saire gibi kemirici hasta
lıkların mücadelesi de bu şartlar altıcıda netice 
alınacağı kanatini silmiş değildir.» 

Muhterem arkadaşlar; sağlık dâvasının ana 
hatlarından birisi de bu sahaya her sene sarf edi
len paradır. Üzülerek şunu itiraf edelim ki, az 
gelişmiş memleketlerin bütçelerinden sağlık dâ
vasına ayrılan para bizim ayırdığımız yaradan 
üstündür. Biz bu sene bütçemizin % 3,4 ünü 
sağlık hizmetlerine veriyorsak da bu nisbetin en 
düşük bir mahiyet arz ettiği de bir hakikattir. 
Şu hal ile yukarıdaki arz ettiğimiz mükellefiyet 
sisteminin ihdası zarureti meydana çıkmaktadır. 

Arkadaşlarım; Devlet millî varlığı tam ayak
ta tutabilecek olan yegâne bir mefhumdur. Dev
let madem ki, mektep ve fakültelerin yükünü ta
şımaktadır, o takdirde yetişenlerin Devlete mü- -
zahir olmaları pek tabiîdir. O halde her şeye kaa-
dir olan Devletin muvaffak olabilmesi için başı 
boş hürriyet sistemini bir tarafa bırakıp emeğinin 
kargılığını alması lüzumunun prensiplerini kur
malıdır. tşte bu prensip ile millî sağlık dâvamı-

— 787 — 



M. Meclisi B : 61 
zın hal yoluna gireceğine inanmış bulunmakta
yız. 

Bu mühim noktayı tebarüz ettirdikten sonra, 
yukarıdan beri arz ettiğimiz ve miidafasını yap
tığımız beslenme, nüfus plânlaması, ana - çocuk 
sağlığı problemleri ve eleman yetersizliği üzerin
de kanatlerimizi arz etmiş bulunuyoruz. Bu pren
siple!' dışındaki ınüteferri, yani hastane, yatak, 
malzeme ve ilâç gibi hıısusata girmek istemiyo
ruz. Zira bu cihetlerin prensipleri ana prensip
lere dayanarak tesbit edilir. Biz şuna kaaniiz ki, 
müzakeresini yapmakta olduğumuz Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tabirinin Millî Sağlık Ba
kanlığı adı altında bir Bakanlığın kurulmasını ve 
benimsiyeceği ana prensipler yoliyle bâzı mükel
lefiyetlerin kabul edilmesi suretiyle millî sağlığın 
radikal bir şekilde ele alınmasında fayda mülâha
za etmekteyiz. Bu suretle de kısa zamanda her 
türlü hastalığın eradikasyonunu sağlamış ve gele
ceğe zinde bir gençliği ve dolayısiylc sıhhatli bir 
millî varlığı temin etmiş olacağımıza inanmakta
yız. 

Muhterem arkadaşlar; 40 seneden beri Cum
huriyet Hükümetleri bünyesinde sağlık dâvasını 
yürütegelen Sağlık Bakanlığının bâzı muvaffaki
yetlerini takdir ediyor, Bakanlığa ve millete 1964 
yılı bütçesinin semereli olmasını temenni ediyo
ruz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet İhsan Kırımlı. 

Buyurun efendim. 
A.P. GRUPU ADİNA AHMET İHSAN 

KIRIMLI (Balıkesir) — Sayın Başkan ve muh
terem arkadaşlarım, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt
çesi hakkındaki görüşlerimizi A.P. Gnıpıı adı
na arzetmek üzere huzurunuza, çıkmış bulunu
yorum. Terıkidlerimiz olumlu, günlük politika
dan uzak, tamamen millî bir anlayış içinde ola
caktır. Gayemiz asil milletimize ve insanlığa 
hizmettir. Çünkü sağlık hizmetlerini hizmetle
rin en ulvisi olarak kalbul ediyoruz. 

Bir memleketin medeni seviyesi o memle
ketin sağlık durumu, sosyal imkânlariyle öl
çülür. Bu anlayıştan uzak bütün gayretler mo
da hevesinden ileri gidemez. Zenginlik refah 
ve saadet ancak sağlık içinde değer kazanır. 
Halk, (herşeyin başı sağlıktır) diyerek, hiz
met verdiği kimselerden ne istediğini, veciz bir 
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şekilde ifade etmiştir. Önümüzde'ki umumi büt
çe bu espiriden mahrumdur. 

Tenkidleıimizi üç bölümde yapacağız. 
1 Bu günkü sağlık ve sosyal yardım duru

mumuz : 
Bakanlık modern sağlık anlayışından uzak 

bir teşkilât kanunu ile çalışmaktadır. 
İstatistik çalışmaları ilmî olmayıp hakikat

lerden uzaktır. Aynı mevzu hakkında muhtelif 
kaynaklardan alınan rakamlar çelişmektedir. 

Plânda ve muhtelif raporlarda koruyucu ta
babete öncelik verildiği iddia edildiği halde, 
Bakanlığın bu pirensibe adapte olabildiğine dair 
bir işaret yoktur. 

Bugün Garp memleketlerinde demonstra-
tif olarak bile görülmeyen sâri hastalıklar mem
leketimizde korkunç derecededir. 

Bu ^ün tedavi ettiği Tifo vak'asını bildiren 
hekim pek azdır. Çünkü, çoğu ayaktan evde te
davi edilmektedir. Hastahaneye yatabilenler ağır 
vak'alardır. İstatistiklere de geçen bunlardır. 
Bu duruma göre, gecen yıl tesbit edilebilen. 
4818 Tifo vakası ve 158 Ölüm büyükrakamdır. 

Difteri, Kızamık, Boğmaca, Polio, Tetenoz 
gibi çocuk hastalıkları, cüzam, Trahom vakala
rı aynı durumdadır. 

Aşı tatbikatı gayriciddi ve kifayetsizdir. 
Sıtma vak'alarının tekrar artması üzüntü 

yaratmaktadır. 
Dış memleketlerde, daha da fazla eksejare 

edilen, memleketimizin bu görünüşü, Turizm ka
pılarına konulan kilitlerden birini teşkil et
mektedir. 

Son yıllardaki veremle mücadele ümit ve
ricidir. Fakat, henüz neticeye tesir edecek du
rumda değildir. 750 bin veremlinin bulunma
sı da bunun en acı delilidir. Bu mücadelede bir
çok faktörlerin rol oynadığını kabul ediyoruz. 

Salgın hastalıklarda büyük tesiri olan çev
re sağlığı ile ilgilenen mesul makamı ve öğ
retim yapan kişileri görmek pek güçtür. Çün
kü Koruyucu tabafbet kadroları alabildiğine 
boş ve sahipsizdir. 

Hükümet tabipleri öylesine formaliteye 
boğulmuştur ki, şikâyet etmeye bile vakitleri 
yoktur. 

Çevresinde, koruyucu hekimlik, bakım ve 
öğretimle görevli Ana Çocuk Sağlığı teşkilâtı
nın genişletilmesinin sadece pilot bölgeye inhi-
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sar ettirilmesi büyük hatadır. Kadrosuz ve teş
vikten uzak hâlâ teşkilât kanunu bulunmayan hiz
meti ,köye, köylünün ayağına götüren, bütün me
deni memleketlerde önem kadanan bu konuya cid
dî eğilim yoktur. Bebek ölümü % 0,4 166, Düşük
lerden mütevellit ölüm % 0,4 Genel ölüm nisbe-
tinin % 80 ni dört yaşından küçük çocuk
lar teşkil eden, yine Ankara gi'bd merkezde do
ğumların % 30 u düşük, düşüklerden kısırlaş
ma nisbeti % 27 ve nihayet Anne ölüm nis'bcti 
% 5,7 olan bir memlekette Ana Oocuk sağlığı 
konusu önem kazanmaz da acaba ne kazanır?. 
İstemeyerek akla şu geliyor, acaba nüfus ayar
laması bu yolla mı yapılıyor? 

613 Hekim kadrosu mün'haklir. 64 ilçemizde 
hiç Hekim yoktur. Böylece 2 milyonun üstün
de vatandaş kütlesi sağlık hizmetlerinden uzak
ta ve mahrumdur. 

Bakanlık emrindeki yataklara göre 751 ki
şiye, diğer bütün hastahaneler katıldığı tak
tirde 542 kişiye bir yatak düşmektedir. Onun 
içindir ki, birçok yerlerde bir yatakta iki ki
şinin yattığı bir vakıadır. 

Birkaç müessese müstesna, ha&tahaneleri-
miz temizlik ve 'bakım yönünden asla tatmin 
edici değildir. İlmî çalışmaktan uzaktır. Po
liklinik çalışmaları komik denecek durumda
dır. Hastahaneler arası ilmî çalışma seviyesi çok 
farklıdır. Bu arada birçok hekimler ittiham 
altındadır. 

Halen 13 yatağa bir yardımcı personel düş
mektedir. 24 saat çalışan bir sağlık müessese
sinde, hakikat halde bu, 39 yatağa bir tane 
düşüyor demektir. Böyle bir duralımla hasta 
bakımından bahsedilebilir rai?. 

29 milyonun sağlık hizmetlerindeki bu 
kadroyu ilmî ölçüler içinde düşündüğümüz 
takdirde korkmamak, dehşete düşmemek elde 
değildir. İnanmak lâzımdır ki, Türk milletini 
Allah korumaktadır. 

Tabip odaları fonksiyonunu kaybetmiş sem
bolik müesseseler haline gelmiştir. 

Sağlık müesseselerindeki malzemenin standart 
olmayışı, tamirhanelerin bulunmayışı, milyon
lar değerindeki cihazların yatmasına, halk ara
sında haklı haksız birçok dedikoduların ya
pılmasına sebebolmaktadır. 

224 numaralı Kanun bir deyimle sağlık 
hizmetlerinin millileştirilmesi, tam mânasiyl'3 
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hizmeti vatandaşın ayağına, vatanın her kö
şesine götürülmesidir. Güç olmakla beraber 
tatbik edilebildiğine birçok meseleleri halle
debileceği kanaatindeyiz. 

Bu vesile ile herkes bir şey öğrendi ki, sağ
lık personeline emsaline tanınan haklar tanın
dığı takdirde, Türkiye'de her şartta her yer 
için sağlık personeli bulmak kabildir. 

Şayanı şükran olan şudur k i ; sağlık perso
neli en ufağından en büyüğüne kadar, bu at
mosfer içinde yılmadan (gayret sarf etmekte, 
memleketsever tıbbiyeli ruhunu ayakta tutmak
tadırlar. Bu insan feragatinin çoktan üstüne 
çıkmış Türk sağlık personeli, her sağlık sava
şında insanlığa yeni yeni fazilet örnekleri 
vermektedir. Dünyanın hiçbir yerindeki şart
larla mukayese imkânı olmıyan Türk sağlık 
personeli hizmetleriyle ne kadar gurur duysa
la r haklıdırlar. Bu kürsüden kendilerini tak
dirle anarız. (Alkışlar.) 

İlâç mevzuu ticari zihniyetin büyük tesiri 
altındadır. 

Sosyal hizmetler çok kifayetsizdir. Bu 
hususdaki kânun hâlâ Meclise gelmemiştir. 
Bilhassa büyük şehirlerin çehresini değiştiren 
başıboş bakımsız çocuklar sakatlar, dilenci
ler yürekler acısı bir haldedir. 

Bütçenin plânla mukayesesi ve tetkiki : _ 
Evvelâ plâna göre 1963 de nelerin yapıl

ması ve 1964 de nelerin gelmesi lâzımdı, onu 
tesbit edelim. 

Dünyada plân tatbikatına daima bir ha
zırlık devresinden sonra geçilmiştir. Bizde 
de 1962 bütçesinin bu espiriyi taşıdığı söy
lenmiş fakat öyle geçmemiştir. 

1963 yılı içinde Beş Yıllık Plâna göre 
300 sağlık ocağı, yıllık programda ise 200 
civarında yapılabileceği gösterildiği halde, 
ancak 18 sağlık ocağı 40 sağlık evi bitirilelbilmiş-
tir. 

1964 de 224 numaralı Kanunun tatbik edil
mesi lâzımgelen vilâyetlerden Kars, Ağrı, Van, 
Bitlis, Hakkâri, Etimesut ilçesinde ceman 151 
sağlık ocağına başlanmış, Erzurum ve Erzin
can illerine el değmemiştir. 

1963 yılı içinde Beş Yıllık Plâna göre 50 
sağlık merkezi kurulması lâzımken yıllık prog
ramda 30 na indirilmiştir, 
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1963 deki yatak adedi, 300 noksanla takibet-

mektecl'iı4. 
1963 de iki depo ve tamirhane yapılması lâ

zımken yalnız istanbul'da başlanmıştır. 
Personel durumuna gelince : Hekim mev

cudu kâfi olmasına rağmen hizmete sokabil
me imkânları kurulamamıştır. 

Yardımcı personel eksiğini giderine çalış
maları plânla orantılı değildir. 

Halen mevcut 34 500 yatağımızın icahettir-
diği 6 900 yardımcı personele karşılık 2 700 
yardımcı personelimiz vardır. 

1963 de kurulması lâzım sağlık evleri, 
sağlık ocakları ve sağlık merkezlerine göre ebe
ler dâhil 2 250 yardımcı personele ihtiyaç 
vardır. Böylece, şimdiden yardımıcı personel 
açığımız plâna göre 6 450 dir. 5 yıl. sonun
da 19 250 olacaktır. 

196»3 yılında Sağlık ve »Sosyal Yardım Ba
kanlığı okullarından 524 öğrenci mezun olmuş 
1 125 kişi halen stajda imiş, okullara da 
2 109 yeni talebe alınmış. 

Bu tutum içinde, 1964 yılı ihtiyaçları kar
şılanamadığı gibi beş yıl sonunda 9 078 yar
dımcı personel açığı olacaktır. 

1963 yılı için 5 Yıllık Plânda yatırımlara 
200.5 milyon lira gösterildiği halde .118,5 mil
yon lira verilmiştir. 1964 de 230 milyon lira 
gösterildiği halde 148 milyon lira verilmiştir. 
Böylece yatırımlar iki sene içinde 163,5 milyon 
lira eksiği ile getirilmiş olup 1964 de, 1963 
de tamamlanması lâzımge'len işler bite tanıam-
lananııyacaktıi'. 

Bütçe 5 Yıllık Plânla mukayese edildiğin
de, 1963 yılı cari hesapları 48 milyon, 1964 
yılı ise 208 milyon lira noksaniyle bağlandığı 
görülmektedir. 

Bu duruma göre, anlaşılıyor ki, 1964 yılı 
bütçesi tamamlayıcı olmaktan ziyade daha, da 
kısır bir anlayışla hazırlanmıştır. 

Medeni memleketlere kıyasla çok mütevazı 
hazırlanmış 15 yıllık sağlık plânı henüz ilk 
senesinde i% 60 noksaniyle yürürse, 30 senede 
uygulaııaımyacak demektir. Halbuki biz, va
tandaşın ekonomik ve sosyal hayatına doğ
rudan doğruya tesir eden sağlık plânının 15 
yıllık süresini bil? uzun buluyor, memleke
tin bir köşesinde sağlık personeli ve vatan
daş bâzı imkânlardan faydalanırken diğer 
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köşesinde'kilerin 16 yıl beklemesini sosyal ada
letle bağdagtıramiyorduk. Devlet hizmetine 
malı ve caniyle müsavi şartlar altında işti
rak eden vatandaş bu sürenin 30 yılın üstüm; 
çıiktığını görünce acaba ne düşünecektir'? 

Ümit bağlanan plân fikri tatbikatta henüz 
birinci yılında, hedeflerden çok uzaklarda 
kalmıştır, 

dönül isterdi ki, 'bu nnillî dâvanın ta/hakkıı-
kıı için bütçe yapıcıları daha ciddî eğilsinler, 
dünya bütçelerinde sağlığın yerini birazcık tet
kik etsinler, medeni anlayış içinde vatandaşa 
her şeyden evvel muhtaeoldıığıı .sağlık temina
tını getirsinler. 

Büyük Meclise, aziz milletimize yaraşır me
deni anlayışta bir sağlık bütçesinin gelebilme
si için, bütçe yapıcılarının insaf öncülerini 
değiştirmeleri, daha doğrusu bıı millete biraz
cık acımaları icabet inektedir. 

III • Tedbirler : 
Modern anlayış içinde gelecek yılları da 

eevaplandırabilecek teşkilât kanunu-süratle ge
tirilmelidir. 

Bakanlığın ana prensibi; öncelik verilen ko
ruyucu hekimlikte1 224 numaralı Kanunu tatbik 
edereken, tedavi edici hekimlikte, sigorta sis
temini süratle ihya etmek olmalıdır. Bu pren
sip kısa zamanda tatbikatta görülür hale gelme
lidir. 

Sağlık sigortasının tatbikat güçlüğü öne sü
rülerek, karşı fikirde olmak kolay bir yoldur. 
Hakiki başarı zorlukları yenerek ulaşılan he
deflerdir. Sistemli ve ısrarlı çalışıldığı takdir
de, biz sağlık sigortası tatbikatının başarılabile
ceğine inanıyoruz. Şöyle ki: tik hamlede kade
meli olabilir. Devlet memurları işveren, tüccar, 
esnaf, vergi mükellefiyetindeki ve kredi alan 
çiftçi sıra ile dâhil edilebilir. Birçok ziraat işçi
si senenin muayyen aylarında muhtelif işyerle
rinde çalışmakta ve kendisinden sağlık sigortası 
primi kesilmektedir. Buna karşılık hakkını 
çok zaman kullanamamaktadır. 

Sigorta, ile uzaktan .ve yakından alâkası ol
muş vatandaş sağlığını teminat altına alabilmek 
için sigorta sistemine psikolojikman hazırdır. 
Bu bakımdan birçok gruplar sigortalanma arzu
su içindedir. 

Bu tatbikatla, Sağlık bütçesinin % 60 nidan 
fazlasını sigorta primlerinden karşılamak kabil 
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olacaktır. Böylece Devlet yardımı koruyucu ta
babete, fakir vatandaşın tedavi ve bakımına 
daha geniş bir şekilde inikas edecektir. Aksi 
takdirde Sosyalizasyon Kanununun vatan sathı
na tatbiki bir ömre sığmıyacak, hayal olacaktır. 

Aşı tatbikatı daha ciddî, daha mecburi kayıt
larla, daha ilmî şekilde takip ve kontrol edilme
lidir. 

Hastane talimatnameleri yeni baştan ele alnı
ma].i, ilmî teftiş müessesesi mutlaka kurulmalı, 
hastane idareciliği klinik şeflerinden hattâ he
kimden alınmalı, sosyal işler memuru ihdas edil
meli, hastane hekimi ve hasta münasebetleri aci
len tesbit edilmeli, temizlik ve bakım üzerinde 
titizlikle durulmalıdır. 

Hastaneler arasındaki ilmî seviye farkını as
gariye indirmek için; hastaneler arası misafir 
hekimlikler, kurslar, seminerler, yeni gelişme
leri takdim edecek, haftalık, aylık ilmî toplan
tılar ihdas edilmeli ve bunlar ciddî bir şekilde 
takibedilmelidir. 

Hastanelerde bozuk olduğu iddia edilen bü
tün âletler tadatdedilip elden geçirilmeli, özel 
ihtisas dışındaki malzeme standart hale getiril
melidir. 

Âcil vakalar dışında poliklinik çalışmaları 
hudutlu olmalıdır. Bir hastane veya dispanse
rin baktığı hasta adedi değil, iyi ettiği hasta 
adedi mühimdir. 

Döner sermaye ve hastanelere yardım ku
rumları teşvik edilmelidir. 

Plâna göre mevcut fakülteler ve hekim adedi 
kâfidir. Bu hususda yeni yatırımlara asla lü
zum yoktur. Meselenin ince noktası; hekimi. 
hekim olarak çalıştırabilecek asgari yaşama şart-
liirmı verebilmektedir, tyi yaşama şartları için
de olan pek mahdut hekim zümresi ölçü olmama
lıdır, en uzun ve en yorucu tahsili yapan, 24 sa
at içinde her an vazifeli olan, hastalıklara karşı 
hiçbir .teminatı buhınmıyan hekimlerin c/r 70 i 
asgari geçim şartları altındadır. İstatistiklere 
göre, mühendislerin % 95 i, hukukçuların 
% 85 i iyi geçim şartları içindedir. Bu denge 
adil bir şekilde kurulmadığı takdirde sağlığımı
zı koruyacak eleman bulunmnıyacaktır. 

Yardımcı sağlık personeli ihtiyacını telâfi 
için 40 yatağın üstünde her sağlık müessesesine 
yardımcı hemşire okulları açılmalı, her yıl okul
lara 5 135 öğrenci alınmalıdır. Bunların hasta
ne hizmetlerine de büyük faydaları olacağı mu-

24 . 2 . 1964 O : 3 
hakkaktir. Çok perişan durumda olan sıtma 
sağlık koruyucusu memurlarının durumu mutla
ka, acilen ele alınıp kendileri tatmin edilmelidir. 

înternlik müessesesi kurulmalıdır, 
Sağlık personeline sosyal sigorta yapılmalı

dır, 
Ana • çocuk sağlığı ve sâri hastalıklar, (Ve

rem, sıtma, cüzzam, trahom gibi) ekipleri ara
sında koordinasyon ve kooprasyon temin edil
melidir. 

Tabip Odaları Kanunu yeni başdan ele alı
narak hekime ilmî ve sosyal imkânlar sağlar ve 
onun haklarını korur hale getirilmelidir. 

Hususi sağlık müesseseleri maddi ve mânevi 
teşvik edilmelidir. 

Memleketimizde pek iptidai durumda olan 
hidroloji mevzuu ele alınmalıdır. 

İlâçların küçük, lüks ambalajlarından vaz
geçilip, hekim reçetesine ve ihtiyaca göre ecza
nelerde tertiplenmesi istenmelidir. 

Muayyen müddet içinde iptidai maddeleri 
yapmak şartiyle kurulmuş müesseselerden taah
hütlerini yerine getirmeleri istenmelidir. 

Sosyal hizmetleri düzenliyecek kanun Yüksek 
Meclise getirilmeli, hamiyetli vatandaşların yar
dımları teinin edilmelidir. O r i zekâlılar için 
Bakırköy'de yapılmakta olan tesisler süratle bi
tirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ve
rirken insan sağlığını korumakla, insanlığa en 
büyük hizmeti yapan bütün meslektaşlarımı say
gı ile selâmlarım. 

Hürmetlerimle1. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — V. K. M. P. (Jrııpıı adına Sa
yın Veli Başaran. 

Buyurunuz efendim. 
C K. M. P. OPıUPU ADINA VELİ BAŞA-

KAN CAfyon Karahisar) — Sayın Başkan. 
muhterem milletvekilleri; Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının güzide mensupları, Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi (rrııpu adına Sağlık 
Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sağlık davasın
daki görüşlerimizi dile getirmeye çalışacağım. 

însan sağlığının korunması ve marazdan kur
tarılması ile millî bünyenin iş ve moral gücünde 
müspet netice alınması her medeni millet için 
önemli bir konudur. Bu sebepledir ki millet
lerin medeni sermayesi arttırkça sağlık hizmetle
rinin mükemmel hale getirilmiş olduğunu gör» 
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inekteyiz. Halkın sağlığında hizmetin iki yönü 
vardır; birincisi insanın hastalığa yakalanması
na mâni olmak, ki buna koruyucu tababet diyo
ruz, ikincisi de hastalığa yakalanmış olan insa
nı ondan kurtarmak, ki buna da tedavi edici ta
babet diyoruz. Bütün medeni âlem bu iki hiz
metten birincisini, yani koruyucu tababeti ön 
plâna almış bunun için pek geniş teşkilât kur
muştur. 

Halbuki bizim sağlık teşkilâtımızda tedavi 
"edici hekimlik ön i)lâna alınmış, koruyucu taba
bet ikinci derecede kalmıştır. Bunun fakir bir 
milletin muzdarip vatandaşının ıstırabını din
dirmek pahasına yayılmış bir hizmet olarak ka
bul eder isek neden bu yola gidilmiş olduğunu 
anlarız-. Fakat bundan sonraki senelerde bir dö
nüm noktasında bulunduğumuza kaaniiz. Çün
kü bir taraftan Sosyal sigorta kanunları ile git
tikçe genişliyecek olan sigortalı ve bunların aile 
efradının bakımları, tedavi edici hekimlik görev
lerinin bundan evvelki senelerde olduğu gibi, 
Sağlık Bakanlığının üzerinde aynı ehemmiyette 
duracağı konu olmaktan çıkacaktır. Bu sebeple 
biz diyoruz ki, memleketin müstakbel inkişafın
da görülecek bu değişikliğe ait plân ve tasavvur
ları şimdiden Bakanlığın iştigal mevzuu olmalı
dır. Zira bundan sonra Bakanlığa koruyucu ta
babet hizmetlerinde birinci derecede rol oyna
mak ödevi verilecektir. Şimdiden onun hazırlığı 
personel yetiştirme imkânları senelere göre» ayar
lanmalar yapılmalıdır. . Buna ait hazırlıkların 
1964 bütçesinde görülmemesini bir noksanlık ola
rak işaret etmek isteriz. Diğer taraftan umumi
yetle Sağlık Bakanlığı bütçesinde 1963 yılında 
sağlık hizmetleri için verilmiş olan ödeneklerin 
hizmetin görülmesine kâfi gelmediği anlaşıldığı 
halde bu sene bütçesinde yapılan kısıntılar bir
çok hizmetin aksamasına sebebolacağı kanısında
yız. Meselâ plân gereğince Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının yatının bütçesi 191 milyon 
600 bin lira olması gerekirken, 147 milyon 989 
bin lira olarak gelmiştir. Bundan, aksıyacak 
hizmetlerin ileri senelerde de devamı halinde 
5 senelik plân tatbikatında bir hayli mühim nok
sanlık teşkil edeceğine inanıyoruz. 

Bunun ehemmiyetine işaret etmek için bir 
iki nisbeti zikretmek kâfi gelecektir. Diğer dev
letlerde Hükümet bütçelerinin meselâ, Seylân'da 
% 15.4 ü, Şili'de % 17,2 si sağlık hizmetlerine 
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verilirken bizde % 3,4 ü sağlık hizmetlerine ve
rilmiştir ki, bunun ne kadar az olduğu açıkça 
görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sağlık Bakanlığında 
sağlık hizmetlerinde çalışacak personelin yetiş
mesinde gösterilen çalışmaları takdirle karşıla
maktayız. Fakat bugünkü hızla oradaki noksan
lıkların çabuk telâfi edileceğini sanmıyoruz. 

Sosyalleştirme programına gelince, Muş ilin
de yapılan çalışmaların plândaki hedefine ula
şamamış olmasına rağmen iyi neticeler vermekte 
olduğunu öğrenmekle memnun olmaktayız. 

Sıtma, eradi'kasyon programlarının gayeye 
ulaşması hususunda yokluğu hissedilen persone
lin temini ve kadro verilmesini lüzumlu görmek
teyiz. Bunu ihmal ile çalışmaların aksaması 
halinden yeniden sıtma salgınlarına şahidoluiiur 
ise bunun mesuliyetini kim taşıyacaktır? Sıtma 
mücadelesinde belediyelerle teşkilât arasındaki 
ahenksizliklerin giderilmesinin şart olduğuna 
inanıyoruz. Teşkilâtın vazifesi değil deyip be
lediye sınırları içine girmemesi mücadelede en 
büyük aksaklığı teşkil etmektedir. Bu hususta 
Bakanlığın radikal tedbirler almasını beklemek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizin en 
önemli sağlik dâvasından birini de verimli has
talar teşkil etmektedir. Yapılan incelemelere 
göre yurdumuzda tesbit ve tedavisi gereken 
700 000 kadar verem vakası vardır. Tedaviye 
alındıkları zaman en uzun süre yatak işgal eden 
ve pahalı bir tedaviyi icabettiren bu hastalıkla 
koruyucu tedbirlerin, alınması ile mücadele et
mek başta gelmektedir. Sağlık Bakanlığının 
veremle savaşı üzerine olan ilgili umum müdür
lüğünün çalışmalarını takdirle karşılamaktayız. 

Bütün yurt sathında derneklerle el ele vere
rek BC(1 tatbikatını mükemmel bir şekilde 
yürütmesi ve Dünya Sağlık Teşkilâtı raporların
da memleketimizin en ileri seviyede gösterilmesi 
bizleri memnun bırakmaktadır. Fakat verem sa
vaş hizmetlerinin bu müspet faaliyetlerinin hı
zını kesmesinden korktuğumuz bir bütçe kısın
tısı bizi üzmekte idi. Karma Bütçe Komisyo
nunda bu. kısıntının kaldırılmış olması muvaffa
kiyetle gitmekte olan çalışmaların hızını artıra
cağına inanarak bu dâvaya hizmet edenlere 
şükran borcumuzu ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; sağlık meselelerimizin 
hallinde personel ve başta da hekim gelmektedir, 
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Her bir hekimin yetişmesi Devlete ne kadar pa
halıya malolduğu bir gerçektir. Bunca fedakâr
lığa rağmen hekimlerden tam olarak faydalan
mak mümkün olmamaktadır. Dışarıya giden, 
orada çalışma imkânları bulanların mevcut mev
zuatımızdaki ufak değişikliklerle yurttan çıkma
larını imkân dâhiline sokmamız mümkündür. 
îşçi ücret kadrosuyla çalışan mühendisler gibi 
bir usul ile sağlık hizmetinde çalışan doktoru da 
tatmin etmeliyiz. Bu yolda müspet bir adım 
olacağına inandığımız «Ful Taym» çalışma sis
temi hakkında hazırlanan tasarı yeni Hükümet 
tarafından da benimsenmekte ise biran evvel 
çıkmasının teminine çalışılmalıdır. Bu tip ça
lışmanın uygulanması imkân dâhiline girmesin
den sonra hekim hasta ve hekimle Bakanlık ara
sındaki münasebetlerin daha normal bir yola 
gireceğine inanıyoruz. Sağlık hizmetleri bu şe
kilde görülmeye başladıktan sonra sosyalizasyon 
çalışmalarına da zemin hazırlanmış olacaktır. 
Hastanelerimizin bugünkü durumundaki ' kifa
yetsizlik sosyal sigortaların faaliyete geçmesi ile 
ne dereceye kadar giderilebilecektir. Bugün 542 
kişiye bir yatak düşmektedir. Devlet eli ile bun
ların süratle çoğaltılmasının mümkün olamıya-
cağı düşünülerek, hususi teşebbüsün açacağı 
hastaneler teşvik edilmelidir. Buralarda tedavi 
görecek olan paralı vatandaşlar halen işgal et
mekte oldukları Devlet hastanelerindeki yatak
ları, himayeye muhtaç vatandaşlara bırakmış 
olacaklardır. 

Sağlık ve Sosj^al Yardım Bakanlığının diğer 
hizmet sahalarına gelince; Bakanlığın sosyal hiz
metler bölümünde yaptığı yardımların en mü
essir şekilde düzene sokulmasını istemekteyiz. 
Bunun bir plân dâhilinde verimli sağlık ve sos
yal işlere yaptırılması ile milletçe çok şeyler 
kazanacağımıza inanmaktayız. 

Bakanlık bir de ilâç mevzuu ile ilgilenmek
tedir. Bu işte gözümüze çarpan aksaklıkların en 
kısa zamanda giderilmesini istemekteyiz. îlâç 
mevzuundaki aksaklıklardan birincisi, Yabancı 
sermayeyi teşvik Kanunundan istifade ederek 
memleketimizde ilâç ham maddesini yapmakla 
görevli olan ilâç fabrikalarının gayelerinden 
uzaklaşmış olduklarıdır. 

Şöyle ki: Bunlar ilâç hammaddesi yapmak hu
susunda hiçbir faaliyet göstermez iken bir lâbora-
tuvarda yapılacak asprinden, ampulüne kadar 

24 . 2 . 1964 O : 3 
ilâçları hariçten getirip buradan ambalaj yap 
mak suretiyle geçinmektedirler. Bu faaliyetler 
bir taraftan yerli ilâç sanayiinin inkişafına engel 
olmakta, diğer taraftan da döviz ziyama sebebol-
maktadır. 

Ayrıca dışarıdan mamul ilâç getirilmemesi se
bebiyle bu firmaların rakipsiz çalışmaları temin 
edilmiştir. Böylece hammaddesini dışardan getir
diği yeni ilâçlar için yüksek fiyat müsaadesi ala
bilmektedir. Vekâletçe ithaline müsaade edilmi-
yen ilâçların ecnebi sermaye ile kurulmuş fabri
kalara çok pahalıya sattığı hepimizin bildiği bir 
hakikattir. Müsade edilenlerin ise; esas fiyatların
dan % 70 noksan satıldığını bir gerçek olarak 
görmekteyiz. Bakanlığın bu ilâç meselesi üzerin
de ciddiyetle durarak yabancı sermayenin yatı
rımlarını ilâç hammaddesi istikametinde kullan
dırılmalarını temenni ederiz. 

Muhterem miletvekilleri; bugün vatandaş sağ
lığının korunması, hepimizin müşterek arzusudur. 
Tababet ve Şuabatı Kanununun kifayetsizliği yü
zünden birçok vakaların çıkmasını görmekteyiz. 
Diplomasız hekimler, diplomasız seyyar dişçiler 
v. s. gibi, işte Bakanlığın bu kanunları bir an ev
vel ele alarak, bugünkü cemiyet bünyesine uygun 
hale getirmesini yarının Türkiye'sinde sağlık ba
kımından büyük faydalar sağlıyacağma inanıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Türkiye'nin bir
çok büyük şehirlerinde hastanelerin yolunun bâ
zı doktorların muayenehanesinden geçtiği bir ha
kikattir. Birçok fakir hastaların bugünden kendi 
mukadderatına boyun eğmesinin ve Allah'tan ge
lecek emri beklemesinin sizler için ne kadar hü
zün verici olduğunu idrak ederek Bakanlığın bu 
mevzuda daha hassas olmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, büyük şehirlerde gece 
âcil hastalık vakalarında doktor bulmak güçlüğü
nün ıstırabını çeken vatandaşın şikâyetlerinden 
her halde Bakanlık haberdardır. Hal böyle iken 
hiçbir tedbir alınmamasını üzüntü ile karşıla
maktayız. Eczaneler gibi, şehirlerde doktorların 
nöbet tutması birçok vatandaşı ölüm kucağına at
maktan kurtaracaktır, Bakanlığın bu mevzuda da 
yakın alâkasını beklemekteyiz. 

Hastanın en yakını hemşirelerdir. Hal böyle 
iken hayatlarını mevcut hastaya şifa ümit ve ha
yat ışığı vermek için harcıyan bu kadronun du
rumu Bakanlık tarafından iyi bir şekilde ele alın-
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mamıştır. Çünkü, maddi durumları ele alınmadı
ğı için, birçoklarının mesleklerini terk ettikleri 
bir gerçektir. Bu bakımdan Bakanlığın bu mevzu 
ile yakından alâkadar olmasını temenni ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, Bakanlığın birçok 
hazır müesseselerinde, çocuk esirgeme çocuk ye
tiştirme yurtlarında tam mânası ile kontrol fonk
siyonu gösteremediğinden zuhur eden birtakım 
vahim hâdiselerin gazete sütunlarına Arc Meclis 
kürsüsüne kadar geldiğini görmüş bulunuyoruz. 
Türkiye'mizde yarın hizmet görecek bu küçük 
yavruların daha sağlam ve daha iyi yetişmesine 
hassasiyet gösterilmesini dileriz. 

Muhterem milletvekilleri; bugün Türkiye'de 
sağlık hizmetlerinden en az istifade eden köylüle
rim izdir. Bunun sebebini de Bakanlığın taşıt 
noksanlığında görmekteyiz, önümüzdeki yü için
de Bakanlığın bu mevzua eğilerek tam mânası 
ile sağlık hizmetlerini köye getirmesi C. K. M. 
P. Meclis Grupunım en halisane temennisidir. 
Birçok hastanelerimizin, gerek malzeme ve gerek
se diğer ihtiyaçlar bakımından büyük sıkıntılar 
çektiğini biliyoruz. Bunların ihtiyaçlarının te
mininde fazla gayret gösterilecek olursa doktor
larımızın muvaffakiyeti tabiatiyle artacaktır, Ba
kanlığın bu konuya hassasiyetle eğilmesini dire
riz. 

Muhterem arkadaşlar; burada sağlık meselele
rimizin tümünü bütün teferruatı ile dile getirmek 
mümkün değildir. C. K. M. P. Meclis Grupu 
olarak mümkün gördüğümüz hususlarda Hükü
metin dikkat nazarlarını çekmeye çalıştık, böyle
ce faydalı bir iş yaptığımıza inanıyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu se-
neki bütçesinin, noksanlığına rağmen muztarip 
vatandaşlarımızın ıstırabını dindirmeye medar 
olmasını diler, C. K. M. P. Meclis Grupu olarak 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin 
milletimize, Sayın Bakanlık erkânına hayırlı ol
masını temenni eder, Yüce Heyetinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın İbrahim Cemalcılar. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM CE
MALCILAR (Eskişehir) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Sağlık Bakanlığının kıy
metli erkânı; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1964 büt
çesi hakkındaki görüş ve temennilerimizi C. H. 
P. Grupu adına arz ediyorum. 
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| Devlet olmanın bir bakıma mânası, kendisini 
i teşkil eden fertlerin refah ve saadetini temin et-

inektir. Yüzyıllardan, hattâ insan varolduğnn-
! dan beri fert veya toplum olarak bütün çalışma 
i ve didinmeler, biraz daha mesut ve müreffeh ola-
! biLmenin çarelerini aramaktır. Elbette ki, bugii-
! ne kadar alman bütün neticeler sıhhatli ferdin 
i kabiliyetlerini geliştirmesiyle mümkün olmuş-
I tur. 

Bir mütefekkir, bir mucit veya bir sanatkâr 
| ancak sıhhatli ise verimlidir. Her kademedeki 
I vatandaş sıhhatli ise memlekete daha çok yarar-
I lıdır. Sıhhatli insan güzeldir. Hastalıklı ve ma-
j razi kimseler daima kompleks içinde bulunduk-
ı 1 arından, bunlar mesuliyet aldıklarında mensu-
| bolduğu toplum ve milleti felâkete götürürler. O 
j halde Devlet olarak vazifelerimizin başında fer

din, dolayısiyle toplumun sağlığını temin etmek 
j gelmelidir. Bu vazife ise bütün ağırlığı ile Sağ-
j lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uhdesindedir. 
i Bu dâva bütün dünya memleketlerinde daima 
• millî bir mesele olarak ele alınmıştır. Bu bakım-
! dan muhalefet olsun, iktidar olsun konuşmaların

da müşterek bir noktaya varırlar. Sağlık mevzu
unda Devlet bütçesinde daha geniş imkânları ya
ratmak. 

Şimdi, bir milletin varolmasında en büyük 
vazifeyi alınış bu teşkilâta Devlet olarak nasıl 
yardım ediyoruz. Yıllardan beri bütçeler yapılır
ken nedense en az ehemmiyet verilen sektörler
den biri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ol
muştur. Bizden daha çok geri memleketlerde sağ
lık bütçesi, yalnız koruyucu tababet hizmetlerini 
ifa için, bütçe yekûnunun % 10 - 17 si iken, biz
de ancak % 5,1 dir. Bu miktara tedavi edici 
hizmetler de dâhildir. Bakanlık, bütçe olarak 
maddi imkânları çok dar, teşkilâtı kemiyet ve 
keyfiyet bakımından yetersiz, müesseseleri mua
sır medeniyet ölçülerine göre oldukça geri olan 
ve giriştiğimiz kalkınma hamlesinde çok geniş va
zife ve mesuliyet almış bu Bakanlığın 5 Yıllık 
Plân gereğince yüklenmiş olduğu mükellefiyet
leri nasıl yerine getireceği bizleri bir hayli dü
şündürmektedir. Kendisini rahmetle anmayı bir 
vecibe saydığım büyük idareci, Dr. Refik Say
dam'm Cumhuriyetten sonra Bakanlık bünyesin
de kurduğu köklü müesseseler bugüne kadar hiç
bir terakki göstermemiş, gerilememişse de eski 
çalışma, azim ve heyecanını kaybetmiştir. Son se
nelerde Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNICEF in 
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yardım ve ikazlariyle bâzı mahdut hareketler gö
zükmekte ise de, bunlar zamanımızın ölçüsünde 
ve diğer kalkman milletlerle mukayese edilirse 
neticesi ancak üzüntü verecek durumdadır. 

Bu kısa girişten sonra Bakanlığın muhtelif 
kademelerindeki çalışmalar hakkındaki görüşle
rimizi özet olarak arz edeceğiz. 

Teşkilât : 
Bu bölümü iki kısımda mütalâa etmek yerin

de olur. 
Merkez teşkilâtı. 
Taşra teşkilâtı. 

Yeni kuruluşlarla - verem savaş, dış münase
betler, sosyalleştirme, meslekî öğretim, donatını, 
ana çocuk sağlığı gibi - takviye edilen merkez 
teşkilâtı elemansızlık yüzünden kendisinden bek
lenen randımanı vermemektedir. Zira merkezî 
Hükümette mahrumiyet hizmeti olan, mesuliyet 
ve külfeti karşılıksız kalan bu vazifelere yeterli 
ve eğitilmiş elemanların getirilmesinde büyük 
müşkülâtla karşılaşıldığı bir gerçektir. Bununla 
beraber üzerine mesuliyet almış arkadaşların 
fedakâr çalışmalarını müşahede etmekte, İm va
zifelerin cazip hale getirilerek ve imkânları da 
takviye edildiği takdirde ilerisi için ümitli ol
duğumuzu beyan etmek isteriz. Bu konuda da
ha kuruluş safhasında olan, Hifzıssıhha Okulu 
Sosyal Hizmetler Akademisi, (1 ev her Nesi be ve 
Florence Nightingell yüksek okullarının dalın 
şümullü kanunlarla esas hüviyetlerine kavuş
turulması sağlık kalkınmamızın tahakkukunda 
önemli faktörlerden biri olacağı kanısındayız. 
Devletin sağlık politikasını yürütecek olan un
surlar; idareci hekim, koruyucu hekim, tedavi 
edici hekim, ve yardımcı tıp personelidir. Bunla
rın günün teknik icaplarına göre eğitilmesi 
hususunun önemle ele alınması ve devanı etti
rilmesi Bakanlığın geç kaldığı mevzulardan bi
ridir. Zaman zaman koruyucu hizmetler bakı
mından hekim ve yardımcı tıp personelinin 
kurslara alınmasındaki fayda mahdut da olsa 
meyvelerini vermektedir. Fakat şimdiye kadar 
tedavi edici hizmetlerde çalışan hekimlerin eği
tilmesi ihmal edilmiştir. Bu sahada, Ankara'da-
ki Yüksek İhtisas Hastahanesi derhal açılarak, 
Anadoludaki hekimlerin ilmî seviyelerini ge
liştirecek bir ilim merkezi halinde çalıştırılma
sını ve buna göre hazırlanacak yönetmeliğin 
şimdiden yapılmasını temenni etmekteyiz. 
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Yardımcı tıp personelinin durumu müstak

bel sağlık politikasını realize etmek değil, bu
günkü hali dahi tedvir etmeğe imkân vermi-
yecek kemiyet ve keyfiyettedir. Bu hali naza
ra alan plânlama, sağlık personeli yetiştirilmesi
ne geniş miktarda yervernıiştir. Ancak Bakanlı
ğın plân tatbikatında çok hassas olması gere
kir. Esefle beyan edelimki, 19G4 bütçesinde eği
lime taallûk eden fasıllarda \/'^ nisbetinde in
dirmeler müşahade edilmiştir. 

Hizmetlerin sosyalleştirildiği bölgelerde yar
dımcı tıp personelinin maddi durumu, oldukça 
tatminkârdır. Döner sermaye kanunu, küçük de 
olsa hastahane yardımcı lıp personeline yeni 
imkan sağlamaktadır. Bunun dışında kalan, ida
reci, mücadele sahalarındaki ve dispanserlerdeki 
yardımcı tıp personeline Bakanlığın eğilmesi ve 
sosyal, adaletin temini gerektiği kanısındayız. 

Mahrumiyet bölgesi ve hizmetlerinde çalışan 
teknik personele, nınhdııl da olsa, imkân vere
cek tazminat kanunu Meclis gündeminde olup, 
bir an önce çıkarılması personel meselelerinden 
bir kısmını halledecektir. Parlâmentonun bu 
konuda yardımını önemle rica ediyoruz. 

Adlî tababet hizmeti gören ve adaletin te
cellisinde en ağır yükü taşıdığı halde, külfeti
nin karşılığını görmiyen yegâne teknik eleman 
hekimdir. Bu hizmet aslında Adalet Bakanlığı
nın uhdesinde olmasına rağmen bugüne kadar 
yürürlükte olan kanunlara göre Sağlık Bakan
lığının sırtına yüklenmiştir. Bu hal sağlık hiz
metlerini geniş mânada aksatmaktadır. Bakan
lıktan bu halin tashihini bir an (ince ele alma
sını rica, ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; bugün, sıtma artık 
memleketimiz için bir mesele olmaktan çakmış
tır. Yalnız. 1.957 de Dünya Sağlık Teşkilâtı ve 
U.YtCFF ile yapılan bir anlaşma neticesi sıtma 
eradikasyonu başlamıştır. Şimdiye kadar 
UNİOrJF H milyon dolar civarında para yardı
mı, Dünya Sağlık Teşkilâtı ise personel yardı
mı yapmıştır. Üç teşekkül arasında yapılan 5 
yıllık eradikasyon plânı maalesef tahakkuk et
tirilememiştir. Bu aksaklığın sebebi : 

1. Fevkalâde hareket istiyen bu hizmette 
motorlu vasıta kifayetsizliği, 

2. Personele tatminkâr ücret ödenmemesi 
yüzünden, münhal kadrolara tayin yapılama-
masıdır. 
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Bakanlığın muvaffak hizmetlerinden biri de 

veremle savaştır. Bu hizmetin mesulleri cidden 
iftihar edeceğimiz bir feragat ve azimle mese
leyi ele almışlar, çalışmalarını memleket yara
rına vukufla yürütmektedirler. Bu feragatli 
personele huzurunuzda teşekkürü borç biliriz. 

'Sosyal hizmetler : 
Tarihimizde bütün dünya milletlerine örnek 

olan ve son zamanlarda birçok sebeplerle İh
ım a] e uğramış bulunan bu hizmetin Anayasamı
zın .teminatı altında yeniden ele almmlası haki
katen memnuniyet vericidir, isminin, yarısı sos
yal yardım olan Bakanlığın, U964 bütçesinde bu 
kısma konan tahsisat Umum Müdürlüğün vazi-' 
fesini lâyıkıyla yürütecek niteliğe taşımamak
tadır. Bilhassa korunmaya mfuhtaç çocuklar ko
nusunda ikiliği ortadan kaldıracak olan Sosyal, 
Hizmetler Kurumu kanun tasarısının Maliye 
Bakanlığının göstereceği anlayışla, bir an ev
vel Meclise şevkini Sayın Bakandan beklemek
teyiz. Üç seneden beri faaliyet gösteren Sosyal 
'Hizmetler Aka'deminin toplum kalkınması hiz
metlerinde yararlı vazife iglöreeek elemanlar ye
tiştireceğine inanıyoruz. 

(Muhterem arkadaşlar, sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesine gelince •: 

Toplum kalkınmasının ve sağlık hizmetleri
nin bütün istikbalini sosyalleştirme projesinin 
en kısa zamanda realize edilmesinde gürmekte-
yiz. Bu halde memleketin 'kazançları şunlar 
olacaktır. 

1. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmet
leri en ücra köşelere kadar götürülecek: ve hal
kın sağlık seViyesi yükselecektir. 

2. îSağlıkla beraber halk eğitimi sağlana
cak, bilhassa anaların her bakımdan eğitimi ge
lecek sağlam nesillerin yetişmelerinde ümit kay
nağı olacaktır. 

3. (Sosyalleştirme yatırımlarının getirdiği 
hareket bölgenin ekonomik ve kültürel kalkın
masına en büyük yardımcı olacaktır. 

(Bu mevzuda Sağlık Bakanlığının, Millî Eği
tim', İBaındırlık, Tarım ve bilhas.sa KÖy İşleri 
(Bakanlığı ile elele vermesi daha müsımir neti
celerin alınmasını sağlıyacağını önemle belirt
mek isteriz. 

•4. Daima şikâyet, mevzuu olan hekimlerin 
muayyen yerlerde kümelenmesi bu proje ile 
bertaraf edilecek ve hekimleri hizmet sahasına 
çekecektir. Buigün İstanbul'da 5611, Ankara'da 
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798, izmir'de 2 281, Gümüşanede 22 296, sos
yalleştirmeden evvel Muş'ta 26 000 kişiye bir 
hekimi düğmektedir. Bulgun ise sosyalleştirme
den sonra Muş'ta 5 000 kişiye bir hekim var
dır. Yalnız şu rakamlar sizlere engin bir netice
nin müjdecisidir. Bâzı çevrelerce, sosyalleştir
mede koruyucu hekimliğin öncelik görmesi ile
ri sürülmektedir. Biz -diyoruz ki, sosyalleştirme 
bölgelerine koruyucu ve tedavi edici hekimlik 
aynı ku!vvette götürülsün, fakat tedavi edici 
masraflara halkın iştiraki muhakkak temin 
edilsin. Sosyalleştirme mevzuunda bir noktaya 
daha değineceığiz. Sosyalleştirme mıntakaları iş 
sahalarına doğru kaymaktadır. îşçi sağlığı ayrı 
statülere bağlıdır. O halde ileride melhuz teda
hülleri ışimdiden ele alaraik İki Bakanlık ara-
'smdaki çalışmalara derhal başlamanın yerinde 
olacağı kanısındayız. 

Mulhterem arkadaşlar; nüfus plânlaması bir 
memleket meselesidir. Devletin istikbali mesele
sidir. Sağlık Bakanlığı bu hizmetin yürütücü-
südür. Bu konuyu hassasiyetle izlemekteyiz. 

İlâç meselesine gelince : 
Yerli ilâç sanayii sayam tebrik bir şekilde 

memleket ihtiyacını karşılama yolundadır. Bir 
taraftan da yabancı sermaye yatırıımlariyle 'bir
çok büyük firmaların .küçük imıalâtihaneleri 
açılmıştır. İlâç ithali ve yabancı sermaye mev-
zuunıın Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı 
arasında 'sağlanacak koordinason ile daha fay
dalı duruma geleceği ve fuzuli döviz kaybı ile 
yerli ilâç sanayiinin de korunacağı 'kanaatinde
yiz. IBu mevzuda hammadde meselesi de ön plâ
na alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak memleket 
tababetinde bir devrim yapacağına inaridığıımız 
problemlerin biri de Meclis gündemlinde olan 
Döner sermaye Kanunudur. Hekim, hastalık se
bebiyle iaileye en müşkül zamanında iştirak 
eder. Aile, haklı olarak hekimden insanüstü va
sıflar ve hareketler bekler. Hekim mucizevi 
davranışlariyle yardım etmeli, yorulmamtalı, fe-
'dakâr olmalı hattâ yememeli, uytraııamaJİı, yani 
'bir bakıma insandan başka bir mahlûk, bir me
lek olmalıdır. Neticede hekim de bu cemiyetin 
bir ferdidir. Onun da zaıfları vardır. Çoluk ço
cuğu ile o da yaşıyacaktır. Mesaisinin maddi ne
ticesini almak ister. İşte cemiyetle hekim ara
sındaki bağ bu noktada kopar. Yani hekim aile
nin müşkül anını ve hastalıklarını maddi çıka-
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rina istismar eden sevimsiz kişi haline gelir. 
Ulvi bir hizmetten para almak gibi işin kudsi-
ötini azaltan bir durum tahaddüs eder. 

ıSize başka bir misal vereceğini. Yaralanan 
varlıklı bir insan, ameliyatla hayatını muhakkak 
bir ölümden kurtaran hekime birkaç kuruş ve
rimken türlü kompleksler içindedir. Aynı şahıs 
kendini yaralıyanı mahkûm ettirmek için bin
lerce lirayı gözünü kırpmadan avukatına ver
mekten zerrece üzüntü duymaz. işte bu psiko
lojik vasatlar içinde, hastahane hekimi türlü töh
metler altındadır. Hastaya ıgöre, muayenehane
den geçmeden hastaneye yatırılmaz yatırılsa da 
iyi bakılmaz, hastane hekimin çiftliğidir v.s. 

İşte biz, hekim - hasta münasebetlerini dü
zeltmek; hekimin mesaisini muayenehaneden 
'hastaneye kaydırmak ve memle'ket tıp ilmini 
daha seviyeli bir hale gelmesini temin etmek 
için fu'ltaym'm lehindeyiz. 
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Muhterem arkadaşlar, Zamanın kısalığı se

bebiyle memleketin en müıhinı konusu olan sağ
lık hizmetleri mevzuunda C.H.P. örupunun gö
rüşünü özet olarak arz etmiş bulunuyorum. 

1964 Sağlık ve ıSosyal Yardım Bakanlığı 
'Bütçesinin memlekete hayırlı ve başarılı hiz
metler getirmesini temenni eder, partim adına 
Sayın Bakan ve Bakanlık erkânına başarılı bir 
çalışma yılı dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Balım, zâtıâlinizin beya
nı uzun mu sürecek ? 

ADÎ İHSAN BALIM (İsparta)— Uzunca 
efendim. ı 

IBAŞKAN — Birleşimi bulgun saat onda top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 01,50 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI HOHVLAR VK CEVAPLAR/ 

1. — Bursa Milletvekili İsmail Yilmaz'ın, 
Mahrukat Kanununun tatbiki ile resmî dairele
rin linyit yakması hususunda ne dsşünüldüğune 
dair, Başbakandan soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Ilüdai Oral'ın yazılı 
cevabı (7/420) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını delâletinize arz 
ederim. 

Saygılarımda. 
İsmail Yılmaz 

(Bursa Milletvekili 

3473 numaralı Mahrukat Kanununa rağmen 
yurdumuzun bil'hassa ormanlık bölgelerindeki 
resmî devair çam ve meşe odunu mubayaa ede
rek mahrukat o1] arak yakmaktadırlar. 

Memleketimizde mebzul miktarda linyit ol
duğu. yüksek malûmlarıdır. Linyit yakılmasının 
ormanları büyük ölçüde koruduğu orman mü-
enhdisleri tarafından belirtilmektedir. 

Malhrukat Kanununun tatbiki hakkında ve 
resmî devairin linyit yakması hususunda Başba
kan! iği nızca ne düşünülmektedir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklai" 

Bakanlığı 25.2.1964 
Enerji Dairesi Reisliği 

Şubesi : Plânlama 
Sayı : 1090/1803 

Konu : Bursa Milletvekili İs
mail Yilmaz'ın yazılı soru öner-

ıgesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : 27.1.1964 tarih ve 7/420.8002-44614 sa

yılı Başbakanlığa muhatap yazı. 
ilgide işaret edilen yaziyle Başbakanlığa 

'gönderilen ve ilgisi dolayılsiyle Başbakan adı
na Bakanlığımızca cevaplandırılması tensibedi-
len Bursa Milletvekili ismail Yilmaz'ın 3473 sa
yılı Mahrukat Kanununun tatbikatiyle ilgili ya-
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zıh Soru önergesinin cevabı aşağıda arz edil
miştir : 

Soru : 3473 sayılı Mahrukat Kanununa rağ
men yurdumuzun bilhassa ormanlık bölgelerin
deki resmî devair çam ve meşe odunu mubayaa 
ederek, mahrukat olarak yakmaktadırlar. 

Memleketimizde mebzul miktarda linyit ol
duğu yüksek'malûmlarıdır. Linyit yakılmasının 
ormanları büyük ölçüde koruduğu orman mü-
hend isleri tarafından belir'tiljmektedir. 

Mahrukat Kanununun tatbiki hakkında ve 
resmî devairin linyit yakması hususunda Başba
kanlığınızda ne düşünülmckltedir? 

Cevap : 1938 yılında kabul edilen 3473 sa- • 
yılı Mahrukat Kanununun tam anlamı ile tat
bik edilebilmesi, ancak memleketimizde istih
sal edilen kömürlerin, çeşitli .sektörlerin ihti
yaçlarını karşılıyacak seviyeye yükseltilmesi ile 
mümkün olacaktır. 

Kanunun çıktığı tari'hten bu yana memle
ketimizde resmî ve hususi sektöre ait linyit 
istihsali yaklaşık olarak 15 misli artarak üç 
milyon tona baliğ olmuştur ve her sene istihsal 
edilen linyitlerin tamamı memleket dâhilinde 
is ti hl âk edil m e ktedi r. 

iMevzuubahis kanunun neşri tarihinde yur
dumuzda linyit tanınmıyan ve benimsenmemiş 
bir yakıt iken, Kömür »Satış ve Tevzi Müessese
sinin devamlı uyarmaları sayesinde buigün en 
çok aranılan bir meta haline gelmiş bulunmak
tadır. 

Memleketimizde halen 13,5 .milyon ton odun 
ve 14 milyon ton tezek yakılmaktadır. P>u mik
tar eşdeğerine göre 16j2 milyon ton linyite te
kabül etmektedir. 

Bu duruma göre bilûmum şehir, kasaba ve 
köylerimizde odun ve tezek yerine linyitin ya
kılmasını sağlıyabilmek için bu k'onu ile ilgili 
birçok faktürlerin halli ile, yıllık linyit istihsa
linin 6,5 misli artırılarak 19 - 20 milyon tona 
çıkarıl ması gerekmektedir. 

Ancak hemen şu hususu da işaret etmek 
icalbeder ki, sadece nazari olarak kömür istihsa
lini artırmakla çok veç'heli bir karakter arz 
eden bu dâvayı kısa. bir zamanda halletmek 
mümkün değildir. 

Finansman, yol, maliyet, .köylünün iştira gü
cü gibi çok önemli faktörlerin de bu istihsal 
programına, mnvazi olarak ,göz önünde tutulma
sı gerekir. 
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Devamlı bir çalışmayı ieabettiren 3473 sayı

lı Kanun, ormanlarımızın korunması ve topra
ğa verilmesi gereken gübrenin tezek: olarak ya
kılmasının önüne geçilmesi konulariyle birlikte 
şümullü bir şekilde '5 yıllık plânda yer almış 
bulunmaktadır. 

(Bu konularla ilgili olarak 1063 •- 1964 yılları 
icra programlarında öngörülmüş bir seri tedbir
lerin tahakkuk ettirilmesi gayesiyle Enerji 
Dairesi ile 'Bakanlığımıza bağlı ilgili daireler 
tarafından çalışmalara grişilmiş bulunulmakta
dır. 

(Bu çalışmalar arasında bilhassa şu husus
ları kaydetmek gerekir : 

.1.—Bakanlığımızca, 1963 yılında linyit te
mini mümkün olan ve onman bölgelerini de içi
ne alan (Bursa Valiliği de dâhil olmak üzere) 
31 ilimiz valiliklerine, hükümet binaları, beledi-
eler, kahvehaneler, hamamlar, fırınlar v.s. yer
lerde odun ve tezek yerine mahallî linyitlerin 
yakılması hususunda talimat verilmiştir. 

2. Bilûmum linyit ocaklarının kapasiteleri
nin artırılması konusiyle ilgili olarak finans
man, teknik malzeme, nakliye ve manallin kö
mür ihtiyacı gibi hususların mahallimde tesbi-
tine Bakanlığımız teknik elemanları tarafından 
gi rişilmiş bulunmaktadır. 

3. Linyitlerimizin memleket çopmda ve 
yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak ga
yesiyle 1,962 yılı sonunda M.T.A. nm iştirakiyle 
•mahallinde yapılmış etütlere dayanılarak 1963 
yılından itibaren Erzurum, Kars ve Ağrı ille
rini içine alan bir pilot bölge ihdas edilmiş ve 
T.K.L Kurumunca pilot bölgede gerekli çalış
malara başlanılmıştır. 

!Bıı yıl 1964 plânı 'gereğince yeniden üç pi
lot bölgenin ihdası için gerekli çalışmala-ra baş
lanılmıştır. 

4. Memleketimizde mevcut linyit yatakla
rının kıymetlendirilmesi ve yeniden zengin re
zervli kömür yataklarının 'bulunması, ucuz lin
yit istihsali işleri için Alman teknik yardımının 
sağlanması son safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

'5. Linyit istihsal merkezlerinden istihlâk 
yerlerine her mevsimde nakliye yapabilmek 
amaeiyle yolların kısmen madenciler ve kısmen 
de Karayolları tarafından yapılmasının sağlan
ması hususunda, gerekli tedbir alınmıştır. 
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6. — Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği i 

yapılarak memleketimizde imal edilmekte olan 
linyit sobası ve kuzinelerinin tekemmülüne ça- j 
hşılmaktadifr. 

7. Kömürün israfını önlemek ve şehir hava
sını temiz tutabilmek maksadiyle kolarifercile-
rin kursa tabi tutulması için gerekli yönetme
lik hazırlanmıştır. 1 

Bu itibarla bahis konusu olan 3473 sayılı Ka- M 
nunda derpiş olunan hükümlerin yerine getiril
mesi için Bakanlığımızca şümullü çalışmalara ' 
başlanılmıştır. 

'Bilgilerinize arz ederim. 

(Başbakan adına 
Hüdai Oral < 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba.kanı 

2. — Afyon Milletvekili Haluk Nur Bâki'-
nin, AÎD Türkiye Yardım Teşkilâtı Başkanının 
General Electric lokomotifleri hakkındaki beya
nına dair yazılı soru önergesi ve Dışişleri Baka
nı Feridun Cemal 'Jürkin'in yazılı cevabı (7/443) 

(Millet Meclisi [Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri (Bakanından ya

zılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz . 
ederim. 

Afyon Milletvekili | 
Halûk Nur Baki 

Ulaştırma Bakanlığının 1964 bütçesinin 8 ı 
Şubat 1964 tarihinde görüşülimıesi sırasında, 
'Ulaştırma Bakanı Sayın Feriıt Alıpislkender, Ta- ı 
biî senatörlerden Sami Küçü'Vün konuşmasına 
verdiği cevapta : 

AJmerikan AID Türkiye Başkanı Mr. Stuart 
H. Van Dyke'in, «General Electric lokomotifle
rinin 40 - 50 memlekette çalışmakta olduğunu, 
isimleriyle bu memleketleri saydığı ve muvaf
fak olduklarını, hattâ Amerika'da dahi yarıya 
yakın General Electric lokomotifinin çalışmak
ta olduğunu belirterek, Amerikan Misyon Şefi
nin hakikat hilafı beyanda bulunacağını tahmin 
ve zannetmediği» bahis konusu olmuştur. 

AH) Türkiye Yardım Teşkilâtımın Başkanı
nın bir firma reprezantanı gibi yutardaki meal
deki beyanı AID politikasının bir icabı mıdır, ' 
AID prensipleriyle bağdaşmakta mıdır? I 
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Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı 26.2.1964 
JKT. I - 1/5-8847 

Konu : Afyon Milletvekili Halûk 
Nur Baki'nin sorusu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îljgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alı

nan 24 Şubat 1964 7/443 tarihli ve 8288/45901 ' 
sayılı yazıları. 

Afyon Milletvekili Halûk Nur Baki tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen, 
General Electric lokomotifleri ile ilgili soruya 
(Bakanlığımızca hazırlanan cevap metni ilişikte 
iki nüsha olarak takdim kılınmıştır. 

(Saygılarımla arz ederim. 
Feridun Cemal Erkin 

Dışişleri Bakam 

Amerikan AÎD Misyonu Başkanı Mr. Van 
Dycke'iıı, General Electric lokomotifleri konu
sunda, Sayın Ulaştırma Bakanı Ferit Alipislken
der tarafından nakledilmiş bulunan beyanını, 
mezkûr Misyon ile ilgili konular ve temaslar 
Bakanlığımızın salâhiyeti dışında bulunduğun
dan, hakiki hüviyeti ile kıymeıtlendirebilecek 
gerekli malûmata sahip bulunmuyoruz. 

Anteak yabancı bir memleket temsilcisinin, 
memleketinin şu veya bu firması lebinde beyan
da bulunmasını normal ve hattâ vazife şeklinde 
karşılamak icabettiğini düşünmekteyiz. Filhaki
ka yabancı bir memlekette bir Türk firması 
aleyhinde neşriyat yapılması takdirinde, dış 
temsikiliklerimize, ilgili makamlarımızca lüzum 
•gösterilmesi halinde, bu neşriyatın cevaplandı-
rılmalsı yolunda talimat verilmesi mümkündür 
ki, bu takdirde dış temsilcimizin bahis konusu 
Türk firmasının mümessili şeklinde hareket et
tiğinin kabulüne imkân olmıyacağı takdir bu-
yurulacaktır. 

Mr. Van Dycke'in beyanının da bu çerçeve 
dâhilinde kıymetlendirilmesi icabedeceğini dü
şünmekteyiz. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında karargâh ola
rak yararlandığı binad-a bulunan banyo daire
sinin tahribedildiği hakkındaki neşriyatın doğ
ru olup olmadığına dair soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Turan Şahin'in yazılı cevabı (7/435) 
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MiIIot Meclisi Başkanlığına 

Gündemin (sorular) bülümünün 78 sırasında 
kayıtlı, Tarım Bakanına yönetilmiş bulunan 
(6/789) sayılı sözlü sorumun, yazılı soru şek
line çevrilmesini talebediyorum. Saygılarımla, 

12 Şubat 1964 
Tekirdağ Milletvekili 

Turhan Kut 

17 Ocak 1964 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen hususun Tarım Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygılarımla dilerim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Turhan Kut 

İstanbul'da yayımlanan günlük gazeteleri
mizden birinin, 14 Aralık 1963 günlü sayışım
da, Büyük Önder Atatürk'ün Kurtuluş Sava
şında karargâh olarak yararlandığı şimdiki 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (bi
nasında bulunan Atatürk'e ait. banyo -dairesi
nin Genel Müdür tarafından tahribedildiği ve 
bu davranış karşısında İstanbul Teknik Üniver
sitesi öğrencilerinin Devlet Başkanına bu konu
da bir protesto teli çektikleri yazılı bulunmak
tadır. 

(Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında karargâh 
olarak yararlandığı şimdiki Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü binasında, bugüne ka
dar eski şekli ile korunduğu halde, Genel Mü
dür tarafından tahribedilmiş banyo dairesi mev
cut mudur? 

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri 
tarafından Sayın Devlet Başkanı katında pro
testo edilen olay doğru ise, 'bu saygısızca dav
ranışta bulunan sorunluları hakkında Bakan
lıkça ne işlem yapılmıştır1?) 

T. C. 
özel Kalem Müd. 25 . 2 . 1964 
Sayı : 158/12966 
Konu : Yazılı soru Pik, 

İlgi : 14 . 2 . 1964 gün Genel Sekre
terlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/435 - 7958/44407 sayılı yazı: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Turhan Kut'un, 

Atatürk 'ün Kurtuluş Savaşında karargâh ola
rak yararlandığı binada bulunan banyo daire-
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sinin tahribedildiği hakkındaki neşriyatın doğ
ru olup olmadığına dair sözlü sorusuna istediği 
yazılı cevap aşağıdadır. 

Soru konusunun; daha önce İstanbul Teknik 
Üniversitesi Talebe Birliğinin basında çıkan 
yazısı, Talebe Birliği 18. normal kongre Baş
kanı Demir Karsan imzası ile Devlet Başka
nına çekilen ve Başbakanlık delaletiyle Bakan
lığımıza intikal ettirilen tel üzerine; yapılan 
tetkik neticesinde: 

Bu binanın çok önce Ziraat Okulu olarak 
kullanıldığı, İstiklâl Harbi sırasında Atatürk'e 
karargâh olduktan sonra; çalışma odası müze 
halinde muhafaza edilerek diğer taraflarının 
1932 yılında yatakhane olarak kullanılmak üze
re Yüksek Ziraat Enstitülerine tahsis edildiği, 
bundan sonra Meteoroloji Umum Müdürlüğüne 
devredilerek bir müddet bu müessese tarafından 
ambar olarak kullanıldığı ve İ954 yılında bir 
kat ilâvesi ile birlikte restore edilerek Meteoro
loji Umum Müdürlüğü, binası haline getirildiği 
anlaşılmıştır. 

Atatürk'ün çalıştığı oda halen içindeki eş
yaları (İki kadife perde, bir taban halısı, bir 
porselen soba ve bir masa) ile birlikte muhafa
za edilmekte ve arzu edenlerin ziyaretlerine 
açılmaktadır. İlâveten her yılın 10 Kasım 'gü
nü bu odada müessesece ıbir ihtifal tertibi de 
gelenek haline getirilmiştir. 

Atatürk'ün bonyosu olarak vasıflandın lan 
mahallin aslında tuvalet olduğu, burada banyo 
vasfını gösterecek ne bir su tesisi (el ve tuva
let musluğu hariç) ne de suyun gitmesine mah
sus bir delik mevcut değildir. Ankara Barajı
nın 1932 - 1936 yılları arasında yapıldığı ve 
şehir su şebekesinin bu tarihten sonra tesis 
edilmiş olabileceği düşünülürse oldukça yük
sek bir tepenin üzerinde bulunan bu binada 
İstiklâl Harbi sırasında bir (banyonun buluna-
miyacağı takdir buyurulur. 

Senelerce tuvalet olarak kullanılan bu ma
hal müessesenin odaya olan ihtiyacı karşısında 
hela taşının kaldırılması ve onarılması suretiyle 
büro haline getirilmiştir. 

Mevcut kanun ve geleneklerimiz karşısında 
hâdisede, Büyük Ata'nm hâtıralarına en kü
çük bir saygısızlık ifadesi bulunamamıştır. Bil
gi edinilmesine emirlerinizi saygılarımla arz 
ederim. Turan Şahin 

TâTiin Balkanı 
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Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehımet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğiu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbraihim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Btem Ağva 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 182 
Reddedenler 42 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanl lar : 215 
Açık üyelikler 9 

[Kabul edenler] 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tirdtoğlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalm 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem -
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioglu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettdn Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer CanbolaJt 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet AH Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Ratip Tahıir Burak 
Ömer Zekâi Dormaıı 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Vahyi Özarar 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Eıidogan 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
ihsan Şeref Dura 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 
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KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır « 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin" Akyıırt 
Mehm et Del ikaya 
Hal i t Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlıı 
.Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 

ADANA 
Ahmet Savruu 

AĞRI 
Korom özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nazmı Kerimoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Oavdar-
oğlu 
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SAKARYA 

Vusul' Ulusoy 
SAMSUN 

Şevki Aysan 
Valıap Dizdaroğlu 
Seyfi Güncştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
ihsan Teki naip 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ilalit Fikret Aka 
Ramazan Demiraoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğnzde.mir Tüzün 

ORDU 
Vusul' İzzettin Ağaoğlı 
İle Cet Aksoy 
Fonla, Gül ey 
Orhan Naim I lazinedar-

Ata Topaloğlu 
RİZE 

l'b'ol Yılunaz Akçal 

Ali Fuat Alışan 
Nurettin (Vrüoğhı 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveei 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmul. Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Al t ay 
Reşat Tui'han 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybu ra 
II. Ali Diaman 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
DENİZLİ 

Mehmet Çoban oğlu 
ibrahim Koeatürk 

EDİRNE 
Talât Asal 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

GİRESUN 
Nizamottin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 

Mahmut Rıza Bertan 
Muhid.din Güven 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
ihsan Güi'san 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osuna 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhnlim Araş 
11 üsaınettin G ümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
irfan Baran 

[Çekinserler] 

Ali Rıza Uzu ne r 
Zeki Yağmnrdercli 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahnnlı 
Sabri Kılıç 
Celal öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Ilışan Bedirhanoğlu 
Mııslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungu t 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali l'estilci 
Yusuf Ziya Yücebil&iî. 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MUŞ 
Sami öztürk 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Güreır 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahram11 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğiu 
Sadık Tekin Mtiftüo&lu 

MANİSA 
Yakup Yakut 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
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[Oya katılmıyanlar] 
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ADANA 
Hasan Aksay 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 
Cavit Oral 
fbrahâm Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dînçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğhı 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Otsmıan Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî islim yeli (B.) 
Oevat Kanpulat 
A hin et Ilhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BlLEOlK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BlNÖÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacı oğlu 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
A lımet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Reeai Iskcnderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Naz m i özoğul 

ELÂZIĞ 
Naoi Güray 
Hürrem Müftülü 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğml Gazi Sakarya 
Cclâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
(t) 
Ali Muhsin Bereketoğ/; 
Abdullah Oilli 
Alım et Sırrı Hocaoğlu 

tÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (İ.) 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Oüleügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Domiray 
Saadet Evren 
Fehrettin Kerim Gökny 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
llhnıııi Süneni' (B.) 
Selim Sarper 

İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Ti yanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolae (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ari I! Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri Özek 
Lebit Yurdoğlu (P,.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Ak üzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 

KASTAMONU 
Fethi Doğan çay 
Sabri Keskin 
Ali Özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sabahattin Bilgisu 
Nihat Erim 
Baldan Kısayo-1 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
Mefeki Keskin (Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbeik 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
ismet înönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 
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MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçü'k 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
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Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilamit Kiper 
Ilyas Kılıç (î. Ü.) 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (î.) 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Zeyyat Koeamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi öktem 
Kâmuran Urai 

TUNCELİ 
Valıap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat (1.) 
Suphi Konak 

[Açık üyelikler] 
Aydın 

Erzurum 

Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

1 

1 

1 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

-1 

l 
-ı 

1 

I 

*>tb<( 
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Ege Üniversitesi 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Gcçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

AYDIN 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Büstü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö

rük 

ANTALYA 
E tem Ağva 
Rafet Eker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
207 
169 
35 
3 

234 
9 

[Kabul 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi öfeten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

edenler] 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
îlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Reşit Ülker 
Zeki zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
thısaıı Şeref Dura 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
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KONYA 
Ahmet Gürkarı 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamct Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpagar 

MALATYA 
Nura i, ti ıı. Akyurt 
Melı met De] i kaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 

M. Meclisi B : 61 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekiualp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
[la I it Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asını Fren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refct Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
10 rol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf Ulnsoy 

24 . 2 . 1964 O 
SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizman 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Salâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımı rd ere I i 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbayıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mııslih Görentaç 
Şükrü Köscıeisoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali fcestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgiıı 

[Reddedenler] 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANTALYA 
(hsan Ataöv 
Nazmi Kerim oğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat öz ar da 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Oavdar-
oğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 

EDİRNE 
Talât Asal 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

GİRESUN 
Nizamettin Erkınen 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Nihat Kürşat 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
irfan Baran 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MUŞ 
Sami öztürk 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 

Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

[ÇeMnserler] 
İSTANBUL 

Nurettin Bulak 
ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
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(Oya katılmıyanlar I 

ADANA 
Hasan Aksay 
\ usuf Aktİrrmr 
Kasım Gül ek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit O rai 
Ahmet Savrıttı 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHtSAR 
Voli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlıı 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
varı 
Muhlis Ete 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydm Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 

Oevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kamil tnal 

. Fuat Ümit 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ttccai tskenderoğlu 
Vefik Piriııçeioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Nazıni özoğul 
(t) 

ELAZIĞ 
Naci Gür ay 

Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler. 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
delâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(1.) 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Eteni Kıhçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nııreddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Beroketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
thsan Önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Fer ruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 

Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci üktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (P>.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
"Ragıp 0 ümüşpal a 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lcbit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
•Sırrı Ö'ktom 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Fcyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
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KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu (î.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Faruk Sülkan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammet Erten (B.) 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
(B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Fuad Siraıen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

[Açık ü 
Aydın 1 

Erzurum 1 

Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkaıı 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hamit Kiper (I.) 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osm an Şahinoğlu 

StîRT 
Cevdet Aydın (I.) 
Hayrettin özgen 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SÎVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

yetikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdo 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 
Suphi Konak 

• • " < « 
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istanbul Üniversitesi 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
tsmail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 170 

Kabul edenler : î 43 
Reddedenler : 25 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 271 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] * 
BALIKESİR 

Mehmet Tiritoğlu 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENÎZLÎ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Â'tıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğhı 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Zeki Zeren 

Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avıü Doğan 
İhsan Şeref Dura 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
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MARDİN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oguzılemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

AĞRI 
Kerem özean 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savnın 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
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Ferda Güley 
Orhan Naim Hazineduı 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol- Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlıı 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

24 . 2 . 1964 0 : 3 
SİVAS 

Adil Altay 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybııra 
H. Ali Diz m an 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
A hm ot Şener 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
ONIimi). A£fin 

[Reddedenler] 
ÇORUII 

Muzaffer Dündar 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
EDİRNE 

Talât Asal 
ERZURUM 

Tahsin Telli 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 
İSPARTA 

, Ali İhsan Balım 

[Çekin 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytinoğlu 

[Oya kata 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Nurettin Bulak 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Nihat Kürşat 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdiil halim Araş 

serler] 
ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 

hmyanlar] 
AĞRI 

Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğhı 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 

Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğ.lu 
Muslin Gören taş 
Şükrü Kösereisoğhı 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

Vedat Âli Özkan 

KONYA 
İrfan Baran 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlıı (1. Ü.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
I irşat Ö/arda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırındı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BlLEOÎK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal. 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelilkbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

M. Meclisi B : 61 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi incesulu . 
ihsan Tombuş 

DENIZLÎ 
İbrahim Kocatürk 
lli'ulai Ora I (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Yel'ik Pirinceioğlu (B.) 
Alp Boğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(Î-) 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

24 . 2 . 1964 O : 3 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazlıar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Fer ruh Bozbeyli 
(Bşk. X.) 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gök ay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yo]aç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebi t Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 
tsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş. 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdem ir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisıı 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sol'uoğhı 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
M'ekki Keskin 

(Bşk. V.) 
Fakih özfakilı 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sadrettin Tosbi 
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MALATYA 

H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
(Baş'ba'kan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 

ilhan Tekinalp 
MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 

(«O 

Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Bask 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 

an) 

[Açık ü 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
tstanbuil 
Kocaeli 
Manisa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper (t.) 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
(I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (i.) 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

yelikler] 
Muş 1 

Trabzon 1 

Zonguldak 1 

Yekûn 9 

TOKAT 
Zeyyat Koeamemi 
Ali Rıza Ulus oy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TÜNCELI 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Isımail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 
tsmet Sezgin 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler : 

: 450 
: 199 

162 
33 

4 
242 

9 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldı nm 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Can'bolat 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GUMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven j 
Zeki Zeren | 

İZMİR 
Ş^ref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Şinasd Osuna 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avnd Doğan 
İhsan Şeref Dura 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 

Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Pakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 

MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
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MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğ!; 
Nıısret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 

MARDÎN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
I [ilmi Bay d ur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Tfalit Fikret Aka 
Ramazan Dcmirsoy 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANTALYA 
Nazmi Kcr.iim.oglu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özardı 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oglu 

BÎLEOİK 
Sadi Bdnay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

ANKARA 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ADANA 
Hasan Aksay 
YusuC Aktimur 

M. Meclisi B : -61 
NİĞDE 

Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlü 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SIÎRT 
Süreyya öner 
Adil Yasa 

24. 2 . 1964 O 
SÎNOP 

Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuııer 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Mehmet Çdbanoğlu 
İbrahim Kocatürk 

EDİRNE 
Talât Asal 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GİRESUN 
Ndzaraettin Erkmen 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Nihat Kür§at 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Ah dül halim Araş 
Vedat Âli Özkan 

[Çehinserîer] 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytiuoğlu 
İSTANBUL 

Nurettin Bulak 

[Oya katilmıyanlar] 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 

Kemal Sarıib rahim oğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karalı anlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Köserekoğlu 

YOZGAT 
Turgut Niza/m oğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebölgin 

KONYA 
İrfan Baran 

MANİSA 
^eriman Ağaoğlu 

MUŞ 
S'ami öztürk 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Ahmet Topaloğlü 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
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Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler. 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

. ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erk o-
van 
Muhlis Ete 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Solak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kır mıh 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
llalit Rıza Ünal 

M. Meclisi B : 61 
| BÎTLÎS 

Nafiz Giray 
I Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baitacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

j BURDUR 
Fethi Çclikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
K krem Pak soy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
1 Ahmet Nihat Akay 
| Süreyya Endik 

Şefik inan 
Refet Sezgin , 

ÇANKIRI 
| Kâzım Arar 
I Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
| Hüdai Oral (B.) 
I Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefiık Pirinçcioğlu 
(B.) 

i Alp Doğan Şen 

I EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

I Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

24 . 2 . 1964 O : 3 
ERZURUM I 

Turhan Bilgin 
Nihat Diler I 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Cel âlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
0,sman Orhan Bilen 
(î.) 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüccoğlu 
ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydaiı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin BereketoğUı 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
ihsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertatı 
Femıh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Göka> 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz I 
Oğuz Oran 
Naci öktem | 
Vahyi özarar 

llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Takinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgau 
Malik Yölaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Fethi Dogançay 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yıl ani ı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Çöker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriç 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeonir 
fTalil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 
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KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erhe'k 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
gadrettin Tosbd 

MALATYA 
H. Avni Aksi t 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehir! ioğlu 

M. Meclisi B : 61 
MARAŞ 

Kemal Bağcı oğlu 
Hasan Fehmi Evliy;ı 
Knver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankarı 
Esat Kemal Aybar 
Vahap D izd a roğl u 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altııısoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 

24 . 2 . 1964 O : 3 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat AJjşan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kânıran Evliyaoğlu 
Hami t Kiper (I.) 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (î.) 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

StVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Kahini Gün ay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözcn 
Reşat Turhan 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Zeyyat Kocaımemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
'Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Alı met Ta;hlal<ılıç 

YOZGAT 
fsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 
Suphi Konak 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

1 
i 
1 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

ı-( 

1 
1 
1 

___ 
Yekûn 

• • ! > 
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Ege Üniversitesi 1964 yılı bütçe kanunu tasansma verilen oyların sonucu 

(Tasan 'kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
AFYON KARAHÎSAB 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

Üye sayısı 450 
Oy verenler : 232 

Kabul edenler 192 
Reddedenler : 33 
ÇeMnserler : 7 

Oya katılmıyanlar 209 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

! BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

. ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENIZLI 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Oemalcılar JmKfM. U l A I H I I V V İ U U İ V U U I 

GAZİANTEP 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

ÇANKIRI 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırea 
Vahyi özarar 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 
ismail Hakla Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
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KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 
KOCAELÎ 

Sahabettin Bilgisu 
KONYA 

Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bombay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nuı-ottin Akyurt 
II. Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Scyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakır Ağan oğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Ilışan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ADANA 

İbrahim Tekin 
AMASYA 

İsmail Sarıgöz 
AYDIN 

Melâhat Gedik 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Sahabettin Orhoıı 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
ihsan Gürsan 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Haklan Kısayol 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami öztürk 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
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ARTVİN 
Nihat Ata 

BALIKESİR 
Ahmet îhsan Kırımlı 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytinoğlu 

İÇEL 
ihsan önal 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHÎR 
Halil özmen 

[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahiınoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz» 
Mehmet özbay 
Ali Tu rami i 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğîu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
îhsan Koknel 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abclülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydın çer' 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islinıyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Hal it Rıza Ünal 

BtTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil înal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Mustafa Tayyar 
îsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (B§k.'V.) 

ÇORUM 
Necmi ö'kten 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 
Vcfik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talat Asal 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyö öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Can'bolat 
Ali îhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir I 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali. Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
FaJhrettin Kerim Gök ay 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem (I.) 
îlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer DÖ§emecî 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 
Lebi t Ym-doglu (B.) 
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KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avnd Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 

Sadrettin Tosbi 
MALATYA 

. Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
tsmet tnönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

24 . 2 . 1964 O : 3 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
FuadSiraıen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SîlRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öz-trak (B.) 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Göreııtaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoglu 

Yekûn 

> y « ^ ı 
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İstanbul Üniversitesi 1984 yılı bütçe kanun tasansma verilen ayiann sonucu 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülck 
.ilımet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 

AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karar 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim îmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
E tem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler : 1 94 
Reddedenler : 34 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıyanlar : 206 

Açık üyelikler : 9 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
tsmet Sezerin 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

' BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettiri Çanga 
Kkrem Palksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türfcel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

[Kabul edenler] 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nucetin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasetfcin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şeııyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

HATAY 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Ali özdi'kmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

821 — 



KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
Ahmet Gürkan 
İlıcan Kabadayı 
Kadire an Kaflı 
Ömer Kart 
Mckki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Küstü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Ertoek 
Melun et Kesen 
Kani: Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Kaşıt Ilatipoğb 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

ADANA 
ibrahim Tekin 

AMASYA 
İsmail Sarı^'ö; 

AYDIN 
Mel âh at Gedik 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Kemzi Şenel 
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MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Adnan Karaküçük 

MARDÎN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Taliıt Oğuz 

MUĞLA 
LUImi Baydur 
Cevdet Oskay 
İhsan Tekinalp 

NÎĞDE 
Asım Bren 
Ruhi S oy er 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Kefe t Alvsoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ala, Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Oevat Yalçın 

lReddi 
DİYARBAKIR 

Alp Doğan Şen 

İÇEL 

Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 

ibrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyansa u 
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SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ccritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp î ' 

SÎÎRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Cemil Karahan 
ilahim Tan 

SİVAS 
Adil A Hay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rg.hmi Gün ay 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayrı Mumcuoğ'l ıı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 

denler] 
İZMİR 

Şükrü Akkan 
ihsan Gursan 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Vbdülhalim Araş 

KIRŞEHİR 
Memduh Krdemir 

KOCAELİ 
Haklan Kısayol 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hurrem Kubat 

Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağano&lu 
Selâhattiu Güven 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahaulı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Kıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirlıanoğlu 
Şükrü KÖscreisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Hilmi Okçu 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
MUŞ 

Sami Öztürk 
ORDU 

Sadi Pehlivanoğlu 
RÎZE 

Arif Hikmet Güner 
SAKARYA 

Muslihittin Gürer 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Kikrcm Dikmen 
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ARTVİN 
Nihat Ata 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Korom özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
iNTevsat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
(B.) 

Mustafa Kemal Brko-
van 
İhsan Köknel 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytjrüoğlu 

[Çekinserler] 
İÇEL 

İhsan önal 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 

[Oya katılmıy anlar] 
AYDIN 

Hilmi Aydınçer 
Reşat Ö/arda 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kaya Bulut 
x\Tithat Şükrü Çavdar 
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. S iddik Aydar 
ir.ılit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim Ökteın (B.) 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Eridik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

Nurettin. Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Necmi ökten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu 
Vel'ik Pirinçcioğlu (B. 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemâl Satır (I.U 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ei'tuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Talisin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öz t ürk 
delâlettin l'zer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(1.) 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin İncioğlu 
Kudret Mavi t an 

GİRESUN 
Ali Oüccoğlu 
Njzp.mottin Erkin en 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

KIRŞEHİR 

Halil Özmen 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bercketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Ilocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazimr Aı-ıkan 
Burhan Bozdoğan (1.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi O ben 
Ahmet Oğuz 
Oğnz Oran 
Naci Öktem 
ıl'liıami Sanea.r (lB.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tckinel 
Kesit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolar (B.) 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
AH E Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı ökteııı 
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KASTAMONU 
Avni Doğar 
Fethi Doğaııçay 

KAYSERİ 1 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlara 
Bahri Yazır ' 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Metanet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (t.) 

KONYA 
irfan Baran 
Fakih özfakih 
Farnlc Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
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Ahmet Fırat 
ismet 'inönü 
(Başbakan) 

MANİSA i 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişenirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
i l-Ialit Fikret Aka 

Ali Baran Nu m an oğlu 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

/Açık w 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 

istanbul 1 

Kocaeli 1 

24 . 2 . 1964 0 : 3 
RİZE 

Fuad Sirmen (Başkan) 
SAKARYA 

Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper (î.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın (1.) 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztnak (B.) 

yetikler] 
1 Manisa 1 

Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

i Yekûn 9 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Nazmı ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslin Görentas (I. Ü.1) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat (t.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğl-ı 

>•<% 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı bütç e kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 232 

Kabul edenler : \Q2 
Reddedenler : 34 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 209 

Açık üyelikler : 9 

ADANA 
Mehmet Geçioğiu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğiu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etern Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

[Kabul 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Şehmus Arslan 
EDİRNE 

Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlı 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nai<m Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Bayka/m 
Katip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşku Kırca 
Vahyi özarar 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçm 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 
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KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
Ahmet Gür'kan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Me'kki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
llanf Kıray 
Sezai Sarp aş ar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyart 
HaJlit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 

ADANA 
ibrahim Tekin 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çdbanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
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MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Adnan Karaküçiik 

MARDİN 
Mehmet. Ali Ar ikan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 
ilhan T e kin alp 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rnlu Soy er 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

24 . 2 . 1964 O : 3 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltikli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali. Dizman 

[Reddedenler] 
Alp Doğan Şen 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali îhs'an Balıım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

ihsan Gürsan 
KASTAMONU 

Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay. 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Vahap Kışofflu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
B^kir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu* 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizanıoğl u 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgi: 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami Öztürk 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Musüfihîttin Gürer 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
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ARTVİN 
Nihat Ata 

BALIKESİR 
Ahmet îhsan Kırımlı 
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[Çekinserler] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

İÇEL 
İhsan ön a i 

KIRKLARELİ 
Fikret Piliz 

KIRŞEHİR 

Halil özmen 

l Oya katîlmty anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğhı 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Artalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Kerem özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Rayif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
îhsan Köknel 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Oihat Bügehan 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BlTLlS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil inal (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Neemi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinıçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mayitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erikmen 
ibrahim Eteni Kılıç«ğlı. 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nuredddn özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (I.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Talisin Demiray 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi O ben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekine! 
Reşit Ülkeı 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili.Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 

— 827 



Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğan çay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet So,ğlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâoddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 

Sadrettin Tosbi 
MALATYA 

Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan} 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğiu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Vahap Dizdar oğkı 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
FTalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

[Açık wt 

Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 

24 . 2 . 1964 0 : 3 
ORDU 

Ata Bodur 
RİZE 

Fuad Sirmen (Başkan) 
SAKARYA 

Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Oeveci 
Hamit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. U.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (1.) 
Adil Yas> 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

çelikler] 
Muş 1 

Trabzon 1 

Zonguldak 1 

Yekûn 9 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Kfımuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdercli , 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakrlıç 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat (I.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konaik 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk .yoktur) 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Uyas Seçkin 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rl er 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
104 

83 
18 

3 
337 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ziya Haııhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
îhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Nuretltin Akyurt 
Mehmet D ©likaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kooamemi 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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[Reddedenler] 
AMASYA 

Nevzat Şener 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BİLECİK 
Şadı Binay 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

[Çekinserler] 
KONYA 

Ahmet Gürkan 
TRABZON 

Ekrem Dikmen 

[Oya katılmty anlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sariibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüihak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

Hilmi Aydmçer 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Farulk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
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Hilmi Güldoğan 
Becai Iskenderoğlu 
Vefik Piriecioğlıı (13.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Talât Asal 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t.) 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin İnci oğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köy m en 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
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Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öfctem 
İlhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
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Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktcm 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araa 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâl dan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu ('t.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 

Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
îsmet înönü (Ba,şbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nakit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdar oğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydıır 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdmir Tüzün 
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ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Şadı Pehlivanoğlu 
Ata Topa] oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
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Hâmit Kiper (1.) 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinorçlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (t.) 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztarak (Br) 

[Açık 
Aydın 

Erzurum 

Hatay 
tstaribul ; 
Kocaeli 
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TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (t.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzun er 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı -
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

üyelikler] 
I Manisa 1 

Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

• • - < < 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
îsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat (t.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHÎSAR 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz ı 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri AJhıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu | 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : J 03 

Kabul edenler : 83 
Reddedenler : 18 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 338 
Açık üyelikler 9 

[Kabvl edenler] 
1 EDÎRNE 

Fahir Giritlioğlu 
ELAZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GİRESUN 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neomeddin Küçüker 

1 İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Vahyi özarar 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya | 

Kemal Okyay 
KASTAMONU 

Fethi Doğançay 
thsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MUĞLA 
Hi'Lmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

1 Refet Aksoy 
Kerda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

' Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Yusuf Ulu s oy 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Akay 
ibrahim Göker 
n ı • /"* •• 
Rahmi Gunay 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
Fi. Ali Dizim an 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
SaJbri Kılıç 

YOZGAT 
Turgut Nizaımoğhı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil cı 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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/Reddedenler] 
ARTVİN 

Sa'bit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
îsımet Sezgin 

BİLECİK 
Sadi Binay 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

DENIZLI 
ibrahim Kocatürk 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balını 

İSTANBUL 

Ziya Altmoğlu 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Şahaıbettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şinasi Osma 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 

[Çekinserler] 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gül ek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savruıı 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut. 
Şükrü Yüzbaşıoğslu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Rai E Aybar 
Nihat Bei'kkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Oevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlftı 
Cihat Turgut 

BtLEClK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yav-n7kan 

BURSA 
Hikmet Akahn 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 

^ i y a Uğur 
ÇANAKKALE 

Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
tsmail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
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Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Reeai îskenderoğlu 
Vefik Prinçcioğlu(B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Nazmi özogul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Os>man Orhan Bilen 
(I.) 
Muzaffer Canbolat 
Ali îhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Kövmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

M. Meclisi B : 61 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydatı 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Küıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(B§k. V.) 
Katip T ahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka.> 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri A d al 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 

24 . 2 . 1964 O : 3 
Ragıp Gümüşpala 
îhsan G ursan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
L/âtif Aküzüm 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gökeır 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeımir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâl dan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
örnr>r Kar*t 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Fakih özfakih 

Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz . 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Saat Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demiraoy 
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M. Meclisi B : 61 24 . 2 . 1964 O : 3 
NÎĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Siraıen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nu retti n- -Oe ritoğlu 
Fevzi Ceylân 

Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper (I.) 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SîtRT 
Cevdet Aydın (t.) 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Kara han 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türk ay 
Mahmut Vural 

[Açık ü 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli L 
Manisa 1 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (I.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

yelikler] 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Bekir Sami Karalıanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğln 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtaküıç. 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (I. Ü.j 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat (t.) 
R.amiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 



Millet Mecli.i 
GÜNDEMI 

ALTMIŞ BlRÎNCl BİRLEŞİM 

24 . 2 .1964 Pazartesi 

Saat : 10.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
IH 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ-

ŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578, C. Senatosu 1/379) (M.Meclisi S. Sa
yısı : 596; C. Senatosu S. Sayısı : 336) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 .19647 

X 2. — Ankara Ünüversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/579; C. Senatosu 1/342) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 592; C. Senatosu S. Sayısı : 341) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 3. — Ege Ünüversitesi 1964 yılı bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/584; C. Senatosu 1/346) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 601; C. Senatosu S. Sayısı: 342) [Dağıt
ma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 4. — İstanbul Ünüversitesi 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/566; C. Senatosu 1/345) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 600; C. Senatosu S. Sayısı : 339) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 .1964] 

X 5. — İstanbul Teknik Ünüversitesi 1964 yı
lı bütçe kanunu tsariBi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/587: C. Senatosu 1/344) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 599; C. Senatosu S. Sayı
sı : 340) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuııiyet Senato
su ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/582; C. Senatosu 
1/360) (M. Meclisi S. Sayısı: 602; C. Sena
tosu S. Sayısı: 344)-[Dağıtmatarihi: 13.2.1964] 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Koomisyonu raporu ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/588 
C. Senatosu 1/347) (M. Meclisi S. Sayısı: 591 
C. Senatosu S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi 
13 . 2 . 1964] 

X 8. — Hudut ve Sabiler Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/585 
C. Senatosu 1/361) (M. Meclisi S. Sayısı : 603 
C. Senatosu S. Sayısı : 345) [Dağıtma tarihi 
13 . 2 . 1964] 



X 9. — Tekel Genel MMiMüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
karma Bütçe Komisyon başkanlıkları. tezkere
leri (M. Meclisi 1/591 ; 0. Senatosu 1/348) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 598 ; 0. Senatosu S. 
Sayısı : 346) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1964 yılı [bütçe kanunu tasarisı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişiükHiğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/583 ; C. Senatosu 1/357) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 594 ; C. Senatosu S. Sayısı : 347) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 11. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 
yık Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 
1964 yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/589 ; C. Senatosu 1/362) 

(M. Meclisi S. Sayısı : 593; C. Senatosu S. Sayı
sı ; 348) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X ,1'2. — Devlet- Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu iraporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/581 ; C. Senatosu 1/359) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 604 ; C. Senatosu S. Sayısı : 349) ([Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X '13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1964 yılı bütçe kanun tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/590 ; C. Senatosu 1/358) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 595 ; C. Senatosu S. Sa
yısı : 350) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPıLACAK TŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

IŞLER 



Dönem : 1 A A H 
M İ L L E T M E C L t S t S. Sayısı : O U u Toplantı : 3 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/585; 

C. Senatosu 1/361) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 345) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kcmunlar Müdürlüğü 10 . 2 . 1964 
Sayı : 3285 

KAEMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1964 tarihli 40 ncı Birleşiminde aynen kabul 
olunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi İlişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
E. Aka 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 12 . 2 . 1961 

Esas No: 1/585 C. S. 1/361 
Karar No: 380 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 7 . 2 . 1964 tarihli ve 40 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı, ekli cetvelleri) ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

A. Ş. Ağanoğlu 



Dönem : 1 
Toplantı :3 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/580; 

C. Senatosu 1/360) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 344) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 7.2. 1964 
Sayı : 3284 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1964 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yıla bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
E. Aka 

Cumhur iyot Senatosu 
Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 12 . 2 , 1964 

Esas No: 1/580 C. S. 1/360 
Karar No: 377 

MlLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 6 . 2 . 1964 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen kabul olunan (Devlet 
Su îştleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı, ekli cetvelleri) ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

A. Ş. Ağanoğlu 

602 



Dönem : 1 
Toplantı : 8 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı 591 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(M. Meclîsi 1/558; C. Senatosu 1/347) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 343) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3275 

7.2. 1964 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2. 1964 tarihli 39 ncu Birleşiminde değişerek kabul 
olunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
E. Aka 

: 1" Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 
Millet Meclisi 1/588 

C. Senatosu 1/347 
Karar No. 42-376 

12 . 2 .1964 

MİLLUT MEOLİSl YÜKSÜK BAŞKANLİĞİNA 

Cumhuriyet Senatosunun 7 . 2 . 1984 tarihli ve 3275 sayılı tezkeresi ile gönderilen «Karayol
ları Genel Müdürlüğü» 1964 yılı bütçe kanunu tasarısında Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler incelendi. 

Cumhuriyet Senatosunca Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısının 
16 ncu maddesi tamamen çıkarılmıştır. 

Komisyonumuz yapılan değişikliği benimsemiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Sözcü 
İzmir 

İV. Mirkelâmoğkı 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 
Ankara 

N. Berkkan 
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Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Ordu 
Ş. Koksal 

Siirt 
L. Aykut 

Artvin 
Söz hakkım mahfuzdur 

8. 0. Avcı 

Söz 

Elâzığ 
H. Müftügü 

Kırşehir 
A, Bilgin 

Bize 
hakkım mahfuz'hır 

0. Yalçın 
Trabzon 

A. Şener 

Aydın 
0. Apaydın 

Gümügane 
Söz hakkım mahfuz 

#, Savacı 

Konya 
M, VintkU 

Sakarya 
B. Akdağ 

Trabzon 
A. R. Uzvner 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Kars 
K. Okyau 

Mardin 
§, Aysan 

Sakarya 
Söz hakkım mahfu* 

M. Oürtr 

Van 
V. Iştk 

Sayfa 
No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Karma Bütçe Komisyonunoa 
ewelce kabul edilen 

64 12 

KARAYOLLARI 

Karayolları yapımı için girigile-
eek sâri taahhüt işlerinde kulla
nılmak lüzere bono ihracına yet
ki verilmesi hakkındaki 307 sa
yıda Kanunun 1 nci maddesinin 
1 nci fıkrası hükmü 1964 bütçe 
yılında uygulanmaz. 

M. MecM (S, Sayısı : f>01 
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Senatoda değiştirikrefk kabul edilen Karana Bütçe KomÜByonuınoa fkaSbrçİ edilen 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bıı «nadide tamamen çıikaııliHiıgftır. O. SetoaltoBonun değiştiricine uyulmuftıtr. 

-»« M«|»fci I t 

M. MeeHaı (S . Sayısı : 591 ) 




