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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BİRİNCİ OTURUM İKİNCİ OTURUM 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi, 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Aydın Milletvekili Nedim Mürcn'e ödene
ğinin verilmesi, 

Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in, Si
lâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabi}), diş 
tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkın
daki kanun tasarısının Askerî Personel, kanun 
tasarısını incelemekle görevli Geçici Komisyon
da görüşül meşine dair önergesi kabul olundu. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tekel Genel 
Müdürlüğü bütçeleri üzerinde bir süre görü
şüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 

Mekhi Keskim Süreyya öner 
Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mekhi Keskin 
Kâtip 

Amasya 
Nevzat gener 

Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
olundu. 

bütçesi kabul 

Tekel Genel Müdürlüğü bütçesinin bölüm ve 
maddeleri kabul olundu ve tümü açık oya sunu
larak kanunlaştığı bildirildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 
Ankara, Ege, İstanbul ve İstanbul Teknik 

Üniversiteleri bütçelerinin bölüm ve malddeleri 
kabul olunarak tümleri açık oya sunuldu ise de 
yeter çoğunluk sağlanamadığından gelecek bir
leşimde tekrar oylanacakları bildirildi. 

23 1965 Pazar günü saat 10.00 da top
lanılmak üzere (Saat 20.35 te) Birleşime son 
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B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasyan), Nurettin Akyurt (Maflıatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 113 ncü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Otomatik cihazlarla yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz mevcut
tur, müzakereye başlıyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ankara Üniversitesi 1965 yık Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mület 
Meclisi 1/828, Cumhuriyet Senatosu 1/533) 
(MÜlet Meclisi S. Sayısı : 957, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 590) 

2. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mület 
Meclisi 1/829, Cumhuriyet Senatosu 1/532) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 958, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 591) 

3. — istanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra

poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (MiUet 
Meclisi 1/830, Cumhuriyet Senaiosu 1/529) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 959, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 592) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/831, Cumhuriyet Senatosu 
1/531) (Millet Meclisi S. Sayısı : 960, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 593) 

BALKAN — Bu dört açık oylamayı müsaade 
ederseniz (birleşik yapalım. Kupalar ayrı ayrı 
gezdirilece'ktir. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, bâzı maddelerin kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifinin Sanayi, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilecek beşer üyeden kurulacak 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/848) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Petrol 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâ
zı maddelerinin kaldırılması 'hatekındaiki kanun 

teklifinin bir geçici komisyonda görüşülmesine 
dair önerge mevcut'tur, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi, bâzı maddelerin kaldırılması hakkında 
kanun teklifinin havale edilmiş olduğu Sanayi, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilecek 6 er 
üyeden kurulacak geçici ıbir komisyonda ;görüşül-
mesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
R e # Ülker 

336 — 



M. Meclisi B : 113 
BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın Ka

pısız. 
İSMET 'KAPISIZ (Yozgat) — Çok muhte

rem arkadaşlar; günlerden beri Türk umumi ef
kârını alâkadar eden ve basında geniş yankılar 
uyandıran Petriol Kanunu hakkında Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupundan 'Sayın 'Milletvekili ar
kadaşlarımızın, mevcut kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine mütedair kanun teklifleri
nin, Meclisin çalışmasının nihayete ereceği şu 
günlerde alelacele geçici bir komisyonda görüşül
mesini temin gayesine matuf verdikleri önerge
nin, prcn^bolaraık, aleyhindeyim. Zira, tıpkı 
Toprak Reformu Kanununda olduğu gibi, Cum
huriyet Halk Partisi Orupu taraf m dan Meclise 
getirilip ale1a.eele bir komisyonda görüşülmesini 
ve bu kanunun çıkarılmasını temine matuf öner
ge de Cumhuriye't Halk Partisinin dışındaki di
ğer siyasi partiler tarafından reddedilmiş ve ka
nun tasarısının normal komisyonlarda enine bo
yuna görüşülmesinin lâzımgeldiği hususu bu ka
nun hakkında tcdbıt edilmişti. Petrol Kanunu
nu da şahsan ben aynı zaviyede mütalâa ediyo
rum. Bu değişikliği icribettirecek 'hususların da 
normal komisyonlarda görüşülmesinin daiha mü-
na vJb'olaeağmı ve bu şekilde alelacele karma bir 
ıkomioyonda görüşülerek geçiştirilmesinde mem- ; 

leke t için yüksek .bir fayda mülâhaza etmediğimi \ 
saygılarımla ara ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıiıbralhimoğlu, öner
genin lehinde. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Mulhtcrcnı arkadaşlarım, bendeniz umumiyetle 
normal dışı yollara gidilmesinin taraftarı olmı-
yan 'bir arkadaşınızım. Tüzüğün tam ve kâmil 
mânada tatbikini, normal komisyonların çalışma
sını, işletmesini, işletilmelini istiyen ve savunan 
bir kişiyim. 

Milletvekili arkadaşlarımın, komisyon üyele
rinin vazifelerini tam bir <şuur ile ve vicdan mu-
hasobesi içinde yapmaları takdirinde normal 
çalışmaların bu gibi acele çalışmalardan daha I 
verimli, daha süratli neticeler istihsaline kifa
yet edeceğine inanmamaktayım. Ancak, maa
lesef bu lâzimeler yerine getirilmemektedir, ge
tiremem ekteyiz. Geçenlerde tamamı hukukçu
lardan teşekkül eden Adliye Komisyonu avu
katlarla ilgili, avukatlık kanun teklif ve tasa
rılarını görüşmek üzere davet edildiği halde 

23 . 5 .1965 O : 1 
toplanamamış ve Sayın Reis, Meclis Riyasetine 
üyelerini şikâyet zorunda kalmıştır. Yani bir 
gayreti meslekiyle kanunu çıkarmaları iktiza 
ederken bu gayret lüzumu dahi nazara alınma
mış ve komisyon çalıştırılmamıştır. Maalesef 
komisyonlarımız çalışmamaktadır, milletvekili 
arkadaşlarımız devam etmemektedir. Bu sebep
le de normal komisyonlara meselenin intika
liyle 5 - 8 komisyondan bu kanunun sırasiyle 
geçmesini istemek demek, tamamiyle uyutup 
hasır altı etmek demektir. («Bravo» sesleri) 
Bir realite vardır arkadaşlar, bir de icap var
dır. Maalesef icap yerine getirilmemektedir. 
Realite nazara alınmamaktadır. Bu yüzden de 
süratli ve islerin ehemmiyetiyle mütenasip ne
ticeler istihsali için karma komisyonlara git
mek zaruret olmaktadır. Buna meydan veren 
bidz. Bu zaruretlere de boyun eğmek zorun
dayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktaya daha 
işaret etmek isterim: Bu memleket bu vatan 
hepimizindir. Burada hepimiz millî birer ve
diayı en iyi şekilde kullanmak durumundayız. 
Bugün buradayız, yarın seçümiyobiliriz. Tek
liflerimiz milletin malıdır. Falan partiden ve
ya falan partili milletvekilleri tarafından geldi 
diye bir teklife karşı durmak, aradan uzun 
zaraan geçmeden, hiçbir değişiklik veya yenilik 
de mevcudolmadığı lıaMe bir Hükümet değişik
liği, bir iktidar değişikliği olduğunda reddedi
len mevzuu aynen kabul etmek, yani af buyu
run benini siyasi ahlâk telâkkilerimle bağdaşa -
mamaktadır. Küçük politika, daima küçük 
politikayı yapanların ayağına dolaşmıştır. Ta
rih bunun misalleriyle doludur. Büyük olmaya 
gayret edelim. Bu Yüce Millete lâyık temsil
ciler olmaya gayret edelim. Küçük hesapları 
bırakalım. . (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Sarıibrahimoğlu, Geçici 
Komisyon kurul m asiyi e bunların ne ilgisi var? 
Rica ederim esasa giriniz. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Ne alâ
kası var? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım... (Gürültüler) 
Efendim?... Alâkasını, eğer biraz dikkatle din
lersen anlarsın. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız, mü-
dahele etmeyiniz. 
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KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Evvelâ, dinlemesini öğreniniz. 
BAŞKAN — Efendim, siz de Geçici Komis

yon kurulması ile ilgili olarak Önergenin lehin
de beyanda bulununuz, bunun dışında başka 
bir telkinde bulunmayınız, rica ederim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem Reis Bey, ben konunun içerisin
deyim. 

BAŞKAN — Değilsiniz. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Konu, damdan düşer gibi ifade edilmez. Ko
nunun, edebiyat lisanında «girizgâh»' denen bir 
başlangıcı vardır. Her kararın bir mucip se
bebi vardır. Anayasamız mucip sebepsiz ka
rarları makbul saymaz, keenlemyekûn- sayar. 
Kusura bakmasın da biz keenlemyekûn bir ka
rar vermek durumunda kalmıyalım. 

Muhterem arkadaşlarım; burada gördük, 
Toprak reformu kanun tasarısı geldi, reddedil
di. Karma Komisyona sevk teklifi reddedildi 
ve reddedilmekle kalınmadı, gidildi, köy köy 
bu teklife müspet rey verenlerin aleyhinde ağır 
şekilde ithamlar ve ağır propagandalar yapıl
dı. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, şimdi 
görüşmekte bulunduğumuz önerge bu Petrol 
kanunu tasarısının bir geçici komisyona hava
le edilip edilmemesidir. Toprak reformu kanun 
tasarısını görüşmüyoruz, rica ederim efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
—• Muhterem arkadaşlarım; misal veriyorum, 
emsal veriyorum; hafızaları tazeliyorum, çün
kü unutkan biraz arkadaşlar. Ne oldu? Bir 
iktidar değişikliği, aynı tasarı Karma Komisyo
na, reddeden partiler tarafından sevk edildi. 
Af buyurun ama, bu siyasi ahlâk anlayışına, 
inceliğine bir türlü eremedim,. vâkıf olamadım. 
Ve burada arkadaşlar biz, bütün memlekete 
ve gelecek nesillere siyasi ahlâk örneği vermek 
zorundayız, durumundayız. Şimdi ne deni
yor? Petrol kanunu teklifi geçici bir komisyo
na sevk edilsin. Muhterem arkadaşlarım, söz
lerimin başında da arz ettim. Yüce Meclis ve 
Yüce Meclise niyabeten vazife gören komisyon
lar görevlerini tam ve kâmil mânada yapsalar, 
bütün gönlümle ve kalbimle Sayın ismet Ka
pısız'» katılırım. Ama, realite bu değil. Ko
misyonlar vazifelerini yapmamaktadırlar. O 
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halde memleketin büyük bir meselesi, büyük 
bir dâvası, beynelmilel ilişikler arz eden, son 
derece ehemmiyetli bir konu yüz üstü mü kal
sın? Kendi mesleklerini ilgilendiren meselenin 
görüşülmesinde bir Adliye Komisyonu toplana
mıyor, meseleyi tezekkür edemiyor; ondan 
sonra bekliyoruz, Petrol kanunu 5 - 6 komis
yondan geçsin ve Yüce Meclise gelsin bir ne
ticeye iktiran etsin. Bu mümkün değil arka
daşlar. Bu realiteyi nazara almak zorundayız. 
Yoksa meselenin .ciddiyetini ya kavramamış ve
ya birtakım politik oyunların içinde bulundu
ğumuz intibaını veririz. («Yok öyle şey» ses
leri) 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Yorma ken
dini. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Teşekkür ederim, sizin gibi yiğit kişilerden de 
bu beklenir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye servetinin 
Türkiye'de kalması, Türkiye'nin tabiî kaynak
larının Türk eliyle işletilmesi fakir Anadolu 
köylüsünün makûs talihinin biran evvel yenil
mesi için iyi niyetlerle teklif edilmiş, bütün 
partilerin milletvekilleri tarafından imza edil
miş ve burada görüşülürken, şimdi .itiraz sesi
ni yükselten arkadaşlarımın dahi gönülden ka
tılacakları bu teklifin süratle görüşülüp, sürat
le Yüce Meclis huzuruna getirilmesinde fayda 
ve zaruret vardır. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Biz senin 
konuşmana itiraz ediyoruz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, konuşmalarımız 
batıyorsa küçük politikadan tevakki edelim. 
Siz de huylansamz başkaları da, hattâ kendi 
partisinden bâzıları da, doğruyu söyler. Onun 
için, huylanmamak için, kırılmamak ve darıl-
mamak için, küçük politikadan topyekûn itti
fakla vazgeçelim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Hüsamettin Atabeyli, lehinde. 

Lehinde mi efendim; lehinde mi efendim, 
aleyhinde mi? 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Üzerinde... 
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BAŞKAN — Pardon... Sayın Atabeyli, bir 

dakikanızı rica edeceğim. Aleyhinde olmak 
üzere Sayın İhsan Ataöv'e söz veriyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Grup adına konuşacak. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, Riyaset 
bunu daha iyi bilir, takdir eder. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bilhassa öğrenmeye ihtiyacı var. 

BAŞKAN — Yok efendim, oturunuz yeri
nize.. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Var, var... Gruplar her zaman tercih edilir. 

BAŞKAN — Olamaz efendim; iki lehte, iki 
aleyhte söz verilir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, yapılmış olan kanun . teklifinin 
Büyük Meclisçe ele alınması, bunun üzerinde 
hassasiyetle durulması hepimizin gönülden ar
zusudur. 

Bu memleiketin her türlü metama ve zengin
liğine bu memleketin kendisinin sahibolaıcağı, 
bunun dışında bir düşünceyi ne Büyük Mecli
sinizin üyelerinin, ne de Türk Milletinin kabul 
etmiyeceği de bir gerçektir. Kanun teklifinin 
altında çeşitli partilere mensup arkadaşlarımı
zın imzaları vardır. Petrol Kanunu günün ak
tüel konularından birisidir. Bu ıkanun ele alın
malı, incelenmeli ve Büyük Meclisin iradesin
den bir kere daha geçmelidir. Memleketin 
kaderi, Anadoludaki köylülerin, Sarıibrahim-
oğlu'nun ifade ettiği «makûs talihinin yenil
mesi» bu memleketi ne Şimal rüzgârlarına tes
lim etmek, ne de Batıdan gelen dalgalara tes
lim etmekle mümkün olamıyacağı Türk'ün re
alitesidir. Bu böyle olduğuna göre, Türk Mil
leti kaderine kendisi sahilbolacağına göre, sayın 
arkadaşımın çalışmıyor diye iddia ve itham et
tiği Parlâmento komisyonlarının, çalışmıyan 
komisyonlardan seçilecek arkadaşlarla kurula
cak bir tek komisyona bu büyük memleket ka
deriyle ilgili teklifin tevdi edilmesi, kendi ifade
leriyle, faydalı olmıyacaıktır. 

Ben şahsan kanun teklifinin bir an evvel 
ele alınıp çıkarılmasının aleyhinde değilim, 
öteden beri savunduğumuz bir prensibin lehin-
deyim. Bu prensip bilhassa aktüel bakımdan 
çok önemli olan memlekette sorumlu ve sorum
suz bütün kitlelerin dilinde sakız gibi dolanan 
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bu konuyu süratle ele alıp neticelendirmeyi ancak 
İçtüzüğün âmir bulunduğu yollardan faydalı 
olacağı kanaatindeyim. Kurulacak bir geçici 
komisyonla bu kadar önemli olan bir memleket 
meselesinin arzuladığımız bir gerçekle çıkacağı 
kanaatinde değilim. Hele Meclisimizin tatile yak
laştığı bir sırada bu Karma Komisyondan bu 
teklifin buraya gelip kanunlaştırılmasının ha
yal olduğu bir sırada böyle bir teklifte bulun
mak arkadaşımın (bahsettiği samimiyetten uzak
ta bulunmayı gösterir. Çıkarılması mümkün 
olmıyan bir kanun teklifini geçici bir komisyo
na tevdi ederek, sorumsuz insanların ağzında 
sakız olarak devamına müsaade etmiyelim. Nor
mal yollardan teklif yürüsün, bir komisyonun 
hatalarını diğer komisyon telâfi etsin. Bu iş 
yetkili ihtisas mercilerinin fikirleri olarak ele 
alınsın ve Türkiye'nin istikbali ve kaderiyle 
mevzubahsolan Türkiye'nin bütünlüğüne, Tür
kiye'nin millî güvenliğine, emniyetine halel ge
tirdiği iddia edilen bu büyük tasarının üzerinde 
Büyük Meclis arız ve amik fikirlerini serd etmek 
fırsatını bulsun. Bu bakımdan normal komis
yonlardan geçmesi, kanunun önemi ve arzuladı
ğımız şekilde çıkması bakımından zaruridir. 
Çalışmıyan bir geçici komisyondan bu devrede 
bunu çıkarıp da sorumsuz insanların, ağzında 
bunu sakız haline getirmiyelim. Buna şahsan 
taraftar değilim. Normal yollardan gidilmesinde 
fayda vardır. Bu bakımdan bu önerge reddedil
melidir, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Atabeyli, 
önergenin lehinde, Adalet Partisi Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Muhterem arkadaşlar, 
konu bildiğiniz gibi gayet ehemmiyetli ve uzun 
zamandan beri Türk efkârıumumiyesinin bir
takım spekülatif temayüllerin münazara ve mü
nakaşa konusu haline getirdiği bir konudur. 

Şayanı şükrandır ki, Parlâmentomuzda tem
sil edilen bütün partiler mevzuun ehemmiyetini 
müdrik ve bu konuda katiyen böyle spekülatif 
bir tutuma itibar göstermiyen bir tavır içinde
dir. 

Şimdi asıl millî mesele olan ve Parlâmento
muzun üzerine eğilmesi zaruri bulunan Ibir me-

| seleyi hakikaten kısa bir zamanda bil* neticeye 
(bağlamak ve bu mevzu üzerindeki spekülâsyon
lara son vermenin en kesin çaresi, bunun 
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vfız'ülyedi olan Parlâmentonun bir an evvel işe 
el koymasını göstermiş olmaktadır. 

Bu itibaıla bir komisyon teşkili suretiyle 
meselenin süratle teamülü, zannediyoruz ki, 
mevzuun, meselenin zatının da lehinde olacak
tır. Bu itibarla, bu esbabı mucibeyle grupumuz 
bu önergenin lehinde oy kullanacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Petrol Kanununun bâzı madde-
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leriııin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldı
rılması hakkındaki kanun teklifinin havale edil
miş olduğu, Sanayi, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilecek 5 üyeden kurulacak geçici bir 
komisyonda görüşülmesi hususunda verilmiş 
'bulunan önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Kanun teklifi Geçici Komisyonda görüşüle
cektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

5. — 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825; Cumhuriyet Senatosu î/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 970, (hımhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 587) 

J — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi: 

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Mecisi 1/832; Cumhuriyet Senatosu 
1/530) (Millet Meclisi S. Sayısı: 961, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 594) (1) 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/833, Cumhuriyet Senatosu 
1/528) (Millet Meclisi S. Sayısı : 962, Cumhu
riyet Senatosu S. Saym : 595) (2) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Bayın
dırlık Bakanlığı 1965 yılı Bütçesinin tümü üze
rindeki görüşmelere geçiyoruz. Dalha önce, Yüce 
Meclisin almış olduğu bir karar gereğince, Ba
yındırlık Bakanlığı, Devlet Su işleri, Karayol
ları Genel Müdürlüğü bütçelerinin tümü üze
rinde (bütçe mtüızakeresinin ayrı ayrı gruplar 

(1) 594 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 

(2) 595 S. Sayılı basmayanı tutanağın so
nundadır. 

adına arlkadajşlariımıızı konuşacaklardır. Her 
grup bu bütçeler ü&erinde görüşecek, ayrıca 
şaihüsları adına kişisel görümlerini ara edecek 
arkada-şlarnmüz da ibu üç ıbüıtçenimı tümü üze
rimde görüşmede Ibuılumaealtotır. 

Oumlhurüyet Halik Partisi Grüpu adıma Sayım 
Faıkilh öız'len, buyurunuz, 

C. H. P. GRUPU ADINA FAKÎH ÖZLEN 
(Koınıya) — Sayın Baışlkan, sayıır milletvekil
leri; 

Aıtalarimaızun yurt tuttuğu bu topraklar üze
rinde, çağımıız uygarlığının kıolaylıiklari ve 
rahatlıkları içimde, mesutt yaşanaıealk jbir vatan 
kurma savaşmam önemli 'bir kesiminde şerefli 
ödevler yapmuş. ve yapmakta olam bir toplulu
ğu kaptsuyan Bayındırlık Balkanlğı Bütçesi- üze-
rindelki görülşleriimizi C. H. P. Grupu adıma kı
saca arz edeceğiz : 

Bütıçeyii getiren Hükümetin ancak 75 güm-
-dür işbaşında olımaisı ve kuvvetli Ibir ihtimalle 
•dört ay vsıomra değişeceğini -göz önünde tutarak, 
-dalha ziyade genel prensipler üzerinde -duracak 
ve bu aralda önem verdiğimiz temennıileriımlzi 
arz edeceğiz. 

'Türk halikımın yaikînen ilgilendiği hizımetle-
ri daiha 'kolay, dalha ucuz ve -dalha çalbulk sağ-
lıyacağı düşüncesi ile ve 'bâzan tatlbikata ge
reği kadar nüfuz edem üyen 'nazari plândaki 
•mütalâalarla bâzu 'hizmet alanlarının Bayındır
lık Bakanlığından ayrıi-ma'sı bir deneme mev
zuu olmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığım, malzemelerde, fi
yatlarda, şartname ve sözleşmelerde projeler ve 
tatbikatlarında, alhen'k ve standardizaısyonu te
min edecek anlayıışlta, giöre/v ve so-nımlululkları 
yüklenecek bir BakanİKk olarak mütalâa ve 
ımulhaıfaza etmek -dalha yerinde olurdu kanısın
dayız. . Melhtap projesinde derpiş edilen ta»aıv-
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Turlarla, Bayındırlık Bakanlığını1 'sadece Yapı 
işleri Reisliğinden ilbaret büyükçe 'bir genel 
müdürl'ük haline getirme yolundaki görüşlerin 
de hu anlayrgla yanında olamayacağız. 

lAjyriica, karma 'hükümetler programlarının 
tatibilkatı ile ve Devlet Plânl-ama Dairesindeki 
kıymetli elemanların muhtemelen kendilerine 
üntükal elden donelerin yeterısialiği ve çeşitli eği
limlerin etki'siyle, Bayındırlık Bakanlığı ve bu 
Bakamhğa bağlı genel müdürlükleri kıymet-
lendirımedeki kısmen hatalı olduğu anlaşılan 
gfirülşjl eriyle de mutalbık olmadığımızı 'belirt
mek isteriz. Şöyle ki : 

Karaylollar ve 'bilihaıssa Demiryolları ve ka
mu hikmetlerine ait 'binalara yaıpi'laıcak yatırım
larını azaltılması veya yavaşlatılması eğilkni 
Itoül'ıçelerde ve Ibullhaısısıa 1965 yılı Bütçesinde açık 
lolaralk görülmektedir. Ezcümle Karayo'lları 
Genel Müdürlüğü harcamasının Devlet 'bütçesi 
Iharçamasındaki payı 1964 te % 6,4 'tür. Hal-
fbujki 1005 senesine ıkadar olan onibeş yılbk orta
lama % 8.4 tür. 

Her yılikiı bütçede hu oranın, o yıla kadar 
(olan yiliar ortakmasmin behemeöıal ütetünde 
alması, plânlı kalkınma prensibinin icapların-
dandır. Kalkınmada elle tutulur bir etkileri 
yokmuş gllbi görünen hayındırhk hikmetleri 
dolaylı olarak kalkınım'a ve maliyet politikası
nı çok yafandan etkilemektedirler. Kamyon 
/gidecek bir karayolu veya demiryolu veya de
nizyolu ile ikmal .merkezlerine 'bağlı kasaba ye 
köylerdeki okul, hastane, su, elektrik, yol ve 
sair hizmetlerin tesüs maliyetleri yerine göre 
%. 10 - 20 arasımda ucuzluk göstermektedir. 
Üretim ve tüketim maddelerinin iç ve dış pa-
ızar fiyatlarında da hu orana yakın menfaatler 
sağlanacağı izahtan varestedir. 

Köyler, kasa'balar ve şehirlere okul, su, has
tane, elelktrik ve hattâ küçüklü büyüklü sana
yi tesislerini ve tüketim ve üretim maddeleri
ni «minimum, masrafla götürüp getirmek: şuu
runa ulaşmış, plânlı kalıkınma dâvasının sa
vunucusu 'bir anlayışın, bu ucuzluk farklarını 
Bayındırlık Bakanlığı' Bütçesine vererek daha 
hızlı ve kestirme yoldan, kalkınma mekaniz
masını işletmeyi görmezden geliş selbeplerini 
anlamak 'bizıim için güç olmama'ktadır. 

Bir diğer noksan görüş de, tekmiik persone
lin en önemli unsurlardan 'biri olduğunu gör-
memezlikten gelmiştir. 
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Demir, çimento, ulaştırma fiyatlariyle kalkın

ma yönünden ilgilenenler, en alt kademedeki 
teknisyenden bu memlekete, her biri binlerce li
raya mal olan teknik otoritelere kadar, teknik 

, personel kadrosuna, meselâ çimentoya, meselâ 
demire ve meselâ her han^i bir araca verdikleri 
önem ve kıymeti vermedikleri teknik personeli 
on önemli unsur olarak kaale almadıkları müd
detçe, varılmak istenen hedeflerin daima gerile
rinde kalmaya mahkûm olacaklardır. 

Hava meydanın, demiryolları, limanlar, ka
rayolları, su işleri ve kamu hizmeti gören yapı
ların projelerinde, tatbikatında, zaman ve kali
te bakamından raslanan aksaklıkların birinci se
bebinin bu anlayışta olduğunu sanıyoruz. 

Son zamanlarda, kuruluş kanun ve sebepleri
ne tamamen aykırı olarak, Devlet Su İşleri, Ka
rayolları gibi müesseselerin mahallî ve idari et-
küer altına sokulması eğilimi idareciler toplantı
sında bahis konusu edilecek kadar, ciddî olarak 
ortaya atılmış bulunmaktadır. Bu eğilim yüz akı 
iş^r başaran hu teşekkülleri 'geriye itmek, tek
rar vilâyetler emrinde alelade kuruluş sistemine 
dönmek demektir. Çok hatalı, çok yanlış bir 'gö
rüş ve eğilimdir. Vazifeliler ve sorumlular bu 
eğilimden ciddî olarak iç'tinabetnıelidirler. Ma-
hallî, idari ve siya.".i etkilere ve yetkilere bu 
müo'jseseler-in kapılarını aralamak çok tehlikeli 
bir tutum olacaktır. Hükümetimizin buna mey
dan vermiyeeeğini ümidederiz. 

1985 Bütçesinin malûm sebepler ve müspet 
o^mıyan tutumlarla bugüne kadar çıkarılmamış 
olmasının da Bayındırdık hizmetlerinde durakla

malar, gecikmeler yaratmış olduğu inkâr edilemi-
yecek bir gerçektir. 

Mühim ihaleler aksamış, 1965 inşaat mevsimi 
hoier olmak tehlikesine ıgirmiştir. Bu husus Sa
yın Başbakanın ihaleler yapılacaktır veya ihale
lerin yapılmasını emrettim şeklinde beyanat ver
meye medbur kalmış olmasiyle en yetkili makam 
tarafından ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Bu tereddüt ve gecikmelerin 19'6'5 yatırımla
rını Bayındırlık hizmetlerini ve hattâ iş hayatını 
önemli şekilde etkilediği ve etkileyeceğinde hiç 
kimsenin şüphesi C'lmamalıdır. 

Birbirini tamamlıyan uzun ve sürekli çalış
maların mesut neticeleri olarak meydana gelen 
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(bayındırlık hizmetlerinde «Siz geciktirmiştiniz I 
'biz ihale edeceğiz, şeref payı açılışı yapanındır, 
sjz çok az yapmıştınız biz şu kadar yapacağız» | 
gibi kısır münakaşalara girmek istemiyoruz. I 

«Keban Barajı Eylülde ihale edilmiş olacak
tır» müjdesini veren Sayın Başbakan Yardımcı
sının Keban Barajı gövdesi ihale safhasına gelin
ceye kadar yapılan çalışmaları, ihaleleri, kay
naklar için .gösterilen gayretleri, yirmibeş - otuz 
sene evvel rasat ve etütlerine başlıyanlarla 1963, 
1964 lerde ilk ihalelerini yapıp inşaata geçmeye 
muvaffak olanlara kadar nice nice emek ve heye
canların önem ve başarısını takdir edecek tecrü
beye sahibolduğu kanısındayız. 

Ezcümle yaklaşık (250) milyon tutarında 
olan ulaşım yollan, daimî site ve şantiye tesisleri, 
derlvasyon tüneli ve sair işlerin ihale ve inşaat
larının 1963 ve 1964 lerde înönü Hükümetleri 
tarafından yapılıp başlandığını, Eylülde ihalesi
nin yapılacağı müjdelenen ana gövdenin finans
manı için yine 3 ncü inönü Hükümeti tarafın
dan Ankara ve Washington'da yapılan toplantı
larda müabet neticelere ulaştırıldığını da elbet 
bilmemezlikten gelemeyiz. Bu bakımlardan, ben
deniz ve hattâ Sayın Demirel'in nesli için ve 
hattâ umum müdürlüğü zamanlarında tahaıkkuku 
uzakça bir hayal olan Keban projelerinin ihale ! 
ve inşaat safhasına ulaşmış olmasında İnönü 
Hükümetlerinin şeref paylarının çok büyük ol
duğunu, mem^ket kalkınmasındaki büyük hiz
met payını, kadirbilir bir ifade ile bizzat Hükü
metin belirtmesini beklemek hakkımızdır ve bu 
hakiki teslim edecek Hükümete teşekkür de va
zifemiz olacaktır. Sayın Maliye Bakanı «Bir tek 
barajın projesini dahi yapamıyan Hükümetler» 
cümlelini çok erken ve çok yanlış kullanmış bu
lunuyor. 

1984 - 1965 yılı, geçen yıllara nazaran en bü
yük baraj ve hidro - elektrik santralleri inşası 
yılıdır. İhale ve keşif bedelleri toplamı üç mil
yar 929 milyon lirayı bulan 43 baraj ve hidro -
elektrik santralleri inşaatı 1965 yılında yapıla
caktır. Bunlardan 901 milyon lira ıkeşif bedelli 
olan Buldan, Akkaya, Sürgü, Sarımsaklı, Ha
salar, Altınapa, Gümüşler, Kartalkaya, Deve 
Oeçidi Akköy, Tatların, Cip, Bayındı-, Kurtbo-
ğazı, Omaç, Kızılsu, Almus, Kesikköprü, Ana
mur, Yüreğir, Harşit, Çağçağ, Engil, Erciş, Ko-
vaja,_Jgs bagaj, v^ hi.4r^. - ^ektrik santralleri in-
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şaatlarma başlanmış veya devam edilmektedir. 

Keşif bedelleri toplamı üç milyar 27 milyon 
lira olan Keban, Gülköy, Porsuk II, Tahtaköprü, 
Ko-:an, Serçeboğazı, Harala, Menent, Medik, Ka
dıköy, Alrıkır, Gökçekaya ve Muradiye baraj ve 
hHro - elektrik santrallerinin bir kısmı ihale 
edilmiş bir kısmının da ihalesi için her türlü 
hazırlıklar ikmal edilmiş olup, 1965 te ihale ve 
inşaatlarına başlanacaktır. 

Enflâsyonla kabartılmış astronomik rakam
larla suni sloganlar ve şöhretler yaratmak kolay, 
fakat bir ihtilâl sonrasının zor şartları ve karma 
Hükümetlerin bünyesinde movcut güçlükler için
de yukarda sıralanan m9vzular ve işlere, Kalkın
ma Plânını ve istikrarlı para nizamını zedele-. 
meden, el atıp gerçekleştirmek çok zordur. 

Bunları çok iyi bilmedi lâzımgelen Sayın Ma
liye Bakanının bu kadar acele davranmamasını, 
söylenebilecek pek çek sözlere bu kadar çabuk 
imkân ve meydan vermemesini haklerdik. 

Uzun zamandır üzerinde çalışmalar yapıldığı
nı duyduğumuz Bayındırlık Genel Şartnamesi
nin ve genel olarak mühendislik hizmetleri stan-
dardizanyonu mevzularının, tek taraflı hüküm
lerden de 'ayıklanarak: bir an evvel kesin şekilleri
ni •almalarını temenni ediyoruz. 

Plân ve B'ite-e Komisyonundaki, 2490 sayılı 
Artırma ve Eksiltme Kanunu yerine konulacak 
Devlet İhale Kanununun biran evvel kanunlaş
mışı Hükümet ve Meclislerimiz için şerefli bir 
hizmet olacrı'ıtır. 

Muhasebei Umumiye Kanununun ihtiyacı 
karşılıyacak şekilde gözden geçirilmesi zamanı 
çoktan gelmiş bulunmaktadır. 

Yüklcn'cFerle idareler arasındaki münasebet
ler ve tek taraflı hükümler düzenlenmeli ve yük-, 
kircilerin hak edişleri süründürülmeden öden
melidir. 

Eskiden olduğu gibi çimento, demir ve şair 
malzemelin zaruret halinde teminat mektubu 
mukabilinde avans yerine tedariki imkânı aran
malı, bu çeşit .kolaylıklar yüklenicilerden esirgen-
memelidir. 

İhtiyaçların zorlrmasiyle, Hükümetleri ve 
ciyasi teşekkülleri ağır balkısı altında tutan köy 
yolları probleminin, vilâyetler emrine, verilen 
makina parkları ve nakdi yardımların çoğaltıla
rak veya doğrudan doğruya, lüzumlu personel ve 
makina parkı ve bütçe takviyesini yapacak- Bm̂  
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rayolİârı vazifeleri arasına alınarak halli süresi
nin kısaltılmasına sarf edilen gayret ve himmet
lerin artırılmasını temenni ederiz. 

ilgili makam ve şahıslardan üzerinde çalışma
lar yapıldığını ve kuvvei karifbeye geldiğini duy
duğumuz Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanu
nu için Hükümetimiz ve Meclislerimizden him
met ve gayret beklemekteyiz. 

Karayollarına temin edilmek üzere bulunan 
18 .milyon dolarlık makina parkı yardımının ta
hakkuk edip etmediği hususunda tenivir edilmek 
isteriz. Bunlara ilâveten Bütçe Raportörü arka
daşlarımızın temennilerini temennilerimiz olarak 
tekrarlar zamanla bunları neticeye bağlıyacak ve 
başarıya ulaştıracaklara O.H.P. Grupu adına 
şimdiden teşekkür ederiz. 

Şu hususa da değinmeden geçemiyeceğiz. 
Kıymetli bir meslektaşın Başbakan Yardımcı

sı, bir diğerinin de 'Bakan olduğu Ibugürikü Hü
kümet zamanında Bayındırlık Bakanlığı camia
sında, camianın çetin vazifelerinde feragatle ça
lışan, âmme hayatında dürüst hizmetleri ve kifa
yetleri denenmiş yöneticilerin, izalhı kolay olmı-
yan veya meçjhul kalan sebepler ve âmillerle, gö
revlerinden uzaklaştırılması ve bu gibi işlemlerin, 
en üst kademelere kadar uzanacağı ihtimali üze
rinde şayialara yol açılması üzüntü verecek bir 
durum yaratmıştır. 

ihtilâl sonrası dalgalanmalarında bile huzur
suz ve rahatsız sayılamıyacalk bir titizlikle vazi
fe gören Bayındırlık Bakanlığı camiasının, hu
zur ve emniyet içinde çalışmalarının teminini 
Sayın Başbakan ve yeni Hükümetten, O.H.P. 
Grupu olarak önemle rica emekteyiz. («Bravo» 
sesleri) 

1965 bütçesinin icracısı olan Hükümetimize 
ve tabiatla mücadele etmek gilbi çetin ve zevkli 
hizmetlerinde şerefle vazife gören bayındırlık 
camiasına ve onların yardımcılarına Grupum 
adına başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi grupu adına Sa
yın Selâhattin Güven. 

A. P. GRUPU ADINA SELÂHATTÎN GÜ
VEN (Trabzon) — Sayın Reis ve sayın millet
vekilleri, 

Sözlerime başlamadan önce şahsınızda azıiz 
milletimizi Adalet Partisi Meclis Grupu adına 
hürmetle selâmlarım. 

23 . 5 . 1965 O : 1 
Grupum adma Bayındırlık Bakanlığı büt

çesi hakkındaki tenkid ve temennilerimizi arz 
etmeden evvel bu bakanlığın plânlı kalkınma 
devresinde, ayrıca iktisabettiği özellik ve veci
beleri belirtmeyi faydalı telâkki ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Kalkınma plânında halli derpiş edilen bü

tün problemlerimiz, her şeyden evvel, yol, su ve 
enerji gibi üç anaunsurun halline ve yinje ay
rılan yatırımların en kısa zamanda en randu-
manlı bir şekilde fizikî bünyeye inkılâbına 
bağlıdır. 

Filhakika kalkınmamızda Ibüyük -. ümitler 
bağladığımız sanayi ve turizm dâvalarımızın 
halli her şeyden evvel yol, su ve enıerjinin ke
sinlikle halline bağlıdır. Keza, Zirai ve iktisa
di kakmmamızda üretim sahaları ile tüketim 
sahalarının biribiri ile irtibatlanmasına, yolla
rın en ücra kaynaklara kadar ulaşmasına, ye
teri kadar su ve enerjinin yurdun en ufak top
luluklarına kadar ucuz fiyatlarla iletilmesine 
bağlı olduğu izahtan varestedir. 

işte bütün bu * vazifeleri yapmakla mükel
lef bulunan Bayındırlık Bakanlığının önemi 
bütün ağırlığı ile ortaya çıkarılmış olur. 

Bu ağır vazifelerin bugünkü gayrimüsait 
şartlar altında gereği gibi yürütülmesi bu ba
kanlığa memleket şartlarına uygun yepyeni bir 
çalışma sistemi şuuru ve kapasitesi kazandır
makla mümkün olacağı kanısındayız. 

Meseleyi böylece tesbit ve tescil ettikten son
ra bakanlığın teşkilâtını ye çalışma konularını 
gözden geçirelim. 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Su işleri Genel Müdürlüğü, Su iş
leri Genel Müdürrlüğü ve Bakanlığın öz bünyesi
ni teşkil eden merkez ve taşra teşkilâtı olarak 
üç anaunsurdan teşekkül etmiştir; 

1. Karayolları Genel Müdürlüğü, gerek 
kuruluş özelliği makımından gerekse organi
zasyon bakımından Türkiye'nin en modern bir 
müessesesidir. Bu müessese Devlet yollarının 
ve köprülerinin yapımı, bakımıı onarımı ve 
asfaltlanması gibi hizmetleri yürütmekle mü
kelleftir. -

Kendisine mevdu bu vazifeleri gereği gibi 
büyük bir liyakat ve ehliyetle başaran bu mües
sese kuruluşundan bu yaüa 8 milyarı aşkın bir 
yatırımı tam bir randımanla realize etmek su-
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retiyle Avrupa standartlarında 25 450 Km. lik 
bir yol şebekesini meydana getirmiştir. Bu yol 
şebekesi memleket ihtiyacının ancak yarısr ka
dardır. Karayolları bütün ihtiyacın her türlü 
müşkilâta rağmen mutlaka halledilmesi lâzım-
geldiği inancı, azmi ve çalışması içindedir. An
cak, 1960 yılından bu yana bu teşkilâtta tah
sis edilen paralar gerek ihtiyacın ve plânın 
öngördüğü ve gerekse Karayollarıınm yatırım 
takatinin çok altında kalması, hem hizmetlerin 
aksamasına hemde teşkilâtın potansiyel ener
jisinin israfına sebebolmuştur. 

Yeni Hükümetin Karayollarına 46 milyon 
lira ilâve yapmasına ıbu dâvaya verdiği öne
min bir işareti sayıyoruz. Ayrıca Karayolları 
makina parkının yenilenmesi için temin edi
len 18 milyon dolarlık krediyi büyük bir mem
nuniyetle karşılar, Hükümeti tebrik ederiz. 

Ancak, Karayolları makina parkının yete
ri kadar yenilenebilmesi ve eksikliklerinin gi
derilmesi daha 30 milyon dolara ihtiyaç gös
terir, -bu ihtiyacın da len kısa bir zamanda gi
derilmesini zaruri görmekteyiz. 

Hükümetin il oylarını karayolları tşeküâtı-
na devretmesi uzun yıllar büyük bir şikâyet ko
nusu olan bir memleket meselesini tam bir an
layış ve vukufla kesin olarak halletmiştir. Ba
sit bir formalite olarak görünen bu karar as
lında Sayın Bakanın yapıcı karakter ve liya
katliyle işlerin daha çabuk, daha ilmî ve daha 
ucuz olarak yürütülmesi niteliğini taşıdığı için 
fevkalâde bir önfemi haizdir. 

Hükümetimizin Karayollarına önümkzleki 
yıllarda plânın öngördüğü nisbetto tahsisat 
ayıracağına samimiyete inanıyoruz. 

Su İşleri Umum Müdürlüğü: 
Bu teşkilât ta keza kuruluşundan bu yana 

kendisine mevdu görevleri büyük bir liyakat ve 
ehliyetle başarmayı bilmiştir. Memleketimize 
kazandırdığı barajlar, sulama tesisleri, hidro 
elektrik santralleri ve dere ıslahı işleri ile ©id
den övülmeye lâyık bir müessesedir. Şu anda 
milyonlarca vatandaşımız onun eserlerinin fe
yizlerinden kana kana nemalanmaktadır. 

Maalesjef bu müessesemiz de 1960 yılından 
bu yana Karayollarının akıbetinle uğramış, ye
tersiz tahsislerle yatırım gücü israf edilmiş
tir. 

23.5.1965 0 : 1 
Sayın milletvekilleri, 
Bugün yurdumuzun yarıdan fazla köy ve 

mahallesinde su yoktur. Köylerimizin % 99 Tın
da elekerik yoktur. Arazi sulama işlerimizin 
% 76 sı henüz halledilmemiştir. Yeraltı suları
mızın % 35 ine henüz el sürülmemiştir. Bütün 
bunlar memleketimizin hayati meseleleridir. 
Yeni Hükümetin bu müesseseye de gerekli önem 
ve tahsisatları vereceğine samimiyetle inanıyo
ruz. 

Sırası gelmişken yeni Hükümetin memleket 
hesabına alkışla karşıladığımız Keban Barajı 
projesi için temin etmiş olduğu kredilerden bah
setmek isteriz. Resmen tahakkuk etmiş olan 
137 milyon dolarlık Yardımın; 40 milyon doları
mı Amerika, 40 yıl vadeli on sene ödemesiz ;% 2 
faizli, 22 milyon dolarını Almanya, 25 yıl va
deli beş sene ödemesiz % 3 faizli, 30 milyon 
dolarını Kalkınma Bankası, 25 yıl vadeli beş 
yıl ödemesiz % 3 faizli, 25 milyon dolarını 
Dünya Bankası, 50 yıl vadeli on yıl ödemesiz 
% 7 faizli, 10 milyon dolarını İtalya, 15 yıl va
deli % 4 faizli, 10 milyon lolârını Fransa, 15 yıl 
vadeli % 4 faizli olarak taahhüdetmiştir. 

Türkye ilk djefa bu kadar büyük bir yar
dımı bu kadar iyi şartlarla alabilmiştir. Hü
kümeti ve bilhassa Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanını tebrik ederiz. 

Şimdi de bakanlığın bizatihi asli bünyesi
ni gözden geçirelim. Bu teşkilât maalesef ge
rek merkez ve gerekse taşra teşkilâtı olarak 
ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olmadığı 
gibi köhneleşmiş birsürü formalitelerin, ka
rarnamelerin ve alışkanlıkların karmakarışık-
lığı içinde bütün iş gücünü tüketmede, hattâ 
gerek vatandaş münasebetlerinde, gerekse Dev
let işlerinin yürütülmesinde nevama pasif bir 
mukavemetin içindedir. 

Kendisinin en büyük yardımcıları olarak te
lâkki etmesi icabeden yatırımlarını tevdi etti
ği bütün mütaahhitlerle mahkeme kapılarında 
didişmekle ömür ve zaman tüketmektedir. 

Merkez kadroları âzami zorlamalarla şişi
rildiği halde taşra teşkilâtı eleman ihtiyacı 
içinde kıvranmaktadır. Masa başında verilen 
emirler ekseriyjetle tatbikata uymadığı için 
işler büsbütün karışmakta ve sürüncemede kal
maktadır. 
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Yıllar önce bitirilmiş işlerin kati ve muvak- j 

kat kabullerime alt dosyalar bakanlık dairele
ri arasında «ben sana, sen ona» usuli ile hâlâ 
plolaş.p durmaktadır. 

Bütün bu şerait altında kendisine mevdu 
yatırımlar n maalesef ancak % 60 ını fizikî 
bünyeye inkilâlbettirebilmektedir. 

Daha türlü noksan ve kusurlu taraflarla 
m&lûl olan bu teşkilâtın ataletten kurtarılıp 
vazifelerinin şartlarına uygun yapıcı, enerjik ve 
inisiyatif sahibi müessese haline getirilmesi 
zaruretine inanıyoruz. 

Bu meselelerin halli münferit tedbirlerden 
ziyade aşağ.da maddeler halinde sıraladığımız 
hususların kısa zamanda gerçekleştirilmesi ile 
mümkün olacağı kanısındayız. 

1) Merkez ve taşra teşkilâtını merkeziyet
çi sistemden kurtarıp, işlerin mahallinde yürü
tülmesini temin edecek kararname ve kanun
ları çıkarmak, 

2) Lüzumsuz ve faydadan çok zarar ve
ren köhne formaliteleri derhal iptal etmek, 

3) Günün şartları ile taban tabana zıt 
2490 sayılı ihale Kanununu derhal değiştirmek, 

4) Teşkilâtın taşra kadrolarını kıaa za
manda ikmal etmek, 

5) Baymd-rlık ana şartnamesini şartlara 
uygun şekilde tadil etmek, 

6) Bakanlık teşkilâtının da karayolları teş
kilâtı gibi teknik ve idari kadroları ile yeniden 
düzenlenmek, bu teşkilâttaki teknik personele de 
lj^ayollarındaki barem statüsünü tatbik etmiek, 

7) Bakanlık bünyesindeki her üç -teşkilâtın 
koordine çalışmasını temin etmek, 

8) Mütaahhitlerle olan münasebetleri her 
yöniyle ele alarak çatışan noktaları kesinlikle hal
letmek. 

9). Milyarlarca yatırımları tevdi ettiğimiz 
mütaahhitlik müessesesini Türk Mütaahhitleri 
Odalar Birliği namı altında bir kanunla hükmi 
şahsiyet haline getirmek. 

10) Gerek mütaahhitlerin işlerini yapmak
ta uğradıkları maddi sıkıntıları gidermek, ge
rekse mem'|3kete ıbüyük bir finansman kayna
ğı kazandırmak için mütaahhitlerin sitüasyon-
larından muayyen bir % nln muayyen bir za
man kesilmesi suretiyle bir mütaahhitler ban-
kasınııı kurulmasını t̂ emin edecek bir kanunu
nu çıkarmak, 

23 . 5 . 1965 0 : 1 
1.1) Bütün bunlardan başka sair aksaklık

ların nedenlerine kemaliyle eğilmek suretiyle 
tam bir operasyon yapmak. 

Yukarıda zikrettiğimiz 'hususları söylendiği 
kadar kolay ve çabuk olamıyacağmı müdrikiz. 
Ancak bu meselelere gerekli önemi vereceğine 
inandığımız Hükümet ve onun enerjik Baka
nının, müşküllerinin yenilmesinde Yüce Par
lâmentonun her kaııadiyle kendisine yardımcı 
olacağına samimiyetle inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden 
evvel, biraz evvel konuşan C. H. P. sözcüsünün 
konuşmalarının bir noktası pek garibime gittiği 
için onu Heyeti Aliyenize arz edeceğim. 

Nedense, sayın muhalefet daima her yapılan 
şeyi, eğer iyi ise, iyi denecekse, evvelâ onu kendi 
patenti altına almak ister, sonra onun iyi olduğu
nu söyler. Bu Keban projesi meselesi, memle
ketin hayati bir meselesidir. Kalkınmanın ana-
unsurunu teşkil eden, yukarıda sözlerimin başın
da arz ettiğim gibi, memlekete su ve enerjiyi ge
tirecek çok büyük bir tesis olacaktır. Mevcut ener
jimizden bir mislinden fazla bir güce sahibola-
caktır. Bu Keban projesinin yapılmasında şimdi
ye kadar ulaşılan ve alman bu krediler meselesi
ni, arkadaşım yine sâfiyane Halk Par
tisi damgasiyle damgaladılar. Onun eseridir. 
Onun eseri olabilir. Bunu inkâr etmek niyetimiz 
ve arzumuz değildir. Ancak bu Keban projesi
nin ortaya atılış tarihi, malûmu ihsanınız, çok es
kidir. Hazırlanmış projeler, plânlar ve saire mev
cuttur. v. s. 

Taptaze bir hâdise 1962 yılında Bütçe Komis
yonunda görüşülüyor. 1960 yılında görüşülen 
bütçede Hükümetin Keban projesi için getirdiği 
her hangi bir para yoktur. Yalnız bütçede mil
letvekilleri arkadaşlar teklif ediyorlar. Keban pro
jesinin hazırlık etütlerini yapmak için 5 milyon 
lira gibi bir para koyalım, bu para ileriki yıl
larda girişeceğimiz yatırımlar için bir hazırlık 
safhası olsun, zaman kaybını önliyelim ve bu me
seleyi daha çabuk realize edelim. Zamanın Hükü
meti, 1962 de bütün şiddetiyle buna direniyor, 
büyük münakaşalar oluyor, milletvekili arkadaş
larımızın oylariyle 5 milyon lira bütçeye konuyor 
ve Sayın Suphi Baykam da bu yüzden komis
yondan istifa ediyor. Hal ve şart bu. Böyle oldu
ğu , halde, mutlaka «her şeyi biz yaptık'» iddiası
nın pek isabetli olmadığı kanısındayız. Bir mem* 
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leket meselesidir, bu Parlâmentonun ve milletin 
malıdır. Her kes bunun realize edilmesinde, bu
nun neticeye ulaşmasında son takati ile çalışmaya 
mecburdur. Her parti, kanadı ile ve her millet
vekiliyle bir netice almışsa, bu onun için sadece 
bir vazife huuzrudur, bir övünme payı değildir. 
Ama «her şeyi biz yaptık, biz yaparız» iddiası 
içinde olmak, hemen cevabı verilecek, hemen ter
sine dönecek şevlere bu kürsüden fırsat vermek 
pek caiz değil. Ben burada eski devre ile yeni 
devrenin mukayesesini yapmıyorum. Arkadaşım 
ortalama rakamları alırken, 1950 den bu yana, 
15 senelik mazide Karayolları, Devlet Su İşleri 
ve dolayısiyle Bayındırlık Bakanlığına verilen 
tahsislerin ortalama % 8 civarında olduğunu ve 
1965 bütçesinde bunun umumi pekûn olan 15 
milyarın % 6 sı olduğunu söyliyerek yakındı. 
Ama, ben isterdim ki geçmişi hiç karıştırmıya-
lım, 1960 tan başlıyalım, hattâ 1961 den başlı-
yalım. 1961 bizim devremizdir, hesabını vermek
le mükellef olduğumuz devre budur. işi daha öte
ye götürürsek o takdırdd 1950 ile 1960 arasını 
ayrı mütalâa etmek lâzımdır. Bu meselelere hiç 
girmek istemediğimiz için buraya bunu almadık. 
Yalnız madem ki, sıra gelmiş, söyliyeyim; orada 
bütçe yekûnlarının yüzde 11 - 12 si, hattâ bazan 
yüzde 16 sı civarında Nafıa Vekâleti ve bilhassa 
Karayolları ve Su İşleri Genel Müdürlüğü büt
çeleri kabartmıştır. Bütçenin 7 - 8 milyar lira 
civarında olduğu tarihlerde bir milyarı aştığı ol
muştur. Bugün 15 milyarlık bütçe ancak bir mil
yar 24 milyon lira civarında Karayolları Genel 
Müdürlüğüne para ayrılmıştır. Zannediyorum ki, 
Sayın Bakan ve Hükümet bunlara lâyık olduğu 
cevabı verecektir. 

Ben sözlerimi simdi burada kesiyorum. Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesinin memleket için hayırlı 
olmasını grupum adına temenni eder, cümlenizi 
hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Oğuzdemir Tüzün. 

M. P. GRUPU ADINA OĞUZDEMÎR TÜ
ZÜN (Niğde) — Sayın Başkan, saygı değer ar
kadaşlarım; 

Millet Partisi Meclis Grupu adına 1965 malî 
yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi hakkındaki gö
rüş, tenkid ve temennilerimizi arz etmek için 
Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Gru-
pumuz adına Yüksek Heyetinizi muhabbetle se
lâmlarım. 

23 . 5 . 1965 0 : 1 
Bu Bakanlığın vazifeleri, kendi bünyesindeki 

işlerle, diğer Bakanlıklara ait yatırımların etüt, 
plân ve projelerini hazırlıyarak inşaatım yaptır
ması şeklinde iki kısma ayrılmaktadır. 

Muhtelif kanunların bu Bakanlığa tahmil et
tiği işler, limanlar, demiryolları, akar yakıt tesis
leri, iller belediyeleri ve özel idarelerin büyük 
çaptaki yapıları ve diğer Bakanlıkların yapı ve 
tesislerinden ibaret olan kısımlar, alâkalı olduğu 
Bakanlık bütçelerinin görüşülmesi sırasında grup
larca konuşmalar yapılmaktadır. Bu münasebetle 
biz sadece Bayındırlık Bakanlığının kendi büt
çeleri üzerindeki görüş ve temennilerimizi arza 
çalışacağız. 

Milletlerin yarattığı uygarlıkların, devirler
den devirlere intikal edecek ererlerini modern bir 
şekilde âbideleştiren Bayındırlık Bakanlığı hiz
metleri, bütçemizin kendisine verdiği maddi im
kânlar çerçevesinde düşen işleri mümkün olan bir 
süratle ifaya devam etmekte olduğunu müşahede 
etmekteyiz. Büyük yatırımları tahakkuk ettirmek 
mecburiyetinde olan bu Bakanlığın işlerini güç
leştiren, artırma - eksiltme, su hakları ,maaş ve 
sair bâzı kanunların bir an evvel çıkarılmasının, 
Beş Yıllık Plânın uygulanmasındaki etkileri in
kâr edilemez. Her sena bu kürsüden temenni edi
len bu kanunların henüz çıkarıl mayısı bizce bü
yük bir deşikliktir. Bu kanunların mümkün olan 
bir süratle çıkarılmasının memleketimiz için fay
dalı olacağı kanaatini taşımaktayız. 

Bu Bakanlığa bağlı yapı işlerini tedvir eden 
Yapı ve imar Reisliğinin plân ve bütçedeki yıllık 
yatırımlara göre etüt ve projeleri hazırlamakta 
çok titiz ve dikkatli davranmasını ve işlerin ak
samaması için üzerine düşen teknik vazife ve iha
leleri zamanında yapılmasını sağlamasını ve ge
cikmelere sebebiyet vermemelerini temenni et
mekteyiz. 

En mühim memleket dâvalarından olan yol
lar ve su işlerini yürüten Karayolları ve Devlet 
Su işleri Genel Müdürlükleri hakkındaki görüş
lerimizden kısaca bahsetmek isteriz. 

Yollar : 
Memleketimizde yollar; Devlet yolları, il yol

ları ve köy yolları olarak üç katagoride mütalâa 
edilmekte idi. 

Maddi imkânsızlıklar içerisinde kıvranan ve 
merkezden yardım aldığı halde dahi verimli çalın
ma yapamıyan iller özel idarelerinden il yolları-
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nın 17 000 kilometresi alınarak Karayollarına 
verilmiştir. Bu bakımdan Karayollarının işleri 
eskisine nisbetle daha ağır bir hale gelmiş bulun
maktadır. 

Bu. ağırlık ve iş hacminin artışı karşısında Ka
rayollarına Meclis ve Hükümetçe eskisine naza
ran daha müsait imkânlar sağlanması icabettiği-
ne şüphe yoktur. Üç, beş bün evvel Yüksek He
yetinizin büyükr bir anlayışla çıkarmak lûtfunda 
bulunduğu Karayollarmca ithal zarureti olan ve 
memleketimizde bulunmıyan makina ve yedek 
parçalarından Gümrük Resmi alınmaması hakkın
daki Kanun, gecikmeleri önliyen yerinde bir gö
rüşün mahsulü olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet yolları yekû
nu 35 038 kilometre olup bunun her türlü hava 
şartlarına rağmen geçit veren kısmı 25 405 kilo-
metle olduğu görülmektedir, t i yollarından alı
narak Karayollarına devredilen miktar ise 16 879 
kilometre olup Karayolları 52 bin kilometrelik 
yol üzerinde her türlü çalışma yapmak zorunda
dır. 

Makina ve teçhizatın % 74 nün, Ömrünün dol
duğu raporda belirtilmiş ise de 1964 yılında 142 
milyon lira sarf edildiği ve bu sene de 157 milyon 
lira ödenek konulduğu memnuniyetle müşahede 
edilmiştir. Ayrıca gümrük muafiyetini de kayda 
şayan görmekteyiz. 

Karayollarına on yıllık vasatilere göre ayrılan 
tahsisat bütçenin umumi artışı karşısında azdır. 
Geçen yıllara nazaran bu miktar 123 361 359 lira 
fazlasiyle 1 016 224 418 liraya baliğ olmuştur. 
Yapılmasi iktiza edenler, yarım olanlar, devrolu-
nan il yollarının ıslahı, bakım, onarım ve saire gi
bi mühim yatırımları icabettiren bu mevzuda Ka
rayollarına bütçe mülâhazaları ile lâyık olduğu 
önemin verilemediği ve gerekli tahsisatın konula-
madığı müşahede edilmiştir. 

Merkezdeki teşkilâtın işler üzerindeki hassasi
yetine rağmen bölgelerde bu hassasiyetin kısmen 
durgun olduğunu ifade etmek zaruretini duymak
tayız. 
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daki gezilerimiz sırasında bilhassa Domaniç, 
Emet ve diğer ilçe yollarından taksi ve jiplerin 
geçemediğini bizzat gördük. Kömür kamyonları 
ile gitmek zorunda kaldık. Yurdun birçok yerle
rinde bu şekilde yollar mevcudolduğu muhak
kaktır. Memleket ölçüsünde verimli hizmetlerini 
daima takdir ettiğimiz bu teşekkülün bundan 
böyle daha iyi sonuçlarla çalışacaklarından ümit-
varız. 

Köy yolları : 
Vilâyet nafialarıiim yaptıkları bu hizmetler 

bu sene başka bir manzara arz etmektedir. 
Özel idarelerin yetersiz bütçeleri bu mevzua lâ
yık olduğu önemi verememekte idi. Bu sene 
Karayollarının Köy Yolları Şubesinin Köy İşle
ri Bakanlığına bağlandığı görülmektedir. 

Devlet ve il yollarının beslenmesi, içtimai 
ve iktisadi bakımdan halk hizmetine ve mem
lekete fayda sağlaması eihetiyle önemi çok bü
yük olan köy yollarına senelerdir olduğu gibi 
bu defa da Plânlamanın ısrarına rağmen büt
çeye, lâyık olduğu Ödenek konulamamıştır. 150 
bin kilometreye varan köy yollarının acıklı 
manzarası şöyledir : 

Muhtaçolduğumuz köy yollarının uzunluğu 
150 bin kilometre. 

Bugüne kadar yapılan 13 bin kilometre 
(Üzerinde çalışma yapıldığı halde) yazın 

geçit verebilen, 27 bin kilometre 
Hiç ele almmıyan 110 bin kilometre 
10 yıllık köy yolları plânına göre : 
35 859 köyden 3 700 aded köy Devlet ve il 

yolları üzerindedir. 
32 159 köyün yolu yoktur. 
10 yıllık köy yolları plânı tahakkuk ettiği 

taktirde: 10 120 köy yola kavuşacak ve bu 
yollar üzerinde bulunan 3 000 köy de bu yol
lardan faydalanacaktır. 

1964 yılında gereken alâka gösterilemediği 
için on senenin programı tam olarak tahakkuk 
etmemiştir. 1962 senesinde Hükümetin bir ka
rarnamesi ile köylünün yol yapımına iştiraki 
mecburi kılınmış ve bu kararnamenin 3 yıllık 
tatbikatından da şu netice alınmıştır: 

1962 yılında, insan gücü 1 724 534 lira, 
nakdi yardım 1 281 766 lira, yekûn 3 006 300 
lira. 

1963 yılında, insan gücü 1 995 629 lira, nak
di yardım 2 966 391 lira, yekûn 4 962 020 lira, 

Bölgelerin kendilerine bağlı olan illerle siki 
münasebet tesisinde büyük faydalar vardır. 

Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün bu hususta 
alâkalarını esirgememeleri memleket hizmeti ba
kımından verimli olur kanısını muhafaza ediyo
ruz. Bu ayın ilk haftasında Afyon ve Kütahya'-
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İ964 yılında, insan gücü 1 425 721 lira, nak

di yardım 2 846 825 lira, yekûn 4 272 546 lira, 
Halkın fakirliği Ve bâzı yerlerde de alâka

sızlığı bü iştiraki cazip hale getirememiştir. 
1962 yılma kadar il ve köy yollarına Devlet 
bütçesinden % 2,2 nisbetinde bir yardım veri
lirken 1962, 1963, 1964 yıllarında bütçe % 14 -
16 nisbetinde artış gösterdiği halde bu seneler
de yardım maalesef % 1, hattâ daha aşağıya 
düşmüştür. İ965 yılında Plânlama Teşkilâtın
ca 165 milyon lira ödenek öngörüldüğü halde 
bü 65 360 000 liraya indirilmiş ve Hükümetçe 
16 milyon lira artırmak suretiyle 81 360 000 li
raya çıkarılmıştır. 

tiler nafıasmdaki makinalann % 80 i Ka
rayollarına devredilmiş olmakla vilâyetlerin 
üzerinde kalan il yolları ile köy yolları yapımı 
tamamen zayıflamış bulunmaktadır. 

Köy yollarının devredildiği Köy İşleri î>a-
kanlığının Teşkilât kanunu çıkarılmadan bir 
kararname ile kurulması ve bu yeni kuruluşun 
hatır ve hayale- gelmiyen bir sürü masraflara 
yol açtığı da düşünülürse köy yollarının yapını 
süratini tesbit etmek kolay olur zannederini. 
Yani kaplumbağa yüryüşü hızıyla ortalama 60 
sene sonra köylerimiz yola kavuşmuş olacaktır. 

Bu mühim dâvaya yıllardan beri lâyık oldu
ğu alâka gösterilmemiştir. Biz geçen yıllar ko
nuşmalarımızda 1962 yılında 'Hükümetçe alınıp 
tatbikine başlanan kararname ve yönetmeliğin 
tatbikiyle vatandaşlar arasında eşit muamele 
yapılmadığını, şehir ve kasabaların yolları 
Devletçe yapılırken köylüye kendi yolunu ken
din yap veya buna iştirak et demenin âdil ol
madığını bu kürsüden boyan ettik. Eğer bir kal
kınma hamlesi yapacak isek bütün vatandaşla
ra teşmil edilecek bir yardım sistemi ile her ma
halle ve köy sakinlerinin kendi mahalle ve köy
lerinin çeşitli ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere 
yardımda bulunmalarını ve bu ayırımın doğru 
olmadığını da ilâve ettik. 

Yeni Hükümetin bu temennilerimizi değer
lendirmesini ve köy yolları mevzuunda kendi
lerinden büyük hamleler beklediğimizi samimi
yetle ifade etmek isteriz. Bayındırlık Bakan
lığı camiası ve Karayolları hakkındaki mâruzâ
tımızı belirtirken çok kısa zaman evvel otur
duğumuz şehirlerden başka yerlere nasıl gitti
ğimizin acılarını henüz unutmadığımızı ve bu-
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gün Edirne'den Van'a kadar Türkiye'mizin her 
şehrine gidebilmek imkânına şahibolduğumuzu 
hatırda tutarak bu yolların daha iyi hale geti
rilmesini temenni ettiğimizi, bu vesile ile bu 
Bakanlık ve camiasını takdirle yadettiğimizi 
belirtmek isteriz. 

Devlet Su İşleri : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Memleket iktisadi, zirai, sınai ve ticari sa

hada muhtaçolduğu yatırımların en önemlisi 
Devlet Su İşlerinin çalışmaları ile tahakkuk et
mektedir. Enerji, sulama, taşkından koruma. 
bataklık kurutma ve yapılan tesislerin çok mas
raflı işlerde kullanılmasını <hedef tutan DSİ ça
lışmaları Türkiye'nin kaderini tâyin edecek ye
gâne teşkilatımızdır. 

1937 yılında mütevazi bir bütçe ile ise baş
layıp 27 yıl içerisinde 306 bin hektar arazinin 
sulanır hale getirildiği, 91 bin hektar kurutma, 
302 bin he'ktar taşkından koruma ve 327 bin 
kilovat enerji istihsal edildiği ve bu işler için 
6,5 milyar lira sarf edildiği görülmektedir. 

Türkiye'mizdeki su dâvasının 100 milyar li
ra sarfı ile halledilebileceği ve bugüne kadar 
yapılan işlerin 10 da birini dahi bulamadığı göz 
önünde tutulursa bu umum müdürlüğün yap
maya mecbur olduğu işlerin ve ödeneklerin 
azameti meydana çıkar. 

Nüfusumuza ve memleketin vasatına göre 
40 bin teknik elemana ihtiyaç varken, özel sek
törde de dâhil, bu rakamın 12 000 olduğu, tek
nik elemanların bir kısmının dış memleketlerde 
daha cazip yevmiyelerle çalışmaya gittiği, her 
ne kadar diğer Bakanlık mensuplarına* nisbet-
le maddi bakımdan tatmin edilmiş görünen tek
nik elemanların ücretlerinin yetersiz bulundu
ğu, her yıl artan iş hacmi karşısında elemanın 
kifayet etmediği, proje ihzarında yerli ve ya
bancı firma ve yabancı mühendislerden dahi 
faydalamldığı görülmektedir. Memleketimizin 
hayatî meselelerini tahakkuk ettiren bu mües
sesenin ihtiyacım karşılayacak su hakları, TEK 
Teşkilâtı ve saire kanunların biran evvel çıka
rılması ve aksaksız çalışmaların temini her ba
kımdan temenniye şayandır. 

Doğu illerimizin ve bilvesile memleketimizin 
istikbalini garantiye kavuşturacağında şüphe 
bulunmıyan Keban Barajının inşasına başlan
ması milletçe iftihar edeceğimiz en mühim ko-
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nülardan olduğunu belirtmeyi ve Devlet Su ît
lerini takdir etmeyi bir vazife telâkki ediyoruz. 
Büyülk merkezler ve bâzı şehirler iç muhaceret 
yüzünden anormal bir şekild nüfus artışiyle kar
şılaşmakta ve âmme hizmeti zorlaşmaktadır. Bu 
muhaceret bakımsız ve verimsiz olan Orta Ana
dolu ile Doğu illerimizde yaşıyan vatandaşları
mızın zaruret karşısında yer değiştirmelerinden 
ileri gelmektedir. 

Bilhassa Orta Anadolu'da büyük sulama dâ
vaları bulunmadığına göre ormansızlık ve çeşit
li erozyonlardan çok verimsiz hale gelmiş bu 
mmtakada en küçük yerüstü suyu ile yeraltı su
yuna dahi fazla önem verilmesi lâzımgeldiğino 
inanıyoruz. Bir karış toprak için icabında ölümü 
göze alan Türk köylüsünün baba yadigârı yur 
dundan ayrılışının mânasını takdir etmek lâzım
dır. Bugün 'köyler yaşanamaz haldedir, topraklar 
'sahibini duyurmamaktadır. Bu feci manzara kar
şısında Devlet Su İşlerinin bu mühim dertlere 
büyük çapta el uzatması ve küçük de olsa mevcut 
suları değerlendirmeoi ve bu acıklı muhacereti 
önlemesi lâzımdır. 

Bugünlkü alâkayı kâfi bulamamakta olduğu
muzu ve daha fazla önem verilerek kısa zaman
da Orta Anadolu'nun su dâvalarının halli işinin 
oiıddî şekilde ele alınması lâzımgeldiğine inanı
yoruz. 

1964 yılında 927 milyon lira ödenek ayrılan 
Devlet Sü İşlerine 330 milyon lira fazlasiyle bu 
sene 1 257 000 000 lira ayrılmıştır. Raporda be
lirtilen bâzı mühim sebeplerle işlerin gecikmesine 
ve kısmen geri kalmasına sdbebolan döviz, maki
ne, demir ve çimento tahsislerinin Hükümetçe 
dikkate alınmasını temenni etmekteyiz. Bu su
retle DSl'nin elindeki işlerini zamanında tahak
kuk ettireceğini ümideder ve hizmetlerini takdir-
lo karşıladığımızı belirtmek isteriz. 

Köy içme suları : 
Nüfusu üç binden aşağı olan meökûn yerler

le askerî garnizonların içme sularını getirmekle I 
görevli Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığı, mil
yonlarca insanın hayat ve sağlığiyle ilgili işleri 
mütevazı bir bütçe , ile devam ettirmektedir. 
1960 - 1965 yılları içersinde 339 milyon lira sarf 
edilerek 3954 köyün içme suyuna kavuşturuldu-
ğu görülmektedir. Baş yıl vasatisine göre senede 
790 köyün içme suyu getirildiği müşahede edilir. 
Rapor münderecatına göre 21 300 köy ve mahal- | 
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lenin içme suyu vardır, 16 700 köyün ve mahal
lenin içme suyu yetersizdir, 25 800 köy ve ma
hallenin içme suyu yoktur. Bu tempo ile köyle
rimizin tamamının 60 sene sonra içme su işleri
nin halledileceği meydana çıkar. 

Yaşama ve sağlık ile yakından alâkalı bu dâ
vamıza verilen ehemmiyet çak önemsizdir. İçme 
Suları Dairesini her bakımdan geniş^tmek ve 
bütçeden ayrılan tahsisatı artırarak kısa zaman
da hedefe ulaşmak çarelerine tevessül etmek lâ
zımdır. Her bakımdan geri bıraktığımız köylü
nün anagıdası olan çavdar unundan ya
pılan yavan ekmeğinin yanıbaşmda içme suyunu 
bari temin için Hükümetin âzami gayreti göster
mesini candan temennii ediyoruz. Geçen yıllara 
nisbetle bu seneki ödenek artırılmıştır. Ortalama 
bir köyün içme suyuna isabet eden miktar 100-
120 bin lira arasındadır. Bu duruma göre 1965 
yılına tahsis edilen 138 milyon lira ile 1000 den 
fazla köyün suyu getirilebilecektir. 

Geçen yıllarda olduğu gibi yıllık ödenekleri 
zamanında sarf ederek halik hizmetini gerçekleş
tireceğine inandığımız İçme Suları Dairesini 
takdirle yadetmeyi bir vazife telâkki etmefkteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerime son-vermeden evvel önemli bir mev

zu hakkmd?. fikirlerimizi açıklamayı zaruri gör
mekteyiz : Bir kararname ile kurulan ve köy iç
me sularını da içine alan Köy İşleri Bakanlığı 
hakkında, bâzı mâruzâtta bulunacağım. 

Devlet Su İşlerinin büyük ve küçük sular dâ
hil, bir kül halinde teknik bir müessese olarak 
mütalâa edilmesi lâzımdır. 500 litreden büyük 
olan sular DSİ'nde, bundan aşağı olanlar ise 
Topralk Su mevzuatı içerisindedir. Aslında Top 
ra'k - Su Teşkilâtının hizmetleriyle DSl'nin hiz
metleri aynı gayeye matuftur. Onun dahi DSİ 
ile birleştirilerek tek bir müessese haline getiril
mesi icabederken Mehtap projesi dahi nazara 
alınmamış ve bir Köy Bakanlığı ihdas edilmiştir. 
Henüz Teşkilât Kanunu da çıkmamıştır. Tama
men teknik bir gövde olan kuruluşlardan birer 
ikişer dal koparılmış ve her bir parçası başka 
bir fabrika yapısı aletlerden yapılan ve türlü te
sis çıkaran makine gibi Köy Bakanlığı kurulmuş
tur. Ve itiraf ederim ki bu teşekküller henüz ye
rine oturmadığı için hizmetleri de aksamıştır. 
Sanayi Bakanlığından küçük sanatların köy ko
lu, Tarım Bakanlığından Ziraat Sanatları ve 
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Toprak - Su, DSl'den Köy içme Suları, Millî I 
Eğitimden Halk Eğitimi, tmar Bakanlığından 
Toprak iskân Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Ba
kanlığından Köy Yolları Şubesi vesaire... 

Şimdi bir misalle, bir elle görülecek işi kaç 
parçaya böldüğümüzü tetkik edelim. Nüfusu 
3 000 den aşağı yerlerin içme suyu Köy Bakan
lığından, nüfusu 3 000 den yukarı yerlerin içme 
suyu tmar Bakanlığının bir kolu olan İller Ban
kasında ve ayrıca büyük şehirlerin içme su işi de 
Devlet Su İşleri yani Enerji Bakanlığında. 

Bir misal daha : Büyük sanayi işleri Sanayi 
Bakanlığında, küçük sanatların köye ait kısmı, 
Köy Bakanlığında, küçük sanatların şahir ve koo
peratifleşme. kolları yine Sanayi Bakanlığında. 
memleketin hayat ve istikbaliyle alâkalı ve kül 
halinde âzami şekilde tasarrufa - riayet ederek 
yürütülmesi gereken işleri ne kadar bölüyor, mas
rafa boğuyor ve kırtasiyeciliği çoğaltıyoruz. Sa
yın Köy işleri Bakanı mazur görsünler, sanki di
ğer bakanlıklar şehrin de, köyünki yalnız Köy 
Bakanlığı.. Bu durum karşısında köylü köydeki 
muhtarı, şehirdeki- hâkimi de Köy Bakanlığına 
şikâyete kalkacak.. Bu belki bir umum müdürlük 
olarak düşünülebilir ama, kurulduğundan beri 
gördük ki; bu. Bakanlık bir propaganda bakanlı
ğı manzarasını arz ediyor, «imtiyazsız, sınıfsız 
kaynaşmış' bir milletiz» diye şarkısını söylüyo
ruz, diğer taraftan hizmet müesseselerini ayırı
yoruz. Fakat büyük ve lüzumsuz masraflar aça
rak fakir milletin sırtına külfetler yükletiyoruz. 
Bu hususta söylenecek çok şey var; tabiî şimdi 
sırası değil, Teşkilât Kanunu geldiği zaman. 

Bütçenin Bayındırlık, Enerji ve Köy işleri 
Bakanlığına ve milletimize hayırlı olmasını te
menni ede:*, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağ 
vo soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, Yeni Tür-
fciyo Partisi Grupu adına... Yok. 

Sayın Mustafa Kepir, Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi Grupu adına, buyurunuz. 

Sayın Müştak. Okumuş, kifayet önergesi gel
memiştir. Bu bakımdan kifayet aleyhinde söz is
temenizi muameleye koyamıyacağım. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE-
PlR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, 

Bayındırlık Bakanlığının 1965 yılı bütçesi I 
hakkında, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ! 
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Meclis Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu aziz yurda, ekonomik ve sosyal. şartların 

şuurlaştırdığı bir yerleşim politikasından ziyade, 
gelişigüzel bir iskân ihtiyacı ile âdeta konakla
mışız. Yalnız milletçe savunma ve bu yeni vatan
da tutunma, onu koruma ve onda korunma ihti
yaçlarının zorlaması ile stratejik noktalarda kuv
vetlice üniteler halinde yuvalanmışız. Zamanla 
nüfusun artışı, iklim ve toprak şartları, emniyet 
ve asayiş mülâhazaları gibi çeşitli sebeplerle iç 
göçler ve yeni yerleşimler olmuş, milletimiz Ana
dolu yarımadasına âdeta bir insan tohumu ha
linde serpilmiştir, iskân şuur ve tekniğinden 
mahrum, küçük aile grupları yurt sathına dağıl
mış, her aile veya aileler grupu kendilerine âde
ta bir hayat sahası teabit ederek buralarda or-
taşık bir aile ekonomisi içinds bir nevi müdafaai 
nefis-ve idamei hayat felsefesine bağlanmışlar
dır. 

Bu suretle Türk yurdu baştan başa bir ilkel 
barınaklar grupu, bir ilkel köyler ülkesi haline 
gelmiştir. Dağın ardı, ormanın kovuğu, bir akar
suyun başı, ovanın düzlüğü işgal edilmiş, Türk 
insanı âdeta birbirinden, Devletten mütegallibo 
ve eşkıyadan kaçmış, kendisini araziye uydurup 
saİldanmştıi'. 

3 ncü Selim'den beri, Batıya açılmış bir çağ
daş uygarlık penceredine sahibolmamıza rağmen, 
bilimde ve metotta, fikirde ve teknikte sağlam 
bir zemine maalesef oturamamışız, halen ulaşa
mamışız. Bugün dahi 40 binden fazla ilkel köy
lerimizle harap bir ülkenin sahipleri ve sakinleri 
olmanın ıstırabını çekiyoruz. Böyle bir memleket
te, temeli teknik ve tecrübeye dayanan bayın
dırlık kavramının ve idrakinin önemi aşikârdır. 

Atalarımız «Arslan yatağından, insan otağın
dan belli olur» demiş, buna «millete de vatanın
dan» sözünü eklemek gerdkiyor. 

Bir bütün halinde yeniden inşaya mecbur 
olduğumuz ülkemizde bayındırlık hizmetlerinin 
bir yeni hayat, bir medeniyet, hattâ bir millî 
haysiyet hizmeti olduğunu inkâra imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlar, 
Bayındırlık Bakanlığı deyimi insanın aklına 

vahleteri bir baştan bir başa Türk yurdunu, 
imara, ihyaya ve inşaya, Türk insanına, Türk 
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insanını ulaştırmaya memur azametli ve yara
tıcı bir teşekkül getiriyor. Gerçekte ise bu çapta 
bir hedejEe tek müessese ile ulaşmak kabil ola
maz. Büyük ve hayırlı hizmetlerin, bilgili inanç
lı ve gayretli mensuplarını Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisi Grupu adına saygı ile selâm
larız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi de teknik bir müessesenin teknik ko

nuları üzerine kısaca eğilmek istiyoruz. Devle
timizin büyük hizmet çarkı içinde, çok önemli 
bir yeri olan Bayındırlık Bakanlığı genel ola
rak : 

A) Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait 
binaların yapımı, yaptırılması ve teknik kon-
trolları. 

B) Deniz yolu su işleri ve demiryolu, kara 
ve hava nakliyatı ile bu nakliyatın lüzum gös
terdiği enfrastrüktür tesislerinin yapımı ile gö
revli bulunmaktadır. Ancak, inşa ile işletmenin 
birlikte yürütülmesi, iş hacimleri dolayısiyle 
mümkün olamamış ve 3611 sayılı Bayındırlık 
Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri Kanunu ile iş
letme işleri Ulaştırma Bakanlığına devredilerek 
Bayındırlık Bakanlığı sadece inşa işleriyle yü
kümlü kılınmıştır. 

Bugün ise Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü Enerji' ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
Köy tçme Suları Dairesi ile Karayolları Genel 
Müdürlüğünün köy yolları kuruluşu Köy îşleri i 
Bakanlığına bağlanmak suretiyle Bayındırlık 
Bakanlığı kuruluşundaki müesseseler, miktar 
itibariyle azaltılmıştır, ö te yandan «Devlet 
Plânlama Teşkilâtı1» ile «Merkezi Hükümet teş- j 
kilâtı araştırma projesi» raporunda, Bayındır
lık Bakanlığının münhasıran bina yapımı işle
riyle meşgul olmasını öngören bir kararın mev-
cudolduğunu bütçe raporundan öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yapılacak tesislerin belli hizmetler için kul

lanılması başka, o müessesenin inşası başka bir 
teknik meseledir. Büyük tesislerin sürekli bir 
tecrübeye, teknik bilgiye ve Dünya Bayındırlık 
literatüründeki belli standartların takipte dik
katli ve tatbikte başarılı olmuş bir müessesenin 
hizmetini tahdidedemeyiz. Bu bakımdan Cumhu
riyetçi Köylü Millet Partisi olarak Plânlama 
Dairesinin ve Mehtap projesinin tavsiyelerine | 
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uymakta fayda değil, mahzurlar mütalâa etmek
teyiz. 

Bayındırlık Bakanlığının 1965 yılı Bütçesini 
genel hatlariyle 1964 yılı bütçesinin hemen he
men aynı olarak müşahede ettik. Gelişen hiz
met talepleri karşısında dondurulmuş bir bütçe 
ile çıkmanın bizi umduğumuz bayındırlık ham
lelerinden mahrum edeceği tabiîdir. Ne çare ki 
imkânlarımızın mahdudolduğu da malûmunuz
dur. 1964 yılı bütçesinin bilhassa yatırım öde
neklerinin % 95 nisbetinde realize edilmiş ol
masını takdirle karşılamakta, bu nisbetin 1965 
yılı içinde % 100 e ulaşmasını, bu dinamik mü
essesemizden beklemekteyiz. 1964 bütçesinin 
özellikle bina yapımı kesiminde lüks ve israf
tan kaçınıldığını, 29 milyon liraya yakın bir ta
sarruf sağlanarak diğer kesimlere aktarıldığını 
öğrenmiş olmanın emniyet verici kıvancını duy
maktayız. 

Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât •Kanununun 
âmir hükmünde de belirtildiği üzere, sadece 
keiıdi bakanlığının değil, hemen hemen bütün 
Devlet müesseselerinin ve kamu hizmeti gören 
diğer kuruluşların da yapı işlerini yüklenmiş
tir. Ancak her müessesenin birbuçük iki sene 
evvel ihtiyacı olan yapıya ait istimlâkleri biti
rerek inşaat programlarını düzenlemelerini ay
rıca etüt, proje ve teknik personel giderlerini 
hesaplıyarak Bayındırlık Bakanlığına vaktinde 
bildirmelerini, işlerin süratle yürümesi yönün
den zaruri addederiz". Bu proje ve programların 
vaktinde bildirilmemesi Bayındırlık Bakanlığı
nı güç durumlara düşürmekte, ekser ahvalde tip 
inşaat yoluna zorlamaktadır. 

Tip inşaat, teknik eleman araştırma, oriji
nal buluşlara ve uygulamalara ulaşma, hulâsa 
fikrî çabalardan ve yaratıcı muhayyile hamle
lerinden mahram bırakmaktadır. Görünürde 
önemli sayılmıyan bu meselenin gerçekte büyük 
değer taşımakta olduğuna inanıyoruz. 

Geçmiş yıllar bütçelerinde ödenek konduğu 
halde yetki kanununun çıkmamış olması hase
biyle bu paralar mahallerine sarf edilememiştir. 
Bu vesile ile hemen arz etmek isteriz ki, 3611 
sayılı Kanunun yerine kaim olmak üzere hazır
lanan tasarının, bir an önce kanunlaşmasına ve 
uygulamaya konmasına kesin zaruret vardır. 

— 350 — 
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Muhterem arkadaşlar; 
Bugün 8 175 kilometreye baliğ olan demir-

y ollarımızla, senenin her mevsiminde geçit ve
ren 25 500 kilometrelik Devlet " karavnlları-
ıraıız taşıma ve hizmet yükletme yönlerinden 
birbirini tamalıyan ve birbirini besliyen iki 
ekonomik ve sosyal faktör olmalarının plan
lanması en hâlis temennilerimiz arasındadır. 

Pendiık - Ârifiye; Cebeci - Kayaş çift hattı 
ile, Tatvan - Van ferrî hattı» ve Van - Kotur 
demiryolu inşalarının millî ekonomimizde ya
pacağı müspet tesirler izahtan varestedir. Bun
lar için gerekli himmet ve gayreti bu aydan 
ve hamleci müessesemizden milletçe beklemek
teyiz. 

10 milyon ton yükleme ve boşaltma kapasi
tesine sahip Denizyolları tesislerimizin, plân
da ve icra programlarında yer almış güç artı
rıcı tesislerle tamamlanmasını sabırsızlıkla bek
liyoruz. 

Millî hizmetler ve millî tesisler diyebileceği
mi bu işlerin dışında, NATO hizmetlerine tah
sis edilen yapı, hava alanı inşası ve akar yakıt 
tesisleri g'ıbi özel bir tecrübe ve ihtisas istiyen 
işler de Baymdırlılk Bakanlığının vazifeleri 
arasında dır. 10 yıllık hizmet seyri içinde NATO 
yatıranlarının ve hizmetlerinin memleketimize 
özel hizmetler yatırımından daha çok olduğu 
«müşahede edilmektedir. 

Petrol sanayiimiz umut verici inkişafı hiz
mete hazır tecrübeli personel" tedarikinde güç
lük çekmiyee ektir. Bu imkân NATO ihtiyaçla
rının teknik niteliğinden doğmuştur. 

Başlanmış üniversitelerimizin, plân ve pro
gramlara bağlanmış eğitim ve öŞretim müesse
selerinin şuurlu bir gayret, dikkatli ve tasar
ruflu yönetmelerle ve mümkün, olan süratle 
ıhizmete hazır hale getirilmesini hem tavsiye, 
(hem de temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 77 milyon hektar
lık geniş bir ülkeye idamei hayat felsefesi için
de dağılmış olan ve bugün hepimize ıstırap ve
ren Türk köyünün kalkınması sadece Devle
tin imkânları, Devletin yardımlariyle mümkün 
-değildir. 

Türk Milletinin en büyük serveti, en büyük 
gücü, takdir edersiniz ki insan gücüdür. Bu 
inısan gücünü Devletin imkânlariyle ahenkli 
(bir şekilde ayarlayıp bunları harekete geçir* 
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mediğimiz müddetçe Devlet Hazinesinden ve
rilecek para ile bu memleketi kalkındırmaya, 
onu ağaçlandırmaya, onu erozyondan kurtar
maya, hulâsa Türk insanını buıgün'kü hayat 
standardından mek parmak yu'karı götürmeye 
uızum zaman ve mahdut imkân vardır. Bu ba
kımdan Köy İşleri Bakanlığımızdan köylülerle 
Takı olan temaslarında onları millî hedeflere 
ulaşma'kta Türk köyünün görevini anlatır bir 
Ihalde ve onların haleti ruhiyesinde kendi va
tanında hür ve haysiyetli bir vatandaş olarak 
yaşama şuurunu yaratmaya çalışmasını istirham 
ederim, 

•1965 ^rılı bütçesinin milletimiz ve memleke
timiz için hayırlı, Bayındırlık Bakanlığı cami
ası için başarılı olmasını diler, C. K. M. P. 
Meclis Grupu adına saygılarımızı sunarız. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Yok. 
ıSayım Mustafa Kemal Çilesiz, buyurunuz. 

C. H. P. Grupu adına ikinci konu$m'ayı yapa
caksınız. Sözünüz on dakika ile kayıtlanmış
tır. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
MAL ÇİLESİZ (Giresun) — Büyülk milletimi
zin kal'km'masmda, değerli vazifeler ifa eden 
Bayındırbk Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle, 
görüş ve temennilerimizi arz etmeden evvel, 
lb«yük bir feragatle çalışan Bakanbk mensup-
larıan, C. H. P. Grupu adına sevgiyle selâm
larım. 

Geçmiş senelerde, Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesi münasebetiyle yapılan konuşmalarda, Ba
yındırlık Bakanlığı yatırımlarının süratlendiril-
mesi, mütaahhitlerle, Bakanlık münasebetlerinin 
tanzimi konuları üzerinde, tenkid ve temenni
ler yapıldığı halde, Bakanların vaitlerine rağ
men, bu sahada zamanımızın gerçeklerine uy
gun, bir ilerleme ve yenilik göremiyoruz. 

öteden beri tenkid edilen, Artırma, Eksilt
me ve îhale Kanununun, plân tatbikatını ko
laylaştıracak bir şekilde ele alınması hususun
da yapılan vaitler, yıllar geçmesine rağmen, ye
rine getirilememiştir. 

Geçen senelerde yapılan tenkidlerin de ışığı 
altında, beklenen reformların bir an evvel ta
hakkukunu temin edecek çalışmaları bekliyoruz. 

Karayollarının teknik eleman ve vasıtaları
nın bakımı zaviyesinden daha teşkilâtlı olması
nı diliyoruz. 
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il yollarının Karayollarına bağlanmasını 

memnuniyetle karşılıyoruz. 
illerin elinde bulunan karayolu makinalari-

nm köy yolları çalışmasına şevkinin ve köyleri
mizin bir an evvel yola kavuşturulmasının köy 
kalkınması için zaruri bir ihtiyaç olduğuna bü
tün kalbimizle inanıyoruz. 

Ancak her türlü engeli süratle ortadan kal
dırarak bu düşüncelerin fiiliyata intikal ettiril
mesini bekliyoruz. 

Toprak ürünlerinin istihlâk sahalarına ve 
pazarlara intikalini çabuklaştıracak olan köy 
yollarının ihmali, köylümüzün kalkınma dâva
sında birinci plânda yer alan bir faktör oldu
ğunu hiçibir zaman unutmamak gerekir. 

Köy yollarına ehemmiyet verildiği, köylü ta
rafından görüldüğü takdirde, köylümüzün gö
nüllü olarak bu çalışmalara iştirak edecekleri 
muhakkaktır. 

Bu fırsatların kaçırılmaması gerekir. Bu 
hususta ilgili bakanların vakit kaybetmemeleri
ni bilhassa istirham ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Köyleri birbirine bağlıyan veya köylerle ka

sabalar arasında bulunan iptidai yollar üzerinde 
olup da bazan geçit vermiyen çay ve ırmaklara 
köprü yapılmadığından, köylülerimiz ciddî sı
kıntılara mâruz bulunmakta ve hattâ bazan, 
mal ve can kaybına sebebiyet vermektedir. 

Köy yolları dâvası ile köprü problemini bir
likte halletmek gerekir. 

Bu kabîl faaliyetlerde köylere öncelik tanı
mak icabeder. Zira nüfusumuzun büyük bir kıs
mı köylerde yaşamaktadır. 

Kısa bir müddet için, kalkınma dâvamızın, 
bayındırdık ve köy işleri yönünden köyde 
teksif edilmesini, köyde yaşıyan vatandaşlarımı
zın hakikî kalkınmasının şartı olarak kabul edi
yoruz. 

Bu arada Şark vilâyetlerimiz köyleri ile di
ğer vilâyetlerimiz köylerinde de araştırmalar 
yapılarak, hangilerinin ihtiyaçlarının âcil oldu
ğunun tesbiti ve çalışma programının buna gö
re düzenlenmesinin zaruretine inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
20 nci asrın yarısını geçtiğimiz halde, susuz

luktan sıkıntılar çeken binlerce köyümüz var
dır. Temiz ve içmeye elverişli suların sağlık yö
nünden arz ettiği ehemmiyet dikkate alınarak 
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köylümüzün bu hayati ihtiyacının kısa bir za
manda. giderilmesine sarf edilecek gayret ve 
emekleri, şükranla karşılıyacağız. 

Fakat yıllardan beri yapılagelen plân ve 
programlar, gerektiği şekilde uygulanamadığı 
için, bu dâvanın hallinde do çok gecikmiş ve 
geride kilmiş bir durumdayız. 

Köy içme suyu dâvasının, kökünden .halledil
mesini öncelikle temenni ediyoruz. 

Harşit Hidto - Elektrik barajının Karadeniz 
Bölgesi için hayati bir ehemmiyeti vardır. Eko
nomik ve sosyal kalkınmamız yönünden büyük 
bir tesiri olan bu barajın geciktirilmeden biti
rilmesi lâzımdır. Buna rağmen müteahhidin 
ağır çalıştığından ve işi vaktinde bitiremiyeee-
ğinden şikâyetler edilmektedir. Böyle bir ihti
mal varsa, disiplinli bir kontrola lüzum var de
mektir. Bunun üzerinde durulmasını ilgili Ba
kandan istirham ediyoruz. 

Sözlerime son verirken,, C. H. P. Grupu adı
na, bu bütçenin de hayırlı ve başarılı olmasını 
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Parti grupları adına yapılan 
kouşmalar sona ermiştir. Şimdi şahısları adına 
konuşacak arkadaşlarımıza geçiyoruz. 

Sayırt Hilmi Aydmçcr, buyurunuz. Konuş
ma müddetiniz 5 dakikadır. Sözlerinizi buna 
göre lütfen ayarlayınız. 

HİLMİ AYDINÇEB (Aydın) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Bayındırılk Ba
kanlığı şümulündeki mevzulardan daha ziyade 
bölgemi ilgilendirenler üzerine temas edeceğim. 

Aydın vilâyeti Merkez Köşk nahiyesinin he
men batısında akmakta olan Köşk çayı, mecra
sını doldurmuş bulunduğundan her sene müthiş 
surette tahribat yapmakta, bu yüzden çiftçimiz 
büyük zarar görmektedir. Bu tahribat demiryo
lunun şimalinde şiddetini fazlasiyle göstermek
tedir. Evvelki Yaz sonlarına doğru vilâyet im
kânları ile demiryolunun güneyinde bir kısmı 
ıslah edilmiş ise de esaslı surette ele alınmadığın
dan geçirmiş bulunduğumuz iki Kış devresi so
nunda bu kısımlar yine de çay tarafından dol
durulmuştur. 

Üç sene evvel temas ettiğim Devlet Su işleri 
Umum Müdürü Sayın Neş'et Akmandor Beyin 
ö zaman ifade ettiklerine göre, çayın ıslahı için 
nâzım plâmnm yapıldığı, iki yıl içinde ıslahının 
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yapılacağı öğrenilmişti. Aradan üç yıl geçti, , 
çay her geçen gün tarlalar üzerinde tahribatını 
artırdı, Köşk ve bilhassa Çiftlik köylerinin pa
muk mahsulleri ve incir bahçeleri harabolmak-
ta, köylümüz perişan duruma düşmektedir. 

Islâhında âcil zaruret olan Köşk çayı üzerin
de Sayın Bakanın izahat vermesini ve acilen ele 
alınmasını istirham ediyorum. 

Keza, Aydın vilâyeti Bozdoğan kazasının 
Yazıkent diğer ismi de İnebolu nahiyesi ve do
kuz köy, arada akmakta bulunan Akçaym çok 
zaman geçit vermemesi yüzünden kaza merkezi 
Bozdoğan ile irtibatı kesilmektedir. Kış mevsi
minde ise Çaydan geçmek istiyen insan ve vası
taları çay alıp götürmekte, bu yüzden ean ve 
mal kaybı olmaktadır. Bozdoğan ile Yazıkent 
ve köyleri arasında muvasalayı emniyetle temin 
için köprünün yapılması hakkında vâki müra
caatım üzerine, köprünün karayollarmca etü
dünün yapıldığını öğrenmiş bulunuyorum. İn
şasına ne zaman başlanacağının Sayın Bakan ta
rafından cavaplandırılmasmı istirham ediyo
rum, 

Bundan başka Aydın vilâyeti Söke kazası 
bîr milyon dönüm ekili araziye sahiptir. Her 
sene en azından 350 bin dönüm arazide pamuk 
ekilmekte ve Söke ilçemiz yurdumuza büyük 
çapta döviz temin etmektedir. Fakat üzülerek 
arz ediyorum; bu güzel Söke ovası Menderes 
nehrinin her sene yaptığı taşkınlardan ve tahri
battan harabolmaktadır. Aynı zamanda, top
raklar çoraklaşmaktadır. Yıllardır ıslâhını bü
yük bir sabırsızlıkla beklediğimiz Menderes neh
ri yatağının ıslâhına derhal başlanması, aksi 
takdirde Söke ovası gibi memleket çapında de
ğerli bir ovayı kaybetmek, dolayısiyle bu ova
dan geçinen binlerce vatandaşımızı perişan et
mek durumuna gireceğiz. Nehrin ıslâhına ne 
zaman başlanacağını Sayın Bakandan öğrenmek 
isterim. 

Bundan başka Söke çayı geçende kasaba 
içinde büyük tahribat yamış, 20 kadar dükkânı 
alıp götürmüş, boğulmalara ve can kaybına se-
bebolmuştur. Bu çayın ıslâhı ile üzerinde yıkı
lan köprünün ne zaman yapılacağının cevaplan
dırılmasını Sayın Bakandan rica ederim. 

Vilâyetimiz Aydın'm Germencik kazasının 
Mursal nahiyesine ait Karaağaçlı Su grüpu na-
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mı altında inşa edilmekte olan içme suyu inşaatı 
Mursalı'da başlamış fakat altı köye boru döşen
mesi esnasında yarıda kalmıştır. Yeni bütçe
den 30 000 lira bir ek ödeneğin Devlet Su tşle-
rince gönderilmesi iktiza etmektedir. Sayın Ba
kanın bu mevzuda izahat vermesini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aydmçer, müddetiniz 
dolmak üzeredir. Lütfen toparlayın. 

HİLMİ AYDINGER (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Keza vilâyetimiz Köşk nahiyesinin Köşk gru-
pu namı altındaki içme suyu inşaatının durumu 
ile Germencik ilçemizin içme suyunun ne safha
da olduğuna dair Sayın Bakanın izahat lütfet
melerini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam Sayın Aydm
çer, rica edeceğim. 

HİLMİ AYDINÇER (Devamla) — Bir hu
susu daha arz etmeme müsaadenizi rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Hayır, müddetiniz dolmuştur 
efedim. 

Size âzami toleransı gösterdim. 
HİLMİ AYDINÇER (Devamla) — Sözlerime 

son verirken memleketimize çok hayırlı hizmet
ler yapmış ve yapmakta olan Baymdırılık Ba
kanlığı, Devlet Su İdleri Genel Müdürlüsü, Dev
let Karayolları Umum Müdürlüğü mensupları 
ile Köy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı mensuplarını candan tebrik eder, bütçeleri
nin memlekete hayırlı olmasını dilerim. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tanır, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Grup adına 

söz istiyorum, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tanır. 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Diler, buyurunuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — İki defa 

çağırdınız, yoktu Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Grup konuşmaları sıraya tabi 

değildir. Gruplar her zaman, her halükârda 
konuşabilir, İçtüzük hükmüdür. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Saym Başkan, sayın milletvekil
leri, 

Y. T. P. Meclis Grupu adına Baymdırılık Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki görümlerimizi arz ede
ceğim. 
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Bayındırlık Bakanlığı 5 Yıllık Kalkınma 

Plânı içerisinde, Devlet sektörü olarak yatırım 
nisbeti en fazla olan bir Bakanlığımızdır. Az 
gelişmiş ve geri kalmuış bir memleket olarak 
ekonomik bakımdan hamle yapmamızda bu ba
kanlığımızın büyük rolü olacaktır. 

Bayındırdık Bakanlığı yakın mazide bir 
bünye değişikliğine tabi tutulmuş, 1964 yılı Şu
bat ayında alınan bir kararla Devlet Su îşleri 
Genel Müdürlüğü yeni kurulan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, diğer bir kararname ile 
Devlet Su İşleri Geinel Müdürlüğünün Köy ve 
îçme Suları Dairesiyle Karayolları Genel Mü
dürlüğünün köy yolları kuruluşu, Köy işleri 
Bakanlığına bağlanmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı da, Merkezi Hü
kümet teşkilâtı araştırma projesi raporunda yal
nız bina inşaatlarının Bayındırılk Bakanlığı 
içinde toplanmasını uygun görmüştür. 

Şimdi yeni haliyle Bakanlığın görevleri şun
lardır : 

1. Devlet ve diğer âmme müesseselerine ait 
binaların yapılması ve yaptırılması, 

2. Demiryolu ve karayolu nakliyatiyle, ma
haller arasında irtibatı sağlıyan deniz ve hava 
nakliyatını sağlamanın lüzumlu gösterdiği te
sisleri yapmak, 

3. 1 . 3 . 1950 tarih ve 5538 sayılı Kanun
la kurulmuş olan Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gördüğü vezifeler de bu Bakanlığa bağlan
ması sebebiyle Bayındırlık Bakanlığı vazifeleri 
arasına girmektedir. 

4. Yapı ve imar işleri : . 
Devlet yapılariyle ilgili diğer âmme hizmet

lerine yarıyan inşaat programlarının Beş Yıllık 
Plân hedeflerine muvazi bir artış gösterdiği gö
rülmektedir. Ancak inşaat mevsimi kısa süren, 
bilhassa Doğu - Anadolu Bölgesinde inşaat yer
lerinin tesbit, tanzim, intikal ve istimlâk muame
lelerinin, plân ve etüt hesaplarının tamamlan
ması müşkilât ortaya çıkarmakta ve işlerin ak
samasına sebebolmaktadır. Bu suretle yatırım
ların plân hedeflerine uygun şekilde yapılması
na imkân olmadığı gibi, plânı hedeflerine ulaş
tırmasına da engel olmuştur. Plânda vadedilip 
yapıldığı için bu da vatandaşta menfi bir etki 
yaratmaktadır. Bunun önüne geçmek için : 

1. Bütçe ve Plân Komisyonuna sevk edil
miş olan îhâle Kanununun süratle Yüce Mec
lise sevk edilerek kanunlaşmasını, 

2. Resmî dairelerin ve Bakanlıkların gele
cek senelerde yapacakları inşaatlara ait prog
ramlarını iki sene evvelinden tesbit ederek etüt, 
proje, teknik personel ücretlerinin ve arsa alı
mına ait kayıtlarının Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmesini istemekteyiz. 

3. Bayındırlık Bakanlığı Teşkilâtını daha 
iyi işler bir hale getirmek ve şikâyetleri en aza 
indirebilecek bir esasa bağlıyacak Bayındırlık 
Bakanlığı kuruluş ve vazifelerine dair kanun ta
sarısının Hükümette olduğu ifade edilmiştir. Bu
nun biran evvel Yüce Meclise şevkini talebet-
mekteyiz. 

4. 1965 yılı zarfında bitirilmesi gereken 
Erzurum Atatürk Üniversitesiyle, Ege ve Kara
deniz üniversitelerinin bitirilmesi için gereken 
tedbirin Bayındırdık Bakanlığınca gösterilmesi
ni dilemekteyiz. 

Demiryolları inşaatı : 
Pendik - Arifiye çift hat inşaatının 1968 yı

lında işletmeye açılacağı ifade edilmektedir. 
Cebeci - Kayaş hattı 1967 yılında, keza Tat
van - Van feri hattı ve Van - Kotur demiryolu 
hattının 1967 yılında işletmeye açılacakları ifa
de olunmaktadır. inşaatların zamanında bitiril
mesini temenni etmekteyiz. 

Liman inşaatı : 
Hopa, Bandırma, Antalya limanları inşaatı

nın 1967 yılında ikmâl edilerek işletmeye açıla
cağı anlaşılmaktadır. Samsun, Haydarpaşa Al-
sancak, iskenderun limanlariyle Trabzon lima
nında motor yanaşma iskelesi, Bartın limanında 
basen ve dere taraması ve derivasyon hafriyatı, 
inebolu limanında şedde inşaatı, Kefken barına
ğında mendirek inşaatına devam olunduğu anla
şılmaktadır. 

Hava meydanları ve tesisleri inşaatı : 
Bu inşaat millî işler ve NATO y a ait işler 

diye iki kısımda mütalâa edilmiştir : 

Hava meydanları olarak Yeşilköy ve Esen-
boğa meydanları büyük yapımları ve tevsileri 
ıslâh edilirse mevcut meydanların kapasiteleri
nin artırılması, uçuş emniyet tesisleri ve işletme 
için lüzumlu binaların yapılması olarak tarif 
edilmiştir. 
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Trabzon terminal binası inşaatı, Samsun ve 

Bor tesisat binası, Yeşilköy ve Elâzığ, Van, \ 
Kili, Antalya meydanlarının, telefon, yol, enerji j 
irtibatı, alıcı ve verici tesisleri 1965 yılında, ; 
Erzurum ve Antalya terminal binalarının 196G j 
yılında tamamlanacağı tesbit ve ifade edilmiş- . 
tir. , j 

Bütün bunların memleketimizin ekonomik ; 
ve turistik durumu üzerinde müessir olacağı is- j 
pattan vareste bir hakikattir. Zamanında biti- j 
rilmesini ve işletmeye açılmasını Bayındırlık j 
Bakanlığından beklemekteyiz. i 

Muhterem arkadaşlar, 
Deylet Su İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığına bağlanmıştır. Ziraat memleketi 
olarak aynı zamanda süratle sanayileşmeye mec
bur kalmış ve memleketimiz sınai hamlemizin 
aksamaması için zirai sahada imkânlarımızı kul
lanarak zirai poatnsiyeli tam istihsalle netice
lendirmemiz gerekmektedir. Bunun için mevcut 
topraklarımızın su taşkınlarından korunması, 
bataklıklar varsa kurutulması ve susuz vaziyet
te bulunan toprakların sulanması, enerjiden is
tifade edilmesi zirai hamlemizin temelini teşkil 
eden unsurlardır. 

İşte bu bakımdan Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğünün vazifeleri çok ağırdır. Ancak x 

5 Yıllık Kalkınma programımızda plân hedef
lerine ulaşılmadığı ifade edilmektedir. 1964 
programının uygulanmasında aksaklıklar ol
muştur. Bunun sebeplerini : 

1. Teknik personel ve vasıta sıkıntısı, 
2. İstimlâk tahsisatının yetersizliği, 
3. Nakit teminindeki güçlükler, 
4. Döviz teminindeki gecikme, 
5. Malzeme teminindeki güçlükler olarak 

Karma Komisyon raporunda sebepler mufassa-
lan izah olunmaktadır. 

Plânlı kalkınma devresine girdik. Plân ön
ceden görmeyi sağlar, önceden görmek için alı
nacak tedbirler de ortaya çıkacak mesele ve 
güçlükleri evvelden hesaba katıp halletmesi ge
rekirdi. 

Evvelce de müteaddit kereler ifade ettiğimiz 
üzere kalkınmanın, plânın tesbidettiği hedefler 
gerisinde kalması, halk içinde plânın mânevi 
destekten mahrum kalmasını gerektirmektedir. 
Bu meyanda 1965 yılında yapılması kararlaştı-
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rılmış kaç sulama barajı vardır, bunların iha
lesi yapılmış mıdır? 

Bunu soımamın sebebi, Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanına Bütçe ve Plân Komis
yonunda, Erzurum'un Hasankale'sinde Serçe-
Boğazı Barajının inşaasma devam edilip edilme
diğini sormuştum. Bana verdikleri cevap da 
«Bir pay çıkmıştır; binaenaleyh, devam edilip, 
cdilemiyeceği henüz belli değildir.» demelerine 
rağmen, aradan bir :kaç gün geçti, 12 milyon 
Ura para ayrıldığını ve inşaatın devam etmek-
to olduğunu radyodan işittim. Bu mübayene-
tln sebebini Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından öğrenmek isterim. Kendileri her 
halde burada yoklar; onun için soruyorum. 

2. Su taşkınlarından korunma hususunda 
plânın tesbit ettiği hedeflere uygun yatırımlar 
ne durumdadır? 

Âmme hizmetlerinin ehemmi mühimme ter
cih suretiyle sınırlanıp ehem hizmetlerin öngö
rülmesine, sosyal yönlerinin de bulunmasına 
göro Erzurum'un Tortum kazasının Acet 
bucağında her zaman sel tehlikesi ve bu suretle 
60 hanenin topyekûn mahvolması bahis mev
zuu olmasına göre bunu önlemek ımaksadiyle 
derenin ıslâhı gayesiyle 330 bin lira tahsisat ay
rıldığı, sonra tekrar çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı dere
nin ıslâhı hususunda bu parayı tedarik edip 
yaptıracağını sözlü sorum münasebetiyle ifade 
etmişlerdi. Bu parayı temin etmişler midir, et
memişler midir? Bu hususta tenvir etmelerini 
istedik fakat kendileri burada yoklardı. 

Köy içme suları, Köy İşleri Bakanlığına 
bağlanmış. Rapordan tesbit edebildiğime göre 
köylerin halen yarısının susuz olduğu, plânda 
derpiş edilen miktardan fazla parayı gerektir
diği anlaşılmaktadır. Suyu olmıyan köyler za
man zaman •müracaatlar yapıp sıraya girmiş
lerdir. Fakat tesbit sırası geri kalmış olanlar 
bundan şikâyetçidirler. Sırası gelen köy içme 
sularının muntazam bir usulle inşaatlarının ya
pılmasını temenni etmekteyiz. 

Karayolları : 
Muhterem arkadaşlar, karayollarının kültür, 

sağlık ve millî savunma ve saire bakımından 
olan faydalarını tekrarlamaya ve sizi yormaya 
lüzum görmüyorum. Bir yerde okul olsa bile 
okullardan mezun olan kimseler okur - yazar 
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cahil olmaktan ileri gidemezler. Bir kaza ve 
köyde ne ıkadar büyük servetler olursa olsun 
bu servetlerin işletilmesi ve kıymetlendirilmesi 
ancak yolla olur. Bir memleketin bünyesi içe
risinde geri kalmış bölgeler varsa bunların 
(kalkındırılmasında her hangi bir öncelik ve 
ivedilikle yatırımlar bakımından başvurmadan 
köy • yollarının yapılması kâfi gelir. Okul içme 
suyu, elektrik, .sağlık, sanayi ve turizme müte
allik bütün âmme hizmetlerinin esası ve başlan
gıcı yola dayanmaktadır. Bu »kış aylarında do
ğuda Erzurum'un Te'kman, Çat (kazalarında kı
zamık hâdisesi olmuştur, yüzlerce çocuğun ölü
münü intâcetmiştir. Oraya giden Sağlık Baka
nına halk «yol olmadığı için biz bu felâketle 
karşı karşıya kaldık» demişlerdir. Arazisi arı
zalı, kışı şiddetli olan bu yerlerde her şeyden 
önce yol meselesinin halli lâzımge'ldiğini Sayın 
Bayındırlık Bakanı da benimsemiş ve bunun 
âcil tedbirlerini düşünerek aldığını ifade etmiş
tir. Bunun için ilk defa il, sonra ilçe, sonra na
hiye 'merkezlerinin yollarının nazarı itibara alı
narak yapılmasını dilemekte ve Sayın Bayındır
lık Bakanının bu husustaki görüşlerini istemek
teyiz.. 

Muhterem, arkadaşlarım; eğer bu sıra takib-
edilmek suretiyle bilhassa arazisi ânzali, kışı , 
şiddetli olan yerlerde yollar yapılmazsa ora-

,-larda Devlet olarak, Hükümet olarak alacağı
mız tedbirler hiçbir mâna ifade . etnıiyecektir. 
Çünkü" senenin dokuz ayında kış hâkimiyeti ora
da devam edecektir. Devlet 3'enine oralarda kış 
hükümran olacak, Hükümet de kar olacaktır. 
Bu sebepten dolayı Atatürk Türkiyelinde me
deniyetin hâkim olabilmesi için, tabiatın esare
tinden bu yerlerin kurtarılması gerekmektedir. 

Sayın Bayındırlık Bakanının bu dâvayı yü
rekten benimsediğini müşahede ettik. Çünkü 
bütçe Senatoda görüşüldükten sonra, derhal Do-
ğu'ya Anadolu'ya seyahat etti ve Erzurum'un 
bilhassa içinde bulunduğu durumu tesbit etti. 
Bu müesseseleri süratle halledeceğine yürekten 
inanıyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
1965 yılı bütçesinin milletimize, Bayındırlık 

Bakanlığı mensuplarına KÖy îşleri Bakanlığı 
mensuplarına ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı mensuplarına hayırlı ve uğurlu olması
nı diler, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Al
kışlar) 
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BAŞKAN — Müzakerelerin yeterli görüldü

ğüne dair önerge gelmiştir. Bundan evvel Ba
yındırlık Bakanına söz vereceğim. Daha sonra 
Köy işleri Bakanı, zatıâliniz görüşecek misiniz 
efendim? 

KÖY ÎŞLERÎ BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Kısa bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Köy îşleri Bakanını takiben sı
rada bulunan bir milletvekiline söz vereceğim. 
Daha sonra yeterlik önergesini oyunuza sunaca
ğım. Buyurun Sayın Bayındırlık Bakanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
— Sayın Başkan ve Yüce Meclisin muhterem 
üyeleri; 

Bayındırlık Bakanlığımızın 1965 yılı bütçe 
tasarısı hakkında 5 partiye mensup altı parti 
grup sözcüsü ve bir milletvekili söz almış bulu
nuyor. Sayın milletvekilleri bakanlığımızla ilgi
li çok önemli hususlara. temas ettiler ve bu ara
da bâzı tenkid ve temennilerde bulundular ve 
sualler sordular. 

Bu konuşmaların sayın milletvekillerinden 
bâzıları, Bakanlık mensuplarımız ve Bakanlık 
çalışmalarımız hakkında takdirkâr. ifadelerde 
bulundular ve kıymetli tenkidÜer lütfettiler. 
Bakanlık çalmamız adına kendilerine şükran
larımızı arz etmeyi zevkli bir vazife sayarım 
Teşvik edici mahiyette olan bu ifadelerinizin 
camiamızı yeni hamlelere sevk edeceğinden 
emin bulunmaktayım. 

Spym milletvekillerinin tenkidlerine ve sual
lerine cevap vermeye geçmeden önce Bayındır
lık Bakanlığımız çalışmaları hakkında aşağıda
ki malûmatı arz etmeyi faydalı ve-lüzumlu bul
maktayım. 

Teşkilât ve kanunlarla ilgili hususlar : 
Yüksek malûmları olduğu üzere Bakanlığı

mız ve Bakanlığımıza bağlı olan müesseselerin 
hizmetleri, Beş Yıllık Plânda derpiş edilen ve 
Bakanlığımızca yapılması öngörülen yatırımla
rın gerçekleştirilmesidir. Kısmı azamini liman, 
demiryolu, bina ve karayolları inşaatı teşkil eden 
bu yatırımların plân gereğince süratle yürütül
mesi ve maliyetlerin her yıl biraz daha düşürül
mesi en büyük hedefimizdir. 

Yatırımların süratle gerçekleşmesinde karşı
laştığımız müşküllerden en mühimini lüzumsuz 
formaliteler ve merkeziyetçi sistemler teşkil et
mektedir. Bu formalitelerin azaltılması ve mer-



M. MeısM B :. 113 
keziyetçi sistemden vazgeçilmesi bâzı kanunla
rın çi'karılmasjiyle yakinen ilgili bulunmaktadır. 

Bakanlığımızla ilgili olarak halen şu kanun 
tasarıları Yüce Meclisinizin komisyonlarında 
tetkik edilmekte voya Yüce Meclis umumi heye
tine intikal etmiş bulunmaktadır. 

5539 sayılı Kanunun 22 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. Bu kanun 
Karayolları için yurt dışından mubayaa edile
cek olan makine ve teçhizatın gümrükten, muaf 
tutulmasına dair olup Yüce Meclis tarafından 
kabul edilmiştir. Bu bakımdan Yüce Meclise 
minnettarız. 

Devlet İhale Kanunu, Yüce Meclis komisyon
larında tetkik edilmektedir. Bu kanunun çıkma-
siyle ihale işlerimiz yeni bir düzene sokulacak 
ve 2490 sayılı Kanundan doğan müşkülât orta
dan kaldırılmış olacaktır. 

İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri Odalar Bir
liği Kanun tasarısı, halen Yüce Meclis komis
yonlarında tetkik edilmekte olan bu kanun tasa
rısı kanunlaştığı takdirde İnşaat ve Tesisat Mü
teahhitliği daha iyi bir düzene sokulmuş ola
caktır. 

Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanun 
tasarısı, halen Millet Meclisinin ilgili komisyo
nunda incelenmektedir ve kabulü ile yurt kal
kınmasında feragatle çalışan büyük bir kütle
nin hak ve yetkileri daha belirli bir şekilde tes-
bit edilmiş olacaktır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere Hükümeti
mizin Yüce Meclisin tasvibine mazhar olmuş bu
lunan programında Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü için yeni bir teş 
kilât ve vazife kanunu tasarısı hazırlanması yer 
almış bulunmaktadır. 

Bu arada Bakanlığımca yapılacak kesif çalış
ma sonucu olarak her iki kanun tasarısı da ha
zırlanmış ve 27 Nisan 1965 tarihinde Bakanlar 
Kurulunun tetkikine sunulmuş olduğunu mem
nuniyetle arz etmek isterim. Bu kanunlardan baş
ka bir Karayolları Nakliyat Kanununun da çı
karılması Hükümet programında yer almış olup ; 
bununla ilgili çalışmalara devam olunmaktadır. | 

Halen yürürlükte bulunan 3611 sayılı Bayın
dırlık Bakanlığı Teşkilât Kanununun 26 ncı 
'maddesi, yurt sathında her türlü inşaata ait sü
re, uzatımı muamelelerinin bakanlıkça karara 
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bağlanmanı âmirdir. Birçok zaman VĞ emek 
kayıbına sebebolaıl bu merkeziyetçi sistem yu
karıda arz edilen yeni teşkilât kanunu tasarısın
da kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak bu tasarı-
nm Yüce Meclisten çıkması unun zamana ihti
yaç gösterdiğinden sırf bu 26 ncı maddenin de
ğiştirilmesi için ayrı bir kanun tasarısı hazırlan
mış olup kısa zamanda kanunlaşması takibedil-
mc&tedir. Bu teklifin kabul edilmesi halinde in
şaatlarımız süratlenecektir. 

Şimdi Bakanlığımıza bağlı 3 reislik ile Kara
yolları Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkın
da kısaca izahat vermek istiyorum. 

Yapı ve imar işleri reisliği faaliyetleri : 
•Eğitim, Sağlık Tarım ve diğer kamu sektör

lerinin yapı işlerini yürütmek ve çok,geniş bir 
yapı programını gerçekleştirmek, mahallî idare
lerle diğer iktisadi teşekküllerin yapı işlerini 
denetlemekle görevlidir. 

Yüce Meclise sunulmuş bulunan 1965 yılma 
ait Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yapı işleri 
için 480 milyon lira, Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesinde 200 milyon lira ayrıca yatılı bölge 
okulları, özel idareler, kredi ve yurtlar ve diğer 
kurumlara ait 170 milyon lira yatırım olmak 
üzere cem'an Ş.50 milyon liralık yapı işleri bu 
yıl tahakkuk ettirilecektir. Diğer taraftan 1964 
yılından devredilen çeşitli sektörlere, ait 540 
aded iş ile 1965 bütçesine mevzu tahsisatla yeni 
çeşitli sektörlere ait 567 aded yeni iş ele alına
cak ve böylece 1965 yılı programında 1 107 aded 
işin ikmali ve devamı sağlanacaktır. 

Bunlardan başka 1 770 aded köy tipi, 240 
adedi şehir tipi olmak üzere 2 020 aded ilkokul 
inşası da bu yal içinde tahakkuk ettirilecektir. 
Böylece Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin 1965 
yılı faaliyetleri 3 117 aded yapı konusundan te 
şekkül etmektedir. 1965 yılında tahakkuk ettiri
lecek işlçre, verilen yetkilere istinaden, süratle 
başlanılmış ve bugüne kadar 461 aded iş ihale
ye çıkarılmıştır. Geriye kalan yapı işleri de ele 
alınmış ye en geç Mayıs ayı sonuna kadar prog
ramın ihtiva ettiği bütün işlerin % 90 nmdan 
fazlasının, ihalelerinin tamamlanması program-
laştırılmıştır. 

1965 yılında bina maliyetlerini ucuzlatmak 
ve yatırımları .daha süratle tahakkuk ettirmek. 
yapı kalitesini yükseltmek, teknik personel gücü
nü l^yıkiyle değerlendirmek ve böylece Yapı ve 
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İmar İşleri Reisliğini daha rasyonel çalışma or
tamına kavuşturmak üzere önemli hamleler ve 
teşebbüslerde bulunmak azmindeyiz. Bu arada 
Bayındırlık Müdürlüklerinin bütün problemle
ri, merkez ve taşra teşkilâtı arasında koordinas
yon, mevzuat çalışmaları ve cari mevzuatla da 
işlerin süratlendirilmesi konularını ön plâna al
mış bulunmaktayız. Bunların neticeleri yakın 
zamanda görülecektir. 

Demiryollar ve limanlar reisliği faaliyetleri: 
Bu yıl Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına 

dâhil mevzularımızdan Hopa, Bandırma ve An
talya limanlariyle İskenderun limanı tevsiatı in
şaatına devam olunacak ve daha evvelki yıllarda 
inşalarına başlanmış bulunan Bartm ve kefken 
barınaklarının yapımları tamamlanacaktır. 

İzmir - Alsano-ak limanı anbar ve sosyal bina 
inşaatı ikmal edilmiştir. Yolcu rıhtım ve binasiy-
le antrepo ve feri yanaşma yeri inşaatı 1966 yı
lında hizmete açılmak üzere hızlandırılacaktır. 

Haydarpaşa limanında inşaası devam etmek
te olan transit anbarlariyle Hanem feri yanaşma 
tesisleri bu yıl içinde tamamlanarak hizmete açı
lacaktır. 

Samsun limanında kurulmakta olan yüksek 
kapasiteli maden cevheri ve kömür yükleme, 
boşaltma ve depolama tesisleri bu yıl içinde ta
mamlanacaktır. 

Turistik önemi bulunan Armutlu İskelesi in
şaatı eksiltmede olup Haziran başlarında ihale 
edilecektir. 

Balıkçılığımızın gelişmesine büyük ölçüde 
yardım edecek balıkçı barınakları inşaatı yur
dumuzda ilk defa olarak ele alınmış olup yerleri 
takarrür etmiş bulunan Karaburun, Şile, Kum-
•kapı ve İmroz barınakları ihale ©dilmek üzere
dir. 

Demiryolları inşaatımız bu yıl içinde yeni 
bir faaliyet devresine girmektedir. CENTO çer
çevesinde ele alınan ve Türk - İran müşterek 
demiryolu projesinin ikinci kısmını, teşkil eden 
Tatvan - Van feri hattı ve Van - İran hududu 
demiryolu inşaatının hazırlıkları tamamlanmış 
olup inşa mevsiminden önce ihaleleri tekemmül 
ettirilecektir. 

Sirkeci - Edirne demiryolunun tamamen Türk 
topraklarından geçirilmesini sağlıyacak Pehli
vanköy - Edirne büyük varyantının hazırlıkları | 
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tamamlanmak ve inşaat eksiltmeye çıkarılmak 
üzere bulunmaktadır. 

Gebze - Arii'iye arasının çift hatta çevrilme
si yolundaki çalışmalarımız hızlandırılmış olup 
birinci kısmı tamamlanmak üzere bulunan bu 
hattın diğer kısımları da eksiltmeye çıkarılmış
tır; önümüzdeki ay içinde ihaleleri yapılacaktır. 

Demiryollar ve limanlar inşaatımız 1964 yılı 
yatırım seviyesinin % 95 e ulaşmış bulunduğu
nu, demiryollarımıza lüzumlu ray, diğer malze
menin yurt içinde imâl ettirilmesi yolundaki te
şebbüs ve çalışmalarımızın memnuniyet verici 
yönde gelişmekte olduğunu da bu vesileyle kay
detmeliyim. Bu takdirde demiryolu inşaatı yur
dumuz için bir problem olmıyacaktır. 

Şunu da bilvesile belirtmek isterim ki, yur
dumuzda, karayolları ve demiryollarının birbi
riyle koordine bir şekilde çalışması ve kendisine 
düşen işleri yapması lâzımdır. 

Memleketimizde demiryolu inşaatına hız ve
rilmesini lüzumlu görmekteyiz, yurdumuzu de
miry ollarıyle Garp'ten Şark'a kadar bağlamak
ta önemli bir rolü olan İstanbul - Ankara demir
yollarının kısaltılması ve aynı zamanda Ankara'
nın Sivas'a en kısa yoldan ulaştırılması ve bun
ların İkinci 5 Yıllık Plânda tahakkuku üzerinde 
durmaktayız. 

Sözlerimi uzatmak istemiyorum, ancak diğer 
konulara da teması faydalı buluyorum. 

Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri in
şaat reisliği faaliyetleri : 

Bu reislik faaliyetinin büyük kısmını NATO 
işleri teşkil etmekte ve buna ilâveten yurdumuz
da sivil havacılık ihtiyaçlarımız için lüzumlu 
olan hava meydanları ve tesisleriyle uçuş emni
yetini sağlıyan seyrüsefer cihazlarını temin ve 
monte etmektedir. İnşaat tamamlandıktan sonra 
NATO/ya aidolanlar Millî Savunma Bakanlığı
na, millî olanlar ise Ulaştırma Bakanlığına dev
redilmektedir. 

Bu maksatla şimdiye kadar her yıl NATO'-
dan 100 - 200 milyon ve millî bütçeden ise 20 
milyon lira tahsis edilmiştir. 

NATO işleri hariç, millî bütçeden 1964 sene
si başlayıp 1965 senesine intikal eden mühim te
sislerden İzmir terminal binası, CENTO ile mu
habere tesisi maksadiyle kurulmuş olan VOR 
seyrüsefer tesisleri ve Trabzon terminal binasiy-
le tesisleri bu sene sonunda bitmiş olacaktır. Bu 
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maksat için 6 milyon lira, 1965 senesinde yeni 
yapılacak inşaat için de 12 milyon lira bütçeye 
konulmuştur. 

1965 senesinde 14 ihalemiz olup bunlardan 
7 sinin ihalesi yapılmış, geri kalanların (dış 
memleketlerden tedarik edilecek malzeme hariç) 
hepsi Haziran 15 e kadar ihale edilmiş olacaktır. 

1965 senesi içinde yapılan ve yapılacak iha
leler içinde en mühim olanları Erzurum, An
talya, İzmir terminal bina ve tesisleri mevcut
tur ki, bunlardan Erzurum'a aidolanları İran 
transitine, Antalya ve izmir terminalleri de tu
ristik bakımdan büyük faydalar Bağlıyacaktır. 

Bu reisliğin faaliyet sahasına giren en mü
him mevzulardan biri de Yeşilköy meydanının 
tevsiidir. Bu meydanda halen bir tek pist mevcu-
dolup uzunluğu da 2 300 metredir. Bugün dün
ya üzerindeki beynelmilel hava istasyonlarında 
bu çapta küçük bir pist mevcut değildir. 1957 se
nesinde beynelmilel vasfı olan Yeşilköy artık bu 
vasfını' kaybetmiştir. Bu baıkımdan yabancı tay
yareler bilhassa rüzgârlı ve kapalı havalarda 
müşkülât çekmekte ve hava trafiği de bu sebeple 
civar memleketlere kaymaktadır. 

Bu meydanın bugünkü tayyarelerin inkişa
fı göz önünde bulundurularak tevsi maksadiyle 
projeleri bir yabancı firmaya hazırlattırılmış ve 
lüzumlu olan arazi istimlâki de yapılmıştır. 

Müşavir mühendis firması bu meydan inşa
atının 150 milyon liraya çıkacağını tahmili etmiş 
ise de bu bedelin tatbikatta daha azalacağı kuv
vetle tahmin edilmektedir. Bugün için en mü
him ihtiyacımız olan pist ve sairenin inşaatı için 
60 milyon liraya sahibolduğumuz takdirde ihti
yacı karşılıyacak bir iniş sahası elde etmiş ola
cağız. 

Bu sebeple İkinci Beş Yıllık Plânı bekleme
den ve bütçeden tasarruf ederek bu sene ihaleye 
çıkarmak ve mütaakıp senelerin bütçesine koya
rak bu büyük ihtiyacı biran evvel karşılamak 
için Başbakanlık ve Plânlamada teşebbüse geç
miş bulunmaktayız. 

Bu pist yapıldığı takdirde yabancı uçaklar 
her türlü hava şartlarında emniyetle meydana 
gelebilecek ve Yeşilköy'de ikmal yapmak suretiy
le Uzak - Doğu'ya uçuş yapmak imkânında bulu
nacaklardır. (Alkışlar) 

Karayolları Genel Müdürlüğü faaliyetleri : 
Malûmunuz olduğu üzere Karayolları Genel 
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Müdürlüğü 1964 yılı sonuna kadar 35 bin kilo
metrelik Devlet yolları ağı üzerinde çalışmakta 
idi. 

1965 yılma kadar Bayındırlık müdürlükleri 
tarafından yapım ve bakım hizmetleri yünkülen 
il yollarından 17 bin kilometrelik il yolu bu yıl 
Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve 
böylece Genel Müdürlüğün üzerinde görev aldı
ğı karayolu ağının toplam uzunluğu geçen yıla 
nazaran % 50 artarak takriben 52 bin kilomet
reye yükselmiştir. 

Bu durum muvacehesinde, kuruluşundan bu 
yana Karayolları Teşkilâtımız bu yıl en çetin 
imtihanı verecektir. Memlekete büyük eserler ka
zandıran ve başarılı çalışmaları ile vatandaşla
rımızın sevgi ve takdirlerini toplıyan fedakâr 
karayolcu arkadaşlarımızın bu imtihanda da mu
vaffak olacaklarına emin bulunmaktayız. 

Karayolları' Genel Müdürlüğüne devredilen 
17 bin kilometrelik il yolu üzerinde yapılacak ça
lışmaları mütaakıp, yurdumuzdaki yol hizmet
lerinde yeni bir merhalenin aşılacağına inanmak
tayım. 

Makina ihtiyacı : 
Karayolları Genel Müdürlüğünün elinde bu

lunan makina parkının mevcudu halen 11797 

adeddir. Bulardan : 

Aded 

192 
869 
370 
400 
250 
53 
66 

250 

Sabit karosörlü kamyon, 
Damperli kamyon, 
Büyük greyder, 
Bakır greyderi, 
Buldozer, 
Ekskavatör, 
Konkasör, *" 
Kompresör, 

dür. 

1959 yılından bu yana, Karayolları malrîna 
parkına yeni makina girmemiştir. Bu sebeple Ka
rayolları makinalarımızm takriben % 74 ü eko
nomik ömrünü doldurmuştur. Karayolları Teş
kilâtının kuruluş yıllarındaki dinamizminin ya
vaşlamasına sebebolan bu hususun izalesi için 
Amerikan AİD Teşkilâtiyle yapılan işbirliği ne
ticesinde temin edilmiş bulunan 18,milyon dolar 
tutarındaki kredi ile, yeni makina temini için 
çalışılmaktadır. 
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Baş parti halinde şatınalınacak bu makina-

lardan ilk partisi bugünlerde siparişe bağlanmak 
üzeredir. 18 milyon dolar tutarındaki bu kredi 
ile : 

Aded 

03 Sabit Karoserli kamyon, 
798 Damperli kamyon, 

70 Büyük greyder, 
300 Bakım greyderi, 
109 Buldozer, 
28 Konkasör, 
30 Komprasşör, 
20 Portatif (Kar mücadelesi için), 

ile .muhteUf diğer makinalar satmalınacaktır. 
Bu miktarlar ihtivası karşılamıyacağından 

Amerika AtD Teşkilâtından yeni krediler temi
ni üzerinde durmaktayız. 

Bu vesüe ile şunu da arz etmek isterim ki, bu 
18 milyon dolarlık krediyle temin edilecek maki
nalar beş grup halindedir. 3 grup için teklifler 
gelmiştir, birinci grupun teklifleri tetkik edilmiş 
ve Amerika'ya intikal ettirilmiştir. Bugünlerde 
mukaveleye bağlanması beklenmektedir. Diğer 
grup da bunu takibedecektir. Kısa bir müddet 
ovvel kabul etmiş olduğunuz Gümrük muafiyeti 
Kanuniyle Karayollarının makina ithal hususun
daki formaliteleri çok azalmış olduğu için bu 
makinalardan bir kısmının mukavelelerinin bir
an evvel ikmal edilmesi halinde inşaat mevsim' 
bitmeden evvel yurdumuza gelmesini beklemekte
yiz. Bu kanun bize bu imkânı sağlamış olacaktır. 
Bu takdirde Ağustos ve Ekim aylarında makina 
parkımız kuvvetlenecektir. Bunu size şimdiden 
bildirmeyi faydalı hamaktayım. (Alkışlar) 

Bu noktaya gelmişken yurdumuzdaki başlıca 
Karayollarına da temas etmeyi faydalı bulmak
tayım : 

Ankara ile İzmir'i Afyon - Uşak - Kula - Sa
lihli - Turgutlu üzerinden bağlıyan yolun, inşa
sının ikmali için âzami gayretlerle çalışılmakta
dır. 13 metre genişliğinde olan ve yüksek stan
dartta bulunan bu yol bu yıl sonunda ikmâl edi
lerek trafiğe açılacaktır. Böylece Ankara - izmir 
yolu 618 kilometreye düşe-cek ve standardı yük
sek olan bu yolda Ankara'dan izmir'e 7-8 saatte 
gitmek mümkün olacaktır. 

. Malûm olduğu üzere geçmiş yıllarda Anka
ra'dan izmir'e Eskişehir - Bursa— Balıkesir -
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Manisa üzerinden gidilmekte ve 12 - 13 saatten 
evvel izmir'e varılamamakta idi. Bu yolun ik
mali memlekete büyük ekonomik faydalar sağlı-
yacaktır. 

Akdeniz sahil yolu : 
Takriben 500 kilometre tutarındaki Antalya -

Mersin yolunun büyük bir kısmı ikmal edilmiş 
olup Anamur - Kaledran arasındaki 50 kilomet
relik kısım da bu yıl ele alınmıştır. 1966 yılında 
bu sahil yolu tamamen asfaltlanmış olarak hizme
te açılmış olacaktır. 

Karadeniz sahil yolu da, Samsun - Ordu - Gi
resun - Hopa arasındaki 579 kilometrelik sahil yo
lunun büyük bir kısmının her noktasında inşaatı
na devam edilmektedir. Yalnız Rize - Çayeli, 
Ardeşen ve Sümle kısmında cem'an yekûn 50 ki
lometrelik bir kısım vardır ki, üzerinde süratle 
durmaktayız. Bu Karadeniz sahil yolunun da en 
kısa bir zamanda bitirilmesi için Karayolları bü
yük gayret sarf etmektedir. Fakat gelecek sene 
tamamlanması mümkün değildir, ama, 1967 sene*-
si sonunda Karadeniz sahil yolunun bu kesiminin 
işletmeye açılması beklenmektedir. 

istanbul'u Avrupa'ya bağlıyan yollara gelin
ce: istanbul'u Bulgaristan'a bağlıyan istanbul -
Edirne - Kapıkule arasındaki 240 km. lik yol bu 
vıl tamamen asfaltlanmış olarak hizmete açılacak
tır. Yüksek standartlı olacaktır. Aynı şekilde is
tanbul'u Yunanistan'a bağlıyan istanbul - Tekir
dağ - Keşan - ipsala arasındaki 246 km. lik yol da 
yıl sonuna kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

Ankara - Erzurum yolu: Ankara - Yozgat - Si
vas - Erzincan - Erzurum arasındaki yolun ke
sintisiz olarak tamamen asfalt olarak yapımı üze
rinde bilhassa durmaktayız ve noksan kalmış işle
ri bu sene ihaleye çıkarmaktayız. 

Ankara - Van yolu da aynı şekilde Ankara -
Kayseri - Malatya . Elâzığ - Muş - Tatvan - Van 
yolunun da kesintisiz olarak aynı standartta as
falt ile bir taraftan bir tarafa bağlanması üzerin* 
de durmaktayız. 

Bir de şu malûmatı sizlere bildirmek isterim. 
Edirne - Çanakkale - izmir - Antalya - Mersin -
iskenderun turistik yolu vardır? Çanakkaleden 
başlıyacak Ege sahillerini tarayıp Cenup sahille
rinden Antalya - Mersin arasından geçecek olan 
bir yol-üzerinde çalışılmaktadır. Bu yolun yük
sek ştandâTtta yapılması 200 milyon liranın içe
risinde bir ödeneği gerektirdiğinden belki yurt içi 
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kaynaklardan temini mümkün ölaıhıyacağmdan 
Amerikan AID den temin edilecek kredi ile ya
pılması üzerinde durulmaktadır. Bu faaliyetler 
daha evvelce başlamıştır ve bu yolun ekonomik 
etütleri 250 bin dolarlık bîr krediyle bir Ameri
kan firmasına verilmiştir. Bu Amerikan firması 
yalnız proje değil, bu Cenup bölgemizdeki bütün 
etüdleri de yapacaktır. Maksat krediyi AID den 
temin etmektir. Bu da tahakkuk ederse yolun in
şaatına başlanacaktır. Bu yıl Ekim ayı içinde 
Amerikan firması bütün hazırlıkları ikmal etmiş 
olacaktır. 

Turisti!;, yollar da üzerinde durduğumuz bir 
şeydir. Ancak, memleketin imkânsızlıkları dolayı-
siyle turistik yollara gönlümüzün arzu ettiği nis-
bette eğilemiyoruz. Bir evvelki sene verilen öde
neklere göre bu yıl bütçesinde verilenler daha az
dır. Ancak, yeni Hükümet tarafından yapılan ilâ
veler çok az olabilmiştir, önümüzdeki yıl her 
imkâna baş vurarak Karayolları için daha fâzla 
ödenek temini üzerinde durmaktadır. Bu bakım
dan çalışmalara devam ediyoruz. 

Son olarak 1965 te yapılacak bayındırlık ya
tırımlarını rakamla ifade etmek istiyorum. Ba
yındırlık müesseseleri tarafından 1965 yılında ya
pılacak yatırımlar, 850 milyon lirası binalar için
dir, bunlar Yapı îmar Müdürlüğü tarafından ya
pılacaktır. 140 milyon lirası hava meydanları ve 
akar yakıt tesisleri, 156 milyon lirası demiryolla
rı liman inşaatı, 675 milyon lirası da yol, köprü 
onarım ve yapımı için olmak üzere ceman yekûn 
1 821 000 000 liradır. Bu miktara Karayolları
nın 392 milyon lira tutarındaki yol bakım ve ca
ri masraflarını da ilâve edecek olursak Bakanlı
ğımıza bağlı teşekküller tarafından bu yıl içeri
sinde yapılacak hizmetlerin tutarı 2 213 000 000 
lira tutmaktadır. 

Şimdi sayın milletvekilleri müsaade ederseniz 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı arkada
şım hasta olduğu için, Devlet Su İşleri ile ilgili 
olan kısma da bendeniz genel olarak temas etmek 
istiyorum. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere DSÎ, su I 
kaynaklarımızın inkişafı ile görevlendirilmiş bir 
teşkilâttır. Yurdumuzun su kaynakları bütün vü
sati ile istikşaf kademesinde etüdedilmekte ve bu I 
çalışmalar yüzde 80 ölçüsünde bitirilmiş bulun- I 
maktadır. Ve diğer kısmının da 1966 senesi için
de bitirilmesi için kesif bir çalışma içinde bulu
nulmaktadır, Bugün topyekûri kaynaklarımızın I 
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yüzde 30 ti üzerinde plânlama çalışmaları yapıl
makta ve bu çalışmalar Birinci 5 Yıllık ve îkhici 
Bef Yıllık faaliyetleri kapsayacak bir vüsatte ol
maktadır. Birinci Beş Yıllık devre içinde faali
yetler genel olarak: Devlet Su İsleri Teşkilâtına 
biliyorsunuz birinci beş yıllık devrede yedi 
milyar yirmiyedi milyon liralık yatırım tevdi-
edilmiş bulunmaktadır. Bu yatırımların 3,8 mil
yar lirası sulama, 366 milyon lirası taşkın ve rü-
şubat kontrolü, 40 milyon liralık yatırım da eroz
yon ve rüsubat kontrol faaliyetleri olmak üzere, 
2 milyar 70 milyon liralık kısmi hidrö - elektrik 
santrallerine ve barajlara ayrılmış bulunmakta
dır. 

Bu hedefler içinde sağlanması öngörülen -fay
dalar 400 bin hektarlık sulama, 85 bin hektarlık 
taşkından koruma ve 515 aded meskûn mahalle
rin kurulması ve ayrıca 710 bin kilovat takatin-
deki santrallerin kurulması seklinde özetlenebilir. 

1965 yılı programı ile ihaleye bağlanmış ve yı
lı içinde bağlanacak işlerin inşaatına geçilmiş sa
ha 360 bin hektarlık olacaktır. Diğer taraftan bu
gün 21 aded baraj ihaleye bağlanmış ve inşa ha-
lindo bulunmaktadır. 10 diğer .barajın projeleri 
do hazırlanmakta ve ihalelerine geçilmek üzere 
gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. .Enerji sektö
ründe en mühim iki problem, malûmunuz olduğu 
üzere biri Gökçekaya, diğeri de Keban projeleri
nin esas inşaatı olan baraj ve santral inşaatları
na aidolup, mukavele evrakı hazırlanmış, teklif 
alma yolu ile bu santraller için ihaleleri yapıla
cak olan müteahhit firmaların ön seçimleri yapıl
mıştır. Gökçekaya 300 bin kilovat, Keban 620 bin 
Kw. olmak üzere ccm'an 920 000 Kw. lık bir ta
katin inşaat işlerine girişilmiş olacaktır, inşaat 
halindeki diğer santrallerimizin yekûn takatleri 
200 000 Kw. ı bulunmakta; böylece yeldin olarak 
1 120 000 Kw. lık takat enstelâsyonu için inşaat
lar devam etmektedir. 

Yeraltı sularımız: Su kaynaklarımızın bilin
mesi ve değerlendirilmesi yönünden bir taraftan 
yer üstü suları geniş bir şekilde etüdedilip bun
lar muhtelif projeler halinde ikmal edilirken di
ğer taraftan yeraltı suları da aynı önemde ola
rak etüdedilmektedir. Bir taraftan hidro-jeolo
jik etüdlerle vatan sathı tanınırken diğer taraf
tan bu etüdlerle bu yeraltı su imkânı bulunan 
ovalarda araştırma sondajları yapılmaktadır. Bu
gün üç binden fazla sondaj kuyusu açılmış bu
lunmaktadır. 
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Diğer taraftan pilot proje olarak 1964 - 1965 

bütçelerinde işletme kuyuları ve elektrik enerji
si ile tahrik edilen tulumbalar konularak yeraltı 
sulan inkişafına örnek projelerle girişilmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, umumi olarak mâ
ruzâtımı burada bitirdikten sonra, şimdi yüksek 
müsaadenizle grup sözcülerinin ve sayın millet
vekillerinin. sorularına temas etmek istiyorum, 
kısaca. 

. Sayın Fakifo özlen C. H. Partisi Grupu adı
na konuştular. Bayındırlık bütçesini tenkid 
ettiler, temennilerini lütfettiler, Bilhassa Hü
kümetimizin 75 günlük olduğundan ve 4 ay da
ha iktidarda kalmasından bahsederek prensip
ler üzerinde duracağını ifade ederek prensiple
re temas ettiler. Bendeniz de şimdi temas bu
yurdukları bu mevzulara kısaca cevaplarımı 
arz edeceğim. 

Mehtap projesinden bahsettiler ve bu pro
jeyi tasvibetmediklerini ifade ettiler. Hakika
ten Bayındırlık Bakanlığından birçok teşekkül
ler ayrılmış bulunmaktadır. Artık buna İrr 
son verilmesi faydalıdır. Bakanlığımız görüşü 
de DSİ den başka diğer teşekküllerin artık Ba
kanlık bünyesinden ayrılmamasıdır. Nitekim 
Hükümetimiz programında yer aldığı üzere Ba
yındırlık Bakanlığı için yeni bir Teşkilât ka
nunu hazırlamış bulunmaktayız ve bu'. Teşkilât 
kanunumuzda mevcut teşekkülleri Bayındırlık 
Bakanlığı camiası içinde bırakmış bulunmakta
yız. Artık yeni bir müessesenin Bakanlığımız
dan ayrılmasını öngörmemekteyiz. 

Sayın Fakih özlen, teknik elemanlara da
ha fazla önem verilmesi üzerinde durdular. Ha
kikaten bu doğrudur. Biz çalışmalarımızda bil
hassa teknik elemanlar üzerinde durmaktayız. 
Çünkü işi yapan şahıslardır. Bunlar ne kadar 
yetişkin olursa ve ne dar huzur içinde çalışırsa. 
ne kadar bunlar üzerinde cğilinirse yatırımla
rın tahakkuku daha geniş bir nispette ve iyi 
bir şekilde gerçekleşebilir. Buna inanmış ola
rak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Tek
nik elemanları ilgilendiren, yevmiyeli bir ka
rarname vardır. Teknik elemanların çoğu yev
miyeli bir kararname ile çalışmaktadır. Bu ka
rarnameyi yeniden ele almış bulunmaktayız. 
Esas yevmiyelerde bir artış olmamakla beraber 
7 - 3 senelik tatbikatında aksıyan bâzı nokta-
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lan gidermek üzere Bakanlıklararası çalışmala
rımıza hızla devam etmekteyiz. Bu kararname
nin çıkışı ile yevmiyeli personel mevzuunda ye
ni bir adım atılacağına inanmış bulunmaktayız. 

Sayın Fakih özlen ihalelerin, Sayın Başba
kanın geçenlerde vermiş olduğu beyanata atfen, 
henüz yapılmadığı ve bunun süratlendirilmeşi 
üzerinde durdular. Size şunu katiyetle belirt
mek isterim ki Bakanlığımız Teşkilatındaki iha
leler bütçenin reddedilmesi ve yeni bütçenin ha
zırlanmasına bağlı olmadan kararname istihsali 
suretiyle hızla yürütülmüştür. Demin rakam
ları arz ettim. İhalelerde her hangi bir gecik
me yoktur. Sayın Başbakanın bilhassa belirt
tiği husus ihalelerin en kısa zamanda yapılıp, 
mevsimine geçtiğimiz bu sırada iş sahalarının 
daha fazla açmak üzere eksiltmeye çıkarılması
dır. Bunu bilhassa arkadaşımın sözlerine cevap 
vermek bakımından belirtmek isterim. (Bravo 
sesleri) Yani şu aylarda geçen seneye nisbetle 
ihalelerde bir gecikme mevcut değildir, bilâ
kis bir ilerleme mevcuttur. (Alkışlar) 

Keban Baraiı hakkındaki bütün konuşmala
ra Saynı Enerji Bakan^nm cevap vermesi da
ha uycfiın olur. Müsaadenizle bu mevzuda taf
silâta girmek istemiyorum. Enerji Bakanı ar
kadaşım bu mevzuu arz edeceklerdir. 

Bayındırlık Genel Şartnamesinden bahsedil
di. Bu genel şartname üzerinde Bakanlığımızda 
çalışma yapılmaktadır. Ancak takdir edersiniz, 
Yüce Meclisin komisyonlannda 2490 sayılı İha
le Kanununu değiştiren bir İhale kanunu üze
rinde çalışılmakta ve bu Bayındırlık Şartname
si ile ilgili bulunmaktadır. O bakımdan biz her 
ikisini birden yürütülmesi üzerinde durmakta
yız. Sayın milletvekili haklıdır. Bu hazırlık
ların en kısa bir zamanda ikmali lâzımdır. 

18 milyon dolarlık kredi üzerinde alınacak 
makinal ardan bahsettiler. Deminki umumi 
konuşmamda bunu cevaplandırmış bulunuyo
rum. 

Sayn milletvekili yöneticelerin nakledilme
si üzerinde durdular. Bakanlığımız camiasında 
yarplmış nakiller çok mahduttur. Ancak bir 
kişiye inhisar etmekte, Karayolları Teşkilâtın
da 4 - 5 kişiye inhisar etmektedir. Bu nakiller
de her hangi bir anormal durum yoktur. Bun
lar normal nakiller meyanındadır ve işlerimi
zin daha iyi yürütülmesine matuftur. Bunu bu 
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vesile ile arz etmek isterim.. Arkadaşlarımız, 
Bakanlığımız camiasında huzur içinde çalışmak
tadırlar. Bendeniz de onların bir meslekdaşı 
olarak ve yıllarca aynı sahada çalışmış bir kim
se olarak onlara günlük işlerim görmekte da
ha faydalı olacağına inanmaktayım ve önümüz
deki aylarda göreceğimizi burada belirtmek is
terim. 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan Selâ-
hattin Güven, Sayın Milletvekili, yol dâvasını 
bilhassa ve su dâvasını gayet veciz bir şekilde 
belirttiler, biz de aynı inançtayız, bu mevzu
lar üzerine eğilmekteyiz, önümüzdeki bütçe ha
zırlıklarına da başlanmış bulunmaktadır, önü
müzdeki bütçede Bakanlığımızı ilgilendiren yol 
dâvasına daha fazla ödenek ayrılması üzerin
de durmaktayız. 

Karayolları hakikaten diğer müesseselerimiz 
gibi daha iyi çalışan bir müessesedir ve yurt ça
pında hakikaten iyi bir isim bırakmıştır. Biz 
karayolları hizmetlerimizin daha iyi gelştiril-
mesi üzerinde durmaktayız. Karayolları Genel 
Müdürlüğümüzün enerjisini kısıtlıyan iki me
sele vardır, demin umumi konuşmamda da arz 
ettim: Birisi makina, öteki tahsisattır. Maki-
na mevzuuna 18 milyonluk kredi ile bir çare bu
lunacaktır, fakat bu kâfi değildir. Yani kre
diler üzerinde durmaktayız. Amerikan AİD Teş
kilâtı tarafından üç seneye mahsus ve her sene 
8,5 milyon dolar olmak üzere yeni krediler ya
pılması için temaslar yapmış ve iyi neticeler 
almış bulunmaktayız. Böylece önümüzdeki 
3 sene zarfında 24,5 milyon dolar daha bir kre
di temin edersek karayolları makina dâvası bü
yük çapta halledilmiş olacaktır. Karayolları
nın çalışmasını kısıtlıyan ve enerjisine mâni 
olan bu husus böylece halledilmiş olacaktır. 

öteki mesele bir tahsisat meselesidir, tah
sisatın temini Yüce Meclisinizin elindedir. Ka
rayollarına daha büyük çapta tahsisat temin 
edildiği takdirde, Karayolları çalışmaları daha 
enerjik bir duruma gelmiş olacaktır. 

Sayın Selâhattin meslekdaşım birçok konu
lara değindiler. Bu mevzular üzerinde durmak
tayız. Hakikaten bu mevzuları kendileri yaki-
nen bildikleri için bilhassa belirttiler. Fizikî 
yatırımların yükseltilmesi sebebi üzerinde dur
dular. Biz de bu konu üzerinde önemle dur
maktayız. Bunlara ilâveten Sayın Selâhattin 
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Güven, merkez ve taşra teşkilâtına ve buradaki 
eleman mevcuduna temas ettiler. Bu önemli 
bir konudur. Bugün Bayındırlık Bakanlığı ba
yındırlık müdürü bulmakta müşkülât çekmek
tedir. Bu mevzu üzerinde önemle durmaktayız. 
Demin arz ettiğimi kararnamenin çıkmasiyle bu 
mevzua bir hal çaresi bulacağımıza inanmakta
yız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Açık oylamada oyunu kullanmı-
yan arkadaşımız var mı?.. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. Kupaları kaldırın. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla)— Formalitelere gelince: 

Hakikaten formaliteleri azaltmak, üzerinde 
durduğumuz bir meseledir. 2490 sayılı Kanun 
için arz ettim, yeni bir ihale kanununun ke
sinleşmesini beklemekteyiz. 

Kadrolar üzerinde bilhassa durmaktayız. 
Bilhassa Karayolları teşkilâtı gibi olması için 

diğer teşkilâtlar üzerinde durmakt«\nz. 
Mütaahhit me\-zuu bilhassa mühimdir. Ba

yındırlık Bakanlığı ol ırak nihavet biz de Devlet 
mütaahidi sayılırız. Yurdumuzdaki yatırım iş
lerinin yürütülmesi mütaahhitlik teşkilâtının ge
liştirilmesine bağlıdır. Bu mevzu üzerinde çalış
maktayız. Neticenin yakın bir zamanda alınaca
ğını tahmin ediyoruz. 

M. P. adına Sayın Oğuzdemir Tüzün'ün yap
tığı konuşmalara ait hususlara geliyorum: 

Kanun1 arın- bir an evvel çıkmasına dokundu
lar. Bakanlığımız hakikaten kendisine düşen vazi-
fevi yapmaktadır ve daha fazlasını yapacağız. 
Bu kanunların çıkması Bakanlığın işlerinin yü
rütülmesi bakımından cok favdalı olacaktır. 

Saym Oğuzdemir Tüzün 17 000 kilometrelik 
yollarını karayollarına devri ile hizmetlerinin 
ağırlaştıgından bahsettiler. Hakikaten bunu biz 
de müdrikiz. Karayolları Genel Müdürlüğü bü
tün varı ve gücü ile bu hususta çalışmaktadır. 
önümüzdeki inşaat mevsimi, demin de arz ettim, 
Karavolları için mühim bir imtihan olacaktır. 

Makinaların yenilenmesi için fazla gayret sarf 
edilmesinden bahsettiler. Hakikaten bu makina-
lar en önem1 i bir konumuzdur. 

Bu vesileyle şunu arz etmek isterim ki; Kara
yolları inşaat makinalannı devamlı olarak yurt 
dışından getirtilmesi zordur ve memleketimizin 
kaynakları buna her zaman kafi gelemez. Büyük 
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çapta "yol inşâat ihakinalarırim eri- basitinden 
başlanması suretiyle yurt içinde imâli için çalış
malarımızı hızlandırmış bulunmaktayız. (Bravo 
seoleri, alkışlar) 

Sayın Oğuzdemir Tüzün bu gümrük mufiyet 
Kanununun çıkarılmasının çok doğru olduğun
dan bahsettiler. Hakikaten Karayolları bu ka
nunun çıkmasiyle sevinç içindedir. Bu kanun bi
ze bu mevsim büyük faydalar Bağlıyacaktır, de
min arz ettim. 

Karayollarına ayrılan tesisatın azlığından bah
settiler, biz de aynı kanaatteyiz. Bunun önü-mü^de 
ki bütçe devresinde daha fazla artırılması üzerinde 
durmaktayız. Bugün Karayolları hizmetlerimi
zin mükemmel bir şekilde yürütülmesi ve yurdu
muzdaki karayollarının bu yıl en mükemmel şe
kilde ikmali' için, Karayolları Genel üdürlüğü 
bütçesinin 1,5 milyara ulaşmasına iihtiyaç vardır. 
Halen miktar 91/5 milyon liradır. Tabiî bu bir 
memleketin imkânları meselesidir. 

Sonra Sayın Tüzün BSt işi olarak su 
hakları Kanunundan bahsettiler. Bu kânun hazır
lanmış bulunmaktadır, arkadaşıma arz ederim. 

Türkiye Enerji Kurumu kanunundan baüıset-
filer. Bu da Su işleri ile yani Bakan avkadaşımlr 
ilgili husustur. TEK kanununu da Meclise intikal 
ettirmek üzere bulunduğumuzu arkadaşıma bil
diririm. 

C. K. M. P. adına konuşan Sayın Milletvekili 
Mustafa Kepir'in, temas ettikleri hususlara da 
kısaca temas etmek ve sorularını cevaplandır
mak istiyarum. Sayın milletvekili memleketteki 
bayındırlık işlerinin önemini belirttikten.sonra, 
teşkilât kanununun bir en evvel çıkartılması 
üzerinde durdular. Bu hakikaten Bakanlar Ku
rulunca incelenmiş, Yüce Meclise sevk edilmek 
üzeredir. Bu kanun eğer seçim devresinden 
önce kanunlaştığı takdirde Bayındırlık Bakan
lığına çok büyük faydalar sağlıyacaktir. 

Sayın Mustafa Kepir, Mehtap dediğimiz 
Merkezî Hükümet Teşkilât tasarısından bahset
tiler. Bu bağlayıcı bir husus değildir. Bu bir kaç 
kişi tarafından hazırlanmış bir rapordur. Biz 
bunun üzerinde durmamaktayız. Ancak, maalesef 
Bayındırlık Bakanlığındaki tetkikat maalesef 
şimdiye kadar bti projeye göre olmuştur. Fa
kat biz bunu'durdurmuş bulunmaktayız. Sayın 
milletvekilinin belirttiği aynı mahzurlara-biz de 
inanmaktayız. 
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Sayın Mustafa Kepir, 1964 yılı Bütçesinin 

1965 yılı Bütçesinin aşağı yukarı aynı olduğun
dan bahsettiler. Hakikaten bu doğrudur, önü
müzdeki yıllar daha fazla artırılması üzerinde 
önemle durmaktayız. Ancak, yeni Hükümeti
miz Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinde 
41 milyon liranın fevkinde bir ilâve yapabil
miştir. 

Vaktinizi fazla işgal etmemek için kısaca 
arz etmek istiyorum ve daha fazla sözlerimi 
uzatmak istemiyorum. 

Sayın Kepir teşkilât kanununun bir an evvel 
çıkarılması hususundan bahsettiler. Daha evvel 
do arz ettim. «Karayolları ile demiryolları biri-
birini tamamlamaktadır.» dediler. Biz de aynı 
inançtayiz. Bu hususa biraz evvel temas ettim. 

C. II. P. Grupu adına konuşan Sayın Mus
tafa Çilesiz; mütaahhitlJk ve ihale konularının 
bir an evvel düzeltilmesine temas ettiler. Sa
yın Milletvekiline demin de arz ettim, bu mev
zu üzerinde bilhassa Bakanlık olarak eğilmek
teyiz. 

Sayın Milletvekili reform yapacak çalışma
lardan bahsettiler. Hakikaten reform yapacak-
çalışmalar üzerindeyiz. Bunların hemen k:sa 
bir zamanda görüleceğini tahmin etmekteyiz. 

. «îl yollarının karayollarına devri isabetli 
oldu» dediler. Bu biraz Amerika'dan gelecek 
makinalara bağlıdır. Amerika'dan gelecek ma-
kınaların gecikmesi maalesef aleyhte bir şey 
olur. îl yollarının karayollarına devri hakikaten 
isabetlidir. Ancak bu maklna mevzuunu bilhas
sa belirtmek isterim; bu makinalar kısa bir 
zamanda gelirse netice gayet müspet olacaktır. 
Aksi takdirde biraz sıkıntımız görülecektir. 

Y. T. P. Grupu adına konuşan Sayın Millet
vekili Nihat Diler'in temas ettikleri hususlara 
da kısaca cevap arz etmek istiyorum. 

Mehtap Projesi aleyhinde bulundu. Biz de 
aynı kanaatteyiz. Bir kaç kişi tarafından ha
zırlanmış olan bu projeyi halen kaale almamak
tayız. 

ihale Kanununun süratlenmesi üzerinde dur
dular. Bu kanun Yüce Meclisin komisyonla-
rındadır. Çıkması için takibetmekteyiz. 

inşaat projelerinin iki sene evvelinden ya
pılmasına işaret buyurdular. Bu da hakikaten 
önemli bir konudur. Projelerin ve arsaların bir 
an evvel hazırlanması üzerinde Yapı - imar iş-
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leri Reisimiz durmaktadır. Sayın Milletvekili I 
haklıdırlar. 

Demiryolları ve limanlara temas buyurdular. 
Biraz evvel bunları arz ettim. Fazla vaktinizi 
almamak için bu konulara tekrar temas etmek 
istemiyorum. 

Yalnız Devlet Su İşleriyle ilgili olaraık sor
dukları hususlara Sayın Milletvekili Nihat Di
ler 'iıi, yazı ile cevap vereceğim. 

Karayollariyle ilgili olarak Sayın Nihat 
Diler il yollarının öneminden bahsettiler ve köy 
ve il yolları ve Devlet yollarının sırasının ne 
olabileceği hakkında bir, konuşma yaptılar. 

Şunu arz etmek isterim ki, biz de il yolları
nın önemine inanmaktayız ve il yollarının ka
rayollarına devrinde fayda mülâhaza etmiş bu
lunuyoruz. Fakat, il yollarını karayolları yeni 
devraldığı için bu mevzudaki çalışmalar bilhas
sa önümüzdeki yıllarda müsbet olacaktır. 

Sayın Nihat Diler Erzurum yollarından 
bahsettiler. Hakikaten doğrudur. Geçen sene 
kış mevsiminde yolların kapalı bulunması do-
layısiyle görülen kızamık vakaları hepimizi üz
müştür ve ben de bilhassa bu mevzu üzerinde 
durarak Erzurum'daki yolları tetkik etnrş bu
lunuyorum. Erzurum ve Doğu illerindeki yol
lar üzerinde önemle durmaktayız. 

Efendim, şahsı adına konuşan Sayın Millet
vekili Hilmi Aydmçer iki mevzua temas etti. 
Bunlardan Aydın vilâyeti civarındaki taşkın 
meselesi üzerindeki hususu kendisine bilâhara 
yazı ile arz edeceğiz. Fakat, Akçay Köprüsü 
hakkında kendisine iyi bir haber verebilecek 
durumdayım. Bu köprü 1965 yılı programın
dadır, projeleri yapılmaktadır ve bu yıl ihale
ye çıkmış olacaktır. 

Diğer hususlara ve suallere verileceık ce
vapları bilâhara yazılı olarak takdim edeceğiz. 

Kıymetli vakitlerinizi daha fazla almak is
temiyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; daha önce Yüksek 
Meclisin almış olduğu bir karar gereğince saat 
13 te müzakereyi kesmemiz gerekir. Ancak ente 
resan bir durum hâsıl oldu. Sayın Bakan şu | 
anda izahatını bitirdi ve saat 13 e geldi. 12 ar- | 
kadaşımız Sayın Bakandan sual sormak istiyor- I 
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lar. Müsaade ederseniz bu arkadaşlarımızın soru
larını sormaları ve suallerin Sayın Bakan tara
fından cevaplandırılması için Meclisimiz müza
kereye devam etsin. Muvafık mı efendim? Bu hu
susu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka-. 
bul etmiyenler.. Meclisimiz bu sualler sorulup ce-
vanlandırılması ânına kadar devam edecektir. 

Sayın Ertem, buyurun sorunuzu. 
Efendim sualleriniz lütfen mümkün olduğu 

kadar kısa olsun. İzahata girişilmeksizin kesin, 
açık ve belirli olsun. 

Buyurun Sayın Ertem, sorunuz. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — 100 bin dö

nüm arazi kazandıracak olan Kızkapan bataklı
ğının Devlet Su İşleri tarafından bugüne kadar 
kurutulmasının geri bırakılmasının sebebi nedir? 

İkinci sualim, yine Küplü - Meriç üzerinde 
şeddenin çok isabetli olarak yapılması, mecrası 
kapanmış bulunan Büyük Doğanca deresinin ka
panması yüzünden Umurca - Nasuhbey ovalan 
batak haline gelmiştir. Bu sene bu mecra işinin 
halli kabil olacak mıdır? 

Üçüncü sorum : Kasaba ve köylerden geçen 
Devlet yolları ürerinde fazla trafik olması ora 
halikı için büyük mahzurlar doğurmaktadır. O 
yolların Devlet plânına alınarak asfaltlanmasına 
kadar bu tarzdaki kasaba, şehirler ve köylerden 
geçen yollardan daha öncelikle bu kısımların as
faltlanması düşünülmekte midir? 

BAP.KAN — Sayın Ahmet Bozbey, sualinizi 
lütfediniz. 

AHMET BOZBEY (Kütahya) — Sayın Ba
kan, Kütahya ilinin Emet ve Domaniç kazaları
nın Kütahya'ya ve diğer illere bağlanan yolları 
çok bozuktur. Demin Millet Partisi Sözcüsü ar
kadaşımız da bu vaziyeti Heyeti Umumiyeye arz 
ettiler. Bize bu hususta çeşitli müracaatlar olu
yor. Esasen Başbakanlığa, Bakanlığınıza ve di
ğer Karayollarına, Umum Müdürlüğe müracaat
lar olmuştur. Bilhassa Emet - Emirler arası yol 
kış mevsiminden beri münakalesi tamamen kesil
miş vaziyettedir. Emet'te Devletin meşhur boraks 
madeni vardır. 

BAŞKAN — Sayın Boribey lütfen kısa olsun. 
AHMET BOZBEY (Kütahya) — Ve Emet 

halkının mühim bir kısmının gegimi naktiyeci-
liktir. Bu yolların yapılması için ne gibi bir ted
bir alınmıştır? Halen bir faaliyet var mıdır? Ka
rayolları Üçüncü Bölge Müdürlüğü bu yolu yap
tık diye haber vermiştir, ama aldığımız yazılar-
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dan, mektuplardan buranın yapılmadığını, yol- ı 
ların bozuk olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu I 
husustr. izahat rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu. | 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Sayın | 

Bakan vazifeye başladığından beri çok mahdut i 
sayıda nakil ve tâyinler yaptıklarından bahisle 
sebeplerini kendilerine göre izah ettiler. Bugün 
içinde, bulunduğumuz açı'k rejimin icabı olarak 
bendeniz tatmin olunmadığımdan Sayın Bakana 
bu hususun açıklanması için sual soracağım. 

Yapı Dairesi Reisi, Yapı ve îmar İşleri Rei
si Abidin Daver Kıymaz'm vazifeden alınması 
ve başka göreve tâyin edilmesindeki sebep nedir? 
Yatırımların aksaması mı, şahsi kifayetsizliği 
mi, vazifesinde suiistimali mi, hissî ve siyasi bir 
görüş müdür? Bunun açıklanmasında büyük fay
da olacaktır. Günlerden beri gazetelerde bu mev
zu polemik,mevzuu yapılmakta, daha ziyade his
sî vo siyasi sebepler üzerinde durulmaktadır. Çök 
acık ve net olarak niçin bu tâyinin yapıldığının 
açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Tamam. 
ıSayın Nizamettin ÎJrkmen. 

NÎZAMETTÎN ERKMEN (Giresun) — 
Efendim, bir hizmefc bakımından bir bütünlük 
arz eden yolların muhtelif kategorilere ayrılma
sı ve bilhassa köy yollarının Köy Bakanlığına-
bağlanması suretiyle bu bütünlüğün ihlâl edil
diği kanaatinde misiniz? Yoksa, bizim anlayışı
mıza göre tamamen bu işle meşgul olan teşkilât
ta kalması mı muvafık olur? 

İkincisi; 5 yıllık îmar Plânına mütenazır ola
rak hazırlanan yıllık programlar içerisinde yer 
alan ve tahsisatlarını da gösteren rakamlarla de
ğiştirildiği hususları bir sene sonraki tatbikatta 
sabit olmaktadır. Ezcümle, Ordu - Giresun yo
lunda da 1964 yılı projesinde bir milyon lira 
ödenek koyulduğu halde, 11 . 4 . 1964 tarihli bir 
yazılı soruma aldığım cevapta 3,5 milyon lira 
olarak görülmektedir. Aradan iki ay geçmeden 
bir milyon liralık tahsisat 3,5 milyon liraya çı
karılmıştır. Ona mukabil sahilde bir yerde 1 mil
yon #50 bin liralık bir eksiltme yapmak suretiyle 
orad?. noksan harcama olmuştur. Bu ciddî bir ha I 
reket midir? bu hareket neye dayanmaktadır vo I 
devam edecek midir? I 

BAŞKAN — Sayın; Ali Turanlı, lütfen kısa. | 
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ALÎ TURANLI (Adıyaman) — Güney-Do-

ğu illerinin çok mühim bir derdini arz edeceğim. 
Adıyaman vilâyetinin kuzey - doğu ve gü

ney - doğu hudutlarını Fırat nehrinin çevreledi-
ği malûmunuzdur. Bu itibarla Fırat nehri gerek 
Adıyaman vilâyetini ve gerekse kısmen doğu 
kısmında, Güney - Doğu illerinin Akdeniz liman-
lariylo olan irtibat ve muvasalasını tamamen kes
mektedir. Bu muvasala ve irtibatı temin bakı
mından temel sondajlarının yapılmış ve keşif 
projelerinin ikmal edilmiş olduğunu öğrendiği
miz Nesibi adıyla mâruf Fırat üzerindeki köprü
nün bu seno ihalesinin olup olmıyacağı hususun
da bilgi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Savın Hasan Fehmi Evliya. 
HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Sa

yın Bakan biraz evvel Yeşilköy pistlerinin yapı
lacağından, daha genişletileceğinden bahsettiler. 
Bu memnuniyet vericidir. Fakat malûmlarıdır 
ki, sadece pistlerin yapılması tayyarelerin bilhas
sa kapalı havalarda inip ve kalkmasını temin 
edemez. Bizim bildiğimize göre Yeşil'köy Hava 
Meydanının bilhassa dakik aletleri mevcut değil
dir; çok eskimiştir ve oradaki fedakâr memurla
rımızın sırf ferasetine bağlıdır. 

Acaba Yeşilköy Hava Meydanı genişletilir-
kcm bu aletler de beraber değiştirilecek midir, 
bunlar da temin edilecek midir? Ve benim ka
naatime göre ancak bu sayede geniş bir trafiğin 
yapılabileceğine inanıyorum. 

İkinci husus; il yollarının Karayollarına bağ
lanmış olduğundan bahsedildi. Bu il yollarımız
dan bâzı vilâyetleri kazalara bağlıyan yollar ba
kımsız vaziyettedir. Karayolları vilâyet hudutla
rını bilhassa bakımda tefrik etmektedir. Meselâ 
Kadirli - Andırın arasındaki yolda sınır olan 
geçit köprüsüne kadar bakarlar, ondan sonrası
na, Andırın sınırından sonrasına katiyen geç
mezler. Bu yoldan çok gelip geçerim, çok zaman 
halk şikâyet eder. Ancak muayyen sınıra kadar 
gelir, ondan sonrasına bakmazlar. 

Üçüncü bir istirhamım, bu Andırın Maraş'm 
kazasıdır, ama Maraş'la arasında rabıta yoktur. 
ancak Ceyhan tarikiyle gidilir. Bu yolun bu sene 
yapılması lâzımgeliyordu. Bu sene bitirilecek 
midir? Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar sualler lütfen daha 
kısa, daha belirli, daha izahtan vareste bir halde 
sorulsun, çok uzuyor. 

Sayın Nazmi özoğul. 
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NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Pehlivan -

Havza - Edirne tren hattının bu sene ihaleye çı
karılacağı ifade edilmişti. Senelerden beri yıları 
hikâyesi haline gelmişti. Muhterem iktidar ihale
ye vereceğini ifade etti. Bunun ne zaman bitece
ğini acaba ifade ederler mi? 

İkinci sualim, Uzunköprü'de, biraz evvel ifa
de buyurduğunuz Edirne - Çanakkale turistik 
yolu üzerinde 1 200 küsur metrelik eski bir köp
rümüz, tarihî köprümüz vardır, evvelki iktidar 
zamanında Sayın Vekil bu köprünün, yolun ta
mirinim yapılacağını ifade etmişti. Acaba bu ta
mir bu sene mümkün olacak mıdır? Yani asfalt
lanabilecek midir üstü? Yahut da, parke ile ka
patılabilecek midir? Bunun ifade edilmesini is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytaş buyu
runuz. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Efen
dim, Sayın Vekilden tstankul - Ankara demir
yolunun yeni bir güzergâh üzerinden elektriklen
mesi hususundaki bilgilerini öğrenmek istiyo
rum. Birinci sualim bu. 

İkinci sualim, İstanbul Boğazı üzerinde yapıl
ması düşünülen bir köprü meselesi vardır. Bu 
mevzu üzerindeki düşünceleriniz nelerdir? Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Fakih özlen, buyurunuz. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Bendeniz bana 

intikal ettirilmiş, şahsan inanmak istemediğim 
bir mevzuun Sayın Bakanın ağzından vuzuha ka
vuşturulmasına imkân sağlamak için sualimi 
vaz'ediyorum. 

Baymdırlıik Bakanlığının aylık dergisinin ba
sılmış bir nüshası Üçüncü Koalisyon Hükümeti
nin Başbakanı İsmet İnönü ve Bayındırlık Baka
nı Arif Hikmet Onat'ın lehinde yazılar yazılma
sı sebebiyle acele bir kararla toplatılmış ve tomar 
halinde kaldırılmıştır, deniyor. Boşa giden baskı 
masrafları bir tarafa, önem taşıyan bu şayia ne 
dereceye kadar doğrudur? Bakanlıkça yapılmış 
bir tamimle bu şayianın bir ilgisi var mıdır? Ba
kanın ağzından açklanırsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan. 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — 1965 in

şaat programında olan, Şubat 1965 te ihale ol
duğunu duyduğum Burdur - Ğölhisar ortaoku
lunun arsasını'tercih ve tesbit için, Bakanlığa 
başladığınız günlerde giden teknik heyetin rapo

runda hangi arsa beğenilmiştir? Mart ayından 
itibaren mütaahhido arsanın bildirilmemesi se
bebi nedir? Neden bekleniyor, ne zaman bitirile
cektir? 

2. Bakanlığınıza bağlı Yapı ve İmar Daire
si Başkanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1962, 1963, 1964 yıllarında yatırımlarını 
gerçekleştirme oranı yüzde kaç olmuştur? 

3. Mukavelesinin yapılmak üzere olduğunu 
ifade buyurduğunuz 18 milyon dolarlık makina 
siparişi kredisi görüşmeleri ne zaman başlamış, 
no zaman bitirilecektir? 

Ayrıca önümüzdeki 3 yıl içinde sekizer mil
yon dolarlık makina siparişi kredisi görüşmele
ri ne zaman başlamıştır? 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz? Yok. 
Sayın Günay. 
RAHMİ GÜNAY (Sivas) — Muhterem Ba

kandan iki sualim var, temenni mahiyetinde. 
Birincisi; tescilinde fayda olacağı ümidiyle 

sormaktayım : İl yollarının karayollarına devri 
münasebetiyle birkaç yerde bölge kurulması 
üzerinde durulmuştu. Geçenlerde durumu arz 
etm'ştim, bunun tescilinde fayda vardır müta
lâası ile huzurunuza getirmiş bulunuyorum, 
üç vilâyette, Bursa, Kastamonu ve Sivas'ta bir 
•bölge kurulması 1965- te bitecek midir, bitmiye-
cek midir, açıklanmasını Ltirham ediyodum. 

İkincisi de; Ankara - Sivas hattı ile giden -
ıgelen arkadaşlar bilir, muvasala diğer vilâyet
lerde olduğu gibi Sivastan da diğer vilâyetlere 
transit geliş - gidişine bağlıdır. Hazin olan ta
rafı, bu hat Yozgat'a kadar asfaltlanmıştır. 
Bundan ötesi maalesef asfaltlı değildir. Millî 
servet olan vasıtalar bu yollarda heder olduğu 
gibi işgücü bakımından da insanlar gelip - git
mekte müşkülât çekmektedirler. Bu yolların 
asfaltı bu sene yaptırılacak mıdır? Yaptırılıp 
yaptırılmıyacağı hususunda izahat istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaıbadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Şahsi ka

naatim odur ki, köy içme sularına ve köy yol
larına ayrılan tahsisat kifayetli ise de bunların 
teşkilâtları maksada uygun değildir. Bunlar 
üzerinde yeni bir organizasyon düşünülüyor 
mu, düşünülmüyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) ~ Yapı ve İmar 
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Dairesi Reisliğine ait işlerden bahsederken hiz
met 'hususuna ve vazifelerin' aksatıldığma dair 
Ibir .'beyanınız olmadı ve 'bilâkis bu işlerin iyi 
yürütüldüğünden ve yürütüleceğinden bahsetti
niz. Buna rağmen Yapı ve imar Dairesi Reisi
nin hangi millî menfaatlere istinaden vazife
den alındığını, eğer tür Devlet sırrı değilse, 
açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Daha evvel soruldu. 
ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — 2. Samsun 

liman sahası teşkilâtı, etrafının tel örgülerle 
çevrilmesi sayesinde 'bir kamp haline gelmiştir. 
Bu şehri denizin .güzelliğinden maihrum etme
mek için ve bu şehre denizin zevkini tattırabil-
mek iein mevcut demiryolunun şefhrin haricin
de 'bir noktadan şehre sokulmasın düşünmez 
misiniz? Buna ait sorduğum sözlü soru zama
nın kifayetsizliği yüzünden cevaplandırılma
mıştı. 

3. Karadeniz sahil yollarından bahseder
ken, Samsun - Sinop arasındaki sahil yolundan 
(bahsetmediniz. Bunun âkıheti nedir, inşaat ne 
safhadadır? 

4. Sanıyorum ki, ikihuçuk sene evvel Ay
vacık ve Balaıhor (barajlarının projelerinin tak
dimi Devlet Su işlerinin özel 'salonunda yapıl
mıştı. Bugüne kadar bu 'barajların proje inki
şafları ve ihaleleri hakkında bir şey işitemedik. 
Bunlar ne safhadadır? 

5. Köy nafıa parklarından il yollarının 
Karayollarına bağlanması dolayısiyle bâzı ma-
kinalarm Karayollarına intikal ettirildiği veya 
ettirileceğini duyduk. Köy yollarının esasen 
makina kifayetsizliği dolayısiyle yapılamadığı 
ve çıkartılmış yönetmelik dolayısiyle köylülerin 
bu masraflara iştiraklerini sağlama ve köy yar
dımlarını Ibu yola götürmek maksadını güttü
ğümüze göro bu parklardan malzeme almakta 
fayda görüyor musunuz? Adlında hu sorum Köy 
işleri Bakanlığını ilgilendirmektedir ama ister
seniz siz de cevap verebil!irsinz. 

Yolsuz köylere okul yaptıraibilmek için yol
larının öncelikle ele alınması ve mlütaahhitlere -
verilerek ihalelerinin yapılması faydalıdır. 

BAŞKAN — Kanaat izhar etmeyiniz efen
dim, sabahtan beri rica ediyorum. 

ILYAS KILIÇ (.Samsun) — Heyecanlanma
yın, kısa soracağım. 

'Binaenaleyh, daima ova köylerinin okulları 
yapılmaktadır, Sizce bu dağlarda (bulunan ve 
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yolsuz olan köylere bir an evvel okulların -git
mesi için 'bu köy yollarının öne alınması için 
bir tdbliğ düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen. 
•EKREM DİKMEN (Tralbzon) — Sayın Ba

kan Vekâlet sandalyesine oturmadan evvel, otur
duğu ana kadar Vekâletin yüksek kademesinde 
olsun, orta kademesinde olsun yerlerinden oy
natılan yüksek teknik vazife sahihi insanların 
sayısını bize bildirirler mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu suallere hemen 
şimdi cevap vermek istiyorsanız derhal, o za
man çok uzayacağından arkadaşlarımızın daha 
evvel kabul etmiş oldukları bu celsenin kesil
mesi kararma aykırı hareket etmiş olacağız. 
Eğer hütün suallere yazılı cevap verecekseniz, 
o zaman belki 'bir takrirle arkadaşlarımız bu 
bütçenin tekemmül etmesi için tatil vermek
sizin saat 14,00 e kadar ikmaline çalışırlar. Bu 
'bakımdan evvelâ siz lütfen kanaatinizi izhar 
ediniz, Riyaset de tutumunu ayarladın. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
—• Sayın Başkan müsaade ederseniz bütün bu 
soruları yazı ile cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu hal 
ve keyfiyet karşısında şimdi ortada bir Köy 
Bakanının konuşması ve onu takihen «Son söz 
milletvekilinindir» hükmüne göre hir arkadaşı
mızın konuşması Iba'his konusu. Onu taki'ben de 
bütçelerin oya vaız'ı mevzuubahis. Bu sebeple 
eğer arkadaşlarımız kabul ederlerse müzakere
lere devam ederiz ve tatil yapmaksızın bitiririz. 
Yok yine müzakereler uzarsa o zaman öğle ye
meği tatili gecikir diyorlarsa müzakereyi keseriz. 

KÖY İŞLERI BAKANI SEYFI ÖZTÜRK 
(E'j.kişehir) — Sayın Başkan, ibenim mâruzâtım 
beş dakikayı geçmiyecektir. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Efendim, her Bakandan sıonra mı bir milletve
kili konuşacaktır? 

BAŞKAN — Hayır efendim, Ibir bütçe gö
rüşüldüğü için Hükümet adına yapılan beyan
dan sonra sıradan hir milletvekiline söz verile
cektir. 

Saym Köy işleri Bakanı beş dakikalık bir 
mütalâam olacak 'buyuruyorlar. Buna ıgöre key
fiyeti oylarınızla halledeceğim. 1Bu (bütçenin bi
timine kadar müzakere inkıtasız devam etsin 
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derseniz devam ettireceğim. Ben mütehammil 
durumdayım, daha, tahammül edebilirim. Eğer 
isterseniz müzakereleri keselim, saat 14,30 da 
tekrar toplanırız. 

Müzakerelere devam edip etmeme hususunu 
oylarınıza sunacağım. Müzakerelerin devamını 
ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 

— Efendim, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Şim

di Sayın Bakan tevcih edilen suallere yazılı ola
rak cevap vereceğinden bahis buyurdular. Bu
nun müddeti nedir? Ben böyle bir teamülün 
Parlâmentodan istendiğini görmedim. 

BAŞKAN — Çok rica ederim aradaşlar,. Sa
yın Dizdaroğlu bu gibi müzakerelerde bâzan 
Bakanlarımız yazılı olarak cevap vereceklerini 
ileri sürmüşlerdir. Ancak siz de şahsan haklı 
olabilirsiniz. Ancak Sayın Bakan kendilerini 
muayyen bir müddetle bağlarlarsa o da fayda
dan halî değildir. 

Sayın Bakan ne kadar bir zaman zarfında 
bütün bu soruları cevaplandırabilirsiniz? 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
—- Âzami on gün içinde efendim. 

BAŞKAN — On gün içinde cevaplandıracak
larını ifade ediyorlar. Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY IŞLERÎ BAKANI SEYPÎ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Bayındırlık Bakanlığının Büt
çesinin müzakeresi vesilesiyle Köy İşleri Ba
kanlığına taallûk eden ve temas Ibuyurulan ko
nulara kısaca arzı cevap etmek üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Köy yolları ve köy içme suları 'konusunda 
değerli arkadaşlarımız mütalâalar ileri sürdü
ler ve temennilerde bulundular. Bu temenni ve 
mütalâalara huzurlarınızda peşinen teşekkürleri
mi ifadeyi bir borç bilmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, nüfusumuzun % 71 i 
yirmi milyondan fazla insan, bugün köylerde 
yaşamaktadır. Güç hayat şartları içerisindedir, 
kötü hayat şartları içerisindedir. İnsanca ya
şamanın asgari vasatına sahip değildir. Birçok
ları, malûmlarınız olduğu veçhile, yoldan, su
dan, ışıktan, okuldan yoksun haldedirler. Bun
ları muayyen yaşama şartlarına kavuşturmak, 
muayyen maddi imkânları kendilerine hazırla-
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mak, hiç şüphesiz Hükümetin başta gelen vazi
fesidir. Köy problemlerini geniş surette (açık
lamaktan tevakki ederek sadece yol ve su üze
rinde, bu Bakanlık bünyesi içerisinde durmak 
istiyorum. 

Köy yolları ve içme -suları bakımından ifade 
edeceğimiz rakamlar doyurucu seviyede değildir, 
arkadaşlar./Bugün Türkiye'de 40 bin köyün 
movcudolduğu ileri sürülmekte se de aslında 
G5 'bin ünite olarak tedbit etmekteyiz. 20 milyon 
nüfusun dağıldığı bu geniş saha içinde medeni 
cihazların bütün nimetlerini götürmek, bunların 
dovammı sağlamak, hiç şüphesiz, büyük maddî 
imkânlara ihtiyaç göstermektedir. Bugün bütçe 
içinde Bakanlığımıza bu konular için ayrılan 
miktarla çok cüzi bir hizmet arz etmek duru
mundayız. Yapacağımız, tek şey en iyi şekilde 
imkânları kullanma ve bundan azami netice sağ
lamaktır. Buna müteveccih çalışmalarımız var
dır. 

Köy içme suları bakımından bu gün 25 375 
ünite, içme suyuna sahip değildir. 16 712 köy do 
az su vardır, kiyaf etsizdir. 

Köy yolları bakımından 110 000 kilometre
lik ihtiyaca karşılık halen üzerinde çalışma yapa
bileceğimiz bu yılki köy yolları kilometresi 5 600 
kilometreden ibarettir. Bu tempo ile yirmi sene
de yol dâvasını halletmek mümkün olacaktır. Ay
rıca birkaç sene içinde yapılan yolların bozulma
sı, bunların onarımı ayrı bir tahsisata ihtiyaç 
göstermektedir. 

Köy İşleri^ Bakanlığı Anayasanın esprisi için
de ve kararname hükümlerine uygun olarak hal
kın gönüllü ve arzulu katılmalarını çalışmala
rında ön görmekte ve halkın kendi kendisine yar
dım fikri geliştiği ntebette bu yardımla mukabil 
biz Hükümet imkânlarını katmak suretiyle daha 
verimli neticelere ulaşma imkânını sağlamış bu
lunmaktayız. Bunu bir rakamla arz etmek iste
rim. 

Köy İçme Suları Dairesi 1960 yılında kurul
muştur. Bugüne kadar bu daire çalışmaları 3 900 
köy içme suyu .götürmüştür. 1965 yılında, biz 
bu dört küsur yıllık çalışmanın üstünde bir 
hamle yılı olarak köy içme suları bakımından ka
bul ediyoruz ve bugün 3 500 köye içme suyu gö
türmek üzere çalışmalara başlanmış bulunmakta
yız. 
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Hemen ifade edeyim ki, halkın Hükümet ça

lışmalarına katılışı memnuniyet verici bir sevi
yededir. Köy içme suları bakımından nakdî yar
dım 23 milyon liradır arkadaşlar. Köy yolları 
bakımından da aynı ölçüde bir artış bu yıl kay
dedilmiş bulunuyor. Geçen sene 3 200 kilometre
lik köy yolu yapılmış olmasına karşı bu yıl 5 600 
kilometrelik köy yolu yapmak üzere karar aldık 
ve bu çalışmaya başladık. 

Elimizde bulunan makina ve teçhizat daha 
fazla yol yapmaya müsaittir. Halen muayyen 
kategoride 4 175 parça makinaya sahip bulunuyo
ruz. Her ne kadar bu makinalarm yüzde 50 si 
teknik ömrünü doldurmuş ise de yine mevcut
larla tek vardiyada 4 000 kilometre yol yapabildi
ğimize göre, tatbikat imkânımız olsa iki vardiya
da 8 030 kilometre yol yapmak mümkün olacak
tır. Bunun dışında halkın kendisinin bizzat ken
di gücü ile yapması imkânını da 1 600 km. ola
nak tahmin ediyoruz. Bu sene tahsisat bizim is
tediğimiz Ölçüde olsaydı, 9 500 kilometre yol yap
mak imkân dâhilinde olacaktı. Görülüyor ki, teş
kilâtımız ve imkânlarımız daha fazla yol yapma
ya müsaittir, ancak tahsisat yokluğu sebebiyle 
bir hizmet arz edememenin ıztırabı içinde bu
lunmaktayız. 

'Muhterem arkadaşlarım, «köy içme suları ba
kımından çalışma tarzımız çok memnuniyet veri
ci bir seviyededir.» Dedim. Köylülerimiz bu iç
me suyu borularının döşenmesi için kanal kaz
ma ve hafriyat işlerini gönüllü olarak yapmak
ta birbiriyle yarış halindedir. Böylece bu konuda 
her hangi bir sarfiyata lüzum kalmamıştır. An
cak boru temin, edildiği niabette yapılacak küçük 
foir emek ile asırlardan beri içme suyuna kavu
şamamış bir köyü suya kavuşturmak mümkün 
olmaktadır. 

Köy İşleri Bakanlığı üzerinde hatip arka
daşlar çeşitli temennilerde bulunurken Sayın 
M. P. Grupu ad'na konuşan arkadaşımız bu Ba
kanlığın bir propaganda Bakanlığı olduğuna, 
buna lüzum olmadığını, sadece bir umum mü
dürlük eli ile bu işin yürütülebileceğini ifade 
ettiler. Biz bu kanaatlere iştirak edemiyoruz 
arkadaşlar. Bu konuda yapılan tenkidi er çok 
eski zamana aittir ve bu tenkidler tesirini kay
betmiştir. Her geçen gün hizmetler arz edil
diği müddetçe vatandaş bundan memnundur. 
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Köylü bundan memnundur ve çalışmaların de
vam etmemesi için bir sebep yoktur. Gerçek
ten hükümetler bünyesinde köye yönelen deği
şik hizmetler vardır ve bu hizmetler dağınık 
haldedir. Her Bakanlık bünyesinde köye yö
nelmiş birtakım hizmetler mevcuttur. Bu hiz
metleri bir tek Bakanlık bünyesinde toplamak, 
hiç şüphesiz, hizmetin verimini ve tesirini ar
tırmaktadır. Bir koordinasyona ihtiyaç var
dır, bu koordinasyon temin edildiği müddetçe 
hizmetler daha tesirli bir şekilde yürütülecek
tir. 

İkincisi; Köy İşleri Bakanlığı köyün husu
siyetlerini nazarı itibara alarak bir çalışma için
dedir. Köy hayatının her cephesini içinde top
layacak bir çalışmaya hattâ bir yatay plâna 
ihtiyaç vardır. Bu itibarla mehtap projesi için
de bu çalışmaları görmek ve bulunmak ve bun
dan netice beklemek faydalı bir çalışma olmaz. 
Biz hiçbir zaman bu görüşe sahip değiliz. Bi
naenaleyh, köyün hayat tarzı içine girmek ve 
köyün hususiyetlerine uygun bir çalışma ile köy 
kalkınmasını temin etmek zarureti vardır. Kal
kman memlektler bu yolda hareket etmişlerdir, 
tecrübe sahibi olmuşlardır ve biz bu tecrübeler
den âzami şekilde istifade ediyoruz. Bugün köy 
kalkınması arzu ettiğimiz seviyede gelemiyorsa 
bunun hatası Beş Yıllık Plân içerisinde görül
mektedir arkadaşlar. Bir kere riyazi rakamlar 
sosyal adalet espirisi içinde köy kalkınmasına 
yeter derecede önem verilmediğini göstermek
tedir. Millî gelirimizin % 42 sini tarım sektö
ründen sağlıyoruz. İhracatımızın % 80 ni ta
rım mahsulleri teşkil ediyor. Endüstriyel ci-
hazlanma için gerekli dövizi bu suretle tedarik 
eden bir memlekette 20 milyon nüfusun köyde 
yaşadığını nazarı itibara alırsak bütün yatırır~#-
lardan köyün alacağı pay sadece % 22 civa
rındadır. Binancaleyh, «sosyal adalet anlayışı 
içinde yatırımları gerçekleştiriyoruz» sözü den
geli bir çalışma sistemi içinde bulunmad^ımızı 
şu rakamlarla ortaya koyduğuna göre sadece 
nazari kalmaktadır. O halele önümüzdeki beş 
yıl içerisinde bu yirmi milyon insanın, her tür
lü kötü şartlar içerisinde insanca yaşamanın 
asgari şartlarından mahrum olan bu kütleyi do
yuracak bir ölçüde plânlamayı yapmak ve ya
tırımları köye kaydırmak zarureti vardır. Bu 
anlayış içerisinde, bu iman içerisinde önümüz-
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deki Beş Yıllık Plânm hazırlanmasında Köy 
İğleri Bakanlığı olarak köylü dâvasının takip
çisi, temsilcisi ve savunucusu olarak çalışma
larımıza devam edeceğiz arkadaşlarım. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sualler var Sayın Bakan, bir 
dakika. Buyurun Erkmen. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — 
Efendim; köy yollarının yapım ve bakım işi 
Köy İşleri Bakanlığına verildiğine göre toplum 
kalkınması metodunun bu işteki tatbiki ne ola
caktır? 

İkinci sorum; Köy İşleri Bakanlığı 1964 yılı 
içinde kurulmuş ve Ağustosta çıkarılan karar
namelerle fiilen harcama yapmıştır. Oysaki 
harcama yapılmasına kanunun yetki vermesi lâ
zımdır. Bu ela Muhasebei Umumiye Kanunu
nun maddeyi mahsusasma göre olur. Âmiri ita
lik müessesesi kanunun tarif ettiği esas daire
sinde yürütülür. Kararnameyle âmiri italik 
vermek mümkün değildir. Halen Bakanlığınız 
bu istikamette mi çalışmaktadır ve harcamalar 
bu kararnameye mi dayanmaktadır? 

Köy içme suları noktasında bilhassa 40 - 45 
bin liralık keşif bedelleri, içme sularının iki se
neye sirayet eder şekilde ele alındığı görülmek
tedir. 15 - 30 bin liralık böyle küçük projele
rin iki seneye sirayet etmesinden maksat nedir? 
Burada bunun aksi görüldüğüne göre, bundaki 
teknik esas nedir? 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, 

gezdiğimiz birçok köylerde köylü vatandaşlar 
yol için yakıtmı vermektedir. Ödenek kifayet
sizliğinden bahsedildi, birçok köylerde Cumar
tesi ve Pazar günleri, hattâ mesai saati dışın
da köylü vatandaşların çalıştığını gördük. Mas
rafsız olarak Hükümet yol yapımına taraftar 
mıdır? Tatil günleri de nazarı itibara alınarak 
tasarruf hususunda köylü vatandaşlara bir ko
laylık gösterilebilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Bozbay. 
AHMET BOZBAY (Kütahya) — Sayın Ba

kan, köy yollarına ve köy içme sularına Ba
kanlıkça vilâyetlerden yardım yapılmaktadır. 
Bu yardımların ölçüsü ve kıstası nedir; bunu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaya. 

KEMAL KAYA (Kars) — Efendim; köy iç
me* sularının yapımının hiç de iyi gitmediğini 
gezdiğimiz yerlerde görmekteyiz. 19G3 yılında 
60 000 lira tahsisat konmak suretiyle Kars, Gö
le, Üçeri, Arpaköy'ün polu programa konuldu
ğu halde henüz hiçbir şey yapılmamıştır. ,Acaba 
bu program neden aksamıştır ve neden yapıl
mamıştır. 

BAŞKAN — Suallere cevap vermeniz uzun 
sürecekse daha önce oyların neticesini arz ede
yim. 

Ankara Üniversitesi Bütçe Kanununun yapı
lan açık oylamasına (214) arkadaşımız katılmış, 
gerekli çoğunluk sağlanamamıştır. Oylama iş
lemi geleck birleşim tekrar edilecektir. 

Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu ta
sarısının yapılan açık oylamasına (212) arka
daşımız katılmış, gerekli çoğunluk sağlanama
mıştır. Oylama tekrar edilecektir. 

İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanu
nu tasarısının yapılan açık oylamasına 215 ar
kadaşımız katılmış gerekli çoğunluk sağlana
mamıştır. Gelecek birleşim tekrar edilecektir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısının yapılan açık oylamasına 
(218) arkadaşımız katılmış, gerekli çoğunluk 
sağlanmadığı için oylama gelecek birleşim tek
rar edilecektir. 

Sayın Bakan, izahatınız bir müddet daha 
devam edeck mi? Bunu lütfen işaret ediniz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SEYFI ÖZTÜRK 
(Devamla) — Müsaade ederseniz hemen arz 
edeyim: 

Arkadaşlarımın temas ettikleri noktalar bi
raz daha teferruatlıca cevaba ihtiyaç gösteri
yor. Saym arkadaşımın ita amirliği konusuna 
değinen mütalâalarına, hukuki esaslara huku
ki şekilde cevap arz etmem lâzımgelir. Diğer 
suallerde aynı mahiyettedir. Eğer arkadaşları
mız müsaade buyururlarsa tatminkâr bir şekil
de yazılı cevaplarla bu soruları karşılı yayım. 
(«Muvafık» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Efen
dim, köy sağlığı hakkında ne düşünülmektedir? 
Köy içme sularının tahlili yapılmakta mıdır? 
Ta'hlil yapılmadan içme. suyu köye getirilmekte 
midir? 
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Köylerde küçük sanatları geliştirmek için 

Sanayi Bakanlığı ile bir anlaşmaya varılmış 
mıdır ? 

KÖY İŞLERİ BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Buna hemen cevap vermek du
rumundayım. Köy içme sularının sıhhate el
verişli bir şekilde, bir su kalitesinde olması 
hiç şüphesiz tetkike ve tahlile muhtaçtır. Bu ya
pılmaktadır. Halkın sıhhatine zararlı olan sular, 
hiçbir surette köye getirilmemektedir. Ama, 
mevcut suların, evvelce getirilmiş suların, hat
tâ hayır şeklinde yapılmış çeşmelerin su tah
lillerinin neticesi çok kere içilmeye ve sıhhate 
elverişli olmadığı şeklindedir. Sular üzerinde 
çalışmalarımız devam ediyor. 

Köy kalkınması ile ilgili el sanatları konu
sunda Bakanlığımız önemle durmaktadır. Bil
hassa zirai sektördeki çalışmalar dışında boş iş 
gücünü değerlendirmek için sanat kurslarının 
açılması ve köylerde bunların yaygm hale geti
rilmesi için Bakanlık çalışması vardır. Bu ko
nuda Tuzla'da açmış olduğumuz halıcılık kur
su her yıl 700 genç köylü çocuğunu yetiştir
mektedir. Bunlar önder, lider olarak köylere 
gideceklerdir. Tezgâhlarını Bakanlığımız temin 
etmektedir. Lüzumlu sermayeyi keza biz te
min etmekteyiz. Bunların çalışmaları sonunda 
elde ettikleri mamullerin satışına aracılık edi
yoruz. Böylece zirai kazancın dışında el sanat
larından da köylerin bir şeyler kazanması ve 
kalkınmasına yardımcı olmak için gayretleri
miz vardır. 

Kastamonu'da ağaç işçiliği üzerindeki çalış
malar gelişmiştir. Bu yıl bilhassa turistlere ve 
dışarıya bu konudaki çalışma mahsullerini ih-
racedecek vaziyetteyiz. Niğde'de çavdar sap
larından çeşitli mamuller yapılmaktadır. Bu
nun üzerinde de yabancı uzmanların teşvik edi
ci gayretleri ve onların tecrübelerinden istifade 
etmekteyiz. Bizim önem verdiğimiz bir konu
dur. Bunu sordukları ve sizlere benim bunları 
anlatmama vesile verdikleri için sayın arkada
şıma teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, buyurun. 
' VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Baş

kan, sayın milletvekilleri, bugünkü programımı
zın içinde bulunan Köy işleri Bakanlığı bütçesi 
ile ilgili görüş ve temennilerimi arz ediyorum. 

Büyük şehirleri çepeçevre saran gecekondu 
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problemine dur, diyebilmek, çalışma kudretinin 
on yüksek bulunduğu yaşlarda, yurt delikan
lısının kol emeğini yurt içinde bırakmak için 
kanaatimce tek çare : (Köylü köyünde kalsın) 
tedbirini derhal araştırmaktır. Genç Köy işleri 
Bakanlığımızın en başta gelen vazifesi bu olmalı
dır. 

x\lmanya'nm toprak genişliği Türkiye'mizin 
üçte ikisi kadardır. Nüfusu ise 70 milyonun üze
rinde. Dünyanın dört tarafından işçi ithal eder. 
Fikir adamı, ilim adamı istemez. Zira gelişmiş 
sanayii modern usullerle işletilen toprağı için 
beden ve kola ihtiyacı var. 

Bizde ise yılda 800 000 artan nüfusun 30 
milyona yükselmesi telâşı ile karşı karşıyayız. 
Neden? Besliyememek korkusu. Neden? Tavuk 
ve buğday ithal etmek gerçekleri karşısındaki 
bugünkü halimiz. 

Bu halin nedenleri başında köylünün çalış-
mıyan kol gücünü köylünün köyüne ve topra
ğına bağlanamayıp boş geçen günlerinin değer
lendirme çarelerinin aranıp bulunmaması gelir. 

Parola : Köylüyü köyünde bırakmak. 13 800 
orman köyü köylüsü orman hırsızı, mahkemeler 
sakini ve ceza evi müdavimi olur. 

Parola : Köylü köyünde kalsın ve yine paro
la gerçekleşirse toprak ağanın elinde kendisi 
yeni makinaların kullanılmasından sonra sürü
cü ve biçici ırgatı bile olamadan köy kahvesi 
daimî müşterisi, köy odası miskini olur. 

Görüyoruz ki, parolanın vardığı sonuç çok 
acı. Geçici hal çaresi aramak mecburiyetinde
yiz. Yürürlükteki kanunlar dâhilinde derhal ge
lecek kanunlarla çalışmıyacak bir tarzda bâzı 
bölgelerde toprak tevziine gidilmesi ve orman 
köylerinin ovaya derhal yerleştirilmesi gerek... 
Büyük hamleler getirecek büyük kanunları bek
lemeye köy ve köylü bünyemiz müsait değildir. 
Toprak Reformu Kanunu Geçici Komisyonda 
olsa bile mevcut Anayasanın maddeleri açısın
dan uzun tartışmalarla büyük vakitler, hattâ 
yıllar alacaktır ve reform gelecek, diye âcil ça
reler aramak bu büyük dâva karşısında millî 
suç olacaktır. 

Bakanlığın Tarım ve Maliye bakanlıkları ile 
elele verip elindeki imkânlarla vatandaşın kol 
emeğini yurt toprağına bağlama çarelerine der
hal başlaması gerekir. Hazine topraklarının 
icara verilmesinde Maliye Bakanlığına devredi-
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lecek toprakların muamelelerinin çabuk ve titiz 
yapılması zannımca ihtiyaçların başında gelir. 
Asfalt kıyısı köylere elektrik vermek, bugün 
toprağı ve ekmeği olmıyan insanları düşünür
sek, çok sonra gelmek lâzımdır. 

Sosyal adalet bu mudur, ben topraksız, ben 
ekmeksiz, başkası elektrik altında oturacak?... 

Toprak iskân Umum Müdürlüğü formalite
ler arasında boğulup yurt insanına, yurt topra
ğına lâyık olduğu değeri vermiyor. 

1965 te teşebbüse geçmiş, yeri belli edilmiş, 
DSÎ tarafından içme suyu araştırılmış ve bütün 
formaliteleri tamamlanmış bir orman köyü bu 
yavaş hareket ve formaliteler yüzünden, yıl 
1965, hâlâ ıslah edilememiş durumdadır. Aradan 
9 sene geçmiş. 1957 de yaş tashihi yüzünden on 
gün geç müracaat eden vatandaş bugün 26 ya
şında 8 yıllık uğraşmasına rağmen 100 dekar 
araziye sahibolamamıştır. 

Bu iki misal Bakanlığın yerleştirme ve tevzi 
etmede nasıl bir hızla gittiğinin sayısız acı ör
neklerindendir. 

Sözlerimi bitirirken dünlerden süregelen bu 
Bakanlık bünyesindeki yavaş hareketlerin ve 
lüzumsuz formalitelerin hallini bugünün yetki
lilerinden en iyi dileklerimle bekler, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeteri' görüldüğü 
ne dair bir önerge var, önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Yeterliğin oya arzını s:ygiyle teklf ederim. 

Kars 
Kemal Kıya 

BAŞKAN — Müzakerenin ysterl'ğini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyanler... 
önerge kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 1965 yılı bü çekinin 
bölümlerine geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edi mistir. 

J) Bayındık Bakanlığı 

(A/ l ) Cari Harcanırlar 

Bölüm Lira 

U.000 ödeneklçr 12 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 18 011 704 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönet'm gider eri 1 5 7 0 600 
BAŞKAN — K:.ıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet gdo-le: i 190 003 
BAŞKAN — Kabul ed«nler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli gider, er 340 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Hare:malan 
21.000 Etüt ve proje g'.deJİeri 7 079 035 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük o::a "m 
giderleri 624-111 004 
liAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Mak'na, teçhizat ve taşıt 
alımları ve olıarımları 5 851 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve Trancf.r harcamaları 

32.000 KcDolaştırma ve satma"mal~r 9 165 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî tr:nsfer!er 500 
BAŞKAN — Krıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilrrJstir. 

35.000 Sosyal transferler 150 000 

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

36.000 Borç ödeme:eri 9 860 000 

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

196.5 yılı Bayındnlık Bakanlığ Bütçen bu 
şskl'yle kabul edilmiştir. Memleket ve Millet 
için hayırlı ve uğuılu olmasını diüeıim. 

6. — Devlet Su işleri Genel Mülüfüğü 
1965 yıh Bü'ç3 kanunu tasarısı ve Karna Büt
çe Komisyonu raporuna dair 'Çumhur'yct Seıa-
tosu ve Karma Bütçe Kümisyon başkanlıkları 

— 373 — 



M. Meclisi B : 113 
tezkerchri (Milet Meclisi i/832, Cumhur'.yet 
Senatosu 1/530) (Millet Mec'.isl S. Sayısı : ,931, 

. Cumhuriyet Senatosu S. Sayım : 594) 

BAŞKAN — Madde1 ere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su îıleri Genel Mü
dürlüğünün, cari harcamaları için (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 50 260 233 lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) İşareti cet
velde gösteı ildiği üzere 1 228 623 000 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları irin de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
209 607 054 lira ki, toplam olarak 1 488 490 257 
lira ödenek veri m'ştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yenier? Yok. Bağlı cetveli okutuyorum. 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm Li a 

12.000 Personel giderleri 41 616 551 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleıi 3 788 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 333 152 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

900 000 

16.000 Çeşitli giderler 2 617 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamalan 

21.000 Etüt ve proje giderleri 183 439 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 877 944 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E;miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 162 240 00-3 
BAŞKAN — Kabul edenler... -
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve Transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

31.000 Kurumlara katılma payı ve 
Sermaye teşkilleri 1 030 032 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamukştırma ve satınalma-
lar 91 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 31216 500 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 405 967 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 81 944 585 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi eetveJleriyle bir'ikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilm'ş'ir. 

MİDİDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün gelirleri ,bağlı ("6) işaretli cet
velde gösterildiği.üzere 1 488 490 257 lira ola
rak tahnvn edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde ihe inde söz is i-
ycnler? Yok. Bağlı cetveli okutuyorum. 

B - CETVEIit 

B/2 — Vergi d:şı gellrlöf 

61.000 Kurumlar hası âtı ve paylar 90 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Dsi Genel Müdürlüğü ma lan 
gelirleri 4 050 001 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 4 003 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..." Kabul edilmiştir. 
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64.000 özel gelirler 1 339 390 233 

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

İkinci maddeyi tekrar okutuyoıum. 
(2.nei madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN— Mid leyi (B) cetvel'yle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul eden'er... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce 1965 bütçe yılında elde edilecek ge
lirler Reşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilm'ş-
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1965 bütçe yılnda da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz 
istiyen'er? Yok. üçüncü maddeyi oyunuza su-
nuytrum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Üçüncü madde aynen krbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Mî-
dürlüğiinün, 30 . 6 . 1939 -larih'i ve 3636 sayılı 
Kanunun 19 ncu mades'ne giren hizmetlile
rine ait kadrolar bağlı (B) işaretli cetvelde gös
teri ir iştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyet eki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karan ile kadro alınabilecek tertipler 
bağ'ı (E) işaretli cetveMe gösterilmiştir. Bu 
kadro1 ar ertesi yıl Bütçe kanunu tasansiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Dörlünçü madde üzerinde söz 
istiyenler1? Yok. Dördüncü maddeyi oyunuza 
sunuyprum. Kabul edenler... Kabul, etmiyenler.. 
Dördüncü madde aynen kabul edilmişt'r. 

MADDE 5. — Devlet Su İşeri Genel M i-
dürlüğünün, kuruluşu hakkındaki 18 .12 . 1953 
tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayı'ı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1965 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz is-
tiyen'cr? Yok. Beşinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etm yenler... Be
şinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —- (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde kar
gılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 
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b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup Üa 

Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yıllan bütçelerinde buluttan borçlar 1965 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/T), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklei'den (.ge
çen yıllar borçları) maddesine,. 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz is
tiyenler. . Yok. 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyo
rum. . Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 6 neı 
madde aynen kabul edilm ştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaştırma ye satınalmallar) 
bölümü ile 31.310 ncu (mukavelenin feshi mü
nasebetiyle Ege Elektrik Türk Anonim Şirke
tine ödenmek üzere) madlesine aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz 
ıstiyen.. Yok. 7 nei maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabull edenler.. Kabul etmiyener.. 7 nei 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 8 nei madde üzerinde söz is'.i-
yenler?.. Yok. 8 nei maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul emiyenler.. Aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. -

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti
yenler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.-. Kabul etmiyenle... Aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Baraj ve hidroelektrik sant
ralleri inşası dolayısiylıe yerlerinin değiştiril
mesine zaruret hâsıl olacak demiryolarmın var
yant inşaatı için Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu gö
rülecek miktarını Bayındırlık Bakanlığı bütçe
sine bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
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ilgiüi tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is-
tiyşn? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Aynen £abul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Devlet daire ve müesseseleri 
ile kamu tüzel kişileri, dernek ve diğer kurum
lar ile özel kişiler tarafından veya dış yardım
lardan 620Ö sayılı Kanunun şümulüne giren yer 
altı yer üstü suları, etüt, proje ve inşaat yap
tırılması maksadiyle Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaret
li cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer 
taraftan (A/2) (yatırım harcamaları) cetvelin
de açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısımlar ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesin
de dçvren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isti-
yenf Yok... Maddeyi oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 11 nci mad-
da aynen kabul edilmiştir. 

MADDİ) VI. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde 
kullanılmak üzere bono ihracına yetki veril
mesi hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
fıkrası hükümleri 1965 bütçe yılında uygulan
mam. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok... 12 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 12 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 13 ncü Madde üzerinde söz is-
tiyenler? Yok... 13 ncü maddeyi oylarınıza sunu-
yoıum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 13 
ncü madde aynen kabul edilmiştir 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — li ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddo aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tümü itiba
riye açık oylamaya tâbidir. Bu sebeple müsaade 
ederseniz oy kupalarını gezdirmek suretiyle açık 
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oylama muamelesini istihsa edeceğiz. Kupaları 
gezdiriniz. 

7.' Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon baskanlıkarı tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/833, Cumhuriyet Senatosu 
1/523) (Millet Meclisi S. Sayısı : 962, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 595) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul e-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 245 793 472 lira yatırım har
camaları için (A/2) işareti! cetvelde gösterildiği 
üzere 629 000 000 lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 146 430 946 lira ki, toplam 
olarak 1 021 224 418 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Cetvelleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel, giderleri 179 403 302 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 512 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 266 528 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 61 611 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 28 635 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 399 415 000 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bu bö

lümde Sayın Celâl Sungur tarafından verilmiş 
bir önerge vardır. Ancak, daha önce kaynak 
bulunmadığı için önerge burada nazarı itibara 
almamıyacaktır. 

Bu bölümü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve büyük onarımları 200 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 35 000 000 

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

34.000 Malî transferler * 6 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.35.000 Sosval transferler 710 031 
BALKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 110 714 415 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi bağlı cetveliyle 

birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler,.. 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 021 224 418 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is-
t iyent . Yok. 2 nci maddeye bağlı cetveli oku
tuyorum. 

B - CETVELİ 
62.000 Genel Müdürlük geliri 5 262 000 

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

63.000. Çeşitli gelirler ve cezalar 5 750 002 
.. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
64.000 özel gelirler 1 010 212 416 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — 2 nci maddeyi şimdi okutulan 

cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1965 Bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş-tir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1965 
Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is-
tiyenler?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

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 tasarısiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddesi üzerinde söz is-
tiyenler?.. Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün kuruluşu hakkındaki 11 . 2 . 1950 tarih 
ve 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1965 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz is-
tiyenler?.. Yok. 5 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar; ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar. 
1965 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
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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 — 6 ncı madde üzerinde söz is-
tiyenler?.. Yok. 6 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli, cetvelin (kamulaştırrıa ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz is-
tiyenlerL Yok. 7 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı, (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz is-
tiyenlerl. Yok. 8 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
'cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti-
tiyenler?.. Yok. 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — 5889 sayılı Kanunla yürür
lükten kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin birinci fıkrasına göre 1525 sayılı 
Kanunun esasları dairesinde tahsil edilmiş olan 
paralar Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (yatırım 
harcamaları) cetvelinin ilgili maddelerine öde
nek kaydolunur. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is-
tiyenleri. Yok. 10 ncu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is-
tiyenler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari. 
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is-
tiyenlerL Yok. 12 nci maddeyi oyunuza sunu* 
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanunu Maliye ve Ba
yındırlık bakanları yürütür.' 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Müsaade ederseniz oy kupasını gezdirmek 
suretiyle oylamayı yapalım. 

Birinci kupayı kaldırınız. Birinci kupa ile 
ilgili tasarı için oy verme muamelesi bitmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi kabul 
edildiği takdirde memleketimiz için hayırlı ve 
başarılı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe -Kanununun 
yapılan açık oylamasına 45 arkadaşımız katıl
mıştır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı için oy
lama gelecek birleşim tekrar edilecektir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununun yapılan açık oylamasına 48 arka
daşımız katılmıştır. Gerekli çoğunluk sağlana
mamıştır. Bu sebeple oylama işlemi gelecek bir
leşim tekrar edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, yorucu olmakla be
raber öğle tatilinden de tasarruf etmek sure
tiyle günlük programı ikmal etmiş bulunmak
layız. Bu sebeple Birleşimi yarınki 24 Mayıs 1965 
Pazartesi günü saat 10 da toplanmak üzere ka
patıyorum. îyi tatiller. II 

Kapanma saati: 14,15 

...... 
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Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütşo Kanununa verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 214 

Kabul edenler : 133 
Reddedenler : 79 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 223 
Açık üyelikler : 13 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cahit Oral 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kereni Özcan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Kaif Aybar 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İhsan Kökncl 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
thsan A ta Öv 
Nazmı Kerimnırlu 

ARTVİN 
Gabit Qsman Avcı 

AYDIN 
mimi Aydınçer 
Melâhat Gpdik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

[Kabul edenler] 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Ilalit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kooatürk 
Remzi Jjcnel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
il hami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafcttin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk 
Celâlcttin Üzer 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
t. Etem Kılıcofflu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Beıeketoğlı 
Saki Zorlu 

İÇEL 
thsan ön al 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ferrah Bozbeyli 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Sahabettin nr«hon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaç 

Muzaffer Döşemeci 
$inasi Osuna 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fothi Doğançay 

.Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
TTüsamcttin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Flurrem Kubat 
Ililmi Okçu 
Vakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
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Enver Kaplan 
Adnan Kara küçük 

MARDtN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Oğuzdcmir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
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Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
vMımet I »asaran 
Bahri Cömert 
Uânıit Kinor 

SÎÎRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
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StVAS 

Adil Altay 
Güner Sarısozen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramh 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Bkrem Dikmen 

Selâhattin Güven 
Zeki Yagmurdereli 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kainiz Karakaşoğlu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimnjrlu 
AFYON KARAHİSAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminacaoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

ÇANAKKALE 
Burhat Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Necmi öktom 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Ilüdai Oral 

EDİRNE 
Fahir GiritlioSlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursun oğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şen yurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen * 
Hüseyin încioğlu 

GİRESUN 
Ali Cücoo51u 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı TTocaoğlu 

İÇEL 
Sadık Kıı t lav 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Selim Sarper 

tyıyrîft 
Osman Sabri Adal 
Lebi t Ynrdo&lu 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Piliz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
thsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erhek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
tsmet İnönü 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka -

ORDU 
Ferda Oüley 
Orhan Nain. Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Ilaşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çelteklî 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mnmcnoğlu 

TOKAT 
Bekir Şeyhofclu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Osman Afcan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgfo 
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[Çekinser] 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

[Oya katıltntyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoganoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karanıüftüoğlu 
(i.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
tsmail Sarıgöz 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (î.) 
Bülent Ecevit (t.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
îbrahim îmirzalıoglu 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ala 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni Islimyeli 
Ahmet fhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BÎTLIS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu ( t ) 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sad retti n Çanga 
İbrahim ^ktom 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (t.) 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Rahmi tneeîer 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıogîn 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENIZLI 
Mehmet Çobanoğlu 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğiu (t.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardrçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğln 
Ertuğrul Gazi Sakarys 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Onnbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Şckip İnal (B.) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Talisin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 
Zeki Zeren 

tZMÎR 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 

- 3 8 1 -



Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlı? 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
İsmail Hakkı Yılanlıoğln 

KAYSERİ 
Abdülhaiim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
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Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Faikih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar (1.) 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 
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NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
(B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet CHiner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Cemil Karahan ' 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

Orhan öztrak 
TOKAT 

Zeyyat Kocamemi 
Reşit Önder 
Ali Rıza Ulusoy (i.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Celâl Öncel ( t ) 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslin Görentaş (î. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
. aı 

1 
2 

13 
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Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı : 45.0 
Oy verenler : 212 

KaJbul edenler : 133 
Reddedenler : 77 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 225 
Açık üyelikler : 13 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Ayıba r 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

[Kabul edenler] 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 

Fahrettin Kerim Gökay 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hürrem Kubat 
Hilmi Okçu 
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Yakup Yakut 
Nah.it Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali nüdayioğlu 
üîhver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Cüneştan 

MUÛLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NÎĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahhnoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğhı 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Ilyas Seçkin 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaogta 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇOJEU'M 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
Fahir Gir-itiioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
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ORDU 

Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâınit Kiper 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

23 . 5 .1965 0 :1 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 

SİVAS 

Adil Altay 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKIRDAÛ 

Fethi Mahramlı 

TOKAT 

Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Zeynel (ıüıı«l(isrdu 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şen yurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Hüseyin hn'inirlıı 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesi/ 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Selim Sarper ' 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmonli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin TTzun 

KOCAELİ 
Sahabettin llil«çisu 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
liaııf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
İsmet İnönü 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu (I.) 
Talât Oğ-uz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ram iz Karakaşoğlu 

SAKARYA 
Yusuf Hlusoy 

SAMSUN 
Nurettin OoHtoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşini Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kan sal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlı* 
İbrahim Rulanalp 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgitı 
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[Çekinserler] 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

[Oya kattlmtyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gül ek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHÎSAB 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçcr (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet t u rgu t (B.) 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berk kan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Eeevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim fmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mü ren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Oökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlıu 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
<\hmet Çakmak 
Kemal Demir (t.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çarığa 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Süreyya ndik (t.) 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

Faruk Küreli 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (î.) 
FTilmi nüldnjran 
Iîecai tskcndoroğlu (B.) 
Vefik Pirinçeioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (î. Ü.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naei Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoglu 
Ertugrul Gazi Sakarya 
Asriz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Köyrnen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 

Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 

İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykanı 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyühoğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet. Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ihami San car 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamrttin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabin Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Volaç 
Zeki Zeren 
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İZMÎR" 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
*smail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

M. Meclisi B : 113 
KONYA 

Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaaar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 
îlhan Tekinalp 

23 . 5 . 1965 O : 1 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alicin 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Cemdi Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

[Açth üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
2 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (i.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi Ökten 
Kâm/uran Ural 
Ali Rıza Ûzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Celâl öncel (İ.) 

UŞAK 
Ahmet Tahtaküıç 

VAN 
Muslin Görentaş. (i. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur (t.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestil ci 

YftkAm 13 

» > « < t 
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istanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur,) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 215 

Kabul edenler : 138 
Reddedenler : 75 

Çekimserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 222 * 

Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Muhlis Ete 
îsmail Gence 
ihsan Köknel 
Zühti Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
'Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ibrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanac, 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şeraf ettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Âli Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Perruh Bozbeyli 

Fahrettin Kerim Gökay 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
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Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Ycnişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Ilüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
tlyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Saffet Eminağaoğlu 

BlTLlS 
Müştak Okumuş . 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

DENIZLÎ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
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MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NlĞDE 
Oğuzdeınir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat ^Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUM 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 

ERZUftUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
üüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoglu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Selim Sarper 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Goker 

23.5.1965 0 : 1 
SİİRT 

S&reyya öner 
Hayrettin Özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramh 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 

Bahri Yazır 
KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 
KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
ı-'akih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
İsmet İnönü 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

ORDU 
Ferda Güley 

Mehmet Kazova 
TRABZON 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Orhan Naim Hwrinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Ilaşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Güney 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mu men oğlu 

TOKAT 
Bekir Şeyhoglu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Rami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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[Çekinserler] 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

I Oya kattîmty anlar] 
ADANA 

Ali Bozduğanuğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
AhmPt K»rjunüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçcr (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail San göz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erkovan 
ibrahim Sıtkı Ilatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Pnksüt 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgchan (B.) 
Ahmet Aydın Bol ak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî İslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM' 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai İskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin Ozdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal (B.) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Vahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorraan 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddiıı Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci Oktem 
Vahyi özarar 
ti ham i San car 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabrı Vardarlf 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şpref Baksjık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
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Neeip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Haf an Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mel ımet Sağlam 
Mel im e t Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Er demir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Niiiat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (P>.) 
Kadircaıa Kaflı 

M. Meclisi B : 113 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Deli'kaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 

23 . 5 1965 0 : 1 
Ruhi Soycr 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslilıittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran E vl iv a oğl u 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğkı 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 

Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Nazmi Öktem 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görenlaş (i. I*'.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
2 

• 

13 
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istanbul Teknik üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Öze an 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Muhlis Ete 
İsmail Genee 
İhsan Kölkncl 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osıman Avcı 

.AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Miithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
218 
139 
77 
2 

219 
13 

[Kabul edenler] 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğui 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Saııaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMUŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ferruh Bozbeyli 

Fahrettin Kerim Gökay 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaç 
Muzaffer Döşemeci 
Şinaai Osuna 

KARS 
Necmettin Akarı 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
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Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hur rem Kubat 
rlilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Keraal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimnjrlıı 
AFYON KARAHÎSAR 
Asım Yjlımaz 
Şükrü Yüzbaşıo#iu 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Sn 

ARTVİN 
Saffet Emina&aoğlu 

BlTLlS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail E itan 
Hüdai Oral ' 

EDİRNE 
Fahir Giritline-.,. 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

M. Meclîsi B : 113 
MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
i£i!2<)erııir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
NTuri Bayar 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Uârait Kiper 

23 . 5.1965 0 : 1 
SİİRT 

Süreyya öner 
Hayrettin özsren 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Oüner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahranılı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizmau 
Mehmet Kazova 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündogdu 
ERZURUM 

Cevat Dursunpğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Hüseyin incioğlu 

GÎRESUN 
Ali Cüceo&lu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Mocaoğlu 

ÎÇEL 
Sadık Kut)ay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Selim Sarper 

İZMİR 
Osman Sabrı Adal 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Ali Özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

Bahri Yazır 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akytırt 
İsmet înönü 

MARAŞ 
Flasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Ofruz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Elalit Fikret Aka 

ORDU 
Ferda Güley 

TRABZON 
Fikreni Dikmen 
Selâhattin Cüven 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Erogan 

VAN 
fhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa FOpir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Liamiz K.'irakaşoğlu 

Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAMSUN 
Nurettin Oritoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşini Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Bekir Şeyhoglu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
[brahim Bulanalp 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yüce bilgin 
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[Çekinserler] 
SAMSUN 

Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

âli Bozdoğahoglu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal ' 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bolükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Sıtkı Ilatipoğ-
lu 
ibrahim im İrza 1ı oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün , 
AbdüıoaK Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVÎN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Sü'«rü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BÎLEÇÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tnftnıl 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
lbharim öktem "'*" 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet. Sezgin 

ÇANKIRI 
Rajırai İnceler 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Atıf Snhofflıı 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldogan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (î. Ü.) 

ELAZİĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoglu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinnfrlıı 

GAZİANTEP 
Muzaffer Carıbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GUMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
\Wmpddin Küçüker 
Nureddin Özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip inal (B.) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Vahya Demıancı 
Celâl Küıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 

Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demi ray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Ober 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tllıami Sancar 
ismail Hakkı Tekanel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
2eki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kavuran 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
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Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avrü Doğan 
ismail Hakkı Yılarılı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Al tuğ 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
İrfan Baran (B.) 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 

M. Meclisi B : 113 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
N us ret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu. 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 

23.5.1965 O :1 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz A'kçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğhı 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Cemdi Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ura'l 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Ta/htakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (İ. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestiîci 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 

Yekûn 13 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yok.) 
450 

45 
35 
10 
0 

392 
13 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 

ANKARA 
Muhlis Ete 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 

BURSA 
Hikmet Akalm 

ADANA 
Mehmet Geçiöğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

[Kabul edenler] 
İÇEL 

Sadık Kutlay 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

[Reddedenler] 
KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 
KONYA 

Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 

Vefa Tanır 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 

[Oya katılmıyanlar] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur BâM 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 

Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ORDU 
Refet Aksoy 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (î.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Eı ko
van 
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ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (î.) 
Etnin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (I.Ü.) 
Jlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat öznrda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

M. Meclisi B:113 
i BOLÜ 

Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavnzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezsrin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

j Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necini ökten 

I thsan Tombuş 
DENİZLİ 

Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf ŞnhoSlu 

DİYARBAKIR 
Vdnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
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I Hilmi Güldoğan 

Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
I Nurettin Ardıçoğlu 

Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kerual Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldınm 

I ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
ErtuÖrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat (1.) 
Ali İhsan Güğüş 
Hüseyin tneioğlu (1.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Necmeddin Küçüker (I.) 

Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip tnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
thsan önal 

İSPARTA , 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya A İtin oğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Şnhabottin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
ismail nakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 



Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gür san (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (T.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş. 
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KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâl dan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONTA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
İrfan Baran (B.) 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfafcih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpalar (1.) 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
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Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (t.) 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Şadı PeMivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fııad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (İ.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımurdereli 
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TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanb 
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Sabri Kılıç 
Celâl Öncel (i.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

23 . 5 . 1965 O 
Muslih Görentaşj (i. İ 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (İ.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmşt Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgir. 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Mrzııram 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

1 
1 
ı 
1 
1 
2 
1 

Man isa 
Muş 

Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
i 
1 
2 

13 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

ANKARA 
Muhlis Ete 

ARTVİN 
Şahit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(i.) 
Melih Kemal Ktiçükte-
pepmar 

Oye sayı* 450 
Oy verenler 48 

Kabul edenler 35 
Reddedenler 13 

Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar : 3QQ 
Açık üyelikler 13 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Şerafettin Konuray 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmeiı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 

[Reddedenler] 
KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 
KONYA 

Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

[Oya kattlmıy anlar] 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
M-s'hmet özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ORDU 
Refet Aksoy 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

SİVAS 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SİVAS I 9 A V J%9& 

Adil AJltay 
İbrahim Göker 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özearı 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
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Nevzat Şener 
ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erkovan 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (î.) 
Emin PaJksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Nazmi Kerimoğltı 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğra 
Cihat Turgut 
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BİLECİK 

Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Hal it Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Balıtacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik (İ.) 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLÎ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
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ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (İ.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai İskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
öırner Faruk Sanaç. 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursun oğlu 
Gıyasettdn Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolafc 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (İ.) 
Yahya Derımancı 
Celâl Küıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğhı 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(B§k. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tabir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dornıan 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
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Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar ' < 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiy ansan 
Reşit Ülker 
Saibri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Balkşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gür san (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhailim Araş 
Turhan Feyzioğlu 

Mehmet GÖker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler x 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuik Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy, 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Günegtan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait. Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nuananoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alacan 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas -Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevat Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahraımlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu > 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Alî Şakir Ağanoğlu 

I Selâhattin Güven 
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Nazmi Ökten 
Ahmet Şener ' 
Kamaran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 

Ataîay Akan 
Kemal Badılh 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Kapanandı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel (t.) 

UŞAK 
Ali Rıza Atobryıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtiakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Gö'rentaş (İ. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Puat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüöglu 
Mehmet Ali Pestile} 
Yusuf Ziya Yücebilgiıı 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
İzmir 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Kocaeli 
Manisa 
Muş. 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
113. BİRLEŞİM 

23 . 5 . 1965 Pazar 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARİ 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Ankara Üniversitesil965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/828) (S. Sayısı : 957) 

X 2. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (1/829) (S. Sayısı : 958) 

X 3. —• İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/830) (S. Sayısı : 959) 

X 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı (1/831) (S. Sayısı : 
960) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

X 1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena. 
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/832, Cumhuriyet 
Senatosu 1/530) (Millet Meclici S. Sayısı : 961, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/833, Cumhuriyet Senatosu 
1/528) (Millet Meclisi S. Sayısı : 962, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 595) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/834, 
Cumhuriyet Senatosu 1/534) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 963, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
596) [Dağıtma tarihi : 15 .5 1965] 

X 5 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe. Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/836, 
Cumhuriyet Senatosu 1/536) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 965, Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 598) [Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 6. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karina Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu1 ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/837, Cumhuriyet Senato
su 1/537) (Millet Meclisi S. Sayısı : 966, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 599) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

(Devamı arkada) 



X 7. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1965 yılı Bütee- kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/838, Cumhuriyet Sena
tosu 1/538) (Millet Meclisi S. Sayısı : 969, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 600) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

2 — 
X 8. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/839, Cumhuriyet Senatosu 
1/539), (Millet Meclisi S. Sayısı : 967, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 601) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 
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Dönem : 1 İSfr<\ 
Toplat! : 4 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : t f O Z 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/833; 

Cumhuriyet Senatosu 1/528) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 595) 

Cumhuriyeti Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4993 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

lllgi : 20 . 4 . 1965 ıgüıı ve l/83i3 - 38 sayılı yazımıza karş/iîkkıtı.r : 
Cumhuriyet Senatosu Genle! Kımıikıınun 9 . 5 . 19ı6'5 tarihli 80 nci Birleşiminde aynen kabini 

olunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yuh Bütçeli ilişik olarak sıiinuilımuışıtur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı , 
Not : Enver Aka 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Bet 
Çekinser 

: (98) 
92 
1 
5 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M 

Karma Bütçe Komisyonu 14 . 5 . 1965 
Esas No. : 1/833, G. S. : 1/528 
Karar No. : 99 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1965 tarihli 80 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe ikanunu tasarısı» ve Karıma Bütçe Komis
yonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karmıa Bütçe Komisyonu Başkanı 
- Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 



M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : öö \ Toplantı : 4 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporunadair Cumhuriyet Senatosu ve Kar-
ma Bütçe Komisyon başkanlıkları teskereleri (Millet Meclisi 1/832; 

Cumhuriyet Senatosu 1/530) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 594) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 4998 

Karma Bütçe Komisyona Başkanlığına 

ilgi : 21 . 4 . 1965 gün ve 1/832-39 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1965 tarihli 80 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not: 

Açık oy neticesi : (101) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

: 94 
: 2 
i 5 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.M.U 
Karma Bütçe Komisyonu 14 . 5 . 1965 

Esas No.: 1/832, C. S: 1/530 
Karar No.: 98 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1965 tarihli 80 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 




