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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Bütçesi açık oya sunuldu ve ka
bul olundu. 

Kooperatifler Kanunu tasarısının, havale 
edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak su
retiyle teşkil olunacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önerge okundu, kabul edil
di. 

1968 Kalkınma istikrazı hakkında kanun ta
sarısı görüşüldü ve tasarının kanunlaşması ka
bul olundu. 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak 

Çalışma Bakanlığı, 

Sanayi Bakanlığı, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçeleri görü

şüldü ve kabul olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi görüşüldü 
ve 33 ncü Birleşimde açık oya sunulacağı bil
dirildi. 

5 Şubat 1969 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime aynı gün, saat 
02,40 ta son verildi. 

Başkan 
BaşkanveMli 
Lûtfi Tokoğlu 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

* • * . 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

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

BAŞKAN — Otuzüçüncü Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/580; Cumhuriyet Se
natosu 1/946) (S. Sayısı : 1175) (1) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanun tasarısı açık oylaması yapıl
mamış idi. Açık oylarınıza arz edilecektir, kü
reler dolaştırılacaktır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mecli-

1) 1175 S. Sayılı basmayazı 4.2. 1969 ta
rihli 32 ııci birleşim tutanağı sonundadır. 

si 1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sa
yısı :1162 ve 1162 ye ek) (2) 

2) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı basmayazı 
28 . 1 . 1969 tarihli 28 nci birleşim tutanağı so
nundadır. 

652 
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§) TURİZM YE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın 1969 yılı Bütçesi üzerinde görüşmelere baş
lıyoruz. 

Grupları adına Sayın Lütfi Bilgen 0. .H. P. 
Grupu adına, Sayın Karakapıcı G. P. Grupu 
adına, Sayın özgür Millî Birlik Grupu adına, 
Sayın Karaosmanoğlu A. P. Grupu adına. 

Şahıslan adına : Sayın Akça, Hazer, Cebe, 
Melen, Pırıltı, Halıcı, Küçük, Hazerdağlı, Di-
keçligil söz almışlardır. 

Sayın Bilgen C. H. P. Grupu adına buyu
run. 

C. H. P. GRUPU ADINA LÜTFİ BİLGEN 
(içel) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının saygı değer 
mensupları; C. H. P. Grupu adına Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının 1969 yılı Bütçesi üze
rinde görüşlerimizi arz etmeden önce hepinize 
saygılar sunarım. 

Bu bütçenin plân hedefleriyle uygunluk 
derecesini araştırarak memlekete getireceği 
faydalan veya zararlan tebarüz ettirebilmek 
için her şeyden önce ikinci Beş Yıllık Plâna 
bir göz atalım. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nına göre Turizm teşkilâtının temel ilkeleri 
şunlardır : 

a) Özellikle dış turizm gelirleri, yaban
cı turist sayısı ve ortalama tüketimleri artın-
larak yükseltilecek ve iç turizm hareketleri 
geliştirilecektir. 

b) Turizm yatınmlan, turistik potansiyeli 
yüksek bölgeler içindeki belli yörelerde yoğun-
laştınlacak, kütle turizmine uygun konaklama 
ve ulaşım imkânları sağlanacak, bu yatınm-
lar kredi yoluyla malî ve hukukî tedbirlerle 
desteklenerek fizikî plâna göre yapılmalan 
gerçekleştirilecektir. 

c) Sektördeki fiyat politikası Uluslararası 
rekabet şartlanna göre düzenlenecektir. 

d) Turizm sektöründeki yatıran politika
sında altyapı tesisleri ve buna yardımcı imkân
lar, örnek tesisler kamu sektörünoe ele alına
cak, diğer turistik yatıranlar özel sektörce ya
pılacaktır. 

e) Turist sayısı; ikinci Beş Yıllık Plân he
deflerinde, iç turist sayısı yılda % 10 artışla 
1972 yılında iki milyon iç turizm hareketi ya

nında 363 bin Türk vatandaşı dış memleketle
re turist olarak gidecektir. Buna mukabil ya
bancı turistlerin gelişinde yılda % 25 artışla 
1972 yılında 1 435 000 turist gelecektir» deni
yor. Bu tahminlere göre giden ve gelen farkı 
bizim lehimize bir milyondan biraz fazla ola
cak ve 70 milyon dolar döviz bırakacaktır. Dış 
turizm geliri hesaplanırken 1968 - 1970 yılla-
nnda her yabancı için ortalama dokuz, 1971 
ve 1972 arasında ise 10 gün kalacağı hesapla
narak günde sekiz ile dokuz dolar bırakacağı 
nazariyesine göre 70 milyon dolar kâr hesabı 
yapılmıştır denmektedir. Bir defa burada iç 
turizm artışında % 10 artış esasına dayanılır
ken, dış turistlerin yıllık artış nisbetihin % 25 
kabul edilmesinin dayandığını plânda ve Hü
kümet gerekçesinde bulamadık. Eğer bu bir ar
zuyu ifade ediyorsa diyeceğimiz yok. Şayet ar
tış nisbeti son yıllarda yurdumuza hücum hızı 
yıldan yıla artan hipilere göre yapılmıyorsa 
% 25 artış hesabının esbabı mucibesini öğren
mekte fayda vardır. Var sayımla yapılan bu 
turist akınını karşılamak için yapılacak yatı
ranlar ise; tesis yatınmlan, lokanta yatınm
lan, eğlence yerleri yatınmlan, tıbbî turizm 
yatınmlan tarihî ve arkeolojik değerler yatı
nmlan olarak sınıflandınlmış. 1968 - 1972 se
nelerinde ise 300 - 700 milyon lira arasında 
yatırım yapılaca,ğı tahmin edilmektedir. Kana
atimizce turistin artma hızı nasıl bir arzunun 
ifadesinden ileri gitmiyorsa, dayanağı muhay
yile olan turizm yatınmlannın gerçekleşme 
durumunun da bir umuttan ibaret kalmasını 
Allahtan dilemekten başka bir diyeceğimiz 
yoktur. 

Bizim görüşümüze göre bu şartlar altında 
turizme büvük ölçüde kaynak aktarma yoluy
la turist celbi ve getirecekleri mutasavver dö
vize bel bağlıyarak anakalkmma finansmanını 
sağlamayı güvenmek tehlikeli bir ekonomik 
tutum olsa gerektir. Zira dış turist hareketleri 
öylesine oynak ve kıvraktır ki, kendi memle
ketimizin dışında cereyan eden siyasî hareket
lerin ve siyasî trafik kazalannın bile bize ne 
kadar zaran olduğunu yakın tarihimizde gör
dük. Dünyanın her tarafında da misaller gö
rülmektedir. 

Buna binaen biz turizm yatınmlannın özel 
sektöre bırakılmasını ve ancak ona destek ola
cak altyapı yatınmlannın devlet eliyle yapıl-

— 653 — 
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masını, finansmanı için de turizm gelirlerine 
değil devlet kaynaklarına güvenilmesini ve ona 
göre hesaplar yapılmasını Türk ekonomisi ba
kımından daha uygun görmekteyiz. Bu enfras-
türüktür yatırımlarla seçilişinde de sadece 
turizme yapacağı hizmet değil o bölgede 
normal hayatın ihtiyaçları nazarı itibara alın
malı, her hangi bir sebeple umulan turizm ar
tışı olmazsa veya normal seyrederken her han
gi bir sebepten aksaklık olursa inşa ettiğimiz 
altyapı yatırımları heder edilmiş emekler ola
rak devlet ve millete yeni bir yük halinde kal
mamalıdır. 

Yukarda zikrettiğimiz turizm nevilerinden 
en sağlamının ve istikrarlı olanlarının tıbbî tu
rizm yatırımları ile tarihî ve arkeolojik değer
ler yatırımları olduğunu söyliyebiliriz. Bun
lardan tıbbi turizm tesisleri bütün insanların 
iyi ve kötü zamanlarında, milletlerin harb ve
ya sulh zamanlarında gerekli bir halk ihtiyacı
dır. Harcıâlem bir Allah vergisi olan madenî 
kaplıcalar, suali çamurlar, şifalı kumlar ve 
denişler memleketimizde bol ve tatminkâr bir 
şekilde var olduğuna göre yatırımları daha zi
yade bu yönlere tevcih etmekte isabet olduğu 
gilbi tarihin derinliklerinden kalma çeşitli me
deniyetlerin izlerini taşıyan arkeolojik ve ta
rihî eserlerin bulunduğu yerlere ulaşmak için 
yapılacak yol, su, elektrik, telefon gibi altya
pı tesislerini kurarken de o civarda bulunan 
köy ve kasabaların normal hayatları için dahi 
lâzım olacak ve onların mutlaka işine yanya-
cak şekilde seçilmesi ve Turizm Bakanlığının 
Orman Genel Müdürlüğü ve YSE ile daha ya
kın ve ciddî bir koordinasyon kurarak mezkûr 
altyapı yatırımlarında bir süratlenme olabile
ceği gibi, seçilişinde de fayda mülâhazası yö
nünden isabet olacağına kaani bulunmaktayım. 

özel sektöre açılan turizm kredilerinde öl
çünün ne olduğunu maalesef bilememekteyiz. 
Hakikaten turizmden anlıyan, memleketin iç 
ve dış turizmine hizmet edecek plânda bunu 
öngören dövizi mutlaka sağlryacak tesisler ye
rine birtakım insanların kayırılması için tu
rizmle hiçbir alâkası olmıyan kimselere veri
len paraların projelerde gösterilen kalitenin 
çbk sağısında sözde turistik tesislerle idarei 
maslahat ederek artan, daha doğrusu artırdık
ları kısımların da turizm yatırımları yekûnu

na dâhil-edilip edilmiyeceği ve beytülmale uza
nan bu ellerin kırılıp kırılmıyacağmı da bilmek 
isteriz. 

Ve yine bilmek isteriz ki, isabetsiz açılan kre
di ile yapılan isabetsiz yatırımlar turizme ne 
dereceye kadar hizmet ederek h-esabedilen tu
rizm geliri artacaktır. Yukarda belirttiğimiz 
gibi turizm gelirleri sadece kendi bünyemizde
ki bilgisiz ve realist olmıyan partizanca dağı
tılan kredilerin isabetsiz yatırımlarından de
ğil, turist beklediğimiz yabancı memleketle
rin siyasi ve ekonomik durumlarının bozul
ması ile de azalır, hattâ azalmanın esas sebebi 
bu olur. Nitekim bütçede buna temas edile
rek son yıllarda turist kaynağı büyük memle
ketlerin paralarında vukubulan krkiler dola-
yısiyle sadece bize gelenlerin sayısında değil, 
bütün dünya turizminde bir yavaşlama olduğu. 
belirtilmiştir, işte biz de bu gibi tehlikeleri gö
ze alarak turizm yatırımlarının finansman he
sabında turizm gelirlerine bel bağlarken çok 
dikkatli olmamız gerektiğini kabul etmek iste
riz. Tarihî eserlerin tamir edilerek turizme 
arz edilmesi için seçme yaparken Anadolu'da 
"•"ece Türk tarihinden önceki medeniyetle

rin tanıtılma çabası değil kendi mefahirimiz 
xan kıymetli eserlerimizin de kaybolmaktan 
burtanilması ve turizm hizmetine arz edilme-
v. için hiç olmazsa aynı ölçüde gayret sarf edil-
nesini temenni ederim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile ilgili olarak 
BT nin durumuna gelince; birkaç ay önce 

r-7.amu İktisadi Teşebbüsleri Yüce Senatoda gö-
bülürken A. P. sözcüleri ve Hükümeti bu özerk 

miessese hakkındaki niyetlerini açıklamış ol-
v.ıüai'. Bütün Kamu İktisadi Teşebbüsleri mü

zakere edilirken bu müesseseler hakkında ya
pılan bütün tenkid ve hücumları ister iktidar
dan, ister muhalefetten gelsin, ilgili Bakanlar 
anla, başla müdafaa ettiler. Hattâ bazan ken

dileri yetişemedikleri yerlerde ilgili kuruluşla
rın memur olan üst kademe sözcülerini de Se
nato kürsüsüne çıkararak müdafaa fırsatı ver-

br. Elbette Senato İçtüzük hükümlerine gö-
c bu normaldi, hattâ o kadar normaldi ki de

mokratik Batı memleketlerinin hepsinin parlâ-
lentolarmdaki kamu teşebbüslerinin müzake-
:sinde de ilgili kuruluşların genel müdür veya 

sair yetkililerinin kürsüden kuruluşlarını mü
dafaa ettikleri hem içtüzük hükümlerinden 
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maddeler okuyarak, hem de misallerle teamülün 
böyle olduğunu ispat ederek kamu oyuna duru
munu aç-ılıyan sayın üyelerin sözleri tutanak
lara geçmişti. Bütün bu sarahata rağmen TRT 
özerk kuruluşuna sıra geldiğinde evvelce her 
hücuma göğüs geren, yetişemediği yerde me
mur yardımcılarını da Senato Kürsüsüne çıka
rarak müdafaa fırsatı veren A. P. Hükümeti de 
mevcut Bakanları ile beraber muhacim safına 
geçmişlerdi. Ortada hücum edilen bir özerk te
şebbüs var, onu müdafaa gücünde ve Senato iç
tüzük hükümlerine göre haklı mevkide olan bir 
Genel Müdürü var ve Bakanın hemen yanında 
Senatoda oturuyor. Fakat bağlı müenseselerin 
hepsini savunan veya savunma fırsatı veren 
Hükümet bu özerk müesseseyi savunmadığı gi
bi başındaki yetkiliye savunma imkânını da 
vermiyor. Üstelik Hükümet de TRT'ye veryan
sın ediyordu. 

işte böyle haksız hücum karşısında bu özerk 
kurulusu müdafaa görevi her türlü özerklik 
ve bağımsızlık savaşında olduğu gibi yine C. H. 
P. ne düşüyor ve bu özerklik savaşı Senatoda bü
tün parti mensupları ve kamu oyu önünde ya
pılıyordu. Müdafaa şahısların değil, özerkli. 
ğindi, Bütün Kamu iktisadi Teşebbüslerinin büt
çeleri Karma Komisyonu tarafından tetkik edi
lerek kabul edilmiş, ancak TRT bütçesi redde
dilmişti. Karma Komisyonda, bütün partiler 
temsil ediliyordu ve hepsi bütün kamu teşeb
büslerinin bütçelerini kabul ediyordu. Ama TRT, 
bütçesine gelince iki partinin azaları birleşe
rek diğer partilerin muhalefet şerhlerine rağ
men bütçeyi reddetmişlerdi. Senato da bu ret 
işlemini tasdik ederse TRT mefluç duruma ge
tirilecekti, râm olacaktı. Nitekim Senatoda 
ekseriyeti elinde tutan A. P., TRT'nin özerkli
ğine halel verecek şekilde oy kullanarak bu 
özerk kuruluş hakkındaki niyetlerini belirtmiş
ti. Ama TRT'nin yöneticileri... 

A.-NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bu Baş
bakanlığa ait... 

O. H. P. GRUPU ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(Devamla) — Bâzı boyun eğmeli ve özerkliğin 
icabını yerine getirmekte devam ediyor ve di
reniyorlar. Ama daha ne kadar direnecekler bil
miyoruz. TRT bütçesini reddederek onu râm 
etmek istiyen her Karma Komisyonun iki parti
ye mensup üyeleri kimlerdi veya hangi partiye 

mensühdular. Şahısları değil partilerin görüş
lerini eleştirdiğimiz için bu cayın üyelerin isim
lerini değil, partilerin isimlerin açıklıyacağız. 
Bu iki parti, A. P. ve Türkiye İşçi Partisidir. 
Ne garip tecellidir ki özerk bir müesseseyi çö
kertip yeni bir vatan cephesi özlemini çeken 
A. P. bu hedefine ulaşabilmek için kendi zıt 
yönünde olduğunu daima iddia ettiği İşçi Par
tisi ile birleşebilmişti. İşçi Partisinin TRT hak
kındaki tasavvurları benzeri memleketlerin,.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, bu konuşmaların bütçe ile ilgisi 
yok.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, bir 
dakika Sayın Bilgen, görüşlerinde bir aykırı
lık var ise, isabetli değil ise bir... 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bu Başbakanlığa bağlıdır, yanlış ol
ması lâzım.. 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın da TRT ile ilgili hükümleri vardır, bu se
beple ilgili hükümler mevcuttur, TRT'yi meyda
na getiren kanun gerek şevki itibariyle, gerek 
malî denetimi itibariyle Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına bağlı olması sebebiyle bir ilişki kur
mak mümkündür. Ama bu ilişkinin hudutlarını 
tâyin şüphesiz ki bize ait değildir. Bu yönden 
Bakan ilişkinin bu kadar şâmil olmıyacağı yo
lunda elbetteki gerekli cevabı verecektir, bu 
sebeple Başkanın vazifesi takdir hakla sayın 
hatiplere aidolmak üzere konuşmayı temin et
mektir, Sayın Bilgen buyurun... 

C. H. P. GRUPU ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(Davamla) — Bitirmek üzereyim zaten. 

İşçi Partisinin TRT, hakkındaki tasavvur
ları ise benzeri memleketlerin resmî radyoları
nın halinden, belli. Bir özerklik kurma savacı 
olsaydı, bu birleşmeyi pek kınamazdık ama bir 
TP«T, özerkliğini zincirlemek için A. P. nin T. 
1 P. ile bile birleşebildiğinin en canlı misalidir, 
bu. Ayinesi istir kişinin lâfa bakılmaz,. A. P. 
nin bu, özerkliğe karşı savaşında dize getirilen 
TRT. değil kendi yaptıkları İkinci Beş Yıllık 
Plân ve memleket menfaatleridir. Zira TRT'yi 
dize getiremeyince ikinci Beş Yıllık Plânda bu 
kuruluşun inkişafı için plânda mevcut 1969 yı
lında harcanmak üzere öngörülen yatırım, Hü
kümetin getirdiği şu bütçeden kaldırılarak ip
tal edilmiştir, işte ilişkisi burada.. Devlet benim 
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zihniyetinin A. P. deki görüşünü millet biziz 
zihniyetidir, ama olan yine millete olmakta
dır. 

Beğenilmiyen gazetenin kapatılmasının fark
sız bir şekli bunda görülmektedir. TRT'nin 
inkişafından alıkonulması dolayısiyle memleket 
için hayırlı olmuştur diyemeyiz. 

Radyodan biz de şikâyet edebiliriz, elbette 
biz sözlerimizde radyonun özerkliğini hassasi
yetle müdafaa ve muhafaza için sarf ettiği gay
retlerin ne kadar takdire şayan gayretler ol
duğunu ve bunun herkese yararlı ve faydalı 
olduğunu, Türk toplumunda yaşıyan herkes için 
teminat olduğundan bahsettiğimiz zaman işte 
bundan, yani günün birinde özerkliğini kaybe
decek duruma düşerse, yani siyasi bir tasalluta 
mâruz kalırsa, kısaca bir siyasi iktidarın veya 
partinin veya grupun eline düşerse bugün etti
ğiniz şikâyetin çok daha fazlasını şikâyet etme 
durumuna geçeceğimizi düşünerek ve korkarak 
özerkliğin bizatihi müdafaasını yapmak isti
yoruz. Kanaatimizi savunuyoruz. Şayet özerk 
olmasa her gün şikâyet edeceğimiz ve bu şikâ
yetin artırılacağı bir hale gelecektir. Neden 
Devletin parası ile kurulmuş bir kurumu, kamu 
hizmeti gören bir kurumu haberleşme hizmeti 
yapan bir teşekkülü niçin bir siyasi partinin 
elinde şunun veya bunun arzusuna râm olmuş 
görmek istiyelim ve mütemadiyen ondan şikâ
yet edelim, işte onun içindir ki biz özerkliği mü
dafaa ediyoruz. Bu müdafaa yalnız TRT'nin de-
ğ!l bütün özerk kuruluşların savunulmasıdır. 

Bu haliyle dâhi bütçenin Turizm ve Tanıt-
?:ıa Bakanlığına ve memlekete hayırlı olması di
leği ile Yüce Senatoya saygılar sunarım. .Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkanım, bir noktada anlaşmamız lâzım. Bir 
bütçe ayrı ayrı iki Bakanlıkta görüşülebilir mi? 
Komisyonda gayet açık olarak ifade edildi ve 
TRT tamamen Başbakanlık bünyesi içerisinde 
mütalâa edildi ve o şekilde konuşuldu ve rapor
lar o şekilde hazırlandı. Şimdi turizm bütçesi
nin müzakeresinde TRT mevzuu tekrar ortaya 
çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü haklı
dır, TRT, daha ziyade Hükümetin umumi poli
tikası içerisinde mütalâa edilmesi gerekli ve 
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t Başbakanlık bütçesinde tartışma konusu edil
mesi iktiza eden bir bütçe görüşmesi olması doğ
rudur. Sayın sözcünün bu ikazları yerindedir, 
sözcülerden mümkün mertebe bu hudut içeri
sinde müzakereleri devam ettirmelerini rica 
edeceğim. Başkanlığın C. H. P. Grupu sözcüsü
nün bunu taşan şekildeki beyanatına sadece 
umumi hatları itibariyle yapılan konuşmaları 
sadet dışına çıkmamak ve temiz bir dille ifade 
edildiği müddetçe konuşmalara müdahale etme
me prensibinin bir icabı idi. 

Buyurun Sayın Karakapıcı... 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 

bu izahatınız yanlıştır.. Başbakanlığa bağlı ol
makla beraber TRT ve Basın Yayın Umum Mü
dürlüğünün bu Bakanlıkta ilgisi vardır. 

BAŞKAN — Basın Yayın Umum Müdürlüğü 
yok Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Kuruluşu iti
bariyle Tanıtma ve Turizm Bakanlığı... 

BAŞKAN — Sayın Hazer, gerek sizin bu 
mülâhazanız, gerek sayın komisyon sözcüsünün 
mülâhasası gerçekten meselenin henüz bizde 
berraklığa ulaşmadığı sebebiyledir ki, Başkan
lık C. H. P. Grupunun sözünü bu yönden kes-
memiştir. Fakat komisyon sözcüsünün de elbet-
teki burada bir nebze hakkı vardır, iki taraf 
da haklı olduğu için bir münasip mutabakat 
içinde mesele görüşülebilir. Ve bir tartışma ko
nusu etmeye değmez. 

Buyurun Sayın Karakapıcı. 
G. P. GRUPU ADINA i. ETHEM KARAKA

PICI (Urfa) — Muhterem Başkan, değerli ar
kadaşlarını,; Türk ekonomisi ve kalkınma hızı 
üzerinde turizmin yeri hiçbir düşünceye ve yo
ruma yer vermiyecek kadar sarih ve o derece
de de önemlidir. Kalkınan memleketler ihracat 
ve ithalât dengesini ve içte sanayiin gelişmesi 
yolunda girişilen hareketlerin kaynağını ve dö
viz tasarrufunu turizm dalından sağlamışlar
dır. 

Turizm potansiyeli çok yüksek memleketi
mizin turizm dalından sağladığı dövizi çok iyi 
değerledirmiş olmamız lâzımdır. Malûmdur 
ki birçok Akdeniz memleketleri ve diğer coğ
rafi ve fiziki şartları müsait memleketler bu 
turizm sanayiini iyi değerlendirmek suretiyle 
kalkınmalarını rahatça sağlamışlardır. 

Dış ödeme dengesinin sağlnmasında turizm 
| kaynaklan büyük ve önemli bir yer tutmakta-
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dır. Böylece turizm, ekonominin ayrılmaz bir 
parçası olmuş ve ekonomiye büyük etkeni elan 
bir faktör haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 1969 yılı Bütçe rapo
runa göre; 

1. ikinci Beş Yıllık Plânda A. P. iktidarı
nın turizme verdiği öncelik bu rapora göre ki
fayetli görmemekteyiz. 

2. Turizmde özel sektör ve Devlet yatı
rımlarının bu sahada dengeli işlemesi önemli
dir. Ağırlık özel sektörde olmak suretiyle Dev
let sektörü birbirini tamamlamalıdır. Â. P. İk
tidarının bunda kesin görüşünü henüz katiyet

le bilmemekteyiz ve belli olmamaktadır. 
3. Bakanlığın turizm sanayiine verdiği 

kıymet ölçüsü bunun plândaki akislerine bak
tığımızda bu kıymetli sektörün lâyiki ile de
ğerlendirilemediğini de görmekteyiz. Konulan 
tahsisatlar herhalde kifayetsiz olmuştur. 

Diğer taraftan, bahusus turizm sahasında 
dâvasına inanmış, bunu kendine iş edinmiş bil
gi ve ihtisas sahibi kimselere ihtiyacolduğu da 
gayet açık bir hakikattir. Turizm Bakanlığının 
yaptığı ise bir gösteriş havası içinde çevreye 
sükse yapmak kabilinden bir davranış halin
de görmekteyiz, işe adam değil, adama iş bul-
mv, hengâmesi içinde bu yüzden tatbikatlar 
esaslı bir semere vermemiştir ve veremez de. 

Meselâ, dış memleketlerdeki temsilciliklere 
yapılar, tâyinlerde iktidarın hassasiyet gös
terdiği söylenemez. Bu yerlere - tâyinler kanun 
hükümlerine göre yapılması mecburiyeti var
ken - geçici görev usulü ve tertibi ile çevrede
kiler?. kayırmak, sakat bir yol olduğu kanaati-
ri belirtmekte fayda görürüz. 

Kaldı ki böylece ehliyetsiz, temsil kabili
yeti olmıyan kimselerin dış ülkelerdeki dav
ranış ve tutumları turizme zarar vermiştir. 
Hiçbir iktidarın bu yolu tercih etmesi ve buna 
özenmesi tavsiye olunamaz. 

5. — Bütçeye konulan paranın, bilhassa 
turizm kredilerinin usulüne uygun israf edil
meden tedbirli kullanılması da mühim konu
lardan biridir. Bakanlığın insaf ölçülerine 
ne kadar ve ne ölçüde riayet ettiği ise lüzum
suz yayın ve dergilerden beli olmaktadır. Bu 
seneM Bütçe Komisyonda görüşülürken söz
cülerin çoğu Bakanlığın bu tutumu ile turiz
min bizde henüz satıhta kaldığını, ileri sür

müşlerdir. Her türlü imkânlar ortada olduğu 
halde bugün elle tutulur bir iş görüldüğü tu
rizm sahasında bâzı konuların artık istik
rara kavuştuğunu elbette söyliyemeyiz. 

Sayın senatörler, turizm yatırımları, kre
di tevzi durumu, özel teşebbüs yatırımlarının 
verimliliği, yan teşekküllerle koordinasyon, 
vilâyet ve mahallî teşkilâtların randıman ve 
seviyesi üzerinde uzun boylu mütalâa serd et-
miyeceğiz. Bol kredi, uzun vâde, az faiz esası 
lâyıkryüe işliyor mu? Özel teşebbüs bu sahaya 
ürkmeden girebiliyor mu? Diğer teşkilât ve 
kurumlarla koordinasyon derecesi ne seviye
dedir Bunların bilinmesinde fayda vardır. 
Kanaatimizce çok önemli olan bu hususlar Ba
kanlığın elinde henüz lâyık oldukları yerle
rini bulamamışlardır. 

Sayın senatörler, memlekete gelen turist 
sayısı ve her turistin memlekete bıraktığı 
döviz hesaplarının sarahaten bilinmesi ve di
ğer senelerle mukayese edilerek ilerdeki yıl
lara ışık tutacak neticeler çıkarılması da 
mühim bir konudur. 1967 yılı, yani Birinci Beş 
Yıllık Plân hedefinin son yılı bu yönden par
lak olmamıştır. İkinci Beş YıJllık Plân devre
sindeki tatbikatı bizzat Bakanın kendisinden 
dinlemeyi daha faydalı mütalâa ediyoruz. Bil
diğimiz bir husus varsa turist dövizi kuru üze
rinde Maliye Bakanlığı ile henüz bir anlaşma
ya varılamamış olmasıdır. 

Burada bir hususu belirtmekte fayda var
dır, İkinci Beş Yıllık Plân hedefinde yatırımla
ra ayrılan para miktarı, iki milyar altıyüz mil
yon liradır. Diğer sektörlerin yatıranları ise 
bir milyarın üstünde olacağı hesaplanmakta
dır. Bu, cidden iyi bir şeydir. Ve bu yol
da Turizm Bakanlığına İkinci Beş Yıllık Plân 
içindeki çalışmalarında başarılar dileriz. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa dışarda aley
himize menfi çalışmalar olduğu da açık bir ha
kikattir. Basınımızda çıkan bâzı haberleri istis
mar eden kontr acentaların bu gibi oyunlarına 
yurt dışına seyahat eden arkadaşlarımız şahid-
olmuşlardır. Bu menfi propagandanın bertaraf 
edilmesinde Bakanlığın çok dikkatli, titiz ve 
süratli hareket etmesini tavsiye ederiz. Dış ül
kelerdeki bir sefarethanemizde ve o ülkede çı
kan aleyhimizdeki gazete neşriyatları şöyle 
anlatılmaktadır : «Türkiye'de bahusus İstan
bul'da çocuk felci hastalığı yaygındır, şehrin 
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her tarafı pis ve kirlidir, sabanın erken saat
lerinden geç vakitlere kadar müziç gürültü de
vam eder, polis daima peşinizdedir. Böyle mem
lekete zinhar gitmeyiniz. 

Bu konularda bâzı haldi taraflar olmakla 
beraber, bunu müspet hale çevrilmesi yolunda 
hem içerde, hem de dışarda harekete geçilmesi 
faydadan hâli değildir. Bu arada son zamanlar
da İstanbul'un Sultanahmet semtindeki oteller
de cereyan eden uyuşturucu madde olayları da 
menfi propaganda için mesnedolma niteliğinde
dir. Bu da gösteriyor ki turizmde propaganda ve 
tanıtma yalnız resim, dergi ve afişlerle olmu
yor. Ciddî köklü ve enıin tedbirler allmak yo
lunda çok enerjik hareket edilmesi gerekmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin fevkalâde 
müsait şartları, coğrafyası, tarihî zenginliği, ta
biat güzelliği, iyi karakterli insanları, vasıflı ve 
bol gıda maddeleri ve meyvası, güneş ve ultravi-
yolesi ile elbette turizm sahasında gelişmemize 
yardım edecektir. Bizim istediğimiz bu gelişme 
köklü ve hızlı olması yolundadır. Ama iktidarın 
turizm anlayışı ve davranışı halen bu Bakanlığın 
başındaki muhterem Bakanın tutumu bu isteği
mizi tahakkuk ettirecek nitelikte görülmemek
tedir. Bu iktidara mensup sayın kişiler ve bu 
işin kompetanları da samimî olarak bizim bu 
hükmümüze katılmaktadırlar. 

Turizmde karayolları trafiği de mühim bir 
konudur. Henüz büyük şehirlerimizde bu mese
leyi halletmiş değiliz. Ama esasen Türkiye'de 
plânlama devresine girmiş olmamıza rağmen ba
kanlıklar ve kuruluşlar arasında bir koordinas
yon kurmak imkân ve kudretinden mahrum gö
rünüyoruz. Bu konuda söyliyeceklerimiz bunlar
dan ibarettir. Kastimiz hiç kimse ille değil, bilâ
kis işbaşmdakilerin muvaffakiyetine çalışmak
tır. 

Muhterem senatörler, TRT konusundaki gö
rüşlerimizi sarahaten hulâsa etmek isteriz; bu 
kuruluşun geçirdiği safhaları, bugüne gelişi ve 
halihazır durumu hakkında özetle şöyle diyebi
liriz. TRT nin hususi önemine binaen özerklik 
kazanmış ve bu mânada tarafsız bir kuruluş 
haline gelmiş olması ve bunun böyle devam et
mesi faydalarını düşünerek diyoruz ki; her ne 
olursa olsun bu teşekkül iktidarların partizan 
baskısından uzak kalmalıdır. Zira memleketimi
zin içinde bulunduğu biç de iç açıcı olmıyan hal

lerde TRT, daha çok önem kazanmış durumda
dır. Biz bu görüşü ve fikri benimsemekte ve sa
vunmakta devam edeceğiz. Burada şunu da be
lirtmek isteriz ki, TRT, halkımızın millî duygu
larını artıracak, bağımsızlık yolundaki çalışma
larımıza ışık tutacak, tarihimizin zengin hazine
lerinden faydalanılarak güzel örnekler versin, 
bölücü değil, bilâkis birleştirici bir programla 
halka hizmette devam etsin. Memleket yararına 
olacak her davranışta Güven Partisi orada bulu
nacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken bir 
hususun Bakan tarafından cevaplandırılmasını 
istirham ederim. Kanaatimizce turistik potansi
yeli zengin olan Güney - Doğu illerimiz; Gazian
tep, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Van'daki 
turistik plânlama ne safhadadır? Orta - Doğu 
memleketleri ve ayrıca Pakistan ve îran gibi 
dost devletlerin bu bölgedeki tarihî ve mânevi 
kıymet taşıyan, mabet, cami ve eserlerini gör
mek istiyecekleri gayet tabiîdir. Hemen olmasa 
dahi ileriki yıllara bir hazırlık olmak üzere bu 
bölgeye şimdiden plânlı bir uygulama düşünül
mekte midir? 

1969 yılı Turizm Bütçesinin memlekete ve 
millete hayırlı olmasını diler, Güven Partisi adı
na Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Özgür. 

M. B. GRUPU ADI^A SELÂHATTİN ÖZ
GÜR (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın üye
ler ve Sayın Bakan. 

1989 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüş ve temennilerimize başlama
dan evvel hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Dünyada gittikçe önem taşıyan turizm en
düstrisini plânda öngörülen ölçüler içerisinde 
yürütmekle yükümlü bulunan daha başka bir 
deyimle turizm politikasını plân ilke ve amaç
lan içerisinde plânlıyan, icra eden ve koordine 
eden bir Bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. 

Yatırımcı bir bakanlık olmamakla beraber, 
bu sahadaki bütün yatırımları plânlıyan tanzim, 
kontrol eden değişik ve geniş hizmet sahalarına 
giren işleri de millî imkânların sınırları içinde 
koordine eden bir teşkilâttır. 

Sözlerimizin başlangıcında turizmin kısa za
manda ödeme dengesinde önemli bir kalem ol-
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mıyaeağma ve kalkınma stratejisini başlangıç
tan beri turizme dayandırmak istiyen bir görü
şün sahibi olmadığımızı belirtmek isteriz. 

îkinci Beş Yıllık Plân felsefesine göre altya
pı ve örnek yatırımlar Devlete, üstyapı yatırım
ları ise özel sektöre aittir. Ve toplam özel sektör 
yatırımları içinde turizmin yatırımları % 2.5 
geçmemektedir. 

Yatırımların özel sektörde 1967 yılı itibariy
le gerçekleştirme oranı % 88,5, Devlet sektörün
de ise gerçekleştirme oranı % 84.8 dir. 

îkinci Beş Yıllık Plân döneminde ise yatırım 
hacmi 2,6 milyar olarak tesbit edilmiş olup bu
nun 1 246 000 Tl. Devlete, 1 354 000 Tl. özel sek
töre aittir. 

Sayın üyeler, rakamlar bize önümüzdeki 
plân devresinde şunu ifade ediyor, özel sektör 
her yıl 200 - 400 milyon hacmmda bir yatırım 
yapmak zorundadır. Ve bunun 100 - 150 milyon 
lirası turizm kredisi olarak Devlet tarafından 
iç ve dış kaynaklardan temin edilmek zorunlu-
ğundadır. 

1969 yılı programı yatırımları ise 1968 yı
lına nazaran plân gereğince biraz düşük olarak 
taihakkuk edecektir. Kamu sektörü olarak 
180 850 000, özel sektör olarak 400 000 000 Tl. 
yatırım yapılması öngörülmüştür. 

Buradan şu neticeyi çıkara-biliriz, özel sek
tör turizm yatırımlarına pek hevesli değildir ve 
bu sektörde geniş kredi ihtiyacı mevcuttur. 

Daha geniş ifade ile Türkiye'de geniş turizm 
potansiyeli olmakla beraber şartlar henüz yara
tılamamıştır. Bu da geniş ölçüde Devlet imkân
larına ve uzun vâdede gerçekleşecek organizas
yon ve tedbirlere bağlıdır. 

Diğer sektörler ile dengesi olmıyan bir tu
rizm gelişmesinden fayda yerine zarar bekleme
nin haklı bir düşünce olduğu kanısındayız. 

Zira bugün bile fizikî plâna değil rantabili-
teye 'bile dayanmıyan konaklama tesislerinin pek 
çoğu sor durumların içine girmişlerdir. 

Turizm endüstrisinin halk tarafından anlaşıl
ması ve buna ait yatırım, eğitim ve origanizais-
yonun yapılması sektörlerle dengelendirilmesi 
ve koordinasyonu oldukça zaman işidir. 

Yatağın ücreti mühim değil, ona bağlı tüke
timin miktarı ve turizme bağlı zirai, sanayi ma
mullerinin ve el sanatlarının gelişmesi ve değer
lendirilmesidir. 

Turizmi ucuza satar karşılığını pahalıya 
alırsak bu işte kâr olmaz. 

Turizm gelirlerinde 1967 yılında 13,7 milyon 
dolarlık bir açık vardır. 

1967 gelir - gider hesaplarını ayrıntılı ola
rak tetkik edersek şu neticeyi görürüz. 

Gelirler : 
Dolar 

Turistler 11 763 000 
Turist olmıyanlar 1 000 000 

Toplam 13 220 000 
Giderler : 

Turistler 10 224 000 
Turist olmıyanlar 16 590 000 

Toplam 26 814 000 

Mukayesede karşılıklı turistlerde lehimize 
bir fark, turist olmıyanlarda ise 16,5 misli aley
himize bir fark vardır. Bir de resmî kanallara 
intikal etmiyen turist dövizlerini hesaba katma
mız lâzımgelir. Bu halde denge ne derece deği
şir bilemeyiz. 

Sayın Bakan bizlere turist olmıyan kalem
leri ve oranlarını, giderlerini lütfederlerse bu 
hususta daha açıklıkla meseleyi görebileceğimizi 
zannederim. 

1968 programına göre turist dövizleri denge
sinde 2 milyon dolar aleyhte, 1969 da ise 5 mil
yon dolar lehte Tbir fark tahmin edilmektedir. 

Sayın üyeler, plânda iç turizmde yılda % 10; 
Pasif dış turizmde % 10; 

Aktif dış turizmde % 25 bir artış oranı ka
bul edilmiş; 

1972 sonu tahminleri olarak : 
iç turist 2 milyon, 
Pasif dış turist 363 000, 
Aktif dış turist 1 435 000 kişi olarak düşü

nülmüş. 
ihtiyaç ve hizmetler buna göre plânlanmış

tır. Gerçekleşirse oldukça iyi rakamlar ve he
deflerdir. 

1967 senesinde Türkiye'ye gelen 345 647 tu
ristten 128 332 si havayolu ile, 16 949 u deniz
yolu ile, 25 260 ı demiryolu ile, 175 136 sı ka
rayolunu kullanmışlardır. Karayolu ile gelen
ler % 50,7 ile çoğunluğu teşkil etmektedirler. 
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Önümüzdeki yıllarda ise karayolu yine en 
önemli ulaşım yolu vasfını muhafaza edecektir. 

Bilhassa kütle turizminin her geçen günde
ki gelişimi bize bunun doğru olacağını gösterir. 

Bu bakımdan karayollarının ıslahı, güvenli
ği, kazalarda can ve mal emniyetine, yolda kal
malara karşı alınacak tedbirlerde önemli görev
ler düşmektedir. 

Plânda, turizm yatırımlarının belirli bölge 
ve verlerde fizikî yerleşme plânlarına uygun bir 
şekilde yoğunlaştırılması kararlaştırılmış ve bu
nu temin için yatırımların % 87 si bu istikamete 
yönetilmiş bulunmaktadır. 

Ancak fizikî plânların tamam olmaması ve 
bu bölge ve yerlerdeki kadastronun çok noksan 
olması tatbikatı güçleştirmektedir. 

Turistik potansiyeli ve ulaştırma imkânları 
gözönünde bulundurarak bu plân döneminde de 
yatırımların çoğu Marmara, Ege ve Akdeniz 
böleresine tevcih edilmiştir. 2.6 milyardan 2.3 
milyarını bu bölgeye tahsis ederek altyapı ya
tırımları tamamlanmış olan bu bölgelerde en
tegre bir turizm hareketi sa£lıyarak maliyetle
ri düşürmek prensibinden hareket edilmiştir. 

Ve bu düşünce ile Akdeniz'de Side - Manav
gat - Sortrun; Ege'de Kuşadası - Dilek yarım
adası iki gelişme bölgesi olarak tesbit edilmiştir. 

Sayın üyeler bu yıl da Devlet Plânlama Teş
kilâtının sorumluluğunda yürütülen turizm özel 
koordinasyon projesinin sonuçlarının icracı ku
ruluşlarca uygulamasına devam edileceği karar
laştırılmıştır. Bu projenin yönetim ve icrasında 
Bakanlıorn. durumu nedir? Koordinasyon asli 
görevi olduğuna göre, proje sonuçları tatbika
tında tutumu nedir? 

Sayın üyeler, özel sektöre verilen turizm kre
di kaynaklarını Turizm Bankası, Vakıflar ve 
îller Bankası sağlar. 

Bu sene Turizm Bankasından verilecek kredi 
hacminin 140 milyon olduen ifade edilmiştir. 
Şimdiye kadar yapılan şikâyetlere desin fonlar 
ve organizasyon ihtiyaçlara kâfi değildir. 

Bütçe raporu da bu hususu teyidetmektedir. 
% 5 faiz haddi ve 1 ilâ 12 senelik vâde ol

dukça iyidir. 
Kredi Tanzim Komitesi bu hususta gayet 

dikkatli hareket etmektedir. Hassasiyetini teb
rike şayan buluruz. Turistik belge ile yapılan 
ithalât hususunda da göstermiş olduğu itina 
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övünülecek bir husustur. Geçmişte olan birkaç 
vakanın tekrar edilmiyeceğine inanıyoruz. 

Sayın üyeler, 
Tanıtma konusunun sadece turizm alanına 

intikal etmesi Bakanlığın yükünü azaltmakla 
beraber tamamen yeni bir hava içerisinde ya
pılması lâzımdır. îç ve dış tanıtma bürolarında 
faaliyetlerin aksatılmaması için eleman ve yer 
bakımından, şimdiye kadar yapılan tenkid ve 
temenniler ile oldukça yararlı bir hale geldiğine 
inanmak isteriz. 

Turistlerin seyahat acentaları ile gezilerini 
ve tatillerini organize etmeleri bizim de bu yol
da çalışmamızı, işbirliği yapmamızı icabettirir. 
Bu hususta Seyahat acentaları Kanunu çıkarıl
ması konusu önemini muhafaza etmektedir ka
naatindeyiz. 

Sayın üyeler, son zamanlarda, Balkan Dev
letleri ve Orta - Doğu devletleri ile yapılan tu
rizm anlaşmaları üzerinde durmaya değer hu
suslardır. Sayın Bakanın bu hususlarda bizleri 
aydınlatmasını rica edeceğiz. Bundan evvelki 
bütçe görüşmelerinde Orta - Dosn'dan turistle
rin Güney - Anadolu'ya gelmek istediklerini fa
kat konaklama ve bâzı tesislerin zannedersem 
bilhassa tıbbi turizm için tesislerin ihtiyaca kâfi 
olmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Turist trafiğinden ne şekilde istifade edece
ğiz? En çok fayda getiren turistik hareketlerinin1 

başının ve sonunun bir yerde bulunmasına bağ
lı olduğunu bildiğimize göre, başı ve sonu baş
ka ülkede olan turistlerden istifademiz nasıl 
olacaktır. 

Sayın üyeler, konaklama imkânları, yatak 
adedleri, Türkiye turizm merkezi olan İstan
bul'da bile oldukça mahduttur. Belirli sürelerde 
büyük milletlerarası toplantıları bile karşıla-
mıyacak vaziyettedir. 

Bu yüzden memleketimiz için hayırlı olacak 
pek çok milletlerarası konferanslar dahi yapa
mıyoruz. 

Bu hususun sağlanmasının pek büyük fay
dalar getireceğine inanıyoruz. 

Saıyın üyeler, 

Turizm bir oda, bir yatak meselesi değildir. 
Giriş kapılarında gümrükten başlar, yollarda, 
çarşılarda, lokantalarda, eğlence yerlerinde, mü
zelerde, camilerde, eski eser anıtlarda, denizler-
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de, dağlarda, nehirlerde, ovalarda, otellerde, 
evlerde devam ederek tekrar çıkış kapılarında 
biter. 

Yani personel ister, gümrük memuru, polis, 
garson, esnaf, halk, şoför, hamal, tercüman, reh
ber, folklor ekibi, sanatkâr v,s. 

Maddi imkânlar ister, ulaştırma vasıtaları, 
hava, - deniz limanları, yol, otel, motel kamping, 
lokanta, eğlence yerleri, av sahaları, kaplıcalar, 
iıcmeler. carsı - pazar. Turizm srörüldüğü srünâhı 
ve sevabı tamamen bir bakanlığa bırakılacak 
bir iş delildir. Bir milletin bu ise hazır-
lanın^sı mhi büvük bir hizmet+ir. Onun için 
biz söylerimizin basında, da dediğimiz gibi, tu
rizmde havalperest olmıvalım. Bu hususta iler
lemiş ülkeler ile kendimizi mukayese etmiye-
lim. Bu zaman ve imkân meselesi olup yapıla
cak sev. iyi bir plânlama, iyi bir organizasyon 
ile eldeki imkânlardan iyi şekilde istifade et
mektir. 

Bol turist getirmek mesele değil, onu barın
dırmak ve onu âzami şekilde memnun ederek 
mümkün olan harcamaları yapmasını sağlamak
tır. 

Tnri-sti vat^o^ bacıya n bir sistemin rantabi-
litesinden bahsedilemez. 

Savın üve^r, 
Asa.oıda ifa.de edeceğimiz hususlarda Sayın 

Bakanın körüklerini öğrenmek isteriz. 
1. Kamu isletmeleri için Turizm isletmeler 

kurumu kanunu çıkacak mıdır, yoksa vazgeçil
miş midir? 

2. Turizm eğitimi ve öğretimi millî merke
zi kurulacak mı, yoksa vazgeçilmiş midir? 

3. Seyahat acentaları kanunu çıkacak mı, 
yoksa va^ecilmis midir? 

4. Turizmi dolayısivle veva doğrudan doğ
ruya, etkiliyen hizmetlerin beledivelerce esaslı 
şekilde murakabe etmeleri nasıl sağlanacaktır? 

Çevre sağlığı ve gıda kontrolü için yapıla
cak soğukhava zincirinin nasıl sağlanacağı ve 
ne kadar paraya ihtiyaç olduğu bir projenin 
mevcudo1up olmadığı; 

Bufrün kifayetsiz olan turizm için halk eği
timi hakkında ne düşünüldüğü; 

Sınır kapılarında, hava alan ve limanlarında 
çeşitli hizmetlerin düzgün, süratli, temiz ve em
niyet içinde yapılması için ne gibi tedbirler 
alınmıştır ve alınacaktır? 

Sosyal turizm ofisi ve kasası kanunu çıkarı
lacak mı, yoksa terk edilmiş midir? 

Tercüman - Rehber kurs ve seminerleri ye
terli midir? 

Turistik fizikî plânlama çalışmaları ve bu 
plân döneminde ve ölçüde tahakkuk edeceğini 
öğrenmek isteriz. 

Sayın üyeler, 
Turizm üzerinde görüşlerimizi oldukça ifade 

etmiş bulunuyoruz. Yeni Bütçe yılında Bakanlı
ğa başarılar diler, hepinizi saygılarımızla, selâm
larız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — AP. Grupu adına Sayın Kara-
osmanoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOS-
MANOĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu 
adına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1969 malî 
yılı bütçe tasarısı üzerindeki görüş ve temenni
lerimizi arz etmek için yüksek huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Milletlerarası ilişkilerin oldukça kesafet 
gösterdiği bir çağda, turizm hareketleri insan
ların sulh, sükûn ve huzur içerisinde yaşama 
yolundaki içten gelen arzularının bir ifadesi
dir. Turizmi her türlü ekonomik ve malî fay
daları yanında bu açıdan da değerlendireceği
nize şüphem yoktur. 

Memleketlerarası dostluk ve iyi ilişkiler 
teminine matuf hükümetlerce gösterilen gay
retlerin, halk topluluklarına maledilmesinde 
ve fertlerce de benimsenmesinde turizmin önem
li rolü olduğu bir gerçektir. Turizm yoliyle in
sanlar birbirlerini daha iyi tanımak, ayrı âlem
lerde bir süre dinlenmek, kaynaşmak, dostluk 
ve arkadaşlıklar kurmak fırsatını bulurlar. 

Turizm hareketlerinin bu insancıl değerleri 
yanında millî ekonomilere sağladığı külliyetli 
katkı ve avantajları nazara alan bâzı memle
ketler, özellikle İkinci Dünya Harbinden son
ra, harbin tahripkâr sonuçlarını biran önce te
lifi edebilmek, iktisadi kalkınma hızlarını ar
tırabilmek, dış tediye dengelerini kapatabil
mek veya müspet istikamette seyrettirerek fert 
başına düşen millî gelirlerini yükseltebilmek 
gibi amaçlarla, turizmi bir endüstri haline ge
tirmenin yollarını aramışlar ve bundan büyük 
faydalar sağlamışlardır. Bu temayül gittikçe 
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çoğalmış, «Güneş, tabiat güzellikleri, deniz, 
tarihî ve arkeolojik değerlere sahip memle
ketler bunları âdeta bir piyasa şeklinde diğer 
milletlere arz edebilmek ve döviz kazancı sağ
lamak için turizm işletmeciliğini bir sanat ve 
yatırım manzumesi şekline sokmuşlardır.» «Gö-
rünmiyen ihracat», «Bacasız endüstri» diye de 
adlandırılan turizm gelirleri toplamının dünya 
çapında 1958 rakamlarına göre 5,44 milyar do
lar iken 1968 da % 239 artışla, 12,99 milyar do
lara baliğ olduğunu ifade edersek konunun 
vüsat ve önemi kendiliğinden anlaşılır. 

Turizm gelirleri konusunda İspanya, İtalya, 
Yugoslavya ve Yunanistan gibi memleketler 
örnek olarak alınabilir. Bir fikir vermek için 
arz ^eliyorum. Sadece İspanya'nın yıllık tu
rizm geliri son yıllarda 1,4 milyar dolara ulaş
mıştır. Takdir buyurursunuz, Devlet bütçemi
zin takriben yarısı kadar bir meğlâğı tek başı
na turizmden temin etmektedirler. 

Turizmin hammaddeleri denilen unsurlara 
tam mânasiyle sahibolan Türkiye'mizde, bu 
önemli konu bir hazırlık mahiyetinde olarak 
ilk defa 1957 senesinde ciddî olarak ele alınmış 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ihdas edilmiş
tir. O tarihten itibaren hükümet programların-
da turizm endüstrisi mevzuuna ver verilmeye 
başlanıldığını görürüz. 

1985 Ekim ayında Adalet Partisinin iktida
ra geçmesini müteakip, Saym Demirel Hükü
metinin yüksek Millet Meclisince kabule maz-
ha-r olan programında turizm konusu lâyıkiyle, 
ciddî ve gerçekçi bir görüşle ifadesini bulmuş
tur. Programın ilgili kısmında : 

«Türk İktisadiyatının kurtuluşunu en az, 
tarım ve sanayiimiz kadar turizm dâvasının 
hallinde görmekteyiz. Turizm endüstrisinin ip
tidai maddesi olan güneş., deniz, tabiî güllük
ler ve tarihî kalıntılar itibariyle memleketimiz 
büyük zenginlikler arz etmektedir. Bütün me
sele, bunları işliyerek dünyada her yıl, sayıları 
miyonlarca artan müstehlik kütlelere arz et
mekten ibarettir. Bu itibarla turizm endüstri
sini; idari, teknik ve ekonomik üniteleri ile 
ahenk içinde işliyen yeni bir kuruluşa tevdi et
mek kararındayız. Bu müesseseye ait statü sü
ratle hazırlanacak, 8088 sayılı Turizm Endüstri
si Teşvik Kanunu ile 265 sayılı Tıırism ve Tanıt
ma Bakanlığı Teşkilât Kanununun tadili yo-
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lıma gidilecektir. Bu yeni kuruluş içinde, ha
len işlemez halde bulunan ve Devlete yük olan 
Turizm Bankası ile yine iflâs halinde olan Tu
rist Seyahat Anonim Ortaklığı hayatiyet ka
zanacaklardır. Mevzuat tedbirleri olarak ve 
müapet plânlar hazır lıyarak, yabancı sermaye 
piyasasına süratle girmeye çalışacağız. Devletin 
kredi ve yardım politikasında kütle turizmine 
cevap veren tesisler tercih edilecektir. Yurt dı
şı teşkilâtı memur statüsünden çıkarılarak, tu
riste seyahatinin her safhasında doğrudan doğ
ruya hizmet eden ticari karakterde bir kuru
luş haline getirilecektir. Büyük israflara yol 
açan büroların adedleri azaltılacaktır. Tanıtma 
teşkilâtının faaliyet sahasını turizm mevzuuna 
inhisar ettirmeye, propaganda malzemesi gerek 
miktar, gerekse evsaf bakımından üstün bir se
viyeye çıkarılmaya çalışılacaktır. Ele alacağı
mız büyük projelerden biri, işçilerimizin sene-
îik ücretli izinlerini aileleri ile birlikte geçire
cekleri tatil köyleri ile plaj siteleri kurmak ola
caktır. Kurulacak bu tesislerin mevsimin mu
ayyen bir kısmında aynı iş kolunda çalışan ya
bancı işçilere tahsis edilmesi sağlanacaktır. Bu 
suretle sosyal turizm mevzuunda ciddî bir mer
hale açılabileceği gibi. döviz temini imkânı da 
doğmuş olacaktır. Bu mevzuu da işçi sendika
ları, özel idare ve belediyelerle işbirliği sağlana
caktır.» denilmektedir. 

Mâruzâtımın bundan sonraki kısmından da 
ani dalacağı veçhile Turizm ve Tanıtma Bakan
lığa Hükümet programındaki espri ve vaitler 
çerçevesinde ciddî ve başarılı çalışmalarda bu-
l:-\:-r-'z. turizm endüstrisi olarak; Kalkınma 
Piâronda ve yıllık programlarda öngörülen he
defleri ve muhtelif tedbirleri aidolduğu süre ve 
finansman kapasitesi muvacehesinde gerçekleş
tirmek için samimî gayretler göstermekte bu
lunmuştur. 

Şurasını kesinlikle belirtmekte fayda uma
rım. Turizm sahasında alınacak tedbirlerin ba
şarı derecesi, her şeyden önce Bakanlıklar, res
mî ve özel müesseseler ile mahallî idareler ara
sındaki müessir bir koordinasyon zincirinin var
lığına veya noksanlığına göre değerlendirilmek 
icabeder. Süratle kalkınmakta olan memleke
timizde, turizm yardımiyîe dış tediye dengemi
zin pozitif istikamette seyri şayanı arzu oldu
ğuna göre, müteselsil bir sorumluluğun bütün 
icaplarına vâkıf ve müdrik olarak, Turizm Ba-
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kanlığını kendi yağı ile kavrulmasına terk ede-
miyeeeğimiz muhakkaktır. Bunu tekmen de 
1969 yıllık ve icra programlarında gereken iş
birliği tedbirleri yer almış bulunuyor. 

Mevcut tedbirlerin müessiriyetini sağlamak 
amaciyle, yatay koordinasyon metodunun dikey 
koordinasyon metoduyla takviyesi yolundaki 
çalışmalara esas olmak üzere Başbakanlık nez-
dinde kurulması öngörülen yüksek seviyeli bir 
koordinasyon komitesinin hizmette daha verimli 
sonuçlar doğuracağını memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyorum. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında lurk-m 
sektörünün ekonomik, sosyal ve kültürel geliş
mede oynayacağı rolün önemi göz ön linçle bu
lundurulmuştur. 1D88 - 1972 döneminde yerli 
turist sayısında % 10, yabancı turist sayısında 
% 25 bir artış beklenilmektedir. Bu eğilimle
re göre 1,5 milyar yabancı turistin geleceği he
saplanmış, buna göre de 135 milyon dolar brüt, 
70 milyon dolar net dış turizm geliri sağlanaca
ğı sonucuna varılmıştır ki, bu rakamlar-n plân 
hedeflerini aşarak ikinci Beş Yıllık Plân so
nunda daha da yükseleceğini tahmin ve temenni 
etmekteyiz. 

İkinci Beş Yıllık Plânda toplam yatırımla
rın % 2,3 ü turizm sektörüne ayrılmış olup. bu 
miktar 2;6 milyar Tl. na tekabül etmektedir. 

1965 ile 1968 yıllan arasında Türkiye'yo ge
len yabancı turist sayısını vo bu yıllar itibariyle 
dolar olarak turizmden sağlanan döviz miktarı
nı gerek Devlet istatistik Enstitüsü bültenlerin
den gerekse D. P. T. nın raporlarından tetkik 
ettim : 

1965 senesinde yurdumuza gelen 309 790 tu
rist 12,1 milyon dolar; 1966 da 3S2 002 turist 
17,4 milyon dolar ve nihayet 1968 yılında ise; 
geçici rakamlara göre 400 000 turist 31 milyon 
dolar civarında bir döviz bırakmış olacaklardır. 
Bir mukayese ve fikir vermek için arz ediyo
rum. 1964 yılında 168 054 yabancı turist gel
miş, 7 milyon dolar bir turizm geliri temin edil
miş idi. G-örülüyor ki, gerek yabancı turist 
sayısında gerekse sağlanan döviz miktarında 
önemli gelişmeler kaydedilmektedir. 

Şimdiye kadarki uygulama tecrübeleri, res
mî ve özel sektöre ait turizm yatırımlarının plân 
hedeflerini "aştığını göstermektedir. Bu alanda
ki yatırımlar hakikaten caziptir, projeledin fi-

zibilite ve rantabilite şartlarına öncelik veril
mek kaydiylo normal müddetlerden önce amor
ti edilebilecek rantabl yatırımlardır. Turistik 
yatırımları realize etmek maskadiyle kurulması 
teşvik olunan anonim şirketler gittikçe çoğal
makta, külliyetli miktarda hisse senedi satabil
melidedirler. Adalet Partisi iktidarının önemli 
başarılarından birisi de turistik nitelikteki şir
ketlere de öncelik verilmesini sağlıyacak ted
birlere iltifat göstermesidir. Kuşadası'nda bu 
esaslara göre gerçekleştirilen KÜŞTUB Projesi
ni örnek olarak belirtmek isterim. 

Bayın Başkan, sayın üyeler, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın ilk uy

gulama yılı olan 1968 dâhil olmak üzere, yukarı
da arz ektiğim Adalet Partisi iktidarının Hükü
met programında ifadesini bulan Turizm ve Ta
nıtma politikamızın anailkalerinin ışğı altında 
başarılan hizmet ve icraat gerekle yıllık icra 
programlarında yer alan tedbirbrin gerçekleş
tirilmesi iztikamstindeki önemli hususlara de
ğindikten sonra, görüş ve temennilerimizi arz 

Adalet Partisi Grupu olarak Turizm ve Ta
nıtma Bakanbğı bütçesi üzerindeki görümleri di
le getirirken, 1972 yıkıda plân hedef karine va
rılması yolundaki cari ve yatırım hareamaları-
H-n yıllık bütçe rakamlarına göre değil, 5 Yıl
lık PJî-n perspektifi çerçevesinde kıymetlendi
rilmesi icabstüğmi beyan etmek isleriz. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımız turizm sahasında da 
kamu sektörünün örnek teşkil edici ve irgadedi-
ei rolünün, özel sektörün yaratıcı gücüyle bir-
leştiriliT-.s:ii suretiyle, karma ekonomi anlayışının 
ruhuna uygun bir metot getirmiştir. 

Geçen üç yıllık çalışma dedesinde plânla
ma, endüstri, eğitim, ulaşım ve tanıtma alanla
rında kaydedilen gelişmelerin 1969 yılı içerisin
de de daha hızlı devam etmenin ümit ve temen
ni ederi ü. 

Vasıflar Yönetmeliği hükümleri uyarınca 
turizm müessesesi belgesine sahip tesislerin kap
sadığı yatak,, sayısı son üç yılda 12 000 den 
29 223 ya yükselmiştir. Resmî beyan ve kayıtlar
dan öğrenildiğine göre önümüzdeki turizm mev
simine yetişecek olan 10 000 yatağın ilâvesiyle 
bu rakam 39 226 ya çıkacaktır. 

Turizmle iligli alanlarda çalışan personelin 
İ oğitiîisssi konuGima özel önem verilmesi takdire 
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şayandır. Turizm ve otelcilik eğitiminde eğiti
len personel sayısı yine resmî kayıtlara göre 
1963 - 1965 yıllarında 2 635 İrişi iken 1965 -1968 
arasındaki iktidarımız devresinde 3,5 misli bir 
artış göstererek 9 194 e çıkarılmıştır. 

Partimiz Hükümet programında belirtildiği 
gibi, iflâs halindeki Turistik Seyahat A. O. nın 
alınan basiretli ve müessir tedbirler sayesinde 
3,5 milyon liralık ciro yapan, Hazineye 297 000 
dolarlık döviz temin eden ve bilançosunu kârla 
kapatan bir müessese haline getirilmesini parti 
grupumuz memnuniyetle karşılamıştır. 

Keza Turizm Bankası A. O. da son iki yıl 
içinde turizm endüstrisi için önemli bir kredi 
kaynağı haline getirilmiş, ayrıca yatırım faali
yetlerine de katılmıştır. ÂID'den temin edilen 
fonların desteği ile de faydalı hizmetler yapıl
maktadır. 

Yapılan beynelmilel temaslarla Türkiye, Bey
nelmilel Resmî Turizm Teşekkülleri Birliğindeki 
lâyık olduğu mevkie kavuşturulmuştur. Mem
leketimizin «Avrupa Bölgesel Turizm Komisyo
nu» içinde telâkki edilmesi lâsımgeldiği tezimi
zin Tokyo'da toplanan Genel Kurulda kabul et
tirilmesine matuf müspet gayretleri sevinçle 
karşılıyoruz. 

Tanıtma faaliyetlerine gelince : 
Demirel Hükümetinin programında öngörül

düğü veçhile, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
münhasıran «Turizm tanıtması» yapması gerçek
leştirilerek ; 1968 Bütçe Kanununun 48 nci mad
desi gereğince ulusal ve kültürel değerlerimizin 
tanıtılması Mayıs'tan itibaren Başbakanlığa dev
redilmiştir. Bu konuda girişilen faaliyetler de
vam etmekte gerek yurdiçi gerekse yurt dışı 
büro ve örgütlerle turizm tanıtması plânın der
piş ettiği tedbirlerle peyderpey gerçekleştiril
mektedir. 

Şimdi de, turizm yönünden önemli telâkki 
ettiğimiz bâzı hususlar üzerinde duracağım : 

Mevzuatla ilgili tedbirlerin önümüzdeki yıl
larda gerçekleştirilmesi için ösellikle Vasıflar 
Yönetmeliğinin yeni icatlara göre ve uygulama
dan edinilen tecrübelerin ışığı altında ele alın
ması isabetli olmuştur. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Ka
nununun ihtiyaçlara göre, daha müessir bir ku
ruluş haline sokulmasını sağlıyacak tarzda Yük
sek Meclislerden geçirilmesi faydalı olacaktır. 
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Turizm yatırımlarında lüksten kaçınılarak 
sadelik, ucuzluk, asgari konfor şartlarına önce
lik verilmesi kadar; projelerin fizibilite ve raıı-
tabilite yönlerinden de değerlendirilerek kredi 
şartlarının buna göre düzenlenmesine lüzum var
dır. 

Turizm Bakanlığınca başarıyla yürütülmek
te olan fiziki vç bölgesel plânlama araştırma 
ve çalışmaları devam etmekte olup bu konu
ları kapsıyan kitap, broşür rapor ve albüm
ler peyderpey ilgililerin istifadesine arz edil
mektedir. Yurdumuzun tabiî ve tarihî zen
ginliklerine göre muhtelif turistik cazibe 
merkezleri geliştikçe, buna paralel olarak tu
ristlerin külliyetli döviz harcamalarına im
kân sağlıyacak yan tesislerin ve kesif eğlence 
merkezlerinin beynelmilel ihtiyaç ve standart
lara uygun olarak kurulması istikametindeki 
gayretlerin biran önce uygulama safhasına 
sokulmasını arzu etmekteyiz. 

Turizm endüstrisinin enfrastrü'ktürünü teş
kil eden yol, su, elektrik, otopark gibi hiz
metleri yönünden noksan olan tesislere belge 
verilmemesi, kontrol mekanizmasının darlığını 
takdir etmekle beraber mülki idare âmirlerin
den de faydalanmak suretiyle, verilenler var 
ise iptali cihetine gidilmesi tavsiyeye şayan
dır. 

Turizm koordinasyonu yönünden gümrük 
kapılarında gösterilen anlayış ve kolaylık iyi 
neticeler vermektedir. Keza karayolları da 
ikinci Beş Yıllık Plânda ve şimdiye kadar - ki 
uygulamada turistik yollara önem vermiştir. 
Bu ilginin devamıyla, bütün müesseselerimi
zin, mahallî idarelerimizin ve halkımızın aynı 
hava içerisinde çalışmaya devam etmeleri, bu 
önemli dâvanın başarısında en tesirli faktör
lerden birisi olacaktır. 

Trafik konusundaki aksaklıkların gide
rilmesi turizm yönünden ayrı bir mâna taşır. 
Turizm polisi müessesesinin geliştirilmesiyle 
birlikte turistik cazibe merkezlerinde çalışa
cak idare âmirlerinin tesbit ve atanmalarında 
İçişleri Bakanlığıyla işbirliği halinde bulunul
masını faydalı buluruz. 

Yukarıdaki izahatımızda bir nebze temas et
tiğimiz veçhile anonim şirketlerin turistik 
yatırımlar yönünden teşkil ve teşvikine me
dar olacak tedbirlerin; turistik bölge ve saha-

664 — 



C. Senatosu B : 33 5 . 2 . 1969 O : 2 

lardaki arsaların fahiş fiyat dalgalanmalarına 
mâruz bırakılmamasını sağlıyacak çalışmalarla 
ve yardımcı mevzuatla (Arsa Ofisi kanun tasa
rısı gibi) teklifi yerinde olacaktır. Bu arada, 
yatırımcı kamu kuruluşlarına ve mahallî ida
relere fiyatları mâkul seviyede olan arsaları 
satnıalıp sotok yapmaları görevi verilebilirse 
iyi olur kanısındayız. 

Mahalli idare üniteleri olarak il özel ida
releri, belediyeler ve köylerin yıllık program
lar muvacehesinde turistik fonksiyonlara da 
yöneltilmesi icabetmektedir. Geçen Kasım ayın
da toplanan 8 nci Türk Belediyecelik Der
neği Kongresinde teşkil olunan «Turizm ve 
Belediyeler Komisyonu» raporunun Bakanlıkça 
değerlendirilmesini tavsiye etmek isteriz. 

Muayyen dönemlerde toplanan turizm da
nışma kurulları bu alanda çok kıymetli çalış
malar yapmıştır. Teşkil olunan çeşitli ihtisas 
komisyonları raporlarında çok önemli mese
lelere değinilmiş, kısa ve uzun vadeli tedbir
lerle ilgili tavsiyelere yer verilmiştir. Bu ra
porların her an göz önünde bulundurulma
sını faydalı görürüz. 

Kütle turzmine ehemmiyet verilecek, ça
lışmaların bu yönde kesafet kazanması iyi bir 
tedbir olmuştur. Turistlerin kütle halinde 
ve direkman memlekete sokulması yani Çar-
ter Sistemi uygulanması, yerli ve yabancı se
yahat acentalariyle Bakanlık ve diğer resmî 
ve özel kuruluşlar arasında sıkı bir işbirliği 
gerektirmektedir. 

Memleketimiz zengin kaplıca ve şifalı su 
kaynaklarına sahiptir. Bu sahaya atfedilen 
önem ve itina muhafaza edilip geliştirilmelidir. 

T. C. Emekli Sandığının da yardımıyla 
meydana getirilen turistik tatil köylerimiz 
(Foça, Kuşadası gibi) beynelmilel turizm piya
sası tarafından kısa zamanda tanınmıştır. 
Önemli döviz kaynağı teşkil eden bu tesisler 
civarındaki köy ve kasabalarda yaşıyan va
tandaşlarımızın zirai ve hayvani ürünlerinin 
bahis konusu istihlâk pazarlarına şevki için 
gereken tedbirlere tevessül edildiğini memnu
niyetle öğrendik. Bu suretle turistik cazibe 
merkezleri hinterlandındaki mallarımız turizm 
sahasında da kolaylıkla satılabilecektir. 

Pansiyonculuk, turizmin gelişmekte olduğu 
memleketlerde özel bir önem taşır. Turistle 

yerli halkımızın kaynaşmasını sağlar. Bu ya
kınlaşma turizmin önemini en ücra köşelere 
kadar duyurur. Bu itibarla pansiyon kredile
rinin teşvik ve tezyidiyle belirli esaslara bağ
lanmasını faydalı mütalâa ederiz. 

Tercüman - Rehberlik müessesesi bizde yeni 
olmakla beraber, kaliteli ve her yönden bil
gili elemanlarla takviyesi için cazip hale ge
tirilmelidir. 

Bakanlığın müfettiş ve denetçi kadroları 
sayı bakımından çok yetersizdir. Turizmde 
teftiş kontrol, murakabe ve ıslah çok önemli 
bir unsurdur. Gereken tedbirlerin alınacağına 
inanıyoruz. 

Millî Eğitim yönetimindeki otelcilik okulla
rının öğretim kadrosu kemiyet ve keyfi
yet yönünden takviye edilebilir ise mezunla
rının kolaylıkla iş bulma imkânları yaratılmış 
olacaktır. Saniyen bu alanda dış memleketler
de .eğitim ve öğretim için bursların artırıl
ması ve beynelmilel teşekküllerle çok sıkı 
işbirliği yapılmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Turizm derneklerinin bizzat ve bilfiil tu
ristik yatırım hevesine kapılmaları doğru 
değildir. Bu bir ihtisas meselesidir. Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının turizm dernekleri 
üzerinde kontrol mekanizmasını biraz daha 
müessir hale getirmesini temenni etmek iste
riz. 

Dünyada av meraklısı birçok insan var
dır. Memleketimiz çeşitli av hayvanları yö
nünden zengin bir ülkedir. Av turizminin 
disipline edilmesi bize müsmir döviz kaynağı 
temin eder kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan C. H. P. Grup Sözcüsü Sa
yın Bilgen arkadaşımız TRT konusuna temas 
ettiler. Bu konuda sistematik bir polemik 
yaratma gayretinin mevcudiyetini teessürle 
müşahede ediyoruz. Kendisine güvenen ikti
dar mensupları olarak büyük milletten kuvvet 
alan insanlar olarak TRT ile ilgili her hangi 
bir beyanda bulunmayı dahi zait addediyoruz. 
Keyfiyeti asîl milletimizin yüce iradesine terk 
ediyoruz. 

Sayın Başkan, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin 

müzakeris dolayısiyle Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grupu adına görüş ve temennilerimizi 
beyan etmiş bulunuyorum. 
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Milli ekonomimizin turizm sektöründen ka
zanacağı fayda ve çıkarları nazara alan Ada
let Partisi Hükümeti turizm endüstrisinin ya
şama ve ilerleme ortamı olan mevcut hürri
yet ve demokrasi düzeni içerisinde geliştiril
mesi amaciyle ciddî ve rasyonel çalışmalarda 
bulunmaktadır. Noksan ve hatalar olabilir. As-
lolan Türkiye Büvük Millet Meclisi sayın 
üyelerinin, uzmanların, ilim adamlarının kıy
metli tenkid ve görüşlerinin göz önünde bu
lundurularak noksan ve hataların telâfi edil
mesidir. 

«Mamur ve müreffeh Türkiye ideali» nin 
gerçekleştirilmesi yolundaki verimli çalışma
larda turizme gereken itinanın gösterilmosi-
ne devam edileceği inancımızı bu vesileyle 
belirtmekten bahtiyarlık duymaktayım. Büt
çenin Büyük Milletimize ve memleketimize ha
yırlı olması dileğiyle hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışklar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akça. 
MEHMET HAZES (Kars) — Sırayı tekrar 

okur musunuz? 
BAŞKAN — Tekrar okuyayım Sayın Ha-

zer. Sayın Akça, Sayın Hazer, Sayın Cebe, 
Bayın Melen, Sayın Pırıltı, Sayın Halıcı, Sa
yın Küçük, Sayın Hazerdağlı, Sayın Dikeçli-
gil, Sayın Ucuzal. 

Sayın Akça buyurunuz. 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; Turizm Bakanlığının 
âli tasarruflarının tenkidi için değil, bâzı re 
aliteleri tesbii ve bâzı temennilerde bulunmak 
için söz almış bulunuyorum. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının iştigal 
mevzuları, eskiden Basın ve Yayın Umum Mü
dürlüğü marifetiyle tedvir edilir idi. İntikal 
devresinde bir Teşkilât Kanunu hazırlandı. Bu 
Teşkilât Kanunu ileride turizmin inkişafına ya-
rıyaca'k maddeleri ihtiva edeceğine, bilâkis tu
rizmin gelişmemesini temin edecek birtakım 
normları ihtiva ediyor. Bu kanunun teknisyen
ler tarafından hazırlanmasında iki espri hâkim 
idi. Bir tanesi, taaffuz endişesi, ikincisi, ehli
yetli kimselerin bakanlık kadrosunda yer almak 
suretiyle memlekete nafi eleman yetiştirmek 
hasuusndaki arzularımızın hilâfına bir davranı
şın içerisine girmekte bulmak lâzımdı. Bir mi
salle bu vaziyeti izah etmeme müsaadenizi rica 
edeceğim. 

Teşkilât Kanunu kodifıye edilirken, tedvin 
edilirken sahibi salâhiyet maliyeci arkadaşlarla 
temas ettik. Dediler ki bu Teşkilât Kanunu
nun maddelerinin üzerinde sadece şahısların 
resimleri eksik dediler, Hakikaten bir husus dik
katimi çekti, burası bir ihtisas vekâletidir. Bu
nun müsteşarının lisan bilmek mecburiyeti var
dır. Daire müdürlerinin lisan bilmek mecburi
yeti vardır. Fakat, müsteşar muavininin lisan 
bilmek mecburiyeti yoktur. Çünkü, o tarihte Ba
sın Yayın Umum Müdürlüğünde vazife alan bir 
şahıs tahaffuz endişesi ile o yeri garantilemiş 
ve lisan bilmek mecburiyetini maddeye ithal 
etmemiştir. 

İkincisi ise, bir lonca teşkilâtı zihniyeti ile 
katiyen dışarıdan içeriye insan almamak sure
tiyle muayyen şahıslar arasında memleketin tu
rizm kaderinde rol oynanmak istenmiştir. Halen 
Londra'da bulunan bir müşavirimiz vardır, ba
sın müşaviri, 10 sene Sanfransisco'da kalmış, 
5 sene bir yerde kalmış; bunlar yurda gelmek 
istemezler ve sureti katiyede geldikleri zaman 
da dışarı çıkmanın şartlarını aramaktan başka 
hiçbir işe yaramazlar. 

Bu kanun tedvin edildiği zaman, hangi siyasi 
parti olduğunu pek tahmin edemiyeceğim, çün
kü muhtelif siyasi partiler değiştirmiştir, yalnız 
bakanlıktan ayrıldığı zaman Bakanlık mensu
bunun horoz kestiğini biliyorum, bu bakan za
manında bu kanun alelacele çıkarıldı ve çok 
samimî Oolleague'in Nihat Erim Mecliste bu 
kanun görüşülürken çok korkarım ki, dedi, çok 
yakın zamanda birtakım tadillerle karşımıza 
çıkacaksınız, bu kanunu iyi düşünelim, memle
ketin âtisi ve büyük bir gelir kaynağı olan tu
rizmin inkişâfı sadedindeki normları ıslah ede
lim, geç çıksın, fakat iyi çıksın dendi. Bu ilti
fat görmedi, bakanlık mensupları senatörlerin 
ve mebusların evlerine telefon etmek suretiyle 
çoğunluk sağlaımya çalıştılar ve bu kanunu is
tedikleri şekilde çıkarttılar. 

Biz A. P. olarak iktidarı devir aldığımız za
man eğer hususi hukuktaki reddi miras meselesi 
âmme hukukunda da mümkün olsaydı, bu ve
kâleti reddi miras yolu ile tekabül etmemek lâ
zımdı. Ancak Sayın Başbakanın çok güzel ifade 
buyurdukları gibi, partim, güç işlerin partisi ve 
bizler güç işlerin adamı olduğumuz için ve Dev-
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letin temadili esasını da nazarı itibara almak 
suretiyle bu bakanlığın daha iyi bir şekilde 
çalışması için faaliyete geçtik. 

Şurasını tebarüz ettirmek isterim ki, Teşki
lât Kanundaki boşluklar giderilmedikçe ,ehli
yetlilerin bakanlığa girmesine mâni olacak 
normları kaldırmadıkça Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı bir seyyahat acentesinden ileri gidemez. 
Bu itibarla yatak sayısı, tabiat şartlan, güneşin 
güzelliği ve denizin maviliği gibi birtakım id
dialar bu memleketteki turizm dâvasını halli 
ne kifayet edecek unsurlar ve faktörler değil
dir. Çünkü, bir vekâlete hayatiyet veren, vita-
litesini temin eden o vekâletin Teşkilât Ka
nunudur. Bu Teşkilât Kanununun tadilinde bü
yük zaruret vardır. Bunun üzerinde hassasi
yetle durmak lâzımgelir. 

Sayın senatörler, bugün dünyanın şartları 
çok değişmiştir. Bugün Eğede bir turizm savaşı 
verilmektedir. Yunanlılar kış plaj lan yapma
nın endişesi içerisindeler, tatil köyü falan değil. 
bu itibarla buna hangi tedbirlerle karşı karşı
ya ve hangi kadro ile çıkacağız? Mühim olan 
nokta, bu. Eğer, prensiplerde mutabakata va-
nr, Teşkilât Kanununu günün şartlanna inti
bak ettirirsek Türkiye'nin müstesna tabiat şart-
lanndan istifade etmek suretiyle turizm geli
rinin artmasına vesile dar olmanın huzuru ve 
gururu içerisine girebiliriz. Aksi halde, hiçbir 
ümit beslemiyorum. 

Yalnız bu mevzuda Plânlama Müsteşarlığı
nın fevkalâde güzel etütleri var. Onlan da zik
retmeden geçemiyeceğim. Gerek Küçük Mende
res Havzasının ve gerekse Akdenizin fiizibi-
lite ve geliştirme plânlan büyük bir hazakatle 
tesbit edilmektedir. Bunun Plânlamaya tevdî 
edilmiş bir kısmı var, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı ilgilileri bu raporlardan istifade etmek 
suretiyle kendilerine yön verebileceklerini tah
min ediyorum. 

Biz, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı mensup-
lannı kınamak için bu şekilde konuşmuyoruz. 
içlerinde çok değerli ve liyakatli arkadaşlan-
mız bulunabilir. Mesele, prensiplerin halimde
dir. Prensipler vaz'edıilp, netice istihsal edil
diği zaman yine insangücü, mekanizmayı çalış
tıracağına göre, kalifiye msanlann bir arada 
bulundurulmalannın sayılmıyacak kadar büyük 
menfaati vardır. Aksi halde, demin söylediğim 

gibi, bu sadece ve sadece bir seyahat acente
sinden ileri gidemez. Hattâ, bu vekâlet koltuğu
na Avrupanm muhtelif üniversitelerinde dok
tora yapmış veyahutta yüksek tahsilde bulun
muş bir kimseyi gelip oturtsanız bugünkün
den daha iyi bir şart elde edileceğini de tahmin 
etmiyorum. 

Vaktin darlığı muvaheeesinde Güven Par
tisi ile C. H. P. ne mensup arkadaşlarımın TRT 
ye vâki temaslarına bir nebze temas etmek is
terim. 

Filvaki iki ayn kuruluş, birbiriyle hiçbir 
alâkası olmıyan İM teşekkül. Yalnız bir husu
sun tesbitinde fayda mülâhaza ediyorum. Tür
kiye Radyolarından her devirde şikâyet edil
miştir. Tek parti zamanında bir tenkid mev-
zuunun ortaya atılması mümkün olmadığına 
göre o meseleye dokunmıyacağım. D. P. devri
nin sonlarında isimsiz bâzı şahıslann veya
hut da hayatta bulunup, bulunmadıklan belli 
olmıyan bâzı şahısların radyolardan halka hi
tap şeklinde bizlere intikalini yadırgıyorduk. 
Bilâhara, ihtilâl geldi, sövme edebiyatı gör
dük. insanların haysiyetine, şerefine, yalan 
beyanlarla tecavüz edildi. Ve o devirde de rad
yodan şikâyet edildi, işte, TRT Kanununun ted
vinindeki esas prensip, mazide yerilmiş olan 
bu prensiplerden ayrılmak suretiyle tarafsız bir 
radyonun kurulması idi. 

Benim fikrime göre, tamamen şahsi fikrim-
dir, TRT nin bugünkü tutumuna alışılacaktır, 
Biz şimdiye kadar muhalefete mensup şahısla
rın radyodan millete hitabını dinlemeye alışkın 
kulaklara sahip değiliz. Bu, yeni bir şey, yeni 
bir kuruluş. Anayasanın getirdiği yeni bir ku
ruluştur ve buna alışacağız. Çok şayanı dik
kattir, radyodan C. H. P. şikâyetçi, Güven Par
tisi şikâyetçi, solun ekstrem olan T. i. P. şi
kâyetçi, burada kalktı T. i. P. nin Senatörü 
Mehmet Ali Aybar'm birtakım beyanlarının 
radyodan verilmediği iddiası içerisinde bulun
du. Ve gayet iyi tesbit ettim, benim vekilim, 
Devlet Vekilim, TRT de kime yaranacağını şa
şırdı, dedi. Bu, bitaraflığının delilidir. Bu iti
barla TRT nin ıslaha muhtaç çok tarafları var
dır. Bunu kabul ediyorum. Bir defa, malî de
netlemeyi kabul etmemesine iştirak etmiyece-
ğim. Cemiyetler Kanununa göre gizli cemiyet 
kurmak kanunen yasaktır. Bunun gayesi, aleni
yet prensibini ihlâl ettiği içindir. Her gizli 
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şey birtakım merak cezbeder. Nitekim, TRT nin 
hesaplarının kontrol edilemiyeceği iddiasının 
ileri sürülmesi haksız olarak bâzı şerefli in
sanları töhmet altında bırakıyor. Bu itibar
la, bu denetleme hususunda TRT çilerin fik
rine iştirak etmiyorum. 

İkincisi biz TRT Kanununu bitaraf hale 
getireceğiz diye, TRT yi bitaraf hale getirece
ğiz, diye kanun da çıkaramayız. Çünkü ceza 
tahdidinin bulunduğu yerden muhtariyetten 
bahsedilemez. Bu müesseseyi kendi organlarının 
içerisinde mütalâa edip, daha iyiye hangi şart
larla gidilebileceğinin kendi kendine tesbitinde 
büyük fayda mülâhaza ediyorum. 

Bir son noktaya daha temas etmeme müsaa
de buyurmanızı rica edeceğim, müsamahanıza 
sığmıyorum, iki ay evvel Brüksel'de BBC Rad
yosunun sahibi salâhiyet bir şahsı ile tanıştım 
ve dedim, biz şikâyet ediyoruz, muhalefet 7 
saat konuşuyor, biz 1 saat konuşuyoruz. Bu, 
bizim adalet ve nasafet duygularımızı rencide 
ediyor. Sizde tatbikat nasıl, dedim. Gayet ba
sit, dedi. Bizde muhalefete muayyen bir saat 
ayrılır; 3 saat, 2 saat; iktidara da 2 saat 
ayrılır. Bu ayrılan 2 saat zarfında bütün mu
halefet partileri aralarında zamanı bölüşmek 
suretiyle iktidar partisinin söylediği söze tekab-
bül eden müddet zarfında radyoyu istimal ede
riz, dedi. Bu, çok mühim bir şey. TRT'çilere 
bu hususu hatırlatmakta büyük fayda mülâha
za ediyorum. Biz 3 saat konuşacağız. Peki. 
Muhalefet de 3 saat konuşacak. İsterse muhale
fet bu 3 saati aralarında taksim ederler, ister
lerse birbirlerine bırakmak suretiyle courloisie 
bir mücamele esasları dâhilinde hareket ederler. 

Çok özür dilerim, vaktimi bir dakika geçir
miş oluyorum. Bakanlığın mümtaz mümessille
rini ve sayın senatörleri en derin hürmet ve mu
habbetlerimle selâmlar, bütçenin hayırlı olması
nı temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, henüz Devlet teşkilâtı içindeki yeri
ni ve bir bakıma kendini bulamamış olan bir ba
kanlık bütçesi üzerinde konuşuyoruz. Bu ba
kanlık, bugünkü haliyle gittikçe küçülmekte 
olan ve âdeta kolu kanadı kırılmak üzere olan 
bir bakanlıktır. Günün birinde bu bakanlığın 

tümü ile bir başka bakanlığa veya Başbakanlı
ğa bağlanması büyük bir sürpriz teşkil etmez. 

Bunu şunun için arz ediyorum arkadaşlarım. 
Kamu oyunda hiçbir ihtiyaç hissedilmediği 
hiçbir geniş izah yapılmadığı bir sırada Bütçe 
Kanununun bir maddesine bir kayıt konularak 
bu bakanlıkla, Başbakanlık arasında bir proto
kol yapılarak bu bakanlığın hizmetleri parça
lanmıştır. Plâna bakıyoruz, plân, bu bakanlı
ğı bir kompozisyon içerisinde mütalâa etmiştir. 
O zaman bu bakanlıkta sadece turizm hizmet
leri değil, tanıtma hizmetlerinin esasını teşkil 
eden basın da var, radyo da var, ajans da var. 
Yani, Türkiye'de tanıtma ile ilgili olarak bunla
rın hepisi mevcuttur. Birdenbire bir kalemde 
bu hizmetler Turzim Bakanlığından alınmış. 
Bu Bakanlık aynı zamanda kendi adiyle de çe
lişki halindedir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. 
Kuruluşu bu maksada matuf Teşkilât Kanunu 
böyle, plândaki yeri böyle Hükümet programın
daki adı ve yeri böyle. Şimdi, sadece turizm hiz
metlerini görsün deniyor ve bu güya bakanlığın 
yükünü azaltacak turizm hizmetleri daha kolay 
görülecek. 

Muhterem arkadaşlar, turizm tek başına 
önemlidir. Doğru. Şümullüdür. O da doğru. Ama, 
tanıtma ile desteklenmiyen bir turizm bir ba
kıma yalın ve sakat kalmıya mahkûmdur. Belki 
itiraz olarak denebilir ki, efendim, zaten TRT 
özerk bir müessesedir, Basın - Yayında zaten 
fazla bir yetkisi yoktur, ajansla da irtibatı işte 
şöyle, böyle idi, bu bakımdan büyük bir kayıp 
yok. Bunun iki bakımdan mahzuru var arkadaş
lar. Birisi, tanıtma bakımından mahsuru var; 
bir de Başbakanlık birtakım hizmetlerin temer
küzü altında asıl kendi görevini yapamıyacak 
hale gelmiştir. Başbakanlık, devletin genel po
litikasını yürütme makamıdır. Şimdi, bir taraf
tan TRT ile meşgul olacak, bir taraftan Ajans 
ile meşgul olacak, bir taraftan Basın - Yayın ile 
meşgul olacak, bir taraftan kendisine bağlı ge
niş kadrolar var, teşkilâtlar var, bunlarla meş
gul olacak. Ne olacak? Bunlar tedvire memur 
bir sandalyasız, yani bir Devlet Bakanı eliyle 
eğreti olarak yürütülecektir ve bundan başka 
da çare yok. Belki Turizm Bakanlığına bağlı ol
duğu zaman da bu hizmetler iyi yürütülmüyor
du ama, hiç olmazsa bir çerçeve içerisine alınmış 
kanunlarla hudutlandırılmıştı. 
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Demin Sayın Aksu arkadaşım konuşurlarken 
bu kanunun tedvininde, hangi zamanda olmuş, 
bilmiyorum, ama bunun reddedilecek miras ola
rak mütalâa edilmesi lâzımgeldiğini söylüyorlar. 
Bugünkü haliyle bunu sadece reddetmek değil, 
hiçbir münasebeti olmadığını bar bar bağırmak 
lâzımgelir. Çünkü, o kanun bu bakanlığı Devlet 
teşkilâtı içerisinde önemli bir yeri olduğunu be
lirtmiş, esbabı mucibesini açıklamış ve o hale ge
tirmiştir. Şimdi arkadaşım bakıyorum, bir nok
tada birleşiyoruz, diyor ki, bu bugünkü haliyle 
bir turizm acentesi halline gelmiştir, bakanlık, di
yor. 

Hülâsa muhterem arkadaşlar, geniş turizm 
ufkunda ve semasında tek kanadı ile denge kur
maya çalışan bu bakanlık, bu iniş ve çıkışlar içe
risinde kendisinden beklenen hizmeti yapamaz. 
Hükümetin hangi maksatla yaptığını bilmiyo
ruz. Kamu oyunda izahı yapılmamıştır. Arz et
tiğim sebeplerle birden bire bu bakanlığın bir 
kısım hizmetlerini Başbakanlığa bağlamıştır. 
Buna itiraz olarak denilebilir ki, efendim, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Köy İşleri Ba
kanlığı da böyle kuruldu. Hayır, arkadaşlarım, 
onlar böyle kurulmadı. Onlar daha evvel kamu 
oyunda tartışıldı ve Devlet merkezî idare kuru
luşlarına ait geniş eleştirme ve incelemeler için
de raporlara bağlandı, ondan sonra bu bakanlık
lar teşekkül etti. Yani Turizm Bakanlığının bu 
son parçalanması âni olmuştur, kamu oyundan 
habersiz olmuştur ve kamu oyu bundan dolayı 
tereddüt içindedir. 

Başbakanlık Bütçesini grupum adına burada 
bendeniz eleştirmiştim. O zaman düşündüm, bu
nu Başbaknlık içerisinde mütalâa etmek lâzım. 
Fakat, döndüm baktım, Başbakanlığın buraya 
gelen elemanları arasında o TRT veya Anadolu 
Ajansı veya Basın - Yayın Teşkilâtından kimse
ler yok. Bir başka yönden de bunda mütereddit 
kaldım, ve dedim ki, nasıl olsa o geçici bir ted
birdir, Başbakanlığa bağlanma. Belki kişisel se
beplere dayanan geçici bir tedbirdir, aslolan 
bu bakanlığın teşkilât kanunudur. Kanunlar or
tada iken idari tasarrufların istikametinde değil, 
meriyette bulunan kanunlar istikametinde bu işi 
mütalâa etmek gerekir. Bakanlığın bugünkü ha
liyle hüviyeti, yeri budur, arkadaşlar. Yani, şah
san ben değilim, bu bakanlığın durumu ile ilgi
lenen her insan bu bakanlığın yarınından endi

şelidir. Yarın bu bakanlık bir protokolle bir baş
ka bakanlığa verilir veya Başbakanlığa bağla
nırsa ne olacak? Bakanlık yeni olduğu için Dev
let Teşkilâtı içinde ve idari gelenekler arasında 
fazlaca bir şeyi de yoktur. Yani, derinliğine bir 
yerleşme hali de yoktur. Bu bakımdan da endi
şemizi haklı bulmaları gerekir. 

Bu mâruzâtımın ne bakanla ve ne de her han
gi bir şahısla bir irtibatı yok. Sadece hizmet ba
kımındandır ve bu mütalâa zannediyorum bu 
hizmetin lehinedir. 

Muhterem arkadaşlar, bakanlığın bu halini 
böylece tesbit ettikten sonra arkadaşlarımın çok 
tenMd etmelerine rağmen, A. P. ne mensup bâzı 
arkadaşlarımın, onlar da ister istemez bâzı ihti
yaçları burada dile getirmeye mecbur kaldılar. 
Sayın Bakan, arz ettiğim sebeplerle biz bu bağ
lantıyı eğreti kabul ettiğimiz için esas dâvalar
dan bir - ikisine kısaca temas edeceğim. 

Radyo ve televizyon kuruluşu hakkında uzun 
tartışmalar geçmiştir, onları tekrar etmîyeceğim. 
Onda, aşağı - yukarı kamu oyunun vardığı bir 
karar var. Yani, bu özerk müesseseyi kendi hü
viyeti içerisinde idare etmek lüzumu kamu oyun
da bir yargıya bağlanmıştır. Benim bu konuda 
istirhamım, ister istemez bu bakanlığı o hizmetle 
Parlâmentoya bir yoldan bağlanacak, yani Baş
bakanlık yoliyle de bağlansa, Turizm Bakanlığı 
yoliyle de bağlansa bir yerden Hükümetle, Par
lâmento arasında bir irtibat sağlanacak. Bizdeki 
tatbikat, umumiyetle ilgili bakan bulunmasa bile 
bakanlar adına, Hükümet adına her hangi bir ba
kan bâzı hizmetlerde, bâzı tenkidlere muhatabo-
labilir. Bu itibarla yeni kurulan televizyon ko
nusunda bir - iki ricam var. 

Birisi televizyonun ihtiyaç gösterdiği filim-
lerin ithalinde çekilen güçlükler o idarenin ret 
kabul etmez haklı bir şikâyetidir. Bu hususla 
Hükümetle, yani hiç olmazsa Başbakanla temas 
edilerek buna bir çare bulunmalıdır. 

ikincisi, televizyon programları yenidir, ek
siklikleri de olacak, biliyorum. Fakat, daha iyi
si yapılabilir. Yani, bugünkü haliyle aile içinde 
takibolunması lâzımgelen bir vasıta olduğu için 
biraz daha tertipli, biraz daha edepli bir halde 
yürütülmesinin lâzımgeldiği inancındayım. 

Bir de bu arada açık oturumlar mevzuu var. 
Açık oturumlar, bilhassa televizyonda takibetti-
ğimiz açık oturumlar pek dağınık, pek hazırlık-
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sız, yani dinliyeni de, söyliyeni de tatmin etmi-
yen bir hava içerisinde geçmektedir. Belki bu 
bir şahsi görüştür, yanlış olabilir. 

Turizm konusunda raporda da yer alan çev
re sağlığı ve gıda kontrolü konusu Hükümette 
hiçbir Bakanlığın tek başına halledemediği, 
üzerine eğilmediği bir konudur. Ama, Turizm 
bakımından da önemli bir konudur. Turizm Ba
kanlığı hicolmazsa bu konuda diğer bakanlıklar 
bir iştirak temin ederek buna bir çare bulmalı
dır. 

Bir başka nokta, yine ister istemez TRT ile 
ilgili olacak. 

Bu bölge radyoları konusunda küçük takatli 
bâzı radyolar var. Meselâ, Kars'ta bir radyo 
var, bin kilovat takatlidir. Ama, Rusya'dan 
mütemadiyen çeşitli neşriyat yapılmaktadır, 
Türkçe; en kolay mukabele edilecek yer Kars 
olduğu halde, orada yıllardan beri duyulan bir 
ihtiyaçla kurulan bu küçük takattaki radyo is
tasyonu da ya devam edecek veya etmiyecek, 
bilmiyorum, ama her hal ve kârda karşı tarafa 
kontur bir neşriyat yapabilmek için buranın da 
takviyesi lâzımgelir kanaatindeyim. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cebe?.. Yok. Sayın Me
len?. Yok. Sayın Pırıltı? .Yok. Sayın Halıcı? 
Buyurunuz. 

FEVZİ HALICI (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; öncelikle turizmi ben insanla 
insan, tabiatle insan ve tarihle insan arası bir 
sanat, kültür, duygu ve düşünce alışverişi ola
rak kabul ediyorum. 

Oldum olası Batı maddenin, Doğu mâna
nın; Batı eşyanın, Doğu insanın keşfinden yana 
olmuştur. Batıda insanı âdeta makinalaştıran, 
hattâ maddeye ve eşyaya esir eden teknik iler
leme günlük geometrik hayatı içinde, sosyal hu
zuru tam da olsa insanı sıkar ve tedirgin eder. 
Batılı bu monotonluktan insan eli az değmiş ta
biî güzelliklere, coğrafyaya, arkeolojiye ve tari
he zamanı ve imkânı nisbetinde yakınlaşmak 
ister. Bir bakıma turizm insanın kendine dönü
şü, kendini tanıyışıdır. 

Geçen kış İsrarla Çatalhöyük'e gitmek istiyen 
bir alman kafilesine «Bu mevsimde Çatalhöyük'e 
gitmeyin, hiçbir şey göremezsiniz, karlar ve yağ
murlar çukurları doldurmuştur. Karda, kışta 
yolda kalırsınız, gitmeyin.» dedim. Cevap verdi 

Alman kafilesi: «Bir şey göremezsek ne çıkar? 
Biz onbin yıl öncenin tarihî havasını teneffüs 
etmek istiyoruz. Bu bize yeter, artar bile.» işte 
turizm bu tarihî havadır, bu havayı özleyiştir. 

Bütün medeniyetlerin beşiği, bütün güzellik
lerin kaynağı Türkiye'miz turizme imkân kapı
larını ardına kadar açmıştır. Şöyle de .söyliye-
biliriz : Batılıların görme ve tanıma arzuları, ka
pılarımıza kadar gelip dayanmaları, tarih bah
çelerimizi gezip dolaşmaları, denizlerimizden tuz 
ve ferahlık, güneşimizden kalori ve enerji al
maları bizi, coğrafya, tarih ve turizm şuuruna 
devamlı olarak eğilmeye ve gerekli tedbirleri al
maya adeta mecbur bırakmıştır. Turizm bir ya
şama ve duyma sevincidir. Şu da bir gerçek M, 
insana saygı, insana içten sevgi, turizme gönül 

| vermiş hiçbir memleketin insanında Türkiye in-
sanındald gibi yapmacıksız maddi karşılıksız, 
sıcak ve samimî değildir. 

Millî turizm politikamızın ilk teminatı ve de
ğer ölçüsü bu gerçektir. Bu gerçeği, büyüyen 
turist akımı karşısında yakın ilgi ve derinliğine 
bilgi bakımından bozulmadan dengede tutabil
mek için okullarımıza mecburi turizm dersleri 
konmalıdır. Endüstri olduğu kadar yeni bir ilim 
ve sanat dalı olan turizme eğitimimizde büyük 
yer vermeliyiz. Akdeniz bölgesini ziyaret eden 
turistlerin ancak % 1 i Türkiye'ye gelmektedir. 
Yunanistan'a olduğu gibi turistlerin % 2 si Tür
kiye'ye gelse plân hedeflerine rahatça erişmemiz 
mümkündür. Turizm, Bakanlıklardan, mahallî 
idarelere, derneklere varıncaya kadar müşterek 
çalışmayı icabettirir. Bu bakımdan diğer Bakan
lıkların mahallî idare ve teşekküllerin Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının program ve faaliyetle
rine yardımcı olmaları, hattâ adım uydurmala
rı gerekir. Bu düşüncelerin ışığı altında bâzı te
mennilerimi sunuyorum. 

İngiltere, Fransa, Almanya ile memleketimiz 
arasındaki mesafe çok uzaktır. Çoğunlukla Ak-
denize ve memleketimize gelen turistler orta 
halli ve arabalı turistlerdir. Çoğu memur, öğret
men ve öğrenci olan bu turistlerin gezi müddet
leri 15 - 25 gündür, ingiltere'den 5, Fransa'
dan 4, Almanya'dan 3 günde hiçbir yerde bir 
tam gün kalmamak şartiyle Türkiye'ye geline
bilir. Bir o kadar da dönüşü var. Yurdumuz
da da yarı vakitleri yolda geçeceğine göre or-

| ta halli turistlerin gezmeye, görmeye, dinlemeye 
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kâfi miktarda vakitleri kalmıyor, demektir. Bi
rinci Plânda bu mesafeyi zaman ve yol olarak 
kısaltmalıyız. Yurdumuza iki yıldır feribot se
ferleri büyük bir ilgi gördü. Mühim olan, feri
botla araba nakli sebebiyle Batı ülkeleriyle 
memleketimiz arasındaki mesafenin 1 800 - 2 000 
kilometre kısaldığını radyo ile televizyonla ga
zete ve broşürlerle Batılı turistlere iyice duyur-
malıyız. Yabancı turizm acentalarma gönderi
lecek, göz alıcı bir güzellikte hazırlatılmış afiş
lere «Berlin'le, Londra'yla, Paris'le Türkiye ara
sındaki mesafe 2 000 kilometre kısaldı» diye 
yazılmalı. Yabancı turizm acentalarma devamlı 
olarak gönderilen her dilden turizm bültenleri, 
tanıtıcı yayınlar yanında Türkiye'deki otel, mo
tel, kampinglerin ücretleri, yiyecek, içecek fi
yatları duyurulmak, meselâ, bir kilo şeftali is
tanbul'da 125 kuruştur. Bol kaloriyle en ucuza 
yaşamak için Türkiye'ye geliniz diye afişler ha
zırlatılıp gönderilmeli. Bunların çok faydası 
olur. Otolu turistlerin Gümrük muameleleri
nin asgari hadde indirilmesi gerekir, iki yıl ön
ce Edirne Gümrüğünde bir Alman ailesi üç saat 
bekletildi. Yabancılar için muamele ayrı bir 
yerde, ayrı bir odada yapılmalı. Otolu turistle
re arabalarına yapıştırmaları için mensubolduğu 
Devletin bayrağını da havi Hitit Güneşli Türki
ye'ye hoş geldiniz.» kartları dağıtılabilir. Mese
lâ, istanbul otellerinden, motellerinden ya da 
kampinglerden sağlanacak kontenjanlarla, güm
rüklerden geçecek 1 000, 2 000, 3 000 nci v. s. 
turistlerin muayyen gün buralarda ücretsiz kal
maları temin edilmeli. Bunlar önemsiz görünen 
şeylerdir. Ama turistlerin hâtıralarında uzun 
müddet kalır, her kese anlatırlar. Unutmaya
lım M, en güzel propagandayı memleketimize 
gelen turistlerden beklemeliyiz. Bir turist bin 
turist getirir. 

«Güler yüz göster turiste 
Sonra ne istersen iste» 
Prensibimiz bu olmalıdır. 

Bundan beş, altı yıl önce Konya'ya bir Al
man turist gelmişti. Koyunoğlu Müzesini ziya
ret etmiş, kapıdan çıkarken bir küçük çocuğun 
arabasının tekerleği altına bir çivi koyduğunu 
görmüş. Turizmle ilgili Konya'da kim var diye 
sormuş, alıp bana getirdiler. Adamcağız duru
mu anlattı. Avrupa'nın bütün ülkelerinin turis
tik kitaplarını hazırlayan ve o ülkeler hakkında 

Avrupa'da konferanslar veren, fotoğraf sergile
ri açan tanınmış fotoğraf sanatçısı Doktor Kari 
Eller'di bu. «Türkiye, bugüne kadar gördü
ğüm turistik kitaplarını, albümlerini hazırladı
ğım bütün ülkelerden daha güzel, daha tabiî, 
tarihî ve arkeolojik güzelliklere sahip. Bu çocu
ğu cezalandırmanızı bilhassa istiyorum ki, her 
hangi bir turistin arabasına yine çivi koyarsa o 
turist memleketine döner ve Türkiye hakkında 
iyi konuşmaz.» dedi. 

Cidden çocuğu ve babasını buldurduk, ge
rekli hususları yaptık. Çocuk Kari Eller'e bir 
daha böyle bir şey yapmıyacağına dair söz ver
di. işi tatlılıkla bağladık gitti. Bu vesileyle 
dost olduğumuz Dr. Kari Eller Türkiye'ye ait 
4 000 poz film çekti. «Türkiye'nin Altın Kita
bı» ismiyle şahane bir eser de hazırlandı. Bu 
arada şunu da arz edeyim ki, kitapta bir bölge
ye ait yayınlanan fotoğrafların en fazlasını Kon
ya'ya tahsis etti. 

istanbul'da, Boğaz, Adalar ve Marmara'da 
günlük vapur turları yapıldı. Terihî eşeler için 
de otobüs turları pekâlâ yapılabilir. Bunlar ya
bancı turistlerin olduğu kadar yerli turistlerin 
de ilgilerini çeker. Bu turlar yemekli olmalı fi
yatları da belirtilmeli. Büyük şehirlerimizdeki 
tarihî eserleri, camileri geceleri en güzel şekilde 
ışıklandırmak, Avrupa'da bu usul yaygındır. 
Turistler yol ve trafik emniyeti can ve mal em
niyeti kadar cüzdan emniyetini de düşünür ve 
isterler. Bu bakımdan otel, lokanta ve eğlence 
yerlerine ait tarifeler sık sık kontrol edilmeli, 
aksine hareket edenler en ağır şekilde cezalandı
rılmalı. Lokanta, otel, eğlence yerlerinden 
% 10 adeti mutlaka kaldırılmak, bahşiş adetinin 
de katî bir şekilde kaldırılması gerekir. Hiçbir 
yabancı turist bahşişten hazetmemektedir. 

iç turizm hareketlerimizde de son yıllarda 
bir kıpırdama başladı. Çevrenin tabiî güzellik
lerini, tarihî eserleri, camileri, türbeleri görmek
ten zevk duyuyor, vatandaşlarımız. Çoğu me
mur olan vatandaşlarımız pazar tatilinden ge
rektiği şekilde istifade edemiyorlar, iş saatleri
ni haftanın ilk beş gününe vererek Cumartesi 
gününün tam tatil olmasında büyük faydalar 
sağlanır kanaatindeyim, iki günlük tatille iç 
turizm hareketleri büyük bir canlılık kazanır, 
hem de vatandaşlarımız dinlenmiş olarak işle
rinin başına dönerler. 
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Aramızda tarihî ve mânevi bağlar bulunan 
İslâm ülkeleriyle turizm münasebetlerimiz vâki 
anlaşmaların ötesine pek çıkmış sayılamaz, iran
lı, Iraklı, Suriyeli turistler Adana ve İstanbul'
da gece konaklaması hariç memleketimizde kal
madan âzami süratle Avrupa'ya gidiyor ve dö
nüyorlar. Kültür ve sanat anlaşmaları kadar 
kardeş şehir ilânları da turizmimize bir hareket 
getirmiş sayılamaz. Dinimiz turizme büyük önem 
verir, islâmın beş şartından biri turizmle ilgi
lidir. Bu vesileyle Hacca giden vatandaşları
mızın yarısı kadar İslâm ülkelerinden turist cel-
bedebilmeli kısacası islâm ülkeleriyle turizmi 
geliştirmenin yollarım aramalı, kendimizi onla
ra iyice tanıtmalıyız. 

Başarılı faaliyetleriyle, örnek yayınlariyle 
memleket turizmine yenilik, canlılık ve aktif 
bir faaliyet getiren ve bunun başarılı sonuçları
nı alan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı mensupla
rını Sayın Bakanımızın şahsında sevgiyle, mu
habbetle selâmlar 1969 yılı bütçesinin memleke
timiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olması
nı temenni ederim. Saygılarımla. (A. P. sırala
rından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Küçük?. Yok. Sayın 
Hazerdağlı? Yok. Sayın Dikeçligil?. Buyuru
nuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Yaz ge
zilerimizde bâzı gördüklerim, müşahedelerim 

oldu. O müşahedelerimi ilgili Bakan ve mensu
buna belirtmek için söz almış bulunuyorum. 

Turistik bürolarına bakıyorsunuz aynı mo
noton eşyalar. Bu eşyalar bir kanaldan alınıp 
satılıyormuş. Yani turistik bürolarına baktı
ğımız vakit aynı turistik eşyalar teşhir edili
yor, görülüyor. Meselâ Kayseri'de de yine tu
ristik bürosuna baktığımız zaman teşhir edilen, 
satılan eşyalar diğer yerlerde gördüğümüzün 
aynı. Bu, bir kanaldan alınıp satılıyormuş. Ben 
sordum bu mahallin turistik eşyalarını niçin teş
hir etmezsiniz de buraya koymazsınız? E, bize 
yukardan gönderiliyor dediler. Kanaatimce bu 
doğru değildir. Bilhassa o turistik sahalarda ve 
turizm bürolarında o mahallin mahallî eşyala
rı teşhir edilmeli, satılmalı. Turist her gittiği 
yerde aynı monoton eşyaları değil başka tür
lü sanat eşyalarını görmek ister, alır. Turizm 
Bakanlığının bu tutumu yerinde değildir, bunu 
düzeltmeli inanmalı, oradaki turistik büroya 
parasını göndermeli ve döner sermayesi var
dır zaten, o mahallin eşyalarını orada alhp teş
hir etmeli ve propagandasını yapmalı. Çünkü 
Türkiye çok değişik bir memlekettir. 

İkinci bir mesele; bizim sahillerimiz, Kara
deniz sahilinde biraz dolaştım, cidden Türki
ye dünyanın en güzel memleketidir. Bu mem
leketimiz kadar güzel yer ve güzel olan ülke
ler de az. Yalnız köylerimizi, sahilde bulunan 
köylerimizi Turizm Bakanlığı kanaatimce eği
time tabi tutmalı, çocuklarını, halkı turistlere 
nasıl muamele edilir, nasıl tesisler kurarlar, bu 
bakımdan onun teşvikçisi olmalı. Elbet bu halk 
tenvir edilmeyince, irşadedilmeyince turizm 
hareketleri de Türkiye'de gelişmiş olamaz. 
Parası olanlar köye gidiyor, köyün sahilinden 
muayyen yerleri alıyor, dışardan geliyor te
sisler kuruyor. Şimdi uzun boylu oranın, köyün. 
kahrınılnı çekmiş, sahillerde kalmış, yerleşmiş 
insanlar turizm hareketleri geliştiği bir devir
de elbette ki onların meyvasmı almak ister, ge
lirini almak ister, sahilinin değerlendirilmesi
ni bizatihi onlar ister. Onun için Turizm Bakan
lığı sahil köylerindeki bulunan arkadaşlarımı
zın biraz arsası para ediyor diye köyleri der
hal onu paha ederek satmalarını değil bilâkis 
köylüleri tenvir etmek suretiyle ve köylere 
yardımla turistik tesisler kurdurmalı ve on
ları bu işlere sevk etmeli. Çocuklarını turiste 

Türkiye ikinci ve üçüncü lig maçları da iç 
turizm için faydalı sportif faaliyetlerdir. Biz 
aynı duyguyu Türkiye'ye bisiklet turu için de 
kabullenmekteyiz. Fransa'da olduğu gibi 4 - 5 
yıldır Türkiye'de de yapılmakta olan bisiklet 
turu halk efkârını cidden ilgilendirmekte, spor
cu gençlik için de büyük bir teşvik olmaktadır. 
Tur müddetince gerek radyolarımız, gerek gün
lük gazetelerimiz turdan bahsetmektedirler. 
Spor kadar turizm hareketlerine de gönül ve
ren Devlet Bakanımız Sayın Kâmil Ocak, haklı 
olarak maddi külfeti ve masrafı fazla bulmak
tadır. Kanaatimizce tur üç yılda bir yapılırsa 
işin heyecanı ve aktüalitesi kalmaz. Bisikletçile
rimizin de şevk ve heyecanları kırılır. Bölgeler, 
müesseseler, dernekler, turun geçtiği şehirleri
mizdeki spor kulüplerimiz turu desteklerler ve 
bu iş olur gider. Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğımızın da turla ilgileneceğini ümit ve temenni 
ederiz. 
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nasıl muamele edilir, yaz kurslarında eğitime 
tabi tutmalıdır. Bunun üzerinde eğilirse Sa
yın Bakanlık cidden iyilik yapmış olur. 

Biraz önce arkadaşlarımızın işaret ettiği gi
bi TET'ye temas edecek değiliz. Bakanlıktan 
kopmuş, ayrılmış gitmiş. Bu da bunun yeri de
ğil. 

ikinci bir mesele, bize turizm geliyor dışar
dan, ama dış memleketler turistlerin gelmemesi 
için memleketimizin aleyhinde menfi propagan
da yapıyorlar. Meselâ Balkan milletleri, Yu
nanistan, oraya gitmeyiniz filân gibi ve şöyle 
oluyor, böyle oluyor gibi sözleri soyuyorlar. 
Çünkü onlar turisti celbetmek isterler. Buna 
mukabil bizim Bakanlığımızın mukabil propa
gandayı önleyici tedbirler alması lâzımdır bu 
turistlere. Bunu nereden öğrendiniz diye so
rarsınız bana. Burada tarihî eşyalar satan di
ğer insanlar, halıcılar filân vardır. Onlarla te
mas eden turistler bize sizin memleketinize 
geldiğimiz vakit Yunanistan'da şöyle diyorlar; 
oraya gitmeyin diyorlar, şunu yapıyorlar, bunu 
yapıyorlar, diye menfi propaganda yapıyorlar. 
Halbuki biz buraya geldiğimiz vakit hiç onla
rın dediklerinin hiçbirini görmüyoruz. Mütema
di surette memleketimize turistler gelmiyorsa 
bu turisti bizden ayırmak kendilerine celbet
mek için diğer memleketlerin geniş bir propa
gandasının olduğunu kabul etmek lâzım ve bu
nun hakikaten üzerinde durulmalı. 

Üçüncü bir mesele; benim tetkiklerimde, Tür
kiye'deki eski tarihî eserlerin dışarıya gitti
ğini görüyoruz. Millî Eğitim Bakanlığının diye
ceksiniz. Ama Turizm Bakanlığı bu işin üze
rinde durmalı, süratli bir kaçakçılık olduğu
nu kabul edeceksiniz. Anadolu'da birtakım sey
yar antikacılar köy, köy dolaşıyorlar alan, akın 
bu malzemeleri getiriyorlar, bu malzemeler on
dan sonra tarihî kıymeti var, yok, bence var, 
bunların değeri var, bunlar dışarıya gidiyor. 
Eğer böyle şeyler varsa bu eşyaları yine Tu
rizm Bakanlığı kendinin Turizm ve Tanıtma bü
rosu var, döner sermayesi var, binları aldırmalı, 
aynı zamanda turizm bürolarında teşhir etmeli 
diğerlerini satmalı ve bilhassa tarihî eserlerin. 
kaçmasına mâni olmalı. Turizm Bakanı Millî 
Eğitim Baknı ile temas edebilir. Anadolu esM 
tarihî çağları bağrında bulunduran bir mede
niyet ülkesidir. Bu medeniyet ülkesinden tarihî 
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eserler kaçıpta dışarıya gittiği vakit kendi mem
leketinde görürse o değer yavaş yavaş Türki
ye'den kaybolabilir. O halde Türkiye'nin muh
telif tarihî yerlerinde küçük müzelerin açılma
sına gayret göstermeli Turizm Bakanlığı ve bil
hassa tarihî eserlerimizin dışarıya gitmemesi 
için ne gibi tedbirler alacaksa almalı, Millî Eği
tim Bakanlığıda buna ait kanunu, yani tarihî 
eşyalara ait kanunu biran önce getirmeli. 

Arkadaşım temas etti, cidden Turizm Bakan
lığı son zamanlarda kıymetli dergiler çıkarı
yor, yayıyor yalnız bu dergiler bir ülkeye has 
kalmamalı, Orta Şark, islâm memleketlerine ait 
turistleri kendimize çekmek için çok geniş bir 
propagandaya lüzum vardır. Çünkü bizim mem
leketimizde onların görebileceği namütenahi 
yerler vardır. Şifalı sularımız vardır, diğer ta
raftan yaylalarımız vardır. Bu ülkelerde, bilha-
sa islâm ülkelerinde, islâmi eserlerin tanıtılma
sı, onlar üzerinde geniş bir propaganda yapıl
ması Türkiye'mize onları celbeder, getirebilir 
ve bu hususta Garp memleketlerine nasıl ülkemi
zi tanıtıyorsak, Orta Şark memleketlerine de 
bu Türkiye'mizi tanıtmak için elimizden gelen 
âzami gayreti, bilhassa Turizm Bakanlığı gös
termeli. Büyük camilerimiz, tarihî diğer ma
betlerimiz ve benzerlerinin broşürleri çıkarılır 
bu memleketlere gönderilir ve gönderilmesi de 
^tiza eder, bunun üzerinde de Sayın Turizm 

Bakanı durursa çok memnun kalırız. Samimiyet
le söylüyorum ki son zamanlarda çıkarmış ol
duğu eserler iyidir, kıymetlidir. 

Arkadaşlar, eskiden beri Türkiye'mize gelen 
Seyyahlar memleketimizin misafirperverliğinden 
bol bol bahseder ve insani muamelelerini dile 
getirir dürüstlüğünü, faziletini anlatır ve bu
gün bu memleketin üzerinde aynı memleketin 
çocukları yaşamaktadır. Elbette yine müsafir-
perverdir, güler yüzlüdür. Bilhassa Anadolu'nun 
köylerine turistler gittiği vakit gayet güzel ağır
lıyorlar, hürmet de ediyorlar, bâzı nahoş hâdi
seler çıkabiliyor. Bunu yaygın hale getirmek 
için Turizm Bakanlığının, Millî Eğitim Bakan
lığı ile çok yakından temas etmesi lâzımdır ve 
memleketimize bir gelir kaynağı olan, aynı za
manda propagandasını yaptıracak olan Millî 
Eğitim Bakanlığının da turizm ölçülerine çok 
değer vermesi lâzım. Bu dersle olmaz, yeri gel
dikçe coğrafya, tarih öğretmeni, edebiyat öğ
retmenleri sonunda memleketimiz hakkında, 
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turisler hakkında çocuklara üç, dört beş daki- J 
kalık telkinde bulunsalar bunlar faydalı olur. ' 
Ama bu tahmin ediyorum, yapılıyor, yapılmak
ta da devam ediliyor. Onun için Turizm Ba
kanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile temas ederek 
ilgili konularda ilgili derslerde öğretmenlerin 
ta- ilkokuldan itibaren çocuklarımıza turiste na
sıl muamele edilir, nasıl hareket edilir... 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Dikeç-
ligil... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bitiri
yorum. Telkinlerde bulunmasını temin etmeli. 
Bütçe memleketimize hayırlı olsun, hürmetle
rimle. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; benden evvel ko
nuşan muhterem hatiplerin beyan buyurdukları. 
gibi kuruluşu yeni olan ve kuruluş halinde bu 
lunan Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçe
si üzerinde birkaç temennide bulunmak üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Hakikaten çok yeni bir dâva, yeni bir mese
le ile karşı karşıyayız. Evvelâ şunu kabul et
mek lâzım ki henüz dahilî turizm imkânlarını 
teşkilâtlandırmamış bir memleketin çocukla
rıyız. 15 - 20 sene geriye dönecek olursak mem
leketimizde dahilî turizm diye bir şeyin olma
dığım çok iyi hatırlarız. Böyle teşkilâtlanma
mış bir memlekette yeni kurulmuş bir teşekkü
lün büyük bir hizmetin altında, güçlüğü altın
da bulunduğunu takdir ederek fikirlerimizi 
o yönde, faydalı istikametlerde kullanırsak 
ebetteki neticeye daha çabuk varmanın yolunu 
bulacağız. 

Değerli arkadaşlarım, şu kürsüye gelen muh
terem arkadaşlar, ispanya, İtalya, Fransa, Yu
nanistan gibi çok uzun yıllar evvel bu işe baş
lamış memleketlerle kendi memleketimizi kıyas
lamaya kalkarlarsa neticenin elbette müsbet 
olmadığını göreceklerdir. Turizm için sadece 
güneşin, havanın kâfi gelmediği, bizim memle
ketimizde gerek Garp dünyasının, gerekse is
lâm âlemini celbedecek hakikaten büyük ta
rihî eserlerin mevcudolduğu bu zenginliklerden 
istifade etmemizin gerektiği kabul edilir ama 
turistin yol isteği vardır, turistin yatak iste
ği vardır, turistin temiz yiyecek ihtiyacı var-
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dır, eğlenme yerlerini arar, bunlardan daha 
evvel tecrübeli rehberlere ihtiyacı vardır, bu
nunla beraber tecrübeli turizm acantalarına ih
tiyaç vardır; sadece tarihî eserin, sadece de
nizin, sadece güneşin bulunduğu bir hakikat 
ama meselenin içerisinde bu denize, bu eserle
re götürecek her şeyden evvel yol lâzım. Bu
gün memleketimiz her yönden inkişaf etmenin 
çabası içerisinde. Bu bakımdan meseleyi ele alır
ken biraz da memleketin umumi durumunu na
zarı itibara alarak tenkidlerimizi bir insaf öl
çüsü içerisinde yapmamız lâzım. Yeni kurul
muş bir teşekkül tecrübeli elemanları var 
ama imkânlar çok kıt. Sadece turist celbetme-
nin imkânını ararken bu turistin hem döndü
ğünde propagandasının lehimize tecellisini, hem 
de memleketimize bir defa daha gelmenin im
kânını sağlamamız lâzım. Hepimiz karşılaştığı
mız turistlerin bir sürü güçlükler içerisinde 
olduğunu görüyoruz. Bâzı yollara girip araba
sını kullanan turistlerin burunlarını tülbent
lerle sardığını görüyoruz. Neden? Kendi mem
leketinden Anadolu'nun muayyen yerine ka
dar asfalt yolla gelir, ondan sonra toprak yol
lara girince elbette tozdan hoşlanmaz. Bu toz
lu yolları evvelâ ıslah edip turistin geçeceği 
temiz bir asfalt yola inkilâbettirmedikçe bu 
tozlan görüp, bu tozlan yutan turistlerin dö
nüşlerinde ne gelmek arzuları kalır, ne de ken
di etrafındaki insanlara lehimize bir propa
ganda imkânı sağlar. 

Değerli arkadaşlarım, imkânlarımız dâhilin
de bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu ka
bul etmemiz lâzım. Ama yeni kurulmuş bir teşek
külün bütün gayretli çalışmaları sırasında kal
karda meseleyi krediler şu veya bu şekilde tev
zi ediliyor, ehil insanlara intikal etmiyor, yok 
partizanlık neticesinde tevziat yapılıyor gibi 
birtakım iddiaların mesnedi yoktur. Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı elbette bu kredi müessesesi
ni tanzim eden bir kurul teşekkül ettirmiştir. 
Bu kurul gerekli bütün muameleleri tekamül 
ettirmiyen turizm yönünden ehliyeti haiz ol-
mıyan kimselere milletin parasını şu veya bu 
düşünce istikâmetinde tevzi etmeye de hakkı 
olmadığını bilen bir teşekküldür. Onun için fa
lan bir kredi temin etmiş, falan müessese ya
pıyor dendiği zaman onun hangi partili oldu
ğunu aramaya lüzum yok arkadaşlarım. Kanu
nun tâyin ettiği nitelikleri haiz insanlar han-
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gi partiden olursa olsun o bu memleketin ço
cuğudur, elbette kanuni imkânlardan istifade 
edecektir. Ama bugün bu böyle oimıyor den
diği zaman biz de haklı olarak döneriz bizden 
evvelki günlere biz de rahatlıkla kalkar bu 
iddiayı ortaya sürersek, bu doğru bir şey de
ğil aziz arkadaşlarım. 

Benden evvel konuşan Sayın Dikeçliğil'in 
ve Halıcı'nın beyanatlarına aynen iştirak ede
rim. Hakikaten inanışlarımız yönünden tarihî 
büyük eserlerin bulunduğu Türkiye'ye islâm 
âleminin de gerekli propaganda ile, bilhassa 
yazın o ülkelerdeki sıcaklıktan serin olan 
memleketimize celbetmenin imkânlarının biraz 
daha sağlanmasında gayret göstermesini Ba
kanlıktan temenni eder, sözlerimi burada ke
ser, bütçenin milletimize ve memleketimize ha
yırlı olmasını dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bütçenin görüşülmesinden bu 
yana ilk defa Cumhuriyet Senatosunda müddeti 
içerisinde, yani sabahki mesai içerisinde çıkarıl
ması ümidi içerisinde gördüğümüz Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı bütçesinin bugüzel seyrin
den dolayı kıvanç duyuyoruz ve Sayın Ba
kan öğle tatilinden önce görüşmeleri bitirme 
ya'dinde de bulunmuşlardır, bu bakımdan Di
van şimdiden kendisine teşekkür eder. Bu
yurun Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAT 
KÜRŞAT (izmir Milletvekili) — Muhterem 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1969 
bütçesi üzerinde yapılan müzakereleri ve bu 
müzakerelerde ileri sürülen tenkidleri ve te
mennileri cevaplandırmak üzere huzurunuz
dayım, bu vesile ile hepinizi hürmetle selâm
larım. 

Muhterem senatörler, burada sarf edilen her 
söz cevaplandırılacaktır, her fikir karşılığını 
bulacaktır. Bu hem taşıdığımız sorumluluğun 
zaruri bir icabı, hem de muhterem senatör
lerin görüşlerine karşı duyduğumuz saygının 
bir gereğidir. 

Ancak, serd edilen sualler, yapılan konuş
malar muvacehesinde müzakereleri kolaylaştı
racak bir metot umumi bir konuşma yapmak 
arzusundayım. Bunun iyi karşılanacağını tah
min ederim. Böylelikle plân tedbir ve hedef
lerde hangi merhalelere erişilmiştir, turizmde 
hangi dar boğazlar aşılmıştır, benim yapaca

ğım, izninizle yapacağım, bu umumi konuşma
da birgokları cevabını toptan vermek imkâ
nını bulacağım ve sizler de cevapları bul
muş olacaksınız. Ve hemen, sözümün burasın
da ifade edeyim ki, burada ileri sürülen te
menniler ve görüşler ve mütalâalar başta bsn 
olmak üzere Bakanlığımın bütün yetkili tek
nisyen arkadaşlarım tarafından dikkatle do-
ğerlendirilecek ve titizilkle takibedilecektir. 
istifade edeceğimiz çok değerli görüşler or
taya çıkmıştır, bunları çalışmalarımızda Yük
sek Senatomuzun desteği ve direktifi olarak 
telâkki etiğimizi ve bunların çalışmalarımızda-
ki şevki ve cesareti artıracağını da sözleri
me ilâve etmek isterim. 

İkinci Beş Yıllık Plân ve hattâ Birinci Beş 
Yıllık Plânın son senelerini işgal eden ve yıl
lık icra programlarımızda devamlı olarak 
yer alan ve mütaakıp yılların icra program
larında takibi istenen bâzı Türk turizminin 
ortaya çıkmış bâzı belirli meseleleri vardır. 
İzin verirseniz şimdi ben bunları sırası ile 
sizlere izah etmek ve bu mevzuda neler yapa
bildiğimizi ve neler yapamadığımızı izah etmek 
isterim. 

Bu mevzulardan şüphesiz birincisi ve haiz 
olduğu önem dolayısiyle bizleri uzun zaman
dan beri meşgul eden bir mesele olarak Plân
lama başta gelmektedir. Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı devresinde Marmara, Ege ve 
Akdeniz bölgerine öncelik tanınmış ol
makla beraber bu bölgelerde bellibaşlı yer
ler tesbit edilmemiş olduğundan gerek alt yapı, 
gerekse tesis yatırımları dağınık bir şekilde ge
lişmiş ve büyük turist organizasyonlarını ko
laylaştıracak merkezler, yüksek kapasiteli te
sisler kurulamamıştır. 

Zamanımızda hasırlanmış olan ikinci Beş 
Yıllık Plânda ise turizm yatırımlarının turis
tik potansiyeli yüksek bölgeler ve merkezler
de yoğunlaştırılması prensibi kabul edilmiş
tir. Bu prensibin bir icabı olarak iki yıl önce 
Bakanlık bünyesi içerisinde şehirci, mimar - mü
hendis, jeolog harita mühendisi, sosyolog, 
coğrafyacı, ekonomist ve arkeloğ gibi teknik 
elemanlardan müteşekkil bir Fiziksel Plânla
ma Dairesi kurulmuştur. Bu daire ilk faali
yetini 6814 hektarlık bir saha üzerinde etüd-
lerini yaparak ve 1660 hektarlık bir saha 
üzerinde de bir proje hazırlıyarak, yarışma pro-
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jesi hazırlıyarak, ilk faaliyetini turizm po
tansiyeli yüksek bir merkez olarak Side, Ma
navgat ve Sorgun ormanını içine alan geniş 
sahada 11 ay geceli - gündüzlü çalışarak Side 
milletlerarası plânlama yarışması hazırlıkları
na hasretmiştir. Bu çalışmaların neticesinde 
bölgenin bütün haritaları hazırlanmış, arkeo
lojik, jeolojik, sosyoekonomik araştırmalar ya
pılmış ve Side kitabı hazırlanarak 2 Aralık 
1968 tarihinde beynelmilel konkurun bütün 
dünyada ilânı yapılmıştır. 12 000 yataklık bir 
turistik kompleksini hedef tutan bu plânlaşma 
yarışmasında 3 Şubat, iki gün evvel biten işti
rak müddetinin sonunda dünyanın dört bir ta
rafından 1 112 tanınmış mimar ve bürolar 
katılacaklarını bildirmişlerdir. Projeler 17 Ha
ziran 1968 tarihinde dünyanın tanınmış şehir-
ci mimarlarından müteşekkil 9 kişilik bir jü
ri tarafından seçime tabi tutulacaktır. Bu ara
da bu daire Batı Türkiye fiziksel turizm ge
lişme etüdünü tamamlamış ve yayınlamıştır. 
Önümüzdeki yıl teknik eleman bakımından tak
viye edeceğimiz bu daire Ege ve Marmara'da 
buna benzer çalışmalara girişecektir. 

Biraz evvel bahsettiğim Side projesi 1969 
yılı programında şu şekilde yer almıştır, buna 
ait yapılacak işler şu şekilde ifade edilmiştir. 
İlgili bakanlıkların müsteşarlarından ve yatı
rımcı kuruluşların genel müdürlerinden bir 
plânlama yönetim kurulu ve bu kurula karşı 
sorumlu olacak bir jproje müdürlüğü kurula
caktır. Ayrıca tesisleri inşa etmek için Emekli 
Sandığının da iştirak edeceği karma bir şirket 
kurulması öngörülmüştür. Türkiye'de ilk defa 
yapılan bu çalışmalar sonunda konaklama, din
lenme, eğlenme ve alış - veriş tesislerini birara-
ya toplıyacak bir turistik merkezin kurulma
sı tahakkuk safhasına konmuş bulunacak ve 
bundan sonra devletin kredi, alt yapı ve sair 
teşvik imkânlarının bu gibi muayyen merkez
lere teksifi mümkün olabilecektir, öyle zanne
diyorum ki, şu kısa izahatım birçok arkadaş
larımızın yatırımların, dağınık yapıldığı ve bi
ran evvel fiziksel muayyen bölgelerin fizikî 
plânlamalarının tamamlanarak yatırımların 
muayyen bölgelere teksifi hususundaki endi
şelerini bertaraf edecek bir çalışmanın içerisin
de bulunduğumuzu izah ettiğimi zannediyo
rum. 

Turizm endüstrisi sahasındaki çalışmaları
mız; belgeli tesisler ve konaklama kapasitemiz 
hakkında da bu vesile ile bütçemizin görüşül
düğü şu toplantıda muhterem Senatoya bâzı 
bilgiler vermek isterim. Son üç yıl içinde bel
geli tesislerdeki yatak kapasitesi 12 binden 
29 226 ya çıkmıştır. Takdim ettiğim çizelgede 
de görüleceği üzere halen inşa halinde ve önü
müzdeki turizm mevsimine yetişecek olan 
10 000 yatak ile bu rakam 39 226 ya yüksele
cektir. Ayrıca henüz inşasına başlanmamış, fa
kat belge almış 16 000 yataklık 193 müteşeb
bis yatırım hazırlığı içindedir, işbaşına geldi
ğimiz zaman 1965 te kamu kuruluşları, özel 
idare ve belediyelerin elinde natamam ve in
şaatı terk edilmiş 41 tesis bulmuştuk. Bu tesis
lerin projelerini tashih ederek, genişleterek, 
rantabilitesini artırarak ve finansman imkân
ları sağlıyarak derhal tamamlanmaları faaliye
tine giriştik. Bunlardan 38 i bu müddet zar
fında fiilen tamamlanmış ve hizmete girmiştir. 
Bunların dışında tabikatm tahribatına terk 
edilmiş Marmara Oteli yılbaşında açılmıştır. 
Karkas halinde bulduğumuz ve projesini geniş
leterek inşaatını tamamladığımız Büyük Çeş
me Oteli de Mayıs sonunda işletmeye geçecek
tir. Bu suretle devletin milyonlarca liralık âtıl 
yatırımı işler hale getirilmiş ve büyük bir ya
tak kapasitesi kısa bir zamanda kazanılmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda yer aldığı halde 
bir türlü gerçekleştirilemiyen bir hususu da 
samanımızda neticeye bağlamış bulunmaktayız. 
Bu da, eski eserlerin onarılarak otel, eğlence 
veri olarak değerlendirilmesi olmuştur. Vakıf
lar idaresine ait Edirne'deki Rüstem Paşa, 
Euşadasmdaki öksüz Mehmet Paşa Kervansa
rayları ki, geçen yaz fiilen turistlere açılmıştır, 
Aksaray'daki Sultan Hanın bu maksada uy
gun olarak restorasyonları yapılmış, bunlardan 
Kuşadası kervansarayı fiilen turist kabulüne 
başlamıştır, istanbul'da 1 - 2 medresenin ve 
Kayseri'd e bir medresenin bu mevsime yetişti
rilmesine çalışılmaktadır. 

Muhterem senatörler, 3 yıllık bir mazisi 
olan ve turizm yatırımlarını, tesis yatırımları
nı o çerçeve içerisinde yürüttüğümüz vakıflar 
yönetmeliğinin de eskimiş olduğunu nazarı iti
bara alarak 6086 sayılı Turizm Endüstrüsünü 
Teşvik Kanununa istinaden çıkarılmış bulunan 
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bu Vakıflar Yönetmeliğine yeni bir şekil ver
mek zaruretini hissetmiş bulunuyoruz. 

Son üç senelik tecrübe bu yönetmeliğin 
dünya turizminin inkişafı istikametinde yeni 
bir anlayışla düzenlenmesi zaruretini bize gös
termiştir. Halen sınıflandırma, proje üzerinde 
ve sadece tesisin fizikî vasıflarına göre yapıl
makta ve turizmde büyük bir faktör olan işlet
me ve servis unsuru bu sınıflandırmada rol 
oynamıamakta idi. Temin edilen burslarla iki 
mimar ve bir hukukçu eleman Avrupa'da tu
rizm tesisleri ile ilgili olarak inceleme ile va
zifelendirildi ve dönüşlerinde sınıflandırmada 
yeni kıstaslara ağırlık veren Vakıflar Yönet
meliği tasarısını hazırlamışlardır. Tesisin çevre 
ve fiziksel yerleşmesi, mimari tesisat, mefru
şat, dekorasyon, idari işletme, servis standartı 
ve personel gibi kriterlerle sınıflandırmayı ön
gören bu taslak önümüzdeki hafta toplanacak 
olan Turizm Danışma Kurulunun incelemesi
ne tabi tutularak Bakanlar Kuruluna geti
rilecektir. Bu tatbikat neticesinde memleketi
mizdeki bütün tesisler yeniden bu sınıflandır
maya tabi tutulacak ve bu sayede Batı stan
dartlarına daha çok yaklaşma imkânına kavu
şulacaktır. 

Bu arada şunu da ifade edeyim ki, memle
ketimizde son zamanlarda biraz istismar konu
su olan ve biraz da iptizale uğramış olan tu
ristik tesis tâbirini de bu suretle kaldıracağız; 
otellerimizi, motellerimizi, lokantalarımızı sade
ce sınıflarına göre vasıflandıracağız. 

Muhterem senatörler, turizm sahasındaki 
yatırımları ve işletme safhasında işletmecileri 
bir teşvik unsuru olarak öteden beri gelmiş, 
geçmiş hükümetlerin turizm endüstrisinde bir 
teşvik unsuru olarak kullandıkları ve tesislerin 
ithal mecburiyetinde oldukları maddeler için 
döviz tahsisi mekanizmasının yani, kotaların 
zaman zaman büyük suiistimallere yol açan 
tatbikatı üzerinde biraz durmak isterim. 

Hükümetimize geçen üç sene zarfında ve 
çoğu zaman da şahsıma yöneltilen haksız ta
riz ve tenkidler aradan geçen zaman zarfında 
sönmüş ve iflâs etmiştir. Zamanımızdadır M, 
her altı aylık zaman zarfında bize verilen 
200 000 doların tahsisi pratik ve adilâne esas
lara bağlanmış ve tatbikatı ciddiyetle takibe-
dilmiştir. Bunun neticesizdedir ki, bugün tale-
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beler hakiki ihtiyaçlara tekabül eden asgıari 
hadlere inmiş ve piyasada prim yapan birta
kım malların ithalinin önlenmesi sayemizde 
mümkün olabilmiştir. Tanrıya bin şükür, Ba
kanlığım artık kota dedikodularını arkasına 
atmıştır. 

Yine muhterem senatörlerin üzerinde ciddi
yetle durdukları bir mevzua dönmek istiyo
rum, o da eğitim meselesidir. Tümü ile eğitim, 
turizmde eğitim meselesidir. 

Tesislerin adedi arttıkça personel meselesi 
takdir edeceğiniz gibi önem kazanmış ve bizi 
eğitim mevzuu üzerinde yeni tedbirler almaya 
sevk etmiştir. Çalışma devremiz öncesinde eği
tim: Yaz aylarında* dağınık 5 -10 günlük kurs
lardan ibaret kalmakta idi. Teşkilât Kanunu
nun kabul ettiği 1963 yılından itibaren başlı-
yan turizm ve otelcilik eğitimi yönünden geliş
meleri şöylece hülâsa edebilirim. 

1963 - 1965 yıllarında eğitilen personelin 
toplamı 2 635 kişi olduğu halde 1966 - 1963 
yıllarında turizm ve otelcilik eğitiminde yetiş
tirilen personelin toplamı 9 194 tür. Başka bir 
deyişle, üç yılda eğitilenlerin sayısındaki artış 
geçmişe nisbetle yüzde 271 dir. Kısa süreli 
kursları bir programa ve müfredata bağlarken 
diğer yandan da eğitim çalışmalarını müessese-
Teştirmek üzere çalışmalara başladık. Kısa sü
reli kurslar ile otelcilik okulları eğitimi arasın
da yer alan ve daha ziyade işbaşı eğitimine 
önem veren bir yıl süreli otelcilik ve turizm 
merkezleri İtalya'daki örneklerine uygun ola
rak açma yoluna gidilmiştir, ilk tatbikatına 
istanbul'da Turizm Bankası ile işbirliği yapa
rak başlanmış ve alınan müspet sonuç muvace
hesinde ikinci bir merkez izmir Efes Otelinde 
faaliyete geçirilmiştir. Bu eğitim merkezlerine 
ilâveten Stad Oteli ile işbirliği yaparak met
ruk Ankara Palas Otelinde, istanbul'da Büyük 
Tarabya Otelinde 1969 yılında İM eğitim mer
kezi daha açmak kararındayız. Bu merkezlerin 
her biri yılda resepsiyon, kat hizmetleri, mut
fak ve servis bölümlerinde yetişmiş 160 - 200 
arasında mezun vermektedir. Halen istanbul'
daki merkezde yerli öğretim üyeleri ile bera
ber iki italyan uzman devamlı olarak vazife 
görmektedir. Bu çalışmaların yanısıra ispan
ya'da önem kazanmış olan özel turizm ve otel
cilik okullarının memleketimizdeki müteşeb-
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ibişlerini teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bun
lardan biri istanbul'da fiilen tedrisata başla
mıştır, bir diğeri de İzmir'de açılış hazırlıkla
rını yapmaktadır. Bu arada gerek Otelcilik 
okulu mezunları ve gerekse turizm endüstrisi 
mezunları arasından lisan bilir genç kabiliyet
lerin dost devletlerden temin edilen burslardan 
Avusturya, Almanya, isviçre ve Fransa'da 
eğitimlerini tamamlamaktayız. 

Yine muhterem senatörler seyahat acenta-
ları mevzuu üzerinde ısrarla durdular. Bu ih
tiyacı işbaşına gelir gelmez biz de duyduk ve 
süratle bir seyahat acenteleri kanunu tasarısı
nı hazırlayıp Parlâmentoya sevk ettik, ilgili 
komisyonlarda vâki gecikme muvacehesinde 
işlerimizi yürütmek için o kanun tasarısına pa
ralel bir seyahat acenteleri kararnamesini Ba
kanlar Kurulundan geçirdik ve tatbikata koy
duk. Üzülerek ifade edeyim ki., kanun tasarısı 
hâlâ Parlâmentoda bulunmaktadır. 

Turizme gerçek mânada hizmet eden seya
hat acentalarını otobüs şirketlerinden ayırmak 
maksadiyle biraz evvel sözünü ettiğim seyahat 
acentaları yönetmeliğini çıkardık ve derhal de
netleme bu yönetmelik hükümlarine uygun bir 
şekilde denetleme faaliyetlerine girişti. Şimdiye 
kadar 262 seyahat acentasından 129 adedinin 
ruhsatnamesi iptal edilmiş, geri kalanların bü
yük bir kısmına da eksikliklerini tamamlamaları 
için 1-3 ay arasında mühlet verilmiştir, Böylece 
Türk turizmi çok kısa zamanda Batıdaki emsal
lerine benzer hakiki seyahat acentalarına kavuş
muş olacaktır. Bu arada her yıl artan sayıda 
yabancı memleketlerin tanınmış seyahat acen
taları temsilcileri 8-10 günlük geziler yapmak 
üzere Bakanlığımın davetlisi olarak yurda celb-
edilmekte ve bunlar seyahat acentaları, tesis 
sahipleri ile temasa geçirilmekte ve iş anlaşma
ları yapmaları kolaylaştırılmaktadır. 

İzin verirseniz, yine burada etraflı bir şekil
de mevzuubahsolduğu için milletlerarası müna
sebetler üzerinde de durmak istiyorum. 

Turizmi kısıtlayıcı nitelikteki tıkanıklıkları 
gidermek, turistik mübadeleleri geliştirmek, hu
dut ve gümrük formalitelerini basitleştirmek, 
müşterek gayretlerle üçüncü memleketler tu
ristlerini çekmek ve bu amaçla tanıtma faaliyet
lerine girişmek üzere Bulgaristan, Yugoslavya, 

Romanya, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan - Birle
şik Arap Cumhuriyeti - İran ve Pakistan ile ikili 
ve üçlü turizm işbirliği anlaşmalarını imzalamış 
bulunmaktayız. Son olarak Suriye Hükümeti il© 
buna benzer bir anlaşma için temas halindeyiz. 
Yunanistan ve Arnavutluğu da içine almak üze
re altı Balkan ülkesinin işbirliğini sağlıyacak bir 
turizm anlaşması çalışmalarında memleketimiz 
öncülük yapmaktadır. Bu anlaşmaların bir ne
ticesi olarak Kırklarelinde Dereköyde Bulga
ristan ile, Güneyde Silopi'de Irak'la yeni bir hu
dut kapıları açılması ve bunlarla, kapılarla ilgi
li tesislerin yapılması çalışmaları ilerlemekte
dir. Zamanımıza kadar Türkiye Beynelmilel 
Resmî Turizm Teşekkülleri Birliğinin ÎATA 
Kıbrıs ve İsrail'le birlikte Yakın - Doğu Komis
yonunun bir üyesi olarak kenara atılmış bir va
ziyette idi. Bizi Arap dostlarımızdan da soğu
tan ve Batı âleminden ayıran bu tutuma iş ba
şına gelir gelmez itiraz ederek Türkiye'nin ye
rini Avrupa Bölgesel Turizm Komisyonu içinde 
olduğu tezini ileri sürmüş ve bu görüşümüz 
geçen sene Tokyo'da toplanan Genel Assamblede 
görüşümüzü kabul ettirerek lâyık olduğumuz 
yeri almış bulunuyoruz. 

Yine muhterem senatörler, turizmde ulaşımın 
mühim bir mevki işgal ettiğini, ulaşımsız turizm 
olamıyacağı görüşünü pek haklı olarak ifade 
ettiler. 

Bu husus bilhassa Türkiye için büyük bir 
önem arz etmektedir. Zira Türkiye'ye gelen tu
ristin yüzde 50 si karayolu ile gelmektedir. Bu 
husus göz önüne alınırsa karayollarımızın Türk 
turiziminde ne derece önemli bir faktör olduğu 
ortaya çıkar. Son yılların çalışmaları ile kara
yolları şebekemiz Avrupa standartlarına olduk
ça yaklaşmıştır. Turizmde yol deyince, asfalt yol 
kastedildiğine göre asfaltlanmış karayollarımı
zın uzunluğunun 16 000 kilometreyi bulduğu
nu memnunlukla ifade edebiliriz. Bugün turis
tik merkezlerimizin hemen hemen hepsine as
falt yollarla ulaşmak mümkün hale gelmiştir. 
Milas'tan Bodrum'a asfalt yol, geçen mevsim 
tamamlanmıştır. Halen çalışmalar Muğla iline 
teksif edilmiştir. Birkaç taya kadar Marmaris'e 
ulaşacak olan asfalt yol iki - üç sene zarfında 
sahili takiben Antalya'ya bağlanmış olacaktır. 
Böylelikle İkinci Beş Yıllık Plân dönemi içeri-
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sinde İpsala'dan İskenderun'a kadar uzanan bü
yük sahil yolu projesi gerçekleşmiş olacaktır. 

Bu arada kılçık yollara da ehemmiyet veril
miş ve bâzı turistik merkezler anayollara bağ
lanmıştır. KarayoUanmızm bu gelişmesinden 
cesaret alarak yerli ve yabancı petrol şirketleri, 
Turing Kulüp, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Trafik Müdürlüğü, ilk yardım istasyonları iş
leten Kızılay ile işbirliği yaparak hazırladığımız 
karayollanmızı tanıtma kampanyası bu yılki ta
nıtma faaliyetimizin mühim bir konusunu teşkil 
edecektir. 

Bu arada memnuniyetle müjdeliyebilirim ki, 
önümüzdeki yaz aylanndan itibaren yüksek ok-
tanlı, 95 oktanlı benzin satışına fiilen başlana
caktır. Bu suretle Türk turizmi yıllardan beri 
sıkıntısını çektiği bir nakîsadan bir ayıptan 
kurtulmuş olacaktır. Bu tatbikatın memleketi
mize büyük mikyasta arabalı turist çekeceğine 
inanıyoruz. Turistlerin yüzde 37 sinin memleke
timize hava yolu ile geldiği dikkate alınmış ve 
bu potansiyelden millî hava yollarımızın fay
dalanması hususunda jet uçakları ile teçhiz 
edilmesi projesinin tatbikatına geçilmiştir. 

İzmir'deki Çiğli Hava Alanının beynelmilel 
tarifeli seferlere açılması karan Ege bölgesi tu
rizm faaliyetlerine geniş miktarda yardım ola
caktır. Antalya Hava Alanı eksikliklerinin sü
ratle tamamlanmasına devam edilirken geçen 
yıldan itibaren yabancı Carter seferlerine fiilen 
açılmıştır. Yeşilköy Hava Alanının 1970 yılında 
sefere konacak büyük kapasiteli uçakların ini
şine elverişli hale getirilmesi için 250 000 luk 
tevsii inşaatına fiilen başlanmıştır. 

Deniz ulaşımında feribot mühim bir turizm 
aracıdır. Muhterem senatörler bunu defaatle 
ifade ettiler. Denizcilik Bankası Truva Feribo
tumuzun iki yıllık raııtabl çalışmasını nazarı 
itibara alarak ikinci bir feribotun kendi tez-
gahlanmızda inşaasına başlamıştır. Bu arada 
3 ncü hazır bir feribotun satmalınarak bu yaz 
sefere konması kararlaştırılmıştır. Zamanımız
da gerçekleştirilen ve Türk turizmine kazandı-
nlan önemli yatınm projelerinden biri de yat 
limanlarının, marinalann inşaasıdır. ilk defa 
olarak 1968 yılı programına yat limanları yatı
rımı konmuştur. 21 milyon liraya çıkacak Kuş
adası yat limanının ihalesi yapılmıştır. İkinci 

Beş Yıllık Plân dönemi zarfında 135 milyon lira 
sarfedilerek büyüklü, küçüklü 18 yat limanı 
inşaası tahakkuk edecektir. 

Yine, bilhassa istanbul için ileri sürülen bir 
görüş dolayısiyle muhterem senatörlerin sevinç 
duyacaklannı zannettiğim bir açıklamada bu
lunmak isterim. Bir senatör arkadaşımız kong
releri istanbııla çekmek için bu kongrelerle il
gili, Batı standartlarına uygun salonların yapıl
ması fikrini ileri sürdüler. 

Kongre turizminin önemini düşünerek ve bu
nun turizm mevsimini uzatan yönünü de hesa
ba katarak büyük yatak kapasitelerimizin 
mevcudolduğu iki şehrimizde istanbul ve izmir-
de Batıda olduğu gibi kongre binalan tesisi tat
bikatına geçilmiştir. İzmir'de fiilen inşaasına 
başlanan kültür sitesi ile bu ihtiyacı uzun müd
det karşılıyacaktık. İstanbul özel idaresi ise 
istinye yolu üzerinde müstakil bir kongre bina
sının projesini yarışmaya çıkarmıştır. Her iki 
kongre binasının birçok kongreleri memleketi
mize çekmeye âmil olacağı aşikârdır. 

Türk turizminde müstesna bir yeri olan ve 
Dünyada eşi bulunmıyan tabiat harikası Pa-
mukkalenin su meselesi yüzünden kararmıya 
başlaması yıllardan beri basınımızda, Parlâmen
tomuzda haklı bir endişe ve şikâyet konusu ol
makta devam edegelmiştir. Pamukkaleyi karar
maktan kurtarmak için ilk radikal tedbire za
manımızda tevessül edilmiş ve bu tedbirler ger
çekleştirilmiştir. Enerji ve Köyişleri Bakanlığı 
ile Bakanlığım işbirliği yaparak ve milyonlar
ca liralık yatırım yaparak yeni kuyular açmış, 
yeni kanallar inşaa etmiş, buradan temin edilen 
suyun ziraat işlerinde kullanılmasını sağlıya-
rak Pamukkaleye hayatiyetini veren suyu tabiî 
ve tarihi mecrasına sokmuştur. Tamamlanan 
tesisler bu ay içerisinde deneme işletmesine ge
çecektir ve yaz aylarında köylü artık Pamuk-
kale'nin suyuna ihtiyaç duymıyacaktır. 

Biraz da her vesile ile tenkid konusu oldu
ğu, Hükümet Programımızda yer aldığı, yıllık 
icraat proğramlannda ifadesini bulduğu için 
Bakanlığıma bağlı,440 sayılı Kanuna göre 
Bakanlığıma bağlı, Turizm Bankasından da, 
onun faaliyetlerinden, hizmetlerinden de kısaca 
bahsetmek isterim. 

Hizmete başladığımız ilk günden itibaren 
Turizm Bankasının çalışmaları üzerinde durmuş, 
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evvelâ bu bankada idari bir organizasyon yap
tırılması lüzumunu öngörmüş ve yeni bir teş
kilât plânı hazırlıyarak bu plâna uygun bir 
çalışma düzenine girilmesi direktifini vermiştik. 
Bu çalışmalarda Turizm Bankası faaliyetinin 
turizm sanayiini finanse edecek bir banka ha
line getirilmesi ve işletmelerinin ayrı bir ku
ruluşa verilmesi prensibinden hareket edilmiş
tir. Bu prensibin neticesi olarak Turizm Ban
kası son iki yıl içerisinde turizm sektörüne kre
di dağıtan bir müessese haline gelmiştir. 1968 
yılında Bütçeden Turizm Bankasına kredi fonu 
olarak 30 milyon lira tahsis edilmiş, Banka ken
di kaynaklarının da ilâvesi ile 31 milyon 652 
bin 500 liralık kredi tahsis etmiş ve yıl sonu 
itibariyle 19 milyon 403 bin 512 liralık krediyi 
müteşebbislere intikal ettirmiş bulunmakta
dır. Bu kredinin yüzde 82,99 u inşaat, yüzde 
14 ü mefruşat, yüzde 2,6 sı işletme kredisi 
olarak kullanılmıştır. Bu fonla turizm kesi
minde yaratılacak kapasite 3 000 yataktır. 

Turizm kredisi teşvik fonlarının dağılımı 
ile ilgili olarak başta C. H. P. Sözcüsü olmak 
üzere muhterem senatörlerin yaptıkları ten-
kidlere şüphesiz cevap vereceğim. 

AİD den temin edilen 40 milyon lira ile ku
rulan fondan müteşebbislere 39 979 346 lira 
kredi tahsis olunmuştur. Yıl sonu itibariyle bu 
fondan 26 970 milyon lira sütatüsyonlar kar
şılığı müteşebbislere fiilen ödenmiştir. Bu fo
nun yüzde 79 u inşaat, 17 si mefruşat, yüzde 
3 ü işletme kredisi olarak tahsis edilmiştir. 
Bu fonla da 5 385 yatak kapasitesi temin 
edilecektir. 

Diğer taraftan maziden kendisine intikal 
etmiş bulunan ve yarım kalmış tesisleri ik
mal için Turizm Bankası yatırım faaliyetine 
de girişmiştir. Bunlardan birincisi biraz ev
velki umumi mâruzâtımda itiraf ettiğim gibi, 
karkas halinde terk edilmiş bir halde bulunan 
Çeşme Otelidir. Evvelâ bu otelin projesinde 
rantabiliteyi temin bakımından tadilât yapıl
mış, kat ilâveleri yapılmış, daha sonra bü
yük bir hızla inşaat faaliyetine geçilmiştir. 
Bugün otelin anabinasındaki inşaat ve tesis-
sat işleri ikmal edilmiştir. Otel 15 - 30 Mayıs 
1969 da hizmete girecektir. Yeniköy Deniz 
Otelinin inşaatı da bu yaz ikmal; edilecektir. 
Bu arada bankanın elinde bulunan işletmelerin 

henüz bir başka kuruluşa devrini yapamadığı 
cihetle elinde bulunduğu müddetçe rantbal 
hale gelmesi için de bâzı tedbirler alınmıştır. 
Bu tedbirler içerisinde zarar edilen bâzı işlet
melerde zarar miktarı azalmış, veya bu işlet
meler müspet hasılat sağlamış ve kâr edi
len işletmelerdeki müspet hâsıla miktarı art
mıştır. 

Takvim yılı itibariyle Dilson Oteli 118 768, 
Kervan Oteli 12 789, Kilyos İşletmesi 617 000 
lira müspet hâsıla elde etmiştir. Geçen yıl 
hizmete giren Akçay Tatil Köyü 23 000, Sor
gun Kampingi 103 000, Yeniköy Kara Moteli 
68 000 lira menfi bakiye vermiştir. Küçüksü 
İşletmesinden 44 000 lira kâr sağlanmıştır. 

Netice itibariyle 1968 takvim yılı içinde Tu
rizm Bankası isletmeleri toplamı olarak 
793 000 lira müspet, 194 000 lira menfi ba
kiye vermiş, 598 000 liralık bir hâsıla sağlan
mıştır. Turizm Bankası işletmelerinde temin 
ettiği döviz miktarı 196S yılı içinde 1 908 042 
liradır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu rakamları 
tafsilâtla verişimin bir tek sebebi var, o da 
şudur; bu banka 1965 senesine kadar her sene 
3 ,5-4 milyon lira zararla bilançosunu kapa
tan bir müessese halinde idi. Bu itibarla bu 
küçük müspet bakiyelerin bu mazideki za
rarlarla karşılaştırıldığı zaman bir mânası 
olmak gerekiyor. Onun için sizleri işgal et
tim, bunları okumakla. 

Yine bir Turist Seyahat Anonim Ortaklığı
mız vardı, üç yıl sonunda 3,5 milyon liralık 
ciro yaptı, Hazineye 297 bin liralık döviz te
min etti. Bu müessese de her sene 1,5 milyon 
liralık zarar ederken, bu sene ifadesinde güç
lük çekiyorum ama, 200 bin liranın üstünde 
kâr temin etti. 

Turizmde mühim bir faaliyet sahası olan 
tanıtmadan da kısaca bahsetmek isterim. Bi
raz sonra Sayın Hazer'in tenkidleri dolayısiyle 
bu mevzua döneceğim. Ama, Hükümet Progra
mımızda ve İkinci Üleş Yıllık Plânda da yer 
alan bir husus olarak Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının münhasıran turizm ve tanıtması 
yapması hususu bu arada 1968 malî yılı zar
fında gerçekleştirilmiştir. Nitekim, 1968 Bütçe 
Kanununun 48 nci maddesi gereğince ulusal ve 
kültürel değerlerimizi tanıtma, Mayıs ayında 
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Başbakanlıkta imzaladığımız bir protokolle 
Başbakanlığa devredilmiştir. 

Böylelikle Bakanlığımız Türakiye'nin tu
rizm varlıklarının en pratik ve ticari yollarla 
turist pazarlarına tanıtmak için yeni bir ser
bestiye kavuşmuş, imkânlara kavuşmuş bulun
maktadır. 

Tanıtıcı yayınlarımızın bir taraftan kalite
sini düzeltirken, tirajlarını da artırma yolu
na gitmiş bulunuyoruz. 1984 - 1985 yıllarında 
bir broşürün en yüksek tirajı 250 bin geç
mezken zamanımızda tiraj 500 bin rakamına 
kadar yükselmiştir. Türkiye'yi tanıtmak için 
memleketimize davet edilen politik yazarlar, 
sanat ve sosyete çevrelerinin şöhretleri iken biz 
daha ziyade turizm sahasında faaliyet gösteren 
ve yararlı olacağına inandığımız turizm yazar
ları, seyahat acenteleri temsilcileri ve yabancı 
yatırımcılar, filimciler, televizyoncular ve fotoğ
rafçılar davet etmiş, yurt içerisinde yaptığımız 
muntazam gezi programları ile yurdumuzun im
kânları kendilerine gösterilmiştir. Üç yılda 3 035 
yabancıyı bu maksatlarla davet ettik. Ayrıca 
yerli ve yabancı elemanlardan faydalanarak te
min edilen renkli slaytlar ve yeni fotoğraflar 
dış bürolarımıza gönderilerek memleketimiz 
hakkında yayın yapan organlar ile seyahat acen-
talarına ücretsiz dağıtılmıştır. Son bir yıl içeri
sinde 21 yabancı televizyon ekibi gelmiş ve çek
tikleri filmler programlarında yer almıştır. 

Birçok Avrupa fuarlarında turizm startları 
açarak ve birçok folklor ekiplerini Batı memle
ketlerinde ve Orta - Şarkta dolaştırarak başarılı 
bir tanıtma faaliyetine geçilmiştir. 1969 icra 
programında yer alan bir teşebbüsümüz de İs
tanbul'da 1971 yılında başlamak üzere beynelmi
lel hüviyette bir festivalin tertiplenmesi olmuş
tur. Bunun için isveç'ten getirtilen bir mütehas
sıs fiilen çalışmalara başlamıştır. 

Faydalı ölmıyan ve israflara yol açan büro
ların kapatılması yanısıra 1969 da Zürih, Ku
veyt, Bağdat gibi merkezlerde yeni tanıtma bü
roları açılması Bakanlar Kurulunca uygun gö
rülmüştür. Mevcut 12 dış büromuzun umumi ta
nıtma faaliyetlerinin yanısıra yerli ve yabancı 
seyahat acentaları ile ilişkiler kurmuş, kamu ve 
özel teşebbüse ait tesislerin tanıtılması, anlaşma
lar yapılması hususunda yardımcı olmuşlar, böy
lelikle turizm ticaretini kolaylaştırıcı hizmetler
de bulunmuşlardır. 

Bu arada yıllardan beri yüksek Parlâmento
da tenkid mevzuu olan bir hususu da bertaraf 
ettiğimizi ifade etmeliyiz. Paris'in bir ara soka
ğındaki ikinci katında levhasız çalışan büromuz 
gecen yıl Paris'in en büyük caddesi Şanzelize-
nin en mutena bir yerine kira ile geçmiştir. Tu
nus Hükümetinin gösterdiği bir dostluk eseri 
olarak bu binayı bu yıl bütçemize koyduğumuz 
7 milyon lira ile satmalmak ve Devlete kazandır
mak imkânını sağlamış bulunuyoruz. Viyana ve 
New York bürolarımızı da işlek anacaddelerin 
zemin katlarına indirmek için etütler yaptır
maktayız. 

İç ve dış bürolarımızın bugünkü muhabere 
tekniğinin bir icabı olarak teleks ile merkeze 
bağlamak projemiz peyderpey gerçekleşmekte
dir. Yurt içinde 30 büromuz vasıtasiyle yaptığı
nız enformasyon hizmetlerini genişleterek 1967 
de tatbikatını yaptığımız ve müspet neticeler al
dığımız yaz aylannda lisanbilir talebe kullan
mak sistemini bu yıl da tatbik edeceğiz. 

Yukardan beri izahına çalıştığımız gayret ve 
faaliyetlerimizin şüphesiz anahedefi dış tediye 
muvazenesinin temininde büyük ümitler bağla
dığımız turizmin müspet tesirlerini artırmaktır. 
Turizm gelirlerimizin artırılması ve bu yolla ge
len yabancı paranın resmî kanallara intikal et
mesi uzun yılların meselesi olarak ortada kalmış
tı. Gecen yıl başında alman vergi iadesi tedbiri 
bıı yolda atılmış ciddî ve müspet bir adım olmuş
tur. Kararın turizm piyasası şartlarına göre bi
raz geç alınmış olmasına rağmen bu tedbir 1968 
turizm gelirlerimizde hemen tesirini göstermiş
tir. Nitekim, 1967 yılında Merkez Bankasına in
tikal eden turizm geliri 13 219 586 dolar iken, 
1968 sonunda bu rakam 31 329 127 dolara baliğ 
olmuştur ki, yüzde 137 artışa tekabül etmekte
dir. Kaldı ki, 1968 yılı içinde cereyan eden 
bâzı faaliyetlerin ve acentalar arasında hesap 
kesişlerin neticesinde bu miktarın biraz daha ar
tacağı beklenebilir. 

Aynı yıl içinde, Sayın Özgür temas ettiler ve 
benden detaylarını açıklamamı istediler, aynı 
yıl içinde turizm giderlerimiz 25 630 250 dolar
dır. Demekki, 1968 yılında biraz evvel ifade et
tiğim tedbirin neticesinde, aldığımız tedbirin ne
ticesinde ilk defadır ki, memleketimizde turiz
min gelir ve giderleri gelir lehinde müspet bir ba
kiye vermiştir. 
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Yanılmıyorsam Selâhattin Özgür benden gi
derlerin dökümünü de istediler, bunları da ken
disine vermeye amadeyim. 

Ticari seyahatler için bir milyon yediyüzbin 
dolarlık döviz vermişiz, turistik seyahatlar için 
yedi milyon beşyüzbin dolar vermişiz, geçici gö
rev için iki milyon 900 bin dolar vermişiz, sıhhi 
sebepler için 800 bin, ailevi sebepler için 500 bin, 
sair çeşitli işler için 300, talebelerimize 3 milyon 
600 bin dolarlık döviz ödemişiz, 4936 sayılı Ka
nuna göre gidenlere de 300 bin dolar vermişiz. 
Hac için giden vatandaşlarımıza da 7 630 250 
vermişiz. 

Şimdi bu kalemlerin tetkikinden görülecek
tir ki, turizmin gelir ve giderleri içinde iki mü
him kalem vardır. Bunlardan turistik masraf
larla vatandaşlarımıza verdiğimiz dövizlerdir, 
bir de dinî inançlar icabı bir kere Hacca gitmek 
istiyen hacı namzetlerine verdiğimiz giderlerdir. 
ki, bunlar 14 milyona çıkmaktadır. Bu kanaa
timizce büyük bir rakam demdir, turistlere ve
rilen döviz miktarı da büyük bir rakam değil
dir. Anayasamız bir esas olarak seyahat serbes
tisini koymuştur. Biz bunu senede bir defaya 
mahpus olanak üzere... 

BAŞKAN — Savın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim, saat 13.00 çalışma için tesbit, edi
len müddete gelmiş bulunuyoruz. Sayın Bakan
dan bir ricam olacak, acaba bir münasip müddet 
içinde bitirmek imkânı var ise yemek tatiline 
g'İtmeHon. "hİtjrjrİZ.... 

TTTRÎTIM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Sayın Başkan Senato 
üyelerinin geceli - gündüzlü bir çalışmanın için
de cok yorsrun olduklarını biliyorum. Esas hak
kındaki maruzatımı bitirdim, simdi izin verirse
niz bir yirmikes dakika yahut yarım saat içinde 
yapılan konuşmaları... 

BAŞKAN — 15 dakika içinde her halde biti
rirsiniz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Mümkün olacağını zan
netmiyorum, Sayın Başkan. Çünkü burada çok 
önemli bâzı iddialar ileri sürüldü, bunları cevap
landırmak vazifemizdir... 

BAŞKAN — O halde yarını saat içinde biter 
mi Sayın Bakan? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Bitirmeye gayret ede
rim. 
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BAŞKAN — Yarım saat içinde biteceğine 
göre tekrar gelme durumunu yaratmıyalım. 

Sayın Bakanın konuşmasının devamını, ya
rım saat içerisinde bitirmek kaydiyle oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan buyurun, yarım saat içinde 
bitecek ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
çesi de bitmiş olacak. 

TURİZM V E TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — C. H. P. sözcüsü Sayın 
Bilgen'in turizm kredilerinin dağıtımı ile ilgi
li sözlerini pek yerinde bulmuyorum. Bu mev
zuda Beytülmale uzanan, Beytülmale uzatılan 
elleri kırmak, partizanca dağıtılan krediler... 
Bunlar birtakım yuvarlak lâflardır, bunları 
her halde dün gece öğrenmiş olacaklar. Çünkü 
daha evvelden buna ait bâzı bilgileri olsaydı so
rumlulukları icabı bunları daha evvel Parlâ
mentoya getirmeleri gerekirdi. Ben Yüce Sena
tonun huzurunda kendilerine teminat veriyo
rum. Bunlardan her hangi birisini bana geti
rirlerse bunu şiddetle takibedeceğim ve netice
yi kendilerine kısa bir zamanda getireceğim. 
Ama bana müşahhas ve müdellel misaller zik
retsinler. Böyle umumi lâflarla adam kayırma, 
yani müteşebbisin şu veya bu partiye mensubol-
duğuna göre kredi verme şeylerini ben teşkilâ
tımı, Turizm Bankasını, ki bakanlığımın de
netimi altındadır, Turizm Bankasının verdiği 
her kredi Devlet Plânlama Teşkilâtının süzge
cinden geçmektedir, tenzih ederim bu iddialar
dan. Ama bir muhterem Senatör bana müşah
has, müdellel birtakım vakıalar getirirse bun
ları takibetmek de, neticelendirmek de, netice
yi kendilerine bildirmek de benim vazifemdir. 

LÛTFî BİLGEN (İçel) — Getireceğim, ma
kamınıza getireceğim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Müteşekkir kalırım. 

Yine C. H. P. sözcüsü Anadolu'da yatan 
medeniyetlerin içinde biraz da Türkün malı 
olon, millî mefahirimiz olan eserlerin onarımına 
ve tanıtılmasına kıymet versinler, dediler. Şüp
hesiz Hükümetimiz bu tutumun içindedir. Bü
yük Millet Meclisi Bütçesi, Vakıflar Bütçesi, 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçeleri tetkik edilirse 
ve icrası tetkik edilirse görülecektir ki tatbi
kat tamamen bu yoldadır ve biraz evvel umumi 
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maruzatımda da ifade ettim, tamamen Türkün 
millî mefahiri olan, bilhassa Selçukilerden kal
ma eserlerin onarılması, restorasyonu ve hizme
te konması hususunda da Vakıflar idaresi bü
yük gayretler sarf etmektedir. Ve geçmiş yılla
rım tatbikatında da bu olmuştur, böyle olmuş
tur. 1968 yılı yatırım bütçemizde Eski Eser
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 10 mil
yonluk yatırımın ancak üç milyonu Türk - İs
lâm eserleri dışında medeniyetlere ait eserlerin 
hafriyatına ve restorasyonuna hasredilmiştir. 
geri kalan 6 milyon liradan fazlası ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün 20 milyonu, ki hepisi 26 -
27 milyon eder, bunlar tamamen Türk eserle
rinin tamirine ve restorasyonuna harcanmak
tadır. 

C. H. P. sözcüsü burada TRT mevzuuna ıs
rarla girdiler. Görüşülmekte olan bütçede TRT 
ile ilgili bir tek madde yoktur. Usul yönünden 
bir hata işlendiğine kaaniim. Ama anlaşılıyor 
ki C. H. P. sözcüsü, muhalefet sözcüsü önceden 
hazırladığı ve söylemeyi azmettiği birtakım 
sözleri söylemek için burada müzakereleri fır
sat bilmiştir, buna bir diyeceğim yok. Yalnız 
burada cevaplandırmak durumunda olduğum 
bir husus vardır, Sayın Başkanın müsamahası
nı rica edeceğim, o kadarlık. Dediler ki : 
«Son zamanlarda blânçonun tetkiki ile ilgili 
müzakerelerde A. P. ni T. i. P. ile aynı paralel
de gördük» dediler. 

Bu itham ve bu iddia diyeyim, bana birçok 
senatörlerin, milletvekillerinin hatırlıyacakla-
rı, başımdan geçen bir hâdiseyi anlattı. Ben 
1966 bütçesinin müzakeresi sırasında bakanlı
ğımın bütçesinin müzakeresi sırasında TRT 
mevzuuna dokunurken TRT yi korumak da, sı-
yanet etmek de C. H. P. nin T. i. P. ile işbirliği 
yaptığını söylemiştim. O Karma Bütçe Komis
yonu müzakerelerinde bulunan arkadaşlar ha
tırlarlar, bu kadarlık masumane bir sataşma 
kıyameti kopardı, ayaklara kalktılar, bağırdı
lar, çağırdılar, celse tatil edildi; bir, birbuçuk 
saat sonra toplandı, beni özür dilemeye zorla
dılar, özür dilemedim. Çünkü sadece masumane 
biraz evvel söylediğim gibi masumane bir sataş
ma idi. Şimdi benim bu hafif tarizim karşısında 
bir celsenin kapanmasına müncer olacak gü
rültüler doğuran C. H. P, sözcüsünün buna 
benzer bir ithamı karşısında grııpuma baktım 
hiçbir arkadaşımızın en ufak bir reaksiyonu ol-

madı, bunu da tabiî karşılıyorum. İşaret et
mek istediğim husus şudur : Yarası olan gocu-

| nur, bizim böyle gocunacak tarafımız yoktur. 
I T. i. P. ile işbirliği yapıyor sözü bizi hiçbir şe-
I kilde tutmaz, ilzam etmez. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bakan böyle 
j konuşmaz, yarası olan ne demektir? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Tâbir çirkin, 
bir Vekil böyle söylemez... 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÎÎRŞAD (Devamla) — Yine C. H. P. sözcüsü, 
ki Sayın Hazer'in bu mevzudaki görüşlerine ce
vap verirken tekrar döneceğim, TRT nin ay
rılması mevzuuna da temas ettiler, idari bir ted
birle ayırdılar, dediler. Hayır muhterem arka
daşım, idari bir tedbir değil 1968 Bütçe Kanu
nunu tetkik ederseniz, ki bu bir kanundur, bu 
kanunda ayrılma keyfiyetinin idari bir tedbir 
olarak değil, kanuni bir tedbir olarak gerçek
leştirildiğini göreceksiniz. 

Güven Partisinin sayın sözcüsü, Karakapıcı 
umumi mütalâları sırasında bizim sadece gös
terişle meşgul olduğumuzu ifade ettiler. Ben 
bu ithamı kendime mal edemiyeceğim, çünkü 
gösterişten azade, en az konuşan, en az beya
nat veren bir Bakanım ve bir bakanlığın ba
şındayım. Sessiz, sessiz Türk turizmine bir şey
ler kazandırmak için geceli - gündüzlü gayret 
sarf eden ve çok az konuşan, çok az gösteriş ya
pan bir teşkilâtın başındayım. 

Dış tâyinler mevzuuna temas ettiler. Ge
çen yıl Parlâmentoda enine boyuna konuşul
muş bir mevzu. Bu tâyinlerin kanun hüküm
lerine göre yapılması lâzımdır, dediler. Sayın 
Senatöre şu hususu belirteyim ki, geçici görev
le halbuki yapıyor dediler, doğrudur. KeşM 
Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan bu 
Teşkilât Kanunumuzun 20 nci maddesini de
ğiştirmekle ilgili kanun tasarısı geçse de ben de 
dış tâyinleri kanuna göre yapmak imkânını 
bulabilsem. Maalesef o imkânı bulamadığım 
içindir ki, dış teşkilâtı boş bırakmamak, hele 
Marttan sonra kanuni müddetleri bitip yurt 
içine dönecekleri de hesaba katarsak bunlar 
10 -12 kişidir, bizim Turizm ve Tanıtma Bakan
lığının yurt dışı teşkilâtı amiyane tâbiri ile 
söyliyeyim, tamtakır bir hale gelmektedir. 
Biz bu kanuni imkânsızlığı düşünerek tetkiki
nize sunulan 1969 bütçesinde de dış görev, 
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geçici görev yolluğuna 1 milyon ikiyüzbin li
ra olarak derpiş ettik. Sırf kanundan doğan 
bu tıkanıklığı gidermek için. 

Benim galiba kaderim, her zaman benim 
şahsıma sataşmalar yapılıyor. Benim bu mevkie 
lâyık olmadığım söyleniyor. Sayın sözcüye ce
vabım kısa olacaktır, biraz sabırlı olunuz, önü
müzde seçim var, Güven Partisi iktidara ge
lirse kendi beğendiği şekilde bir Turizm Baka
nı bulur, işbaşına getirir. 

Sayın özgür'ün, Millî Birlik Grupu adına 
konuşan Sayın özgür'ün umumi maruzatım 
içinde temas ettiği meselelerin bâzısına karşı
lık verdiğimi zannediyorum. Konuşmasının 
müspet, uyarıcı taraflarını da not ediyorum. 
Turizm giderleri mevzuunda verdiğim izaha
tın kendilerini tatmin ettiğini zannediyorum. 
Yalnız kendileri daha ziyade 1967 gelir ve gi
deri üzerinde durdular. 1968 bilançosu elimiz
de olduğuna göre bunun üzerinde mütalâalar 
serd etmek daha isabetli olur kanaatindeyim. 

C. H. P. Sözcüsünün kanaatinin ve iddiası
nın aksine Sayın Özgür bizim kredi tahsisleri
mizi hassasiyetle yaptığımızı ifade ettiler ve 
bu hususta takdirlerini bildirdiler. Bu bizim 
için diğer ithamların karşısında bir tesellidir, 
kendilerine teşekkür ederim. 

Bizim geçen seneden beri ve bilhassa bu se-
ııeki icraatımızda mühim bir yer tutacak olan 
bir meseleye temas ettiler, o da Orta - Doğu
dan turist ceM meselesidir. Buna ait büyük 
hazırlıklarımız vardır. Bugüne kadar bu saha
da Arap âlemini, ki büyük turist potansiyeline 
sahibolan. Arap âlemini ihmal ettiğimiz bir ger
çektir. Geçen seneden beri yaptığımız temaslar, 
biraz evvel söylediğim imzaladığımız turizm 
anlaşmaları, Bakanlarla yaptığımız temaslar, 
bilhassa benim bu ayın başında Mısır, ve Ku
veyt'le yaptığım temaslar ve bu temasların so
nucundaki müşahedelerimize istinaden hemen 
ömimüzdold aydan itibaren alacağımız tedbirler 
öyİD zannediyorum ki, ciddiyetle takibedildiği 
takdirde 'bilhassa Kuveyt'ten Türkiye'ye büyük 
gelir sağhyacak bir turizm akını yaratılabilir 
bss altı yıllık ciddî çalışmalar sonunda. Hemen 
olacağına da kaani değilim. Çünkü Kuveyt'te 
Türkiye aleyhinde çok menfi propagandalar 
vardır. Türkiye'nin blâmiyete sırt çevirdiği, 
islâm dinini terk ettiği yolunda bâzı propagan
dalar işlemiş, yer etmiş propagandalar vardır. 
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Bunları bertaraf etmek bugünkü Türk cemiye
tinin sosyal yapısını, dinî inançları üe tam ola
rak tanıtmak için geniş bir tanıtma faaliyetine 
girmemiz gerekmektedir. Büyük imkânların 

j orada yattığına kaaniim, 500 bin nüfuslu bir 
Kuveyt'te 80 bin insan bir ilâ üçbuçuk ay zar-

| fında Kuveyt'i terk edip tatilini dışarda, ya-
! bancı memleketlerde geçirmektedir. Bugünkü 
! Türkiye gerek tabiat imkânları, gerek sosyal 
| yapısı itibariyle Kuveytli turistin ihtiyaçlarını 
I her yönü ile karşılayacak bir hüviyettedir. Bu 

yolda çalışmalarımıza bu sene ehemmiyetle de-
J vam edilecektir. 
i Sayın Özgür, konuşmasının sonunda bir-
| çek sualler sordular. Cevaplan hazır, izin verir-
| seniz bunları yazılı olarak size takdim ede-
I yim. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Hay 
hay... 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAT 
KÜRŞAT (Devamla) — Partimin Grup Sözcü
sü Sayın Oral Karaosmanoğlu'nun bizi öven ve 
teşci eden konuşmasına şahsan ve Bakanlığım 

i mensupları adına teşekkür ederim. Konuşmala
rında yer alan tenkid ve temenniler ve uyarma
larına aynı ölçüde teşekkür ederim. Konuşma
sını ciddiyetle izliyeceğiz, çalışmalarımızla. Ten
kid mevzuu yaptıkları bir hususta kendileri ile 
yüzde yüz mutabık olduğumuzu ve geçen iki, 
üç yıllık tatbikatımızın da bu istikamette ol-

| duğunu ifade etmeliyim. Turizm derneklerini 
j sureti katiyede yatırım yapmaktan alıkoyan 
; bir tatbikatın içerisindeyiz. Çünkü bu tatbikat 
I çok zararlı neticeler vermektedir. Devletin pa-
I rası ile halkın parası ile özel teşebbüse rekabet 
{ eden müesseseleri ortaya çıkarmaktayız, en bü-
i yük sebebi bu. Diğer bir ikinci sebep de turizm 
| dernekleri seçimle işbaşına gelen heyetlerin ida-
| resuldedir. Bâzan bir seçimi iyi işliyor, iyi ele-
j manlarm elinde Devletin verdiği imkânları iyi 
İ 'kullanıyor, fakat bazan tamamen ters ola-
i rak bir tatbikatın işlediğini de müşahede ettik, 
| onun için tatbikatımız kendilerinim tavsiye et-
[ tiği istikamettedir. 

| Sayın Orhan Akça, şahsı adınla konuşan Or-
| h?.n Akça, Teşkilât Kanunumuzu tenkid ettiler. 
| Bu kanunu çıkarılışı sırasına ait bâzı görüşlerini 
| de ifade ettiler. 
| Ben Teşkilât Kanunumuz turizm dâvamızı 
| takipte bize yardımcı olamamaktadır, turizmin 
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bugünkü, dünyadaki bugünkü inkişafları mu
vacehesinde bize yardımcı olamryacaktır, isleri
mizi, bu dâvayı çözümlemeye yardımcı olamı
yacaktır diyeceklerini zannettim. Halbuki ken
disi tamamen şahsi birtakım misaller vererek 
dış tâyinlere ait bâzı misaller verdiler ve Teş
kilât Kanununa müteveccih tenkidlerini bu nok
tada topladılar. Hangi siyasi parti zamanında 
çıkmıştır, hangi bakan yapmıştır, bilmiyorum de
diler. Bu tarihler ortadadır, hepimizde ortada
yız, bu kanun bu teşkilât kanunu kendisinin 
de dâhil olduğu siyasi partinin mensubu olan 
bir Bakan zamanında çıkarılmıştır. Bu teşkilât 
kanunda, kendi tabiri ile ifade etmek mecbu
riyetindeyim, diyorlar ki işte bâzı maddelerde 
bir fotoğraflar eksiktir. Hatırladığıma göre bu 
kanuna fotoğrafını yapıştırmak gayreti içinde 
olanlardan birisi de kendisi idi o sırada, 

Yine Sayın Âkça şahsı adına yaptığı konuş
mada gerek turizm dâvasının bizim ellerimiz
de, bugünkü Bakan ve bakanlık teşkilâtı elin
de ümitvar olmaktan uzak olduğunu, ifade et
ti. Halbuki benim grupumun muhterem sözcü
sü tamamen aksi kanaatte olduğunu ifade et
tiler. Bu da benim için bir teselli doğuracak bir 
mukayesedir. 

Sayın Haser'in tenkidlerinde - kusura bak
mayın çok süratle geçiyorum, yani tinkidleri-
nizi geçiştirdiğim mânası bundan çıkmasın Sa
yın Başkan çünkü arkamda ikinci bir ihtarına 
mâruz kalmak istemem - Turizm Bakanlığının 
Devlet çatısı altında lâyık olduğu yeri henüz 
bulmadığını ifade ettiler, kolu, kanadı kırıldı 
dediler. Bir kere ben aksi kanaatte olduğumu 
ifade edeyim, Turizm Bakanlığı bilâkis alman 
son kararlarla asli hüviyetine, kendi çalışma 
sathına, düzeyine girmiş bulunmaktadır. Yal
nız burada birdenbire ayrıldı, hangi maksatla 
ayrıldı, kişisel sebepler mi var dediler. Sayın 
Kazer'e hemen cevap vereyim. Birdenbire ay
rılma yok, kişisel sebepler yok, hiçbir maksat 
yok biz Yüksek Parlâmentonun güvenine maz-
har olan hükümet programımızda bu hususu 
ifade etmişiz. Tanıtma teşkilâtının faaliyet sa
hasını turizm mevzuuna inhisar ettirmeye de
mişiz. Yani kültürel ve politik tanıtma işini Tu
rizm Bakanlığının bünyesinden çıkarmayı biz 
daha hükümet programımıza koymuşuz, İkinci 
Beş Yıllık Plâna koymuşuz, 1968 icra progra-
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mma koymuşuz ve bu va'dimizi 1969 yılı için
de gerçekleştirmişiz. 

Sayın Sözcü Fevzi Halıcı'ya teşekkür ede
rim, Kendisi fiilen bu mevzuun içinde bir gö-
rıüllü, turizme âşık bir insan olarak büyük hiz
metler ifa etmektedirler. Her zaman Turizm 
Bakanlığına yardımcı olmuşlardır. Bugünkü 
konuşmasını da bu zaviyeden değerlendireceği
mizi teşekkürlerimizle ifade etmek isterim. 

Sayın Dikeçligil'in turizm mevzuundaki mü-
şahadelerini ifade etmesine teşekkür ederim. 
Bunlar bize her zaman faydalı olmaktadır. Or
ta Şark komşularımıza Türkiye'yi her yönü 
ile, bilhassa turizm yönü ile tanıtmak hususun
daki tavsiyeleri bizim de benimsediğimiz gö
rüşlerdir. Biraz evvel verdiğim izahatın içinde 
bunun kısmen cevabını bulmak mümkündür. 
Şu hususu da ilâve edeyim ki tamamladığımız 
yalnız Arapça seslendirilmesi kalmış olan Tür
kiye'nin Anadolu'da ve Rumeli'de Türk toprak
ları üzerinde bulunan en büyük camilerimizi, 
mescitlerimizi, çeşmelerimizi, sebillerimizi renk
li olarak tanıtan çok mükemmel bir film çevir
dik. Bugünlerde Arapça seslendirilecektir, bilâ-
hara ela bütün Ortaşark televizyonlarında gös
terilmek üzere, bu son seyahatımda yaptığım 
temaslar müspet netice vermiştir, gönderece- -
ğiz. Sinemalarda göstereceğiz. Ayrıca önü
müzdeki ay yurt içinden seçeceğimiz kızlı - er
kekli çok kalabalık bir folklor ekibini, Olgun
laşma Enstitüsünün ve eski birtakım el sanat
larını ihtiva eden küçük bir sergi ile birlikte 
otobüslerle Orta - Şark'ta, Mısır, Kuveyt, Suudi 
Arabistan, Irak, Suriye ve Ürdün'ü kapsıyan 
bir gezi programı ile Orta - Doğuda bir turne
ye çıkaracağız. Yayınlarımızın mühim bir kıs
mını Arapça ve İngilizce olarak bastırmakta
yız. Son defa hazırladığımız Mukaddes Ema
netler Kitabı Ortaşark âleminde, Arap âlemin
de büyük alâka görmüştür. 

Yine hâtıra eşyası sergilerinden edindiğimiz 
bir kitabı da Arapça 10 bin aded bastırdık ve 
Orta - Şark'a gönderdik. 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, 
umumi maruzatımla ve kısa bir zaman fasılası 
içinde muhterem senatörlerin tevcih ettikleri 
sualleri, tenkidleri cevaplandırmaya çalıştım. 
Bir eksiğim, varsa bunun zaman darlığına bağ
lamanızı rica ederim, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, 
Sayın Karakapıcı, buyurun. Yalnız dört da

kikalık müddetimiz var Sorular bu müddet için
de bitecek. 

İBRAHİM ETHEM KARAKAPICI (Urfa) 
— Efendim konuşmalarım grup adına oldu. Bu 
konuşmalarım arasında kanaatimizce doğru olan 
kısımları da vardır ve mühim konular vardır. 
Sayın Bakan bu konuları bir tarafa iterek hak
kımızda veya şahıslarımız için polemik yap
mıştır. Bu bakanlığın ne kendisine ne de bir 
başkasına yer olmayacağı muhakkaktır. 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı karşılıklı 
soru soracaksınız.. 

İBRAHİM ETHEM KARAKAPICI (Devam
la) — Soru soruyorum. Tenkidlere gösterdiği 
reaksiyon ve muhalefete kullandığı lisanı da ma-
lesef şayanı kabul germiyorum. Sorduğumuz su
aller konuşmalarımızın içinde var. Sayın Bakan 
cevap vermediler, israf oluyor dedik, bilhassa 
yayınlar dolayisiyle, 

ikincisi, Güney - Doğu bölgesinin turizm 
hakkında bizatihi yapımı hakkında bâzı temen
nilerde bulunmuştuk, bunlara da cevap veril
medi. Lütfen bunlara da cevap versinler.. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAT 
KÜRŞAT (Devamla) — Muhterem Başkan sa
yın sözcünün temas ettiği hususlar tarafımdan 
dikkatle not edilmiştir ve notlarımda da vardır. 
Ama bir zaman tahdidi içinde her not aldığım 
hususların cevaplandırıl amıyacağını takdir bu
yurursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı olarak, ce
vaplandırabilirsiniz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAT 
KÜRŞAT (Devamla) — Memnuniyetle. 

BAŞKAN — Yazılı olarak Sayın Karakapı-
cıya bu iki hususu.. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAT 
KÜRŞAT (Devamla) — Şimdi cevaplandırmaya 
hazırım o iki hususu notlarım da var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Bakan 

bir tarizde bulundular, işçi Partisi ile C. H. P. 
nin ilişki kurdu dediler.. Tavzih için söz istiyo
rum efendim.. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen soru mu soracak
sınız? 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — A. P. nin 
İşçi Partisiyle münaşebtini yanlış anladılar, 

zabıtlarda söylenen hususlar mevcuttur, iki 
dakika için müsaade buyurursanız tavzih ede
ceğim. 

BAŞKAN — O hususta söz isterseniz o ayrı, 
soru ayrı. Soru istemediniz? Sayın Bakan bu
yurun, teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bilgen hangi hususta? 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — İşçi Partisi ile 
münasebetler hususunda yanlış anlaşma olmuş
tur, iki dakika için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız bu hususa mahsus yeni 
tartışmalara meydan vermemek üzere içtüzüğün 
65 nci maddesi gereğince size söz veriyorum. 
Ama buyurun ama tasrih ediyorum, tavzih ede
ceksiniz. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Bakan ev
velce işçi Partisi ile C. H. P. nin işbirliği ha
linde olduğunu kendilerine söylediğim zaman 
bir tarizde bulundum hepsi ayağa kalktılar de
diler, doğru. Eğer ben de A. P. işçi Partisi ile 
birleşiyor diye bir tarizde bulunsaydım o zaman 
da yapacakları gayet tabiî bu idi. Fakat ben 
bir delile müstenid beyanda bulundum. Burada 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri mevzuunda görü
şülürken TRT nin sırası geldiğinde bir İşçi Par
tisi Senatörünün beyanlarına da dayanmadım. 
Buradaki oylamalarda kimlerin kimlere rey ver
diği, onlara da dayanmadım da Karma Komis
yonda TRT nin özerkliğini kaldıracak rapo
run hazırlanmasında partileri temsil eden üye-

| lerin imzalarını şahit gösterdim. O imzalar ar
şivdedir, hangi parti hangi parti ile, ki işçi 
Partisi Â. P. ile burda birleşmişlerdir dedim. Ve 
öyledir, tavzih ederim. 

BAŞKAN — Bütçeyi de oylayalım da bit
sin. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Bütçesi
nin bölümlerine geçmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

S — TVBİZM VE TANITMA BAKANLIĞI: 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm Lira 

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



Bölüm 

12.000 Personel giderleri 16 351 644 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 956 167 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4 389 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 472 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 13 594 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 6 200 001 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
/ - Sermaye teşkili 

31.000 Kurumlara katılma paylan ve 
sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira I Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 7 320 000 

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

77 - Transferler 

34.000 Malî transferler 100 001 

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

35.000 Sosyal transferler 3 255 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 300 000 

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

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. 

Saat 14,30 da toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,30 

mvm 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkaııvekili S i m Ataiay 

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

BAŞKAN —• Birleşime devam ediyoruz. 

3, _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

T) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğü : 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesi üzerinde O. H. P. Grupu adına Sayın Mum-
cuoğlu, Güven Partisi Grupu adına Sayın Sey
han, Millî Birlik Grupu adına Sayın Tunçkanat, 
A. P. Grupu adına Sayın Coşkun. Şahıslan adı
na Sayın Hazerdağlı, Sayın Hazer, Sayın Yeşil
yurt, Sayın Ertuğ, Sayın Artukmaç, Sayın Ös-
türkçine, Sayın Melen, Sayın Pırıltı, Sayın Ka-
raağaçlıoğlu, Sayın Küçük, Sayın Yurtsever, 
Sayın Kutlar, Sayın Bilgen, Sayın Kürümoğlu, 
söz almışlardır. 

Sayın Mumcuoğlu C. H. P. Grupu adına bu
yurun. Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerin
de oylarını kullanmıyan sayın üyeler lütfen oy
larını kullansınlar. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYEî MUMCU
OĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun değerli üyeleri; müzakeresine 
başladığımız İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde partimin, C. H. P. nin görüş ve dilek
lerini sunmak için huzurunuzdayım. 

Aynı bütçe üzerinde aynı maksatla 3 ncü 
defa görevlendirilmiş bulunuyorum. Bu neden
le bu yıl bütçesi üzerindeki sonuçlarımızı 2 bö
lümde takdim edeceğiz. 

(1) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı basmayazı-
lar 28 . 1 . 1969 tarihli 28 nci Birleşim tutana
ğı sonundadır. 

Birincisi, geçen yıllarda yaptığımız konuş
malarda dile getirdiğimiz tenkid ve dilekleri ve 
aldığımız karşılıkları özetliyeeeğiz, 

İkincisinde, bu yıl bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi arz edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bizim geçen yıllarda 
bu kürsüden dile getirdiğimiz tenkid ve dilek
lerin başlıcaları özetle şunlardır. 

1. Nüfusun ve ekonomik alandaki çalışma
ların daha dengeli bir şekilde dağılımını sağla
maya ve yeni çekim ve büyüme merkezleri vü
cuda getirilmesine esas olacak bölge plânlama
ları çalışmalarına hız verilmesi, 

2. Büyük şehirlerimizin, İötanlbul, Ankara 
ve İzmir nâzım plânlarının süratle bitirilmesi 
ve bu şehirler ve çevresindeki yüklerin hafifle-
tilmesme gayret ve dikkat olunması, 

3. Yatırımların, politik düşünceler dışında, 
Anayasa emri gereğince toplum yararının g-erek-
tirdiği önceliklere yöneltilmesi, 

4. Plânların öngördüğü konut hedeflerinin 
gerçekleşmesi uzun süreye bağlıdır. Bu itibarla 
vatandaşların ıstırap verici hale gelen kira yük
lerinin hafifletilmesi, geciktirilmesi cais olmı-
yaıı bir Devlet ödevi olmak icabeder. Binaena
leyh memleket realitelerine uygun bir kira ka
nununun çıkarılması, 

5. Şehirlerden anormal dereceye varan bü
yümenin önlenmesi, köylerden gelen göçün ya
ratılacak iş imkânları ile orantılı olmasını sağ-
lıyacak tedbirlerin geciktirilmemesi, 

6. Yıllardır Mecliste kalan ve önemi artık 
herkesçe bilindiği için üzerinde fazla bir şey 
söylenmemesi lâzımgelen kanunların biran ev
vel çıkarılması, 

7. Gecekondu Kanununun esas itibariyle 
belediyelere birçok görevler verdiği tartışma 
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konusu değildir. Ancak kanunun yürütülmesi, 
hükümlerinin tamamen yerine getirilmesi işleri 
Hükümetin görevidir. Açıklamaya lüzum yok
tur ki, bu kanım lâyıkiyle uygulanamamakta
dır. Bu hale son verilmesi, 

8. Konut maliyetleri hızla artmaktadır. Ya
pı malzemeleri kalite itibariyle düşüktür. Bu se
beple konut probleminin çözümlenmesine birin
ci derecede etkili olan bu f aktörlerin önemle ve 
dikkatle ele alınması, 

9. Aslında 440 sayılı Kanuna tabi olan ve 
iıdareten Bakanlığa bağlı olan bankaların malî 
güçlerini artırmayı öngören kanunların uygu
lanması, yani T. C. Emlâk Kredi Bankasına Ma
liye Bakanlığının yardımlarının gerçek anlam
da yapılmasının sağlanması, İller Bankamızın 
imkânlarını genişletmeye yarıyacağı şüphesiz 
olan Belediye gelirleri kanun tasarısının biran 
evvel çıkarılması, 

10. Merkezi denetimin etkenliğini sağlama 
bakımından taşra örgütünün genişletilmesi ve 
kuvvetlendirilmesi, 

11. Kıyılar nerede ise özel kişilerin mülki
yetine geçmek üzeredir. - Bundan doğacak sa
kıncaları açıklamaya lüzum yoiktur. Bunları 
giderecek tedbirleri kapsayan ve Mecliste bulu
nan teklifin iktidarca benimsenerek kanunlaş
masının sağlanması, 

12. Bakanlık meıkez örgütünün çalıştığı 
yerler aslında mesken olarak yapılmış, özel ki
şilere ait yapılardır. Devlet bu yerlere her yıl 
2 milyon liranın üstünde kira parası ödemekte
dir. Bakanlığın bütün teşkilâtını içinde barın
dıracak ve bu suretle çalışma verimini artıra
cak bir binanın 15 milyon liraya çıkacağı söy
lenmektedir. Bu, yaklaşık olarak % 20 oranın
da her yıl kira parası ödendiğinin delilidir. Dev
let bu yönden zarardadır. Bu gerekçe ile Dev
let Plânlama Teşkilâtına Bakanlık binasının in
şaatına geçilmesi konusunun kabul ettirilmesi, 

Değerli arkadaşlarım, 

Sayın Bakanın tatmin edici olmaktan çok 
uzak karşılıkları 8 Şubat 1967 ve 9 Şubat 1963 
günlü Tutanak dergilerinde yazılıdır. Hele son 
karşılıkları siyasi bir nutuk karekterinde ve ço
ğunlukla öğirame ve bize haksız ve insafsız şe
kilde yöneltilmiş isnatlarla doldur. 10 yıllık 
geçmişi olan Bakanlığın tabiî, zaruri ve tarihî 
tekâmülü addedilmesi icabeden bugünkü mer-

| halesini mensuboldukları iktidarlarının eseri 
olarak takdimleri hayretle karşılanacak nite
liktedir. Sayın Bakanın sürdürdükleri gelenek
leri icabı bu yıl Bütçe Karma Komisyonunda 
da aynı karakterde karşılıklar verdiler. Ancak, 
muhalefete mensup bâzı sözcülerin yönelttikle
ri kira konusunu, kıyılar sorununu ilgilendiren 
soruları cevapsız bıraktılar. Bakandan sonra 
söz alma imkânını üü yıldır bulamadığımız için 
bu kez de bulamayız, endişesi ile Sayın Baka
nın karşılıklarını kısaca eleştirmek zorundayız. 
Bu eleştirmenin başından sonuna kadar izledi
ğimiz bu yılki Bütçe Karma Komisyonundaki 
müzakerelerin içinde geçerli olduğunu bir yan
lış anlamaya yer verilmemesi için belirtmek zo
rundayız. 

Sayın Bakan, yatırımların bâzı iltimaslı ille
re yöneltildiği iddiamızdan çok hiddetlenmiş 
olacaklar kij iktidarları samanında vatandaşla
ra taşıdıkları rozete göre muamele yapılması 
•kötü geleneğini ebedî olarak Devlet kapısından 
kovdukları gibi durumun gerçek yönünü bilen
leri tebessümlere boğan beyanda bulundular. 

Sayın Bakan 7 Ocak 1968 Pazar günü Be
lediye Başkanlığı seçimi yapılacak bir ilçemize 
27 . 12 . 1967 gününde yani 10 gün evvel gön
derdikleri 100 000 lirayı Trakya'ya yaptıkları 
büyük hizmet olarak sundular ve benim bir 
Trakya Senatörü olarak haberdar olmadığımı 
İ1-31-İ sürdüler. Bu olayın hizmet değil, tipik 

I bir partizanlık olduğunu söylememe karşı da 
gazaba geldiler. Kendilerine hiç. ama hiç ya
kıştıramadığım ve aslmda temiz bir dilde de 

I -loylenmemcsi gerektiği tarzda cevap verdiler. 
Bu cümleden olarak - biz siyasi entrikalarla 
meşgul değil, bir hizmet Bakanlığıyız - tarzın
da cevap' verdiler. Biz esasen bunu entrika ola
rak nitelememistik; Bakanın partizan olduğu
nu biliyorduk. Entrikaya tenezzül edeceğini 
düşünmedik. Bu kanımızı muhofaza etmeye ça
lışıyoruz. Şimdi bir kere iüaha önünüze sunu
lan bu olayın niteliğini siz Yüce Senato takdir 
buyurun S?.yın Bakan da vicdanında lütfetsin 
bu işi tavsif etsin. 

Sayın Bakan, gecekondu faciası devam edi
yor ve edecektir, köklü tedbirler alınmalıdır 
iddiamızdan hizmeti gereği gibi yapmadıkları 
•anlamını çıkarmış olacaklar ki, çok şiddetli ve 

I infiallerini aksettiren bir eda ile evvelâ kanun 
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bihakkın uygulanacaktır, buyurdular fakat, bu 
yıl Adalet Partisine mensup değerli senatör 
arkadaşlarımıi! gecekondu yapımının devam 
ettiğini ve batta sayılarının 600 000 raddesin
de bulunduğunu bildirmeleri üzerine Sayın 
Bakan «Elbette Kanuna rağmen bâzı müteca
sirler çıkacaktır, hele bâzı politikacılarda bu 
konuyu bir politika aracı olarak kullanırlarsa 
elbette gecekondu yapılacaktır.» buyurdular. 
Şimdi bu nokta üzerinde biraz durmak gere
kir, yalnız şairin meşhur mâruf mısraını tekrar 
edeceğim «Bilemem evlenecek handenıidir, gir-
yemidir» Bunu sizlerin takdirine bırakarak 
üzerinde duracağım konuya ilişkin esas konut 
sorununa karşı Sayın Bakanın cevaplarına ön
celikle ele alacağım: 

Sayın Bakan, geçen yılki vaidlerinin dahi 
yerine geldiğini ve Cumhuriyet tarihinde ilk 
defa 1968 yılında konut ihtiyacının karşılandı
ğını ve zira bu yıl 112 000 konut yapıldığını 
ihtiyacın ise 122 800 olduğunu yalnız 10 800 
açık kaldığını ifade buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı tamamen ve müstakilen Ada
let Partisinin eseridir. Şimdi lütfen bu dokü
manın 282 nci sayfasını açınız. Burada 141 no-
lu bir tablo vardır. Tabloyu beraber okuya
lım, yalnız dikkatinizi bilhassa istirham ede
rim, Ibu tabloda yenilemeden ve sıkışıklığın 
giderilmesinden doğacak ihtiyaçların yalnız 
yarısının karşılanması öngörülerek ikinci plân 
dönemindeki şehirlerin konut ihtiyacı tesbit 
olunmuştur. Buna göre 1968 yılında konut ihti
yacının 141 400, 1969 da 174 000, 1970 de 
184 000, 1971 de 194 600 ve 1972 de 105 900 
olduğu açıkça belirtilmiştir. Burada bir istid-
rat yapmama izin veriniz. Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında şehirlerdeki konut ihtiyacı
nın plânın son yılı olan 1967 de 170 842 ye ula
şacağı yazılıdır. Halbuki İkinci Beş Yıllık Plân
da ancak 1969 yılında bu rakama ulaşılacağı 
yazılmıştır. Acaba iki plân arasındaki bu fark 
nereden doğmuştur? Biz iyi niyetle bu ayrılı
ğın, aykırılığın İkinci Beş Yıllık Plânda neden
se sıkışıklığın giderilmesi ve yenilemeden do
ğacak ihtiyaçların yarısının dikkate alınmasın
dan ileri geldiğini sanıyoruz. 

Şimdi gecekondu hakkındaki beyanlarına 
geçiyorum : 

j Lütfen 12 Aralık 1988 gun ve 13 075 sayılı 
I Essin! Gaa3Iciıin 116 ve 117 nci sayfalarını bu

rada yine beraberce okuyalım. Bu, bilindiği 
gibi İkinci Beş Yıllık Plânın 2 nci yılma ait ic
ra programıdır. Burada şüphesiz değerli baka
nın da imzası vardır. Arz ettiğim 116 ve 117 
nci sayfalarda : 1968 yılının ilk dört ayında 
1967 yılma bakarak şehir konutları yatırımla
rında % 13 oranında bir artış olmasına rağ
men maliyetteki % 10,4 artış nedeni ile olumlu 
sonuç alınamadığı-ve 1968 yılında yalnız şehir
lerde 29 Göû konut açığı olup bunun ~1969 yı
lında 39 000 e çıkacağı yazılıdır. 

Gecekondu problemi Adalet Partisi 1965 
seçim beyannamesinde esasen bu anlayış için
de almıştır. Seçim beyannamesinden okuyorum: 
«Arsa fiyatlarının yükselmesi, kuraların artma
sı. iş bulabilmek için köylerden şehirlere akın 
eden nüfusun gecekondularda toplanmasını 
bir emrivaki haline getirmiştir.» 

Ama, bu -seçim beyannamesidir, o zaman 
adalet Partisi koalisyondadır, şimdi iktidar
dadır. iktidarda bulunmadığı sırada memleket 
sorunlarından bir kısmına gerçekçi bir teşhis 
konmuştur. 

Şimdi muhterem bakana sesleniyorum. De
mek ki, gecekondu yapımı ne bâzı mütecasirle
rin cüretli davranışlarının eseri ve ne de muha
lefetin istismarı sonucudur. Sayın Bakan bura
da da resmî belgelerle çelişme halindedir. 

Sayın bakan bankaların maliyeden yardım
ları alınacaktır, buyurmuşlardı, 5237 sayılı Ka
nun Meclislerden geçirilecektir, müsterih olu
nuz, buyurmuşlardı. Şimdi lütfetsinler söylesin
ler Emlâk Kredi Bankasına 1967 yılında Mali-
ys Bakanlığından ne aldılar. Cevabı biz vere
lim. Sanki Emlâk Kredi Bankasının nakit du
ranın aşmış gibi Maliye Bakanlığı Hazine tah
vili vermiştir. 1968 de ne aldılar? Ama, buna 
mukabil Sayın Bakanın tâbirini kullanıyorum 
temelinde meşruiyet vardır diye gereksiz şekil
de bu Mecliste her zaman tenkid edildiği veç
hile Gecekondu Kanununun 14 ncü maddesi 
mucibince. Bankadan 30 milyon lira alınıp du
rulur. Burada hatırlatmak isteriz, Bankadan 
alınan bu para temelinde meşruiyet vardır de-

I inekle meşruiyet iktisabedecek nitelikte değil
dir. iktisadi Devlet Teşekkülleri raporlarının 
burada incelendiği sırada uzmanlar da bu ko-

| nuyu tenkid etmişlerdir. Bu para karşılıksız 
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alınmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumundan da 
aynı veçhile para alınmasını kanun öngördüğü 
halde Sosyal Sigortalar Kurumu Danıştay a 
müracaat etmiş ve Bakanlar Kurulunun kara
rına rağmen bu müdahale önlenmiştir. Şimdi 
değerli arkadaşlarım, 30 milyon bankadan alı
nır, beri taraftan bütçenin müzakeresi sırasın
da Emlâk Kredi Bankasının başını barındır
mak için konut yapacak vatandaşlara ikraz et
tiği paralardan yüksek faiz alınmasından ya
kınılır durulur ve bu şikâyetler afaka çıkar. 

Sayın Bakan, konut sorununun çözümüne 
yarıyacağı şüphesiz bulunan kanunların Millet 
Meclisinde olduğunu bildirdiler. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetlerin icra 
programlarını yürütmeye yarıyacak kanunları 
Meclislerden geçirmek görevleridir. İktidar 
sizdedir. Senatoda da Millet Meclisinde de ço
ğunluk sizdedir. Bu kanunlar geciktirilir "mi? 

Arsa Ofisi Kanununu da daha iki gün ev
vel Meclisten çıkarıldığı zaman Sayın Bakan 
seyahatte idiler. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sayın Bakan, bu yıl Bütçe Komisyonunda 

kendilerine soru halinde yöneltilmiş olmasına 
rağmen kira meselesine hiç değinmediler. Bel
ki de haklıdırlar, zira İkinci Beş Yıllık Plân 
kiraların serbest bırakılmasını öngörmüştür. 
Ancak, biz Sayın Bakanın geçen yıl gerek 
Bütçe Komisyonunda ve gerekse, Senatoda bu 
konuda Adalet Bakanlığı ile çalışacağız sözle
rini dikkate alarak bu konuyu daha doğrusu 
geniş bir vatandaş kütlesini mustarip kılan ki
ra meselesinin tekrar ve tekrar dile getiriyoruz. 
Burada Sayın Bakanın mukadder bir soruları
na da arzı cevabetmek isterim. Siz de senatör
sünüz, milletvekilisiniz yapın bir kira kanunu 
teklifi getirin derler. 

Değerli arkadaşlarım. 8 senedir Parlâmen
todayım. Milletvekili ve senatörlerin hele mu
halefete mensup senatörlerin milletvekillerinin 
teklifleri maalesef şanssızdır. Yukarda belirt
tim kıyılar hakkında gayet masum ve bu mem
leketin realiytesine çok mutabık bir kanun tek
lifi yapmıştık. Parlâmento dönemi bittiği için 
kadük olacaktır. Bu itibarla kira isine devletin 
mutlaka müdahalesi eski deyimi ile bir emri 
zaruridir. Şimdi Ankara'da istanbul'da gece
kondu semtlerinde yaşıyan insanların % 30 una 
yakın bir miktarı devlet memurudur. Devlet 

istihdam ettiği bu insanların bu ıstırap verici, 
bu elem verici hallerine lakayt kalmamalıdır
lar. Ankara'da kira istanbul'da kira yabancı 
ülkelerde olduğu gibi gelirin % 10 - 15 oranın
da da değildir. Bu işi ne kadar tavsil etsek az
dır. 

Değerli arkadaşlarım, ümidediyoruz ki, di-
lo getirdiğimiz bu ıstırapların kökünden yine 
muhalefet sorumludur demez Sayın Bakan. 
Bir tezada işareti içtinabı imkânsız bir vazife 
sayıyorum. 

Bir taraftan plân ve icra programları dev
letin konut yapımına girmesini zaruri görür. Bu 
amaçla İmar ve İskân Bakanlığı arsa toplama
ya çalışır, diğer taraftan A, P. iktidarı zama
nında hem de Ankara'da merkezde Maliye Ba
kanlığı Haşine arsalarını satışa çıkarır öbür 
tarafta Devlet Memuru dahi kira parasının 
yüksekliğinden gecekondu semtlerinde kendisi
ne bir mesken arar. Bu ne tezattır? Ne kadar 
vabia-n. bir çelişme içindeyiz? 

Aziz arkadaşlarım, aslında yukardaki su
nuşlarımla özet halinde de olsa müzakere etti
ğimiz bütçe üzerindeki görüş ve dileklerimizi 
ifade ettik. Vakit pek dar. 30 dakikalık zama
nımız var. Bu 30 dakikalık zamanı yalnız ge
cekondu sorununa hasretsem bu sorunu kema
li ile lâyıkı ile dile getirmemiş olurum. Onun 
inin kısaca, 19fi9 yılı Bütçesi üzerindeki sunuş
larıma geçiyorum. 

Bu yıl bütçe gerçekten şimdiye kadar olan 
bütçelerin en büyük rakamını vermektedir. 

Aziz arkadaşlarım, rakamları tekrar etmi 
yeceğim. Hiç kimse aksini iddia edemez, me
mur ve müreffeh Türkiye ülküsü yalnız İmar 
ve İskân Eakanlığı çalışmaları ile gerçekleşe
mez, Bu ülkünün gerçekleşmesi bir manzume 
halinde sosyal, ekonomik ve kültürel alanlar
daki alınacak tedbirlerle mümkün olur. 1969 
yılı bütçemiz gerçekte 4 milyar TL açığı ile arz 
ettiğim ülkünün .gerçekleşmesine asla elverişli 
olmıyan bir bütçedir. Bütçenin bu zarfı yanın
da bir de bizzat Adalet Partisinin programına 
ve onun hazırladığı İkinci Beş Yıllık Plân il
kelerine tamamen aykırı olarak cari harcama
lar toplamı yatırım ve sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları toplamına eşidolmak gibi bir 
kusur ile de malûldür. Bu nedenlerledir ki, 
imar ve iskân Bakanlığı bütçesindeki geçen 

— 691 — 



C. Senatosu B : 33 5 . 2 . 1969 O : 2 

yıllara nazaran sağlanan ziyadelere rağmen 
plân hedeflerini gerçekleştirmek, kesinlikle 
söylüyoruz ımümkün olamıyacaktır. Grercekten 
gene, bir resmî belgeyi ve hem de gene Sayın 
Bakanın imzası olan bir belgeyi dile getire
lim: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının he
defleri ve stratejisi madde 41. Aynen okuyo
rum: (ikinci Beş Yıllık Plân döneminde top* 
lam yatırım içinde konut kesiminin nisbeti yük
selmeden çok sayıda konut yapımı sağlanacak
tır. Bunun için yurt şartlarına uygun ekono
mik standartta halk konutlarına yönelinecek-
tir...) 

Yukarda arz ettik, inşaat maliyeti 1967 ye 
nazaran % 10 üzerinde bir artış kaydetmiştir. 
Gecekondu yapımı devam etmiştir ve edecek
tir. Gecekonduların iyileştirilmesi ve tasfiyesi, 
öngörülen 30 yılda dahi mümkün olamıyacak
tır. 

Şimdi Hükümetten soruyoruz tesbit ettiği
niz hedefin neresindeyiz? Geçen yılda söyle
miştik, ikinci Beş Yıllık Plân döneminde en 
ıbüyük yatırımlardan ikincisi 20 milyar lira ile 
konut kesimidir. Cari fiyatlar bu miktar sarfi-
yatiyle hedefe ulaşmayı mümkün kümıyacak-
tır. Gecekondu yapımı devam ediyor, evet siz 
üç yıllık iktidar devrenizde gecekondu bölge
lerinde 675,8 kilometrelik yol, 154 336 konu
ta su, 153 850 konuta elektrik, 11 000 konuta 
da kanalizasyon sağladınız. Ancak, bizzat par
tinize mensup sayın arkadaşlarımızın ifade et
tikleri gibi gecekondu artışı karşısında sarf 
ettiğiniz. 307 937 000 liraya ilâveten daha ne 
kadar ısarf etmeniz lâzımgelecektir. Bu fakir 
milletin paraları mütemadiyen gecekondulara 
evvelâ meşruiyet kazandırmak sonra da onları 
gereksiz şekilde şehirleştirmek uğruna mı har
canacaktır? Bu haliyle ne vakit son bulacak
tır? 

Aziz arkadaşlarım, bu haile maalesef de
vam edecektir. Bakın size bir görüşümü teyi-
den arz edeyim, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planındaki araştırmalar Türkiye'nin 1985 yı
lında 55 milyon nüfusu bulacağını gösterir. 
1965 nüfus sayımı sonuçlarına göre 1965 te şe
hir nüfusu toplam nüfusun 29,9 dur. Köy nü
fusu ise % 70, 1 dir. Bugün için şüphesiz bu 
oran değişmiştir. Köy nüfusu azalmaktadır. 
Yine bir araştırmaya göre 1985 te şehir nüfu-

j sunun % 75 i nüfusu 100 000 den yukarı şehir
lerde toplanacaktır. 

Bu açıklama ile şunu söylemek itsiyorum: 
Siz Türkiye'nin yakın gelecekteki nüfus yönün
den bu matematik ifadesini biliyorsunuz, bil
diğiniz ve hattâ bunun kadar kesinlikle bildi
ğiniz bir husus daha var, bu bilgiler gecekon
du politikanıza istikamet veren bilgilerdir. 
Köyden gelen akınm şehirde geldiği yeri ara
madığını zira gelen erkeğin, köyde de şehirde 
de gizli işsizlikten mustarip olduğunu ve bü
yük gölde boğulmayı tercih ettiğini, kadının, 
kızın ise ilkel tarımda insanı iki büklüm kılan 
tarla işinden daha hafif bir iş bulmasından nıe-
sudolduğunu biliyorsunuz. Keza siz biliyorsu
nuz, bunların bulunduğu yere, yol, su, elektrik 
gelince daha memnun olacaklar. Keza biliyor
sunuz bunların uzun süre, yüzyılların mirası 
olan inançlarından ve köyden getirdikleri siya
si inançtan sıyrılmıyacaklardır. Bu bilgilerin 
nıuhassalası, size gecekonduların bir oy depo
su o'duğu S3nucunu veriyor. 

Onun için bu politikada size gösterilen re
alist yolları ihmal ediyorsunuz. Ancak bilme
diğinim veya bilmezlikten geldiğiniz birşey var. 
Anormal şehirlileşmenin yaratacağı bunalım
lar. Yine bilmediğiniz bir husus şehirleşen top
luluğun köydeki kaderi uzun sürmiyecek olan 
bir zaman içinde oy yönünden kavuşacağı ba
ğımsızlığıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Kanımıza göre, imar ve iskân Bakanlığının 

bütün çalışmalarına yön verecek olan Plânlama 
ve imar Genel Müdürlüğüne yatırım ve serma
ye teşkili ve transfer harcamalarından verilen 
ödenekler azdır. Üç büyük şehrimizin nâzım 
plânlarının yaptırılması için ayrılan bir milyon 
yüz bin liralık ödenek bu cümledendir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Maliye Bakanı Bütçeyi takdim konuşmasın
da istanbul Boğaz Köprüsünün bu yıl ihalesi
nin yapılacağını bildirmiştir, istanbul'un nâ
zım plânı yapılmadan bu isticalin sebebi ne
dir? Artık iktidarınızın devam etmiyeceği ka
nısına mı vardınız ki, son yılınızda bu işi, üze
rinde en yetkililerin olmaz dediği köprüyü yap
tırıyorsunuz? Yoksa bir vasiyet mi yerine geti-

I riliyor? Boğaz köprüsü özellikle çevre yollan 
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yine durup dururken, sayısız kişileri zengin 
edecektir. 

Bu hususu böylece tesbit ettikten sonra 
mesken genel müdürlüğüne ayrılan ödeneğin 
sarf sureti hakkında bu yıl hazırlanan bütçe 
raporunda ve Sayın Bakanın Karma Komisyon
daki baylanlarında yeter derecede açıklık gör
mediğimizi hemen belirtmek isteriz. Gerçekten 
raporda geçen yıl olduğu gibi hangi illerde ya
tırımların yapılacağı açıklanmamış yalnız ya
pılacak işlerin sayımı ile yetinilmiştir. Bu nok
sanı, şüphesiz İstanbul, Ankara, İzmir ve Tabi-
atiyle Muğla illeri dışındakileri Sayın Bakan 
beyanlarında aeıklıyarak giderirlerse, memnun 
olacağız. 

Aziz arkadaşlarım, 

imar ve iskân Bakanlığı bütçesinin yatırım
lar ödeneğinin arslan payı şüphesiz ve yerinde 
olarak Mesken Genel Müdürlüğündedir. Ger
çekten bütçe raporunda 177 976 000 liraya bu 
genel müdürlüğe ait yatırım bütçesinin yükse
leceği yazılıdır. Aslında bu imkân daha da 
genişliyecektir. Sağlanan bu ödeneğin tam an
lamı ile yerine sarf edilmesini dilerken bura
da bir - iki noktaya da değinmek isterim: 

Bütçe müzakerelerine başladığımız gün eli
mize geçen Mesken Genel Müdürlüğü Teknik 
Araştırma Dairesinin etüt çalışmalarına ait 4 
ve envanter çalışmalarına ait bir olmak üzere 
toplam olarak beş broşür geçti. Bu çalışmaları 
şükranla karşılıyoruz. Filhakika envanter ça
lışmaları ile ilgili iki numaralı yayının konusu 
«Konut yapılarında rasyonalizasyon - tanımı -
araçları - gelişimi» dir. Eserin önsözünde: 
Memleketimizdeki konut alanında araştırma 
çalışmalarının henüz başlangıç safhasında bu
lunduğu ve gelişmiş ülkelerde araştırmaların 
o ülkelerin konut dâvalarının önemli ölçüde 
çözümlenmesini sağladığı belirtilmiştir. Bu 
eserde Batı'dan 1965 ve 1966 yayınları vukuf
la ve çok güzel bir Türkçe ile dilimize çevril
miş, bunlardan birinde yapıda rasyonalizasyo-
nun tanımı yapılmıştır. Bu çalışmaların ve 
özellikle ve haliyle ülkemiz için mahdut imkân
larımızla yaşama şartlarından fedakârlık yap
madan mümkün olduğu kadar çok konut yapı
mının hedef alındığı anlaşılmaktadır. Her tür
lü övgüye lâyık olan bu çalışmaların başarı ile 
devamı yurdumuza çok yarar sağlıyacaktır. 
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Âfet bölgelerinde incelemelerden vakit bulursa 
Sayın Bakana da bakanlığının bu yayınlarını 
dikkatle incelemesini salık verir ve bizim ye
ni bir şey keşfetmeye ihtiyaç duymadan Batı 
örneklerini almamızın yeterli olacağını hatır
latırız. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Mum-
cuoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ MUM-
CUOĞLU (Devamla) — 5 dakika daha... 

BAŞKAN — Beş dakika daha mümkün de
ğil, lütfen cümlenizi bitirin. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ MUM-
CUOĞLÜ (Devamla) — Peki Başkanım. Fa
kat 5 dakika müddet rica etsem... 

BAŞKAN — O zaman bu gelenek olur, bü
tün sözcüler konuşmak ister. Hem zaman israf 
etmemek için daha fasla açıklama konuşması 
yapmak dahi istemiyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ MUM-
CUOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanımın ih
tarına kemali mutavaatla uyarım. Sayın Baka
na 1968 yılında yaptıkları konut mevzuu ile 
ilgili sorularım kalmıştır. 

Bu itibarla izin verirseniz bu soruları tev
cih edeyim. 

BAŞKAN — Soru hakkınız baki. 
C. H. P, GRUPU ADINA HAYRİ MUM-

CUÖĞLU (Devamla) — Soru hakkımız baki 
i?3 teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Âfetler Genel Müdür
lüğü vs yapı mevzuuna değinmeme imkân kal
madı. Bunu münasip zamanda en uygun bir de-
nstim yolu ile bu Meclise getireceğim ve geçen 
senenin tatbikatını ve dolayısiyle de burada gö
rüşeceğim. 

Dinlediniz,, saygılar sunuyorum. İmar ve İs-
kAn Bakanlığının güzide mensuplarına başarılı 
çalışmalarının devamını diliyerek saygılarımı 
sunuyorum. 

Bütçe Yüce Milletimize hayırlı olsun efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Sey
han. 

G. P. GRUPU ADINA NECİ? SEYHAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, İmar ve İskân Ba
kanlığı 1969 malî yılı bütçesi üzerinde G. P. 
Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüş ve te
mennilerini arz etmek için huzurunuza çıkını} 
bulunuyorum. 
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Bir başka arkadaşımıza verilmiş olan İmar 
ve İskân Bakanlığı Bütçesi görüşmesi., hastalık 
sebebiyle bana tevdi edilmiş bulunmaktadır, Ko
nuşmamı çok dar bir zamanda hasırlamak so
runda kaldığımdan noksanlarımın bağıtlanması
nı bilhassa rica edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, genellikle memleket 
bünyesine ve gerçeklerine uygun mesken poli
tikasını tesbit, tanzim, ve yürütme ile görevli 
bulunan İma? ve İskân Bakanbğı 7116 sayılı ku
ruluş Kanunu ile yurt kalkınma hikmetinde bü
yük mesuliyetleri yüklenmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığın 1969 malî yılı bütçesi geçen yıl 
bütçesine nazaran 113 316 349 liralık bir artış
la 282 milyon 1 739 lira olarak tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Bu tahsisat ile İkinci Beş Yıllık 
Plâmn ve 1969 icra programının Bakanlığa 
tahmil ettiği hizmetlerin noksansız olarak sağ
lanacağına kaani bulunmadığımızı belirtmek is
teriz. imar ve İskân Bakanlığı 7İİ6 sayılı Ka
nunla yükümlü olduğu hizmetleri büfes inde 
mevcut Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü, 
Mesken Genel Müdürlüğü, Âfet İşleri Genel Mü
dürlüğü, Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası ve iller Bankası Teş
kilâtı ile yürütür. Memleketimizde genel yer
leşme Merini yürütmekle vazifeli imar ve İskân 
Bakanbğı plânlı devre ile birlikte çek önemli 
bir Bakanlık haline gelmiş, yurt kalkınmasının 
başlıca unsuru olmuştur. 

ikinci Beş Yıllık Plân, kalkınmayı amaç edi
nirken, şehirleşmeyi de önpiâna almıştır. Gün
den güne artan nüfus hareketleri ve bu hareke
tin doğurduğu şehirleşme ve mesken problemleri 
bugün yurdumuzun başlıca problemleri haline 
gelmiştir. 

Kalkınma Hânı çerçevesi içinde yurdumu
zun ihtiyaç ve imkânlarına 'ÜJS^-'^ mesken poli
tikası esaslarını tesbit etmek, tedbirlerini araş
tırmak, meskeni olmayanları mesken sahibi yap
mak, mevcut gecekonduları ıslah tasfiye ve ön
leme projelerini uygulamak, yapı malzeme stan
dartlarını tesbit ve kredi yardımlarını tahsis işi
ni düzenlemek, Hükümetlerin kaçınılmaz vazi
feleri arasına girmiş bulunmaktadır. Sosyal 
güvenliğin ve vatandaş huzurunun sağlanmasın
da başlıca âmil olan mesken meselesinin günü
müzün konusu haline gelmesinde çeşitli sebep
ler vardır. Geçim darlığı, daha iyi imkânlara 
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kavuşma arzusu ve sanayileşme hamlesi büyük 
şehirlere göç akınımı geniş ölçüde hızlandırmış
tır. Türkiye'de nüfus artışı nisbeti yüzde 2,6, 
şeM deşme rdsbeti ise yûz&e Q.G dır. Bu hızlı 
göç hareketi şehirlerde çeşitli meselelerin çık
masına âmil olmuştur ve olacaktır. 

İnşaatın maliyetine yüzde 50 nisbetinde mü
essir olan arsa meselesi bunlardan biridir. Ar
sa spekülâsyonuna mâni olmak için hazrılanan 
ve halen Millet Meclisinden çıkmış bulunan Ar
sa Ofisi Kanunu kanaatimizce yeterli değildir. 
Bu kanuna gere kurulacak olan Genel Müdürlü
ğün 250 milyon lira sermayesi olacak ve bu 
sermaye her sene bütçeden ayrılacak tahsisatla 
10 senede temin olunacaktır. Bu miktar sermaye 
ile vatandaşın muhtaç olduğu arsayı Ofis eliyle 
karşılamak hayal. olur. Yoksul ve dar gelirli va
tandaşın mesken sahibi olmasını her iyi niyet 
sahibi gönülden arzu eder. Ancak bu arzunun 
gerçekleşmesi de geniş sermaye kaynaklarına 
salıibolmakla mümkün olur. ikinci Beş Yıllık 
Plâna göre öngörülen mesken birimi 750 bindir. 
Sayılar?. 400 bin civarında olduğu malûm bulu
nan gecekonduların tasfiyesi, nüfus artışı, âfet
ler, kamulaştırma ve yenileme ihtiyaçları bu 
miktarı daha da artıracaktır. Bu hakikatler 
karşısında 10 sene sonra sermayesi 250 milyona 
ulaşacak olan Arsa Ofisinin spekülâsyonu ne şe
kilde mâni olacağını öğrenmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Batı ülkele
rinde dahi mesele haline gelen gecekondu dâva
sı yurdumuzda günden güne ağırlığını hisset
tirmektedir. 1960 yılında 240 bin civarında olan 
gecekondu mevcudu 1960 - 1965 devresinde 400 
bine yükselmiştir. 1960 yılında şehirli nüfusu
nun yüzde 13,5 u gecekondularda yaşarken bu 
miktar 1960 - 1965 devresinde yüzde 21,8 e çık
mıştır. önümüzdeki yıllarda bu nisbetlerin da
ha da artacağından şüphe edilmemelidir. 

1956 yıknda çıkarılan 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun kökü ekonomik ve sosyal nedenle
re dayanan bu dâvada yeterli olmadığı aşikâr
dır, Bakanbğm bütçe imkânları çerçevesi için
de gecekonduları ıslah etmek, buralara kamu 
hizmetlerini götürmek, meskeni olnnyanları mes
ken sahibi yapmak için büyük gayret sarf etti
ğini memnuniyetle müşahade etmekteyiz. Ancak 
bugün bâzı çevrelerde yoksulluğun alabildiğine 
istismar edildiği de bir hakikattir. Biz Güven 
Partisi olarak yurdumuzun Anayasa ilkeleri içe-
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risinde sosyal adalet ve demokrasi düzeni ile 
kalkınacağına kaani bulunmaktayız, Bu sebep
le gecekonduda oturan vatandaşı apartmanda 
oturan ve aynı kam tabyan vatandaşa düşman 
etme arzu ve çabasında olan ve memlekete fe
nalıktan başka bir işe yaramıyan bu propagan
daları şiddetle takbih ettiğimizi beyan ederken 
Hükümetin bu mevzua daha çok eğilmesini de 
önemle temenni ederiz. 

Yurdumuzda yapı malzemesi ihtiyacını tes-
bit ederek mahallî ve bölgesel planlamasını 
yapmak, ihtiyacın giderilmesine ait tedbirleri 
araştırmak ve "ağlamakla görevli bulunan Ya
pı Malzemesi Genel Müdürlüğü çalışmaları he
nüz arzu edilen bir seviyeye ulanmış değildir. 
Bu Genel Müdürlük balen Doğuya hiçbir hiz
met gotürememiştir. Vatandaş bugün de evi
ni kerpiç ve taşla yapmakta ve bu mukavemet
siz binalar küçük bir sallanma ile yıkılmakta
dır. Memleketin değişik iklim şartlarına uy
gun yapı malzemesi standartları hazırlıklarının 
süratle bitirilmesini ve vatandaşa olumlu hiz
metlerin ulaştırılmasını beklemekteyiz. 

Şehir ve kasaba imar plânları ile bölge ve 
nâzım plânlarının yapılmasını salğamak, kana
lizasyon, yol, elektrik ve içme suyu gibi âmme 
hizmetleriyle alâkalı projeler yapma!?: ve plân 
uygulamasmı yapacaklara gerekli yardımlarda 
bulunmak görevleri ile yükümlü bulunan Plân
lama ve imar Genel Müdürlüğünün hizmetin an
layışı içerisinde çalıştığından şüphe etmiyoruz 
Ancak imar plânlarının çeşitli nedenlerle sık sık 
değiştirilmesini de tasvibetmiyoruz. İmar plân
ları düzenlenirken üzerinde dikkatle durulmalı 
dedikodulara yol açan tadillere meydan veril
memelidir. 

Âfetlerin vukuundan evvel ve senra alına
cak tedbirler ile yapılacak yardımları düzenli -
yen Âfet işleri Genel Müdürlüğü memleketin 
jeolojik bünyesi bakmamdan büyük vaizfeleri 
bulunan bir teşkilâttır. Memleketimizde âfet
ten önceki tedbirler yeterli değildir. Mevcut 
talimatname iyi uygulanmadığından âfet tipi 
binaların dahi yıkıldığına sık sık şabidolmak-
tayız, Bakanlığın bu mevzuda yeni tedbirler ge
tirmesini temenni ediyoruz. 

Yoksul ve dar gelirli vatandaşı ev sahibi yap
ma amaeiyle kurulmuş bulunan Türkiye Emlâk 
ve Kredi Bankasının fazla faiz aldığından şikâ

yet edilmektedir. Normal süresi içinde borcu
nu ödoyeu bir vatandaşın binamn kıymetinin 
bir misli de faiz ödediği ifade edilmektedir, Bu 
külfe-in a^abbhnası yolanda Bakanlığın düşün
celerini öğrenmek isteriz, 

iller Bankasının yükümlü olduğu hizmet ve 
vazifeler hepimizin malûmudur. Bugün bütün 
belediyelerimiz bu Bankanın yardımı ile ayakta 
dura--ilmekte ve âmme hizmetlerinin ifasını bu 
Bankadan aldıkları yardımla başarmak imkâ
nına sabibelmaktadırlar. Belediye teşkilinde 
İüoO sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesi
nin nazara alınmaması köy muhtarının beledi
ye başkanı, köy bekçisinin zabıta memuru olma 
hevesleri yurdumuzda belediye adedini günden 
göne artırmakta ve malî yenden yeterli oîmıyan 
bu çeşit belediyeler iller Bankasını yardım ta
lepleriyle karşı karsıya getirmektedirler. Mad
di imkânsızlıklar içerisinde bulunmasına rağ
men Parlâmento üyelerinin bölgelerindeki bele
diyelerin yardım isteklerini karşılamak için elin
den golen gayreti gösteren Sayın Genel Müdü
re teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 1969 yılı Bütçesinin 
Bakanlığa daha iyi hizmet yolunda yardımcı 
olaeağmdan emin olduğumuzu ifade ederken 
hepinizi Grupum ve şahsım adma saygı ile se
lâmlarım., (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Tunçkanat. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Sayın senatör
ler, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı şehir
leşmeyi gelişmenin bir göstergesi olarak kabul 
etmekle beraber şehirlerde yaratılan iş im
kânları ölçüsünde gelişen dengeli bir şehirleş
meyi öngörmüştü. 

ikinci Beş Yıllık Plân ise şehirleşmeyi ik
tisadi ve sosyal kalkınmanın bir unsuru ola
rak ele almış ve bölgeler arasında dengeli bir 
gelişmeyi şehirleşmenin bu açıdan değerlendi
rilmesi gibi farklı ve iddialı bir görüş getir
miştir. 

ikinci Beş Yıllık Plân iskân sorununda 
bu anlayış içinde çözümlenebileceğini ileriye 
sürmüştür. Bu görüşlerden hareket eden İkinci 
Beş Yıllık Plân 1960 - 1965 döneminde yıl
lık yüzde 5,2 olan şehirleşme hızının 1958 -1972 
döneminde yüzde 7 ve 8 e çıkarılmasını iste
mektedir, Şehirleşmenin sanayileşmenin önün-
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de yürüdüğüne işaret eden plân, Türkiye'de 
şehirleşmenin daha çok demokrafik olduğunu 
ve nüfusu artan şehirlerin sosyal ve iktisadi 
yönden şehir niteliklerini geliştiremediklerini 
de kabul ediyor. Fakat şehirleşmeyi iktisadi 
ve sosyal kalkınmanın bir unsuru olarak ele 
adığmdan şehirlere göçü teşvik ediyor. 

Dengeli bir şehirleşme için imalât sanayii 
yatırımları nüfus başına 4 000 Tl. şehirleşme
nin konut ve sosyal alt yapı yatırımları için 
nüfus basma 10 bin Tl. na ihtiyaç vardır. 

ikinci Beş Yıllık Plândaki şehirleşme hızına 
göre senede (% 7 - 8), 1969 da 720 000 kişi şe
hirlere göç edecektir. 

d3 arazinin gereken alt yapısı tamamlanacak 
ve arazi kamuca yükselen değerleriyle istiyen-
lere kiralanacaktır denilmektedir. Arazi politi
kasının denetimini yapabilmesi için kamu elin
deki arasi satılmıyacaktır. Bakanlığın bütçe 
raporunda, 1958 de 8 240 ünite arsanın dağı
tılmış olduğu ve 1969 da da 30 450 ünitelik ar
sanın daha dağıtılacağı bildiriliyor. Acaba bun-
lar o şahısların mülkiyetine mi geçildi yoksa ki
ralandı mı? Bu hususun açıklığa kavuşturulma
sını Sayın Bakandan rica ederiz. Bölge plânlama 
çalışmalarının gelişmekte olduğunu, bir kısmı
nın bitirildiği ve bir kısmının da 1969 sonunda 
tamamlanacağını memnunlukla karşıladık. Asıl 
zorluk, bunların uygulanmasında ortaya çıka
caktır, Bakanlığın bugünkü durumu ile bu güç
lükleri yenebileceğini hiç zannetmiyoruz. 

Biz geçen yılki, konuşmalarımızda plândan 
başlayıp programa ve oradan da uygulanmaya 
geçerek plâna göre, gerçekleştirilenle gerçekleş-
tirilemiyenleri kıyaslıyarak görüşlerimizi belirt
miştik. Fakat, Sayın Bakan bize verdiği cevap
larda, «Bakanlığa verilen işlerin sayısına ve on
ların yapılış yüzdelerine göre ve de İller Banka
sının 1967 de % 138 nisbetinde bir gerçekleştir
me sağlamış olduklarını ileri sürecek bizim söz
lerimizin doğru olamıyacağını iddia etmişlerdi 
ki, elbette yanlıştır. Plân, program ve yıllık uy
gulama kararlarını esas alırsak anlaşmamız daha 
kolay olacaktır. Biz geçen seneki konuşmamızda, 
1988 deki konut ihtiyacının, karşılanamıyacağı-
nı söylemiştik. Sayın Bakan da aksini söylemiş
lerdi, Sayın Bakanın da imzasını taşıyan 1969 
yılı programını uygulama kararnamesinin 117 
sayfasındaki 172 No. lu tablodan şu bilgileri ak-
tarıyoraz. 

Konut ihtiyacı Üretilen Açık 

1968 de 148 000 112 000 29 000 
1969 da 174 000 135 000 39 000 

Demek oluyor ki, ruhsatlara göre şehir ko
nutları 1968 de 29 000 ihtiyacın altında kalmış 
ve bu miktardan çok daha fazla gecekondu ola
rak şehirlerin çevrelerine yapılmıştır. Sayın Ba
kan geçen yılki konuşmalarında Türkiye'deki 
gecekondu sayısının plânda gösterildiği gibi 
450 000 olmayıp, Bakanlığın tesbitine göre; 
400 000 olduğunu, bunlardan 350 bininin ıslah 
bölgesinde 50 bininin tasfiye bölgesine dâhil oi-

O halde dengeli bir şehirleşme için her sene 
imalât sanayii ve 2,88 milyar, konut vs alt ya
pı yatırımları içinde 7,2 milyar ve toplam ola
rak 10 milyar T. L. na ihtiyaç vardır. Bu Beş 
Yıllık Plâna göre bu yatırım yapılmıj/acakiır. 
Şehrin çekimi yanında teknolojik gelişme, uy
gun tarım arazisinin sınırlılığı toprağın be
lirli ellerde toplanması parçalanması sonucu, 
tarım alanlarından vatandaşların itilmesi ne
deni ile şehirleşme kaçınılmaz bir oluşum ol
maktadır. O halde oluşumu olumlu yönde 
kullanmakta, sanayileşme etkili bir araç ve 
gerçek bir şehirleşmenin şartı olmaktadır. 
Bunun kısaca anlamı şudur; şehirlere gücü ya
vaşlatmak için toprak reformunu Hükümet 
yapmıyor o halde şehirleşme zorunludur. Şe
hirlere itilen bu aç işsiz evsiz, köylü vatandaş
lar, şehirlerdeki sanayi için her sene artan 
ve büyük ihtiyatları da olan ucuz işçi kaynak
lan olarak kullanılacaktır. Şehirlerde asa
yişsizlik her sene artacak, gecekondularla, şe
hirlerin kapladığı alanlar genişiyecek, bele
diye hizmetleri zorlaşacak ve pahalılaşacak. 
Şehirlerin imar plânları parasızlıktan uygu-
lanmıyacak Hazine ve vatandaş arsaları yağ
ma edilecek ve her sene bakanlar, gecekondu
lara şu kadar tapu, şu kadar elektrik ve
rildi ve şu kadarda yol yapıldı diye beyan
larda bulunacaklardır. Gerçekte bunlar başa
rının değil, başarısızlığın göstergeleridir. Plâ
nın alınmasını istediği tedbirlerin geç kalması 
veya uygulanmaması şehirleşmeyi daha da zor
laştıracaktır. 

Plânm 270 nci sayfasında, şehirlerin ge
lişme oranlarında kamuca arazi stokları ya
pıldıktan sonra şehir plânlama kararları için-
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duğunu söylemişlerdi. Fakat, kanuna göre yapıl
ması yasaklanan ve 1968 de yapılan 29 000 ve 
1969 da yapılacak 39 000 gecekonduyu ıslah böl
gesine mi yoksa tasfiye bölgesine mi dâhil ede
ceklerdir onu da lütfen açıklasınlar, çünkü, iler
de bu bölgelere yine su elektrik ve kanalizasyon 
götürülecek ve tapular verilecektir. İkinci Beş 
Yıllık Plânda «değeri artacak olan bu sahalar
dan istifade edenlerin altyapı giderlerine katıl
malarının sağlanmaları da emredümektedir. 
1968 senesinde böyle bir uygulama yapılmış mı
dır? Varsa yerinin ve katkının miktarının bildi
rilmesini rica ederiz. Gecekondular çoğunlukla 
ya Hazine veyahutta şahıs arsaları üzerine ku
rulmaktadır. Hazine ve şahıs arsalarını parselli-
yerek gecekondu yapmak istiyen vatandaşlara 
satan ve büyük kârlar temin eden kişiler türe
mişlerdir. Hazine arsalarının bu yolda elden çık
ması, şehirleşmeyi zorlaştırmakta, hattâ imkân-
sızlaştırmak ve plâna da aykırı düşmektedir. Şe
hir plânına göre yapılamıyan bina ve gecekon
dular da yıktırılamamaıktadır. Sayın Bakan, ge
çen seneki konuşmalarında «1966 - 1967 yılla
rında yani Gecekondu Kanunu çıktıktan sonra 
8 650 gecekondunun yıktırıldığmı» söylemişler
di. Senede ortalama 50 000 gecekondu yapıldı
ğına göre bunun 40 bini yıkılarnamaktadır. O 
halde gecekondu önleme bölgeleri genişletilmeli 
ve gecekondu yapılması kesinlikle önlenmelidir. 
Kaçak inşaata müsaade ve müsamaha edilmeme
lidir. 

Bu tutum ve davranış devam ederse elde ne 
Hazine ve ne de şahıs arsası kalmayacaktır. Ar
saları kendilerinin rızası alınmadan parsellenip 
gecekonducuların işgaline uğrıyan vatandaşlara 
Hükümet ilgililerinin verdiği cevap, gayet il
ginçtir. «Biz bir şey yapamıyoruz. Siz işgalciler
le anlaşsanız iyi odur.» Hükümet aczinin hazin 
bir ifadesidir, ikinci Beş Yıllıik Plân 1968 - 1972 
döneminde 900 000 konut yapılmasını kabul et
miştir. Ancak şehirlerdeki konut ihtiyacını kar
şılamak için 1965 fiyatlariyle 24,3 milyar liraya 
ihtiyaç vardır. Yine plâna göre; bu plân döne
minde, 20 milyar liradan daha fazla paranın bu 
sektöre yatırılmaması lâzımdır. 

Özel sektör bunun 17 milyar lirasını yatıra
bilecektir. Bu cihetle eksik olan 3 milyarın ka
mu tarafından karşılanması öngörülmüştür. 
Bundan başka, 1965 fiyatlariyle verilen bu ra
kamlar 1989 fiyatlarına çıkarıldığı takdirde ko

nuta yatırılacak para yükselen fiyatları karşı
sında birinci 5 sene 30 milyarı da aşacaktır. Bu
nu önlemek için plân, inşaat malzemelerinin fi
yatlarının ucuzlatılması, lüks konut yapımının 
vergilerle ve kredi politikasiyle önlenmesini isti
yoruz. 1969 icra kararnamesinde 1967 nin ilk 
4 ayı ile 1968 in ilk 4 ayı arasında inşaat malze
mesi fiyatlarında % 10,4 bir pahalılaşma oldu
ğunu kabul ediyor. Bize göre bu fiyat % 18 ci
varındadır. 1965 fiyatlarına göre verilen plân 
rakamlarını 1969 daki fiyatlara çevirirsek; plâ
na göre; 1969 da şehir konutları için 3,8 milyara 
1.9 milyar da % 50 pahalılık zammı ilâve eder
sek 5,7 milyar eder ki. bunun da 4 milyar 800 
milyonu özel sektör ve 900 milyonunun da ka
muca yatırılması gerekir. Bu gerçekler bizi şu 
sonuçlara götürür. Çok kârlı olan verimsiz lüks 
konut yapımı millî kalkınma aleyhine özel sek
tör yatırımların çoğunu çekecek ve ihtiyaca gö
re ucuz konut yapılamayacaktır. 

Böylece; gecekondu yapımı devam edecek ve 
muhtaç vatandaşlar konuta kavuşamayacaktır. 
1969 uygulama krarnamesi; 1969 da 39 000 mes
ken noksanını kabul etmiştir. 

Ayrıca 8 240 arsa verilmiş. Bunlardan ne 
kadar konutun tamamlandığı da belli değil. 

Ayrıca 1 680 ünitelik tasarruflu ev yapımı 
(Osmaniye ve Okmeydanmda) 

300 Ünitelik (İzmir'de Üçkuyularda) 
800 » (Ankara'da) 
488 » Yurt sathında 

3 268 Toplam. Bunlardan : 
2 788 aded konut 1969 da tamamlanacaktır. 

O halde geriye ancak 1968 de bitirilmiş 
olarak 480 konut görünmektedir, 

Bütçe raporunda îmar - iskân Bakanlığı ta
rafından 1968 de 4 lü uygulama ile; 9 ilde 3 188 
ünitelik uygulama için; 20 500 000 TL, 10 ilde 
1 609 ünitelik uygulama için kredi 13 942 500 
Tl., 11 ilde 2 173 ünitelik uygulama için konut 
kredisi 11 550 000 Tl. ve toplam olarak 6 960 
ünitelik uygulama için 45 992 500 Tl. Ayrıca 
Emlâk Kredi Bankası da 10 bin konut yapmayı 
öngörüyor. Hepsini toplıyacak olursak 16 960 
olarak görünüyor. 
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1969 a gelince : 
4 550 ünitelik tasarruf evi yapılacak, 
4 800 Aileye 5 000 Tl. konut kredisi, 
5 000 Aileye 10 090 Tl. konut kredisi, 

30 450 Ünite arsa dağıtılacak, ki hepsini bir
den toplarsak, toplanmaması gerekir. 

44 900 Toplam ünitelik konut için kolaylık 
gösterilecektir. 

Fakat, bunların kaçı 1969 da bildirilecek 
belli değil, dağıtılan arsaların kaçma 1968 de 
ev yapılmış, o da bilinmiyor. 

Bize göre, bu hızlı şehirleşme temposiyle, ar
tan konut ihtiyacı karşısında, Bakanlığın faali
yeti yetersiz ve cılız kalmaktadır. Gecekondu 
sayısı 500 bini asmıştır. Artan arsa ve inşaat 
malzeme fiyatları karşısında her sene çığ gibi 
büyüyen bu problem böyle cılız tedbirlerle ba
şarılamaz. Bakanlıktan daha fazla gayret, daha 
gerçekçi tedbirler uygulamada kararlı olmasını, 
şu veya bu sebeplerle veya baskılar karşısında 
tâvizler vermemesini ve uygulamadan dönmeme
sini beklemek hakkımızdır.. 

Geçmiş yılda olduğu gibi, İkinci Beş Yıllık 
Plânın 270 nci sayfasından almış olduğumuz bir 
paragrafı bizim görüşlerimizi desteklediği için, 
burada da tekrarlamakta fayda görüyoruz. «Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında konut sek
törü, ilk defa bir bütün olarak ele alınmış ve 
geliştirilen politikaya uygun olarak konut ko
nusunda pek çok sorunu çözücü nitelikte ted
birler getirilmiştir. Politika içinde bir bütün 
teşkil eden bu tedbirler kısmen eksik uygulan
mış, kısmen de hiç uygulanmamış, aralarında 
ilişkiler kurulamamış, çekişmeler olmuş ve çe
şitli grupların direnmeleri uygulamayı olumsuz 
yönde etkilemiştir.» 1969 yılı başında ve 2 nci 
Beş Yıllık Plân uygulamasının birinci yılı so
nunda durum bundan hiç de farklı değildir. Ge
rekli tedbirlerin alınmaması, özel sektör yatı
rımlarının büyük bir kısmının lüks konut yatı
rımına gitmesine, böylece sınai kalkınır.pımıs 
aleyhine zararlı bir etki yapmaktadır. 

Âfet isleri için 1968 senesinde 170 milyon li
ra sağlanmıştır. Yurdumuz deprem, su baskın
ları, toprak kayması gibi büyük âfetlere sık, sık 
mâruz kalmaktadır. Bu âfetlerin tesirlerini: 
azaltmak için. he? sene bir hayli para sarf edil

mesine rağmen, istenen sonuçlar elde edileme
mektedir. 

Kanaatimizce hasat tesbitleri zamanında ve 
süratle yapılamadığı için ekseri hallerde hasar 
tesbit rakam ve dereceleri gerçeğin bir hayli 
üstünde olmaktadır. 

Hasar görenlere yapılacak yardımın hane ba
sma mı, yoksa aile başına mı yapılacağı hususu 
da suiistimallere yol açmaktadır. Âfete uğrayan 
bölgelere bakanların geniş bir müdür ve memur 
kadrosu ile gitmeleri idarecileri zor durumda 
bırakmaktadır. 

Gelen bakanların karşılanmaları, yanların
daki refakati, kalabalık maiyetlerinin yedirilip 
yatırılması ve onlara araç temini işleri idareci
leri iş yapamaz duruma getirmektedir. Hele 
l-i-yle zamanlarda zaten çok kıt olan haberleş
me araçlarının gelen bakan ve umum müdürler 
tarafından tutulması idarecileri zor durumlara 
düşürmektedir. Bunlara bakanların verdik
leri birbirini tutmayan emirler ve müdahalele
rini ilâve ederseniz, durum bir kat daha ay
dınlığa çıkar. Beyle durumlarda bakanlıklar
dan gelenler idare âmirlerinin üstünde bir yet
kiyle islerin karışmasına sebebolmaktadırlar. 
Bu suretle halk nazarında mahallî idare 
âhirlerinin kredileri de düşmektedir. 

Bu felâketli anlarda organize ve özel eğitim 
görmüş 'bir yardım teşkilâtı da olmadığından, fe
lâkete uğrıyanîarın bu türlü yardımına önce Si
lahlı Kuvvetler koşmaktadır. Fakat, onlar da bu 
hususta felâketin cinsine göre özel eğitim gör
medikleri için, yardım ve kurtarmada gereği 
gibi faydalı olamamaktadırlar. Hele, Karayol
ları. ve Devlet Su İşleri dışında hiçbir sivil te
şekkül ilk yardım, barındırma, iaşe ve gelen 
yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 
gibi bir görev için mevcut değildir. Kızılayın 
bu gibi durumlarda sadece adı vardır. Şu 
halde, âfet bölgeleri muhtemel âfet çeşitlerin
de mal ve can kaybını en az bir ölçüye indire
cek şekilde teşkilatlandırılmalıdır. 

Âfet. bölgelerindeki, konut yapımı da esas
lı bir kontrola tabi tutulmadığı için, âfet ve 
depremlerde can ve mal kaybı çok yüksek ol-
m?.kt?jdır. Muş köylerinde üç ay önceki dep
remden hasar ger on evlere âfetler fonundan 
verilen kredilerle, eski. usulle tamir edilmiş ev
lerin, üç ay sonraki depremde, içindekilere 
mezar olduğunu gördük. Son depremde dağı-
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tılan milyonlarca lira da, ilkel ve basit usullerle 
yapılan evlerin yine babadan kalma ilkel usul
lerle tamir edilmesi aynı sonucu verecektir. 
Asırlarca böyle olmuş. Varto asırlardan beri 
sallanır, eski mezar taşlarında büyük deprem
lerde kaybedilen hayatların ağıtlariyle dolu ve 
bu yüzden Varto'nun eski adı da «•G-ümg-iinı» 
konulmuş. Fakat, insanların aya gidecek ka
dar bir ilerlemeye ulaştığı bu Yüz Yılın son ya
rısında Türkiye'deki insanların kaderi hâlâ de
ğişmemiş olarak kalıyor. İyi bir araştırma 
sonucu yurt gerçekleri ve imkânlar karşılaştı-
nlarrlk iyi ve etkili bir teşkilât kurularak; yer 
recimi, konut tipi ve diğer hususlar tesbit edi
lerek, tavizsiz uygulanmadığı tak lirde, âfetler 
için her sene sarf edilecek milyonlarca lira, 
âfetlerin sebcbolacağı mal ve can kaybını azalt-
mryacaktır. 

tiler Bankasının 1068 için uyguladığı 3 ayrı 
program var. Biri resmî diğerleri 1 nci revize 
program, 2 nci revize program. Resmî progra
ma göre yatırımlar 318 milyon lira tesbit edil
miş, sonra bası nedenlerle 390 milyona çıka
rılarak 1 nci revize program olmuş. Sonra, 
1969 yılının soruna kadar elektriksiz ve sıı^uz 
belediye bir akılır» aması zaruretinin ortaya çık
ması üzerine, yeniden bir program yapılarak, 
Devlet Plânlama Teşkilâtından geçirilmiş ve 
para da, bulunarak Bankanın 10-88 yatırımları 
447 milyon liraya çıkarılmış. Devlet dairele
riyle bugünkü Plânlama'nın ça!ışm?,«?ı göz önün
de tutulursa, oldukça yüksek bir h\?, ve bir se
ne içinde artan rakamlarla iki revhe program. 
Biz 1969 seçimleri nedeniyle de olsa, susuz ve 
elektriksiz belediye kalmamasını memnunlukla 
karşıladığımızı belirtmek isteriz. Yalnız plân 
ve programa rağmen bu mümkün ol mı yan ya
tırımların yapılabilmesini başlangıçta unutul
muş kabul etsek dahi, bir türlü mâ^ur gör
meye imkân yoktur. Görülüyor ki, çok başarı
lı olan İller Bankası Umum Müdürünün bu kü
çük bankanın başmda ziyan olmasına sebebolun-
maktadır. Bu zata çok daha yüksek ve sorum
lu bir görev verilmek suretiyle plânın ve prog
ramın eksik kalan yönlerinin süratle tamamîan-
dmlmasında fryda olduğu mülâhazasından/iz. 

Muhterem arkadaşlonm, istanbul Boğaz 
köprüsüne de birkaç cümle ile değinmek istiyo
rum. 

Boğaz köprüsü ikinci Beş Yıllık Plân ile tu
tarlı değildir. Bantabl bir yatıran olmadığı 
için de kalkınma hızını düşürecektir. Arsa spe-
Milâ-yonuna yol açacak ve spekülatörlere mil
yonlar kazandıracaktır. Bu projenin sadece ik
tidar çevreleri tarafından savunulması ve ko
nunun bilimsel, teknik ve yurt ekonomisi ve 
şehircilik açılarının dışına itilmek istenmesi bi
zim düşüncelerimizin doğruluğunu ispatlar. 
Hükümet tarafından Türk mühendis ve mimar
larına hazırlattırılan boğaz köprüsü hakkında
ki raporun açıklanmamış olması ve raporu ha-
zTikyanların büyük bir kısmının işlerine son ve-
rilmr^i ve bir kısmının yerlerinin değiştirilmesi 
bİTİm bu yoldaki görüşlerimizi desteklemekte
dir. Proje, istanbul şehirleşmesinden, istan
bul g r i nden tamamen bağımsız ele alınmış 
ve köprü plânına, plânlama tekniği bakımından 
i^anbul mekânına oturmamıştır. Boğaz köp
rülü gibi dönülmez ve pahalı bir kararın doğu
racağı zararları ve bunları düzeltmek için son
radan yapılacak harcamaların da hesaba katıl-
Tna-ı lâzımgeldiğini hatırlatmak isteriz. Adalet 
Partisi iktidarı, ikinci Beş Yılhk Plânda ge
tirmiş olduğu dengeli şehirleşme yerine, hızlı 
şehirleşme görüşü ile toprak reformundan da 
kaçarak, şehirlere geçen gücü % 78 çıkarmak 
suretiyle şehirleşmeyi gecekonduların önlenme
lini, ucuz ar s a teminini ve ihtiyacı karşılayacak 
ölçüde ucuz halk konutu üretilmesi gibi sorun
la1;! tam bir çıkmaza sokmuştur. Plânda inşaat 
malzemesinin ucuzlatılması tavsiyesinin piyasa 
mekanizması ile nasıl tanzim edileceği sorunu 
da, bu çıkmazı derinleştirmektedir. Bakanlığın 
1C89 Bütçesi, geçen seneye nazaran bir hayli 
kabarıktır. Temennimiz odur ki, seçim yılı olan 
1960 da, bu paralar plân ve programa göre tes
bit edilen yerlere ve gerçek ihtiyaç sahiplerine 
ulaşsın ve seçim yatıranı olarak ziyan edilme
sin. 

Sayın senatörler, sözlerimin sonuna gelmiş 
bulunuyorum. Sayın Başkan, geçen yılki ko
nuşmalarında benim bâzı zaman çok realist ko
nuşma, yaptığımı ve geçen seneki konuşmaları
mın bu yolda olmadığı üzerimde bir beyanda bu
lundular. Ben kendilerine kürsüde şunu ha
tırlatmak k'srim. Biz bu kısa zaman içinde 
Sayın Bakanların yahut bakanlıkların methiye
lerini yapacak imkân bulamıyoruz. Sadece on
ların plân ve programa göre ulaşamadıkları 
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hedefleri belirtmekle yetiniyoruz. Bu suretle 
mâruzâtımı tamamlamış oluyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Coşkun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CELÂ-
LETTİN COŞKUN (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler. 

Hizmet bakanlıklarından biri olan imar ve 
iskân Bakanlığının 1969 yılı Bütçesinin Yüce 
Senatoda müzakeresi sebebiyle Adalet Partisi 
Senato Grupunun bu Bakanlıkla ilgili görüş ve 
temennilerini arz etmek maksadiyle huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. Hepinizi Grupum adı
na saygı ile selâmlarım. 

imar ve iskân Bakanlığı bugün üzerinde çok 
mühim vazifeler almış bir bakanlıktır. 1961 Ana
yasasının koyduğu bâzı ilkelerin yerine getiril
mesi bu Bakanlığın iyi ve verimli cahşmasiyle 
tahakkuk edecektir. 

Bilindiği gibi, Bakanlık imar ve İskân işleri, 
bölge plânlaması, şehircilik, konut yapımı, ya
pı malzemelinin ıslahı gibi konuları bünyesin
de toplamaktadır. Mevzuatta ve kalkınma plân 
ve programlarında yer alan bu hizmetler, plân
lama ve imar, Mesken, Yapı Malzemesi, Âfet iş
leri genel müdürlükleriyle illerdeki imar mü
dürlükleri ve Türkiye Emlâk Kredi Bankanyle, 
iller Bankası Genel Müdürlükleri ve bunların iş
tiraklerinin bir bütün olarak Bakanlığın çalış
maları ile yürütülmektedir. 

Şimdi bu teşekküllerin çahşma sahaları ve
rimliliğini, hizmetin aksıyan taraflarının neler 
olduğunu ve neler yapılması gerektiği husus
larına değineceğiz. 

Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü: imar 
bölgelerinin tesbiti, şehir, kasalba ve köy imar 
plânlarının yapılması, bölgelerarası dengeli bir 
gelişmeyi sağlamak amaciyle bölge imar plân
larının hazırlanması ve bu hizmetin görülmesi 
için ilgili her türlü araştırmaları yapmak, hari
ta alımı, içme suyu, kanalizasyon, yol, elektrik 
gibi kamu hizmetleriyle ilgili projeler yapmak 
ve yaptırmak vazifeleriyle yükümlüdür. Ayrıca 
maddî imkânı dar olan şehir ve kasaba beledi-
yerlerine, turistik önemi haiz yerlerin iman ve 
tarihî eserler etrafının açılarak civarınm dü
zenlenmesi için malî ve teknik yardımda bulun
maktadır. Sevinerek ifade etmeliyim ki, bu ge

nel müdürlük kendisine verilen bütçe imkânla-
riyle mutenasibolarak çok olumlu hizmetler gör
müştür. Bütçe raporunda bunlar etraflı olarak 
açıklandığı için ben burada ayrıca tadadetmiye-
ceğim. 

Bir kaç defa bu grenel müdürlükle temasım 
oldu. Kendilerinin objektif esaslar içinde kaldı
ğını ve prensiplerinden fedakârlık etmedikleri
ni g-ördüm. Bundan memleket hesabına memnun 
oldum. Bütçe ye Plân Karma Komisyonunda 
bir kısım hatiplerin ifade ettiği gibi bu daire 
parti ocağı halinde değildir. Fennin, tekniğin! 
icabı ne ise onu yapmaktadır. 1968 yılında be
lediyelerce mevcut imar plânlarında yapılması 
teklif edilen 1 418 değişiklikten 1 075 adedi
nin onanması bu dairenin keyfe göre hareket 
etıtiğini göstermez. Bu değişiklikleri gelişen şe
hirleşme hareketlerine, yaşama şartlarının daha 
iyiye gitmesine ve imar hareketlerinin hızlan
ması nedenlerine bağlamak icabeder. 

Bugün memleketimizde şehirleşme hareket
leri bir çığ gibi artmaktadır. Bu sebepten bü
yük şehirlerde nüfus günden güne çoğalmakta 
ve şehir hayatı havasiyle, trafiğiyle, gürültü-
süyle çekilmez bir hale gelmektedir. Bunu ön
lemek için büyük merkezler civarında küçük 
şehircikler yapmak g'erekir, dünya bu yolda
dır. Amerika'da halk büyük şehirlerin merke
zinde oturmaz. 100 - 120 Km. ye kadar varan 
uzaklıkta ve iki merkezi birbirine bağlıyan yol 
üzerindeki yerlerde oturur. Bu güzergâh bo
yunca evler yapılmıştır. Her 10 Km. de bir bü
yük mağazalar, okul, g-azino ve eğlence yerleri 
inşa edilmiştir. Merkezde çalışanlar sabah evin
den ayrılır, aksam otomobille evine döner. Biz
de aynı maddî imkânlar yoktur. Fakat meselâ, 
Ankara Kızılcahamam yolu üzerinde bu şekil
de bir denemeye geçmek pekâlâ mümkündür. 
İnşaatı tamamlanan Kurtboğazı Barajı da bu 
yeni kuruluşu teşvik eder. Diğer büyük şehir
ler için de bu cihet düşünülebilir. Pansiyonlu 
üniversiteleri veya fakültelerini, yüksek okul
ları şehirler içinde toplamak yerine bunları yi
ne şehrin dışında 40 - 50 Km. mesafeye yol üze
rine inşa ederek oralarda şehirleşmeye gitmek 
daha faydalı olur kanısındayız. Büyük merkez
le aradaki mesafe elbette M, zamanla dolacak
tır. 

Ayrıca, bugün 40 bin civarında olan köy 
adedini hiç zorlamaya tabi tutmadan azaltmak 
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veya kendiliğinden oraları birer işyeri haline 
getirerek halkı her türlü imkânı bulunan büyü
yecek merkezlerde toplamak da aynı metotla 
mümkündür. Meselâ, aynı yolun etrafında olan 
1 5 - 2 0 köyü yol güzergahına çekmek için her 
5 veya 10 Km. ye orta derecede birer okul yap
mak, sağlık tesisleri kurmak ve Gima gibi te
şekküller veya kooperatifler eliyle gıda ve ihti
yaç maddeleri ve ziraat aletleri ve malzemesi 
satan mağazalar, eğlence yerleri açmak yolu 
asfaltlamak suretiyle cazip hale gelecek bu yer
ler etrafında köyleri kendiliğinden toplamak 
mümkün olur. Köy yolları hemen, hemen yapıl
mıştır. Çiftçi iş zamanında 5 - 10 Km. mesafede 
buulnan köyüne giderek işini görüp dönebilir. 
Bu işler kısa zamanda elbette ki olmaz fakat yol 
ve köy durumu müsaidolan yerlerden başlıya-
rak biran evvel işe koyulmanın yerinde olacağı 
düşüncesindeyiz. 

Bu gibi yerlerin istimlâk veya arsa sahiple
rine bâzı normal haklar tanımak suretiyle arsa 
spekülâsyonuna mâni olacak tedbirler alınmalı
dır. Hattâ arsalar çok ucuza bina yapacaklara 
verilmeli onu buralara çekebilmelidir. 

Bugün maalesef bir kısım büyük şehirlerde 
sanayi bölgeleri teşekkül etmemiştir. Ankara 
bunlardan biridir. Ankara'nın tesbit edilen sa
nayi bölgesi merkeze 25 Km. mesafede Atatürk 
Orman Çiftliği arazisi üzerinde ve alt yapı hiz
metleri gitmemiş ve gitmesi güç olan bir böl
gedir. Burada bölgenin teessüsü zordur. Daha 
müsait, ve alt yapı hizmetleri kurulması kolay 
olan bölgeler mevcuttur. Bunlardan bir tanesi 
üzerinde ki, Belediye ile olan ve senelerden beri 
devam eden ihtilâf Danıştay tarafından Bakan
lık lehine halledilmiştir. Fakat burası ağır sa
nayi bölgesi olarak düşünülemez, mezkûn yer
lere yakındrı ve inkişaf sahası dardır. Temen-
nizim yapılmakta olan yeni nâzım plânda daha 
müsait bir saha tesbit edilerek Türkiye'nin ikin
ci büyük sanayi şehri olan Ankara'nın bu duru
munun biran evvel hallolunmasıdır. Ve diğer 
büyük şehirler için de bu elbette ki düşünülür. 

Mesken Genel Müdürlüğü: Bu Genel Mü
dürlük Türkiye'de konut politikasının esaslarını 
tesbit etmek, konut yatırım porgramları dü
zenlemek, konutu olmıyanları ev sahibi yapmak 
ve mutedil kiralarda barınmalarını sağlamak 
ve bunlar için de gerekli faaliyetlerde bulun

mak, gecekondu meseleleri üzerinde durmak, 
tasfiye, ıslah ve önleme bölgelerini realize edi
ci çalışmalarda bulunmak, yapı koperatiflerini 
amaçlarına yöneltmek gibi vazifelerle hüküm
lüdür. 

Görüldüğü gibi bu Genel Müdürlüğün vazi
fesi vatandaşı fert, fert ilgilendiren bir nitelik
tedir. Bugün Türkiye'de bir mesken problemi 
vardır. Mesken bizim hayatımızda mühüm bir 
yer işgal eder. Hayatımızın mühim kısmı evi
mizde geçer. Psikolojik, sdsyal ve ekonomik dav
ranışımızla meskenin ilgisi mevcuttur. Büyük 
şehirlerde halkın mühim bir kumı kirada otur
maktadır. 1965 yılında İstanbul'da halkın 
% 61,4 ü, Ankara1da % 62,4 ü ve İzmir'de 
% 40 ı kiracıdır. Bir odaya düşen nüfus mik
tarı Danimarka'da 0,72, Fransa'da 1>1 Yuna
nistan'da 1,79 olduğu halde, Türkiye'de 1965 
yılında ortalama 2,05, tir. Büyük şehirlerde ge
cekondu bölgelerinde bu nispet elbette ki çok 
dana yüksektir. 

Görüldüğü gibi sıkışık bir hal mevcuttur. 
Mevcut meskenlerin iskân şartları da müsait 
değildir. 20 büyük şehirde yapılan araştırma
lara göre mevcut meskenlerin % 42 si iyi du
rumdadır, % 33 ü orta durumda olup, % 25 i 
fena durumdadır. Şu halde Türkiye'de mesken 
sıkıntısı yanında buniarın 1/4 de öturulmıya-
cak vaziyettedir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 282 nci 
sayfasında açıklandığı üzere, 1968 - 1972 yıl
ları arasında gecekonduların yansının ıslahı ve 
diğer yansının 30 yılda tasviyesi, yenilemeden 
ve sıkışıklığın giderilmesinden doğacak ihti
yacın yarismın karşılanması esasına göre şe
hirlerde konut ihtiyacı 900 bindir. Yani bu mik
tar konut yapmak zorundayız. Bunun için de 
25 milyar lira civannda bir paraya ihtiyaç var
dır. Halbuki aynı devrede konut yatınm sek
törünün 20 milyar lira ile sınırlandırılması ge
rekmektedir. Şu halde ne yapmak lâzımdır, yani 
bu para ile 900 bin konut nasıl yapılacak? 

Düşündüklerimiz şunlardır : 

1. Bir konuk yapımı ucuz ve cazip hale 
getirilmeli ve kolaylaştmlmalıdır. Bunun için
de İmar yönetmeliği buna göre tanzim edilmeli 
ve konut yapımı birçok formaliteler yüzünden 
çekilmez bir hal almamalıdır. 
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2. Arsa teminini kolaylaştırmalı ve uouz 
arsa sağlanmalıdır. Ar3a Ofisi Kanununun Mec
lise sevk edildiğini msmııuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz, Bakanlığa teşekkür ederiz. 

Biraz evvel öğrendiğime güre, Ankara'
nın Gülveren, Gülseren, Bahçelerüstü, Tarlaiçi 
mahallelerinde mevcut gecekondular arsasında 
220 bin metrekare arsanın hususi bir şahsa 
ait olduğu iddiasiyle iş mahkemeye intikal et
miştir. Bu gecekondu sakinleri huzursuzdur. 
Sayın Bakanlığın bu işe bir çare bulacağına 
eminiz. 

3. — Münferit konutlar yerine blok konuk 
inşaatı teşvik edilmelidir. Meselâ, Ankara'nın 
gecekondu semti bulunan Dışkapı - Bendderesi, 
Gülveren - Dörtyol, Mamak - Kayaş istikame
ti ve Dikmen - Konya yolu - Çiftlik kavşağı yo
lu gibi güzergâhların iki şeridi üzerine blok 
apartmanlar yapılmalı, birer dairesi arsalar 
üzerinde evi olana verilmeli ve diğerleri de ko
nut olarak hizmete konulmalıdır. Bu şeritlerin 
ihtiva ettiği arsalar hemen, hemen tapusuzdur 
ve üzerlerinde gecekondular vardır. Bu bakım
dan arsa için fazla para ödemeye ihtiyaç yok
tur. Blok apartmanlar yapıldığı takdirde hem 
gecekonduların yoldan görünüşü önlenerek 
şehir daha güzel olacak, hem de bir nevi teş
vik niteliği taşıyacağından gecekondu bölge
lerine de apartmanlar inşa edilecektir. Anka
ra için düşündüğümüz bu cihetin diğer büyük 
şehirler için de düşünüleceği tabiîdir. 

4. — Emekli Sandığının tevdiatçılarına ucuz 
mesken kredisi vereceğini memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyorum. Bunların kontrollü ola
rak harcanması sağlanmalıdır. 

5. — Emekli Sandığı Emlâk Kredi Ban
kası gibi müesseselerden 775 sayılı Gecekon
du Kanununa göre alman fon hisselerinin 
bu müesseseler eliyle imar ve iskân Bakanlığı
nın vereceği direktif ve ilkelere uygun ola
rak mesken yapımına harcanması matluba 
daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Bu tak
dirde bu müesseseler harcanan paraları kendi 
usullerine göre tahsil imkânlarını bularak is-
liyen çarkı aksatmamış olurlar. Sosyal Sigor
talar Kurumu bu yola girmiştir. 

6. — Mesken maliyetini ueuzlatmalı ve kü
çük daireler yapımına gitmelidir. Büyük ve 
lüks dairelerden fazla vergi almak suretiyle 
bunların yapımı asgariye indirilmelidir. 

7. — özel Sektör büyük teşebbüslere gi
rerken personeli için lojman yapılması mec
buriyeti konulmalıdır. Bu yatırımın üretici 
sermayeyi zedelemiyecek şekilde düzenlenmesi 
gerekliliği tabiîdir. Resmî sektörde de aynı 
hususa dikkat edilmelidir. Bu tarzı - hareket 
bilâhara tesisler etrafında gecekondu üreme
sine de manî olacaktır. 

8, — Kendi evini yapana yardım politikası 
daha olumlu hale getirilmelidir. Formaliteler 
kolaylaştırılmalı, toplu inşaat kadar arsalı 
ferdi inşaatında bu politikadan istifadesi sağ
lanmalıdır. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü : Bu Ge
nel Müdürlüğün hizmet amacı yurdumuzun 
yapı yatırımlarına yeterli ve ucuz yapı mal
zemesi sağlamasıdır, itiraf etmek lâzımdır ki, 
bu Genel Müdürlüğün vazifeleri bugün yurdu
muzda henüz anlaşılamamıştır, ismine ve ama
cın?, bakarak bir nevi ambarlama veya de
polama vazifesi göreceği, malzeme tedarik ede
ceği gibi yanlış bir anlayış mevcuttur. 

Bir ds sadece yapı malzemesi standartlariy-
le meşgul olduğu sanılmaktadır. Halbuki bu 
meşguliyet Genel Müdürlüğün belki en az za
manını alan bir istir. Genel Müdürlüğün va
zifelerini çok önemli ve enteresan bulduğum 
ve memleket konut dâvasının hallinde büyük 
katkısı olacağına inandığım için, burada kısaca 
temas edeceğim. 

1. — Yurdun yapı malzemesi ihtiyacının kar
şılanması için yapı malzemesi sanayii plânla
ması yapar. Halen yurdun özel ve resmî sektör 
yapı malzemesi istihsal taleplerini tesbit et
miştir. Millî, bölgesel ve iller şümulünde ha
zırlanacak j/apı malzemesi sanayii plânlarına 
göre sanayiinin geliştirilmesini sağlıyacaktır. 
Özel sektörde bunun içerisindedir. 

2. — Yeni tesislerin kurulmasını sağlamak 
üzere ekonomik ve teknolojik tesis önproje-
leri yapmaktadır. Birçok illerimizde kurula
cak tuğla, kiremit, söndürülmüş, torbalanmış 
toz kireç gibi malzeme tesislerinin ön projeleri 
hazırlanmıştır. Bunlara lâzım olacak ham mad
de için 67 ilde ön araştırmalar işi tamamlan
mıştır. 

3. — Yapı malzemesini ucuzlatmak için 
gerekli etütlere yönelmiş yeni ve rasyonel 
malzemelerin ikâmesi ve standartlaştırılması 
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suretiyle ucuzlatma yoluna gidilmiştir. Misâl 
olarak arz edeyim; pencere camı ve inşaatta 
kullanılan demir ve kerestelerin ebatları 
standart bir hale getirilmek suretiyle cam ve 
demirlerin ölçüden fazla olan kısımlarının ke
silerek atılması suretiyle vâki israfın önü alına
caktır. 

Orman işletmelerince hazırlanan kereste
lerin standarda uymaması sebebiyle bugün 
inşaatta % 30 nisbetinde kereste ziyanına se
bebiyet verildiği bana ifade edilmiştir. 

4. — Yapı malzemesi sanayii tesisi projele
rinin gerektirdiği hammaddelerin lâboratuvar 
ve analiz tesisleri yapılmaktadır. 1968 yılı içe
risinde 374 ham madde analizi, 6 izleme testi ya
pılmıştır. 

5. — Kalite kontrolünün ilk şartı olan ge
rekli malzeme standartları için Türk Standart
lar Enstitüsü ile işbirliği yapılarak 240 stan
dart çıkarılmıştır. 

Sayın senatörler, 
Bu konu üzerinde teferruatlı durdum. Bu 

çalışma sahası beni fevkalâde ilgilendirdiği için 
buna mecbur oldum. Bu Genel Müdürlük bu
gün istenileni henüz verememektedir, lâbora-
tuvarı henüz kurulmamıştır, bu işin biran ev
vel halledilmesi gereklidir. 

Bir de yapı malzemesi endüstrisinin geliş
mesini teşvik edici ve destekleyici bir kredi fo
nunun müesseseye verilmesi iktiza eder. 

özel teşekkülün fazla itibar etmediği böl
gelerde lüzumlu yapı malzemesi endüstrisi
nin kurulması ancak bu yolla sağlanır. Takdir 
edersiniz M, yapı malzemesi en çok bu bölgelere 
lâzımdır. 

Bir de şu noktayı işaret edeceğim : Bugün 
inşa edilen yapılarda malzemenin selâmeti, ki
fayeti, standartlara uyup uymadığı bakımından 
her hangi bir kontrol mevcut değildir. Olsa 
dahi standartlara uyulmıyan malzemenin kulla
nılması halinde bir müeyyide yoktur. Genel 
müdürlüğün bu çalışmalarını tatbikatta uygu-
lıyabilmek için bu müeyyide hususunu da şim
diden ele almalıdır. 

Elimizde bulunan bütçe ile yapı malzemesi 
lâboratuvarı için 1 milyon 800 bin lira ve lâbo-
ratuvarâ lüzumlu alet ve teçhizat için 820 bin 
lira ödenek konulmuştur. Bu ödeneklerin sene
si içinde harcanarak işin geciktirilmemesini 
bilhassa rica edeceğim. 

| Âfet işleri Genel Müdürlüğü : Bütçe ve 
1 Plân Karma Komisyonunda ve muhtelif 
] vesilelerle Yüce Senatoda bu konuda yapılan 

konuşmaların çoğunda İmar ve İskân Bakanlığı 
Afet işlerindeki çalışmalarından dolayı ittifak
la övülmüştür. Bugün bâzı tenkidler oldu, gayet 

j tabiî olacaktır. 
I Tabiatın felâketine mâruz kalmış vatandaş

larımızın bu yaralarına kısa zamanda eğilerek 
! onların dertlerini, sıkıntılarını gideren ve konut 
j sahibi olmasını sağlıyan Bakanlığa bizde Adalet 

Partisi Grupu olarak şükranlarımızı sunarız. 
i Yalnız bu gened müdürlüğün âfetten sonraki 
i olumlu çalışmaları kadar, âfetten evvelki çalış

malarının da tatmin edici olmasını temenni ede
riz. 

Deprem haritalarının yeni baştan ele alın
ması, inşaata müsaade edilirken depremin tesir
lerini azaltacak tedbirlerin mutlaka aldırılması 
lâzımdır. Bugün Ankara^da ve diğer büyük şe
hirlerde birçok apartmanların bodrum katları 
meskûndur. Halbuki bir su taşkınında buralara 

I sular dolmaktadır. Bir taraftan mesken sıkıntısı 
varken, iskâna müsaade etmeyiniz veyahut mü-

I samaha etmeyiniz diyemiyoruz ama lüzumlu ted-
j birleri de alınız diyoruz. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası : Mesken dâ-
| vasinin haMinde çok büyük hizmetleri olan bu 

Bankanın faaliyetlerini her vatandaşı konut sa
hibi yapmalı, bina yapmak, bunları peşin bedelle 
veyahut taksitle satmak, 775 sayılı Gecekondu 

j Kanunu gereğince gecekondu fonunun tcsskkü-
\ lünde katkısı bulunmak, yapı ve yapı malzeme

sini ucuzlatmaktır. 
Hükümet programında Türkiye Emlâk Kredi 

i Bankası sermayesinin artırılarak bankanın faa-
j liyeîine daha dinamik bir yön verilmesi öngörül-
j müştür. Bu sebepten 783 sayılı Kanunla Banka-
j nin. sermayesi 300 milyon liradan 1 milyar liraya 
i çıkarılmıştır. 700 milyon liralık ilâveden bugii-
j ne kadar 280 milyon lirası bankaya ödenmiştir. 

Önümüzdeki senelerde sermaye tamamının öde
nerek banka gücünün artmasını temenni ederiz, 

Bankanın yapı tasarrufları kredileri, banka 
! faaliyetleri ve mesken dâvasının halli balamm-
I dan büyük ehemmiyete haizdir. Bu sistemin tat

bik edildiği tarihten bu yana 45 binden fazla va
tandaş mesken sahibi olmuştur. 

Banka yapı tasarrufları yolu ile lüks inşaata 
\ da bir miktar kredi vermektedir. 150 bin liralık 
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bir daireye bankanın kredi katkısı 50 bin lira 
olsa dahi bu da lüks inşaatı teşvik etmek mâna
sına gelir. Mesken politikamıza uygun olarak 
banka kredilerinin mesken yapımını artırıcı isti
kamette kullanılması şayanı temennidir. Umu
miyetle bankanın her türlü faaliyetlerini olumlu 
karşıladığımızı burada açıklamaktan zevk duy
maktayız. 

İLLER Bankası : Bu Banka belediyelerin ka
mu hizmetleri için ihtiyaç duyacakları kredileri 
sağlamak amaciyle kurulmuş iken, bilâhara köy 
ve özel idarelerle beraber bütün mahallî idarele
ri kapsıyan faaliyetlere geçmiştir. 

Banka yalnız bir kredi müessesesi olarak kal
mamış, banka bünyesinde teknik imkânlardan 
da faydalanmalar sağlanarak harita, plân ve 
projeler yapmağa ve yaptırmağa başlamıştır. 

Ayrıca tesislerin inşa ve ikmalini bizzat te
min etmektedir. Bunları 15 bölge 3 şube ve iki 
adet döner sermaye, elektrik işletme müdürlük
leri eliyle yerine getirmektedir. 

Burada şunu söylemek isterim ki, Banka bu 
hizmetleri kamu hizmetleri gören müesseseler 
adına yerine getirirken onlardan yetki alarak 
hareket etmektedir. Bu usul itiraf edelimki, çok 
pahalıya malolmaktadır. Bir Belediye Başjkanı 
arkadaşım anlattı; 180 bin liralık bir inşaat için 
60 bin liralık proje ve denetleme masrafı çıka
rılmış, çıkarılmak istenmiş. Belediye başkanı bu 
işi belediyece yaptırınca 20 bin lira harcamıştır. 
Genellikle mütaahhit eliyle yapılan işler paha
lıya malolmaktadır. Belediyeler teknik eleman
dan mahrum olduğundan mesuliyeti üzerinden 
atmak için işi bankaya bırakmakta o da mütaah-
hide havale ederek sıyrılmaktadır. Fakat bu su
retle iş lüzumundan fazlaya malolmaktadır. Te
mennimiz, bu gibi işlerin belediyece yaptırılması 
ve İller Bankasınca teknik eleman yardımında 
bulunulmasıdır. 

Bir de, banka bir işi mütaahhide yaptırır
ken malzemesini kendi temin edeceğini bildir
mektedir. Birçok iş arasında malzeme teminin
de güçlük çekildiğinden işin ikmali uzunzamana 
ihtiyaç göstermektedir. Belediyelerin yaratıcı 
gücünü de hesaba katmalı ve onları mesuliyete 
iştirak ettirmelidir. 

Belediye ve özel idarelerin gelirlerinin azlığı 
yüzünden bu işi iller Bankasından bekledikleri 
ve kapısını aşındırdıkları bir vakıadır. Bu ida
reler gelirlerini artırmak veya tiler Bankasına 

daha fazla malî imkân temin etmek suretiyle bu 
mahallî idarelerin kamu hizmetlerini görmeleri 
için rahata kavuşturulmalarını zaruri görmek
teyiz. İller Bankasının memleketimiz için yapıcı 
bir unsur olduğunu, bankanın 1968 yılı yatırım 
faaliyetlerinin % 153 olarak gerçekleştirdiğini 
söylemek burada bir kadirşinaslık olacaktır. 

Özet olarak ifade etmek gerekirse, imar ve 
İskân Bakanlığı iyi çalışmaktadır. Kendisine 
bütçeyle verdiğimiz ödenekleri değerlendirecek
lerine inancımız tamdır. 

Bakanlık mensuplarını tebrik eder, bütçesi
nin memleketimize hayırlı neticeler vermesini 
dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz 
ederken, hepinize G-rupum adına tekrar saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı? Yok.. 
Saym Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; imar ve İskân Ba
kanlığı bütçesinin müzakeresi vesilesiyle mün
ferit birkaç noktaya dokunmakla yetineceğim. 
Esasen bu kısa devrede daha geniş konuş
makta mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlar, âfetler konusu bu 
bakanlığın gördüğü hizmetlerden birisi. Âfet
ler konusunda şimdiye kadar devam edegelen 
bâzı şikâyetlerin nazara alınmaması benim 
yapacağım konuşmanın hemen hemen esaslı 
sebebidir. Âfete mâruz kalan bir gölgede 
Devlet kendisine görevi zamanında yapmakla 
mükelleftir. Onun için Âfetler Kanununda de
ğişiklik yapıldı ve bâzı fonlar tesis edildi. 
Hükümete yetkiler ve vazifeler verildi. Fakat 
maalesef bütün bunlara rağmen âfetler ko
nusu henüz mecrasına oturtulmuş sayılamaz. 
Her ne kadar son .yıllarda, son zamanlarda 
vâki âfetlerde biraz daha tedbirli, biraz daha 
tertipli hareket edildiği ifade olunmakta ise 
de daha evvel âfete mânız kalan yerlerdeki 
sızıntılar devam edegelmektedir. Son yıllarda 
pire fabrika evlerin bu âfet bölgelerinde he
men vazifeye konmuş olması iyi neticeler ver
miştir. Ama ondan evvelkiler yüz üstü kal
mış. Bir kısmı yapılmış, yapıldıktan hemen 
kısa bir zaman sonra harabolmuştur. Bunu 
daha evvelde arz ettim. Bizim kendi seçim 
bölgemde halen 1961 den beri devam edege
len ve hiç el atılmamış olan âfete mâruz yer
ler vardır. Onun için bakanlığın ileri sürdüğü 
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mazeret buralarda kadostro yapılmamıştır bi
naenaleyh bu kadastro yapıldıktan sonra an
cak bunların meseleleri ele alınır denmek
tedir. Kadastro yapmakta Devlet vazifeleri ara
sındadır. Devlet bu vazifesini biran evvel 
yapmış olsaydı o bölgeler halkı hâlâ mesken-
siz kalmaz ve şikâyetlerde devam etmezdi. 
Aralık ilçesinde, İğdır ilçesinde isimleri bakan
lıkça, belli cetvele alınmış durumu tesbit olun
muş raporları mevcut yerler bunlar arasında
dır. Bakanlığa, bilhassa bu konuda daha evvel 
rica edilmişti. Söz de verilmiş, fakat maale
sef bu mesele halledilmemiştir. 

Bu arada muhterem arkadaşlar, âfetlerden 
bahsedilince en büyük tahribat yapan âfetin 
deprem olduğu bilinen bir gerçektir. Depremi 
önlemek bugünkü şartlar içinde Devlet vazifesi 
de değil, imkânı dâhilinde de değil ama köy 
meskenleri, köy konutları bilhassa Doğu Ana
dolu'da gayet kötü şartlar içindedir. Bir dep
remde bina olduğu gibi çökmekte ve tahribatta 
bu yüzden fazla olmaktadır. Bu itibarla köy 
kanunlarını yeni bir tarzda, yeni bir istikâ
mete getirmek zaruret haline gelmiştir. Eldeki 
imkânların bunu kısa zamanda halletmeye yet-
miyeceğini biliyorum. Ama toprak damlı, ça
mur duvarlı evlerde tahribat çok olmakta ve 
zayiat fazla olmaktadır. Bunun için hiç ol
mazsa bir plânla bir programla bu konu öne 
alınıp bir Devlet vazifesi halinde yeni Anaya
sanın getirdiği esprisi içinde ele alınmalıdır. 
Yani köy konutları bugünkü hali ile kalırsa 
ve Devletin de imkânları bu hudut içinde tu
tulursa Allah korusun köylerimizde depremde 
zayiat önlenemiyecek sızıltılar devam edegele-
cektir. Bu itibarla deprem konusunda alına
cak tedbirlerin başında bu köy konutlarının 
durumunun ıslahı geldiği inancındayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu kısa konuşmalar 
arasında bir de yine konutla ilgili sosyal mes
lek problemi var. Bu bölgelerde bâzı yerlerde 
ele alınmış teşkilât yetersizliğinden ve bölgede 
lâzım olan teknik clışmalann yetersizliğinden 
bu konuda bâzı yerlerde ikmal edilememiş
tir. Yani kısa kısa arz ediyorum. Bu bakan
lıkta mevcut kayıtlarla sabit olduğu için sa
dece hatırlatmakla yetiniyorum. İller Bankası 
çalışmalarında gittikçe artan rakamlar veril
mektedir. Bunu bu hizmetin Türkiye ölçüsünde 
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gelişen bir istikamette olduğunu görüyoruz, 
doğrudur. Ama bu bankanın bâzı konular
da daha henüz maksada erişmiş bir organizas
yon haline gelmemiştir. Meselâ bir kasabanın 
bir şehirin elektrik işi ele alınıyor, şebeke ıslah 
ediliyor, motorlar yerleştiriliyor aradan bir yıl 
geçmeden aynı yerde yeni ihtiyaçlar yenli şikâ
yetler makinada arızalar, motorda bilmem arı
zalar meydana çıkıyor. Seneler geçiyor, büyük 
masraflar yapılıyor. Bir içinde, bir yıl evvelki 
hizmetler maksada yetmiyor. Kaldı ki, bu hiz
metler tesis olunurken, yapılırken hiç olmazsa 
belediye kanunundaki genel esasa göre 50 yılı 
filân istemiyorum, hiç olmazsa 10 yıllık bir za
man içinlde bu meseleler ele alınmalıdır. Arz 
ettiğim gibi bir yıl evvel şdbekesi ıslah edilen 
bir yerde dalha yıl dolmadan elektrik yetersiz
liği, şebeke eksikliği bir bölgenin bir mahalle
nin ihmal edilmiş olduğu ve enerji zayiatı ol
duğu görülen, bilinen gerçeklerdir. Yine bu ko
nuda yakinen bildiğim misaller vardır. Bu da 
Bakanlığa ve iller Bankasına intikal ettirilmiş
tir. 

iller Bankası konusunda bir noktada şu ar
kadaşlar. Bâzı belediyelerin iller Bankasına 
olan, işte bu hizmetlerden dolayı borçları kar
şılığında hisseler zamanında gönderilmemekte
dir. Kesilmektedir. Hisseler kesilir kanunidir. 
Ama tamamının kesilmesi ve uzun müddet bu 
hisselerin gönderilmemesi mahallî hizmetleri ak
satmaktadır. Bunun için de yine Bakanlıkta bir 
bilgi olacağını tahmin ediyorum. Meselâ Kars'ın 
Belediye hisseleri Temmuzdan beri gönderilme
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımın başına 
dönüyorum. Mesken konusu, yani konut mese
lesi ele alınınca ister istemez Emlâk Kredi Ban
kasında bu mevzuda yeni bir istikamete yönel
tilmesi gerekmektedir. Yani Emlâk Kredi Ban
kası elindeki imkânı sadece bâzı şartlı mevduat 
sahiplerine ve bâzı büyük şehirlere inhisar et
tirmektedir. Bugünkü hali ile Emlâk Banka
sından, Emlâk Kredi Bankasından Ankara, is
tanbul ğM büyük şehirlerim dışında vatandaş
lar hemen hemen istifade edememektedirler. 
Emlâk Kredi Bankası bu arz ettiğim köy ko
nutlarını, küçük sosyal konutların yapımında 
yeni bir kredi fonu tesis etmek durumundadır. 
Bu yıllarda Emlâk Kredi Bankası sermayesi 
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artırılacak fakat bu artırılan sermayede bu 
noktaya bu istikamete tevcih olunmryaeaktır. 
Halbuki Emlâk Kredi Bankası bankacılık esa
sına göre çalışmasını kabul ediyorum ama Em
lâk Kredi Bankasının kuruluş maksadı ve bil
hassa imar ve iskân Bakanlığının bu konuda 
yapacağı hizmelerde Emlâk Kredi Bankasının 
da görev TEÎHIHM iâzrmgeiir.Köy konutları sos
yal meskenler sadece iller Bankasının İmar is
kân Bakanlığının mahdut imkânlariyle kısa sa
manda halledilemiyecek olduğuna göre Emlâk 
Kredi Bankası da bu istikamete yönelmelidir, 
zannediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt?.. Yok. 
Saynı Ertuğ... Sayın Artukmaç... Sayın Öa-

türkçine. 
RİFAT ÖSTÜRKÇÎHE (İstanbul) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, çok saym bir 
üyemizin gecekondu mevzuu üzerindeki yapmış 
olduğu konuşmalardan bir tanesine cevap ver
meden geçmeme imkân yok. 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüp büt
çesi üzerinde oy kullanmıyan saym üyeler,.. 
Lütfen kullansınlar... Tekel Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde oy kullanmıyan saym üye,., 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun devam edin efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (Devamla) — Vak
tiyle aynı bakanlık koltuğunu işgal etmiş olan 
bu sayın üyemizin, ne yazık ki kendi bakan
lığı zamanında gecekondu dâvasının önünde 
asla eğilmemiştir. Birinci Beş Yıllık Plânda ön
görülmesine rağmen de bu gecekondu sorunu
nun çözüm yolunu aramaya dahi lüzum his
setmemiş idi. Ama kendilerinin burada gece
kondunun bir problem ve dâva olduğunu ileri 
sürüp aradan usun zaman geçtikten sonra da 
inanması bendenizi ancak sevindirir 

Zira bu gecekondu ile ilgili kanun teklifimi
zi vaktiyle verdiğimiz zamanda kendi iktidar
ları 13 . 7 . 1963 tarihli Başbakanlık mütehas
sıs müşavirlik 188 ve ilgi 1 . 6 . 1963 tarih esas 
2/46 karar 142/33220 sayılı yaslarında, bu 
bütçeye yüz milyon lira yük tahmil etmekte
dir. Bu durum karşısında bis Hükümet olarak 
bu kanunun karşısındayız, dediği halde A. P. 
iktidar hükümetinin yalnız bir senede bu mev
zu üzerinde Devlet bütçesinden ayırmış oldu
ğu para 172 milyon 406 bin Tl. olduğunu söy

lemekle A. P. iktidar hükümetinin gecekondu 
sorununu lâfla, sözle değil Devlet bütçesinden 
para ayırmakla inandığının en canlı misalini 
yüksek huzurlarınızda iftiharla söylemeden geç
meme imkân yoktur. 

Birinci Beş Yıllık Plânda hakikaten bu ge
cekondulâfı yapılmıştır, kitaba alınınıştır. 
Ama bu dâvanın çözüm yolları kitaptan öteye 
gidememiştir. Anayasamızın 49 ncu maddesi 
ise A. P. iktidarı zamanına kadar tatbik safha
sına getirecek bir hükümet dahi çıkmadığını 
büyük üşüntü ile söylemek isterim. Nerede 
yoksul, dar gelirli ailenin sağlık şartlarına uy
gun konut ihtiyacını karşılıyan tedbirlerinin 
Devletçe ele alınmasına ait hüküm nerede ve 
ne zaman işledi? İşte bu ancak hakikî yarayı 
gören, bilen, duyan hisseden hükümetler saye
sinde gecekondu dâvası Anayasamızın emret
tiği ışık altında hal çareleri aranmaktadır. Bu 
başlangıçtan sonra, bâzı mevzular üzerinde 
durmak isterim. 

Birincisi gecekondu bölgesinde oturan va
tandaşlarımızın diğer şehirlerde oturan vatan
daşlarımız gibi bina vergi muafiyeti hakkını 
kullanamamaktadırlar. Bunun sebebi hepinizin 
malûmu olduğu veçhile 6188 sayılı Kanun var
dır. Bu kanunu âmir hükmü vergi devam etti
ği müddetçe hiçbir vatandaşımız vergi dairele
rine müracaat etmek suretiyle vergi muafiyet 
talihinde bulunamıyordu. Çünkü bulunduğu 
r^da 6183 sayılı Kanun gereğince kendi bina
sının yıkımım kendi eliyle istemesi demekti. 
Şimdi bizi sevindiren biraz da Sayın Bakana 
arz edeceğim,. Maliye Bakanlığının yine bizim 
İmar ve İskân Bakanlığının 11 . 7 . 1964 tari
hinde yürürlüğe giren 491 sayılı Kanunla 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 24 . 3 . 1964 
«•ünlü ve 11644 sayılı Resmî Gazetede yayın
lanan halk konutu standartlarına bağlı olarak 
bu binaların ne şekilde vergi muafiyetine tabi 
tutulacağını tadadetnıektedir. Bu genelgenin 
bir tarafında hiçbir vesikayı isbat edemiyen, 
?etiremiyen bina sahiplerinin ilgili mercilerce 
«yid'lip ölçüldüğü takdirde ölçü hududu halk 
standartlarına uygun ise vergi muafiyetine tabi 
olaeabma dair hüküm mevcuttur. Bu durum 
karasında gecekonduda oturan Vatandaşlan-
mısm mademki ilgili belediyeler tarafından gi
dilip «ölçüldükten sonra binanın standart duru-
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mu, ölçü durumu tesbit edildikten sonra, bu 
gibi vatandaşlarımıza da geçici vergi muafiye
tinin tanınması ile sosyal adaletin tam teessüs 
edeceği kanaatindeyim. Zira şehirli 69.030 met
rekarenin altında olsun binası ama kaloriferi 
olsun, suyu olsun, asansörü olsun, elektriği ol
sun, her türlü medeni haklardan istifade etsin. 
Ama gecekondudaki bütün bunlardan mahrum 
olan bir vatandaşımızın vergi muafiyetinden 
istifade edememesi âdil prensibe uygun değil
dir. Bendeniz Maliye Vekili ile bu mevzu üze
rinde konuştum. Bu bir kanun mevzuu değil
dir, bu kanunu İmar ve îskân Bakanlığı ile te
masa geçelim bize bu standartlar gecekondu 
bölgelerinde uygulanır derse, otomatikman bu 
gecekonduda oturan vatandaşlara da on sene 
vergi muafiyetini tanırız, dediler. Birinci du
rum bu. 

İkincisi, yine bu halk standart tipleri yeni 
yönetmeliğimize göre, değişmiş bulunmaktadır. 
Yeni yönetmeliğimizin 03 nci maddesi bu yö
netmek k hükümleri gereğince yapılacak ko
nutların inşaat alanı yüz metrekareyi geçemez. 
diyor. Eskiden 69,030 M2 yi geçemez dediği sa
man da bunun vergi muafiyeti ister kendisi otur
sun, isterse kiraya versin 10 sene vergi muafi
yeti mevcuttur. 100 M2 yo kadar olanları da 
kendili oturduğu takdirde boş sone vergi mua
fiyeti, kiraya verdiği zaman da vergi mııafiyeti 
yok idi. 

BAŞKAN — Say:n östürkçine, müddetiniz 
doldu. 

EİFAT ÖZTÜEKÇ&TE (Devamla) - - Peki, 
bağlayaj^m efendim, Şimdi bu halk konut tipi 
69,030 dan 100 M2 ye geçtiğine güre bu durum 
karşısında 491 sayılı Kanunun âmir hükümleri
ne göre vergi muafiyetinin buna göre değişmesi 
Khum olduğu kanaatindeyim. 

Müddetimin dcîdr.ğımu Sayın Başkanımız 
emir buyurdular. İmar ve İskân Bakanlığının 
bütçesinin vat as: s : J s, ve milletimize iıayjrlı ve 
uğurlu Glmas:m diler lıapinm saygı ve hürmetle 
selâmlanın. Çalkalar) 

BAŞKAN — Sayın Melen, buyurunuz. 
FEEİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; imar ve İskân Bakan
lığını ilgilendiren birkaç konu üzerinde durmak 
istiyorum. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü de ifade etti. 
Saten daha evvel dolaplarımıza atılan bir mek

tupta da bunu tesbit ettik. İller Bankamız bu 
mektuba göre 1968 yılında programlaştırman 
işi yüzde 150 fazlasiyle gerçekleştirmiş. 316 
milyon programlaştırılmış .485 milyon harcamış 
ve 485 milyonluk iş yapmış. 

Muhterem arkadaşlar, bir defa bu şekilde 
ifade etmek yanlış. Yani ben yatırımımı yüzde 
150 fazlasiyle gerçekleştirdim seklinde işi ifade 
etmek hattâ bununla övünmek bence Meclise 
karşı hele bunu söylemek bir ciddî hareket ol
maz. Yüzde 150 program gerçekleşmez. Pro
gram yüzde 100 gerçekleşir. Hedefi, gayesi, 
nihai şeyi odur. Onun üstünde bir şey olmuş
sa... Onun üstünde ne olabilir? Onun üstünde 
harcama yapmış. 100 proje verilmiş faraza bi-
lâhara 50 proje daha ilâve edilmiş programına 
150 program gerçekleştirilmiş. Ama bunun 
mânası şudur: Tadilleriyle birlikte programı 
yüzde 100 tahakkuk ettirmiştir. Bunu bu şe
kilde ifade etmek lâzım. Ve bilhassa Meclise 
karşı bunu doğru olarak ifade etmek lâzım. 
Övünmek için koca bir iktidar partisi sözcüsü
nü dahi yanıltacak bir harekette bulunmamak 
lâzım. Bunu ciddî bir hareket saymıyorum. 

Bütçe Komisyonunda da ifade edildi ve hat
tâ Adalet Partili arkadaşlardan birisi bu mev
zu üzerinde durdu ve acı acı şikâyet etti, bu 
davranıştan dolayı. 

Muhterem arkadaşlar, bunu program fikriy
le de bağdaştırmaya imkân yok. Bir program 
veriyorsunuz bir daireye, Devletin işlerini plân
lıyorsunuz, prc-gramlaştırıyorsunıız, Dairenin bi
risi bu programın dışına çıkıyor, yüzde 150 ye 
taşmak suretiyle. Eğer böyle ise program fik
riyle de bağdaştırmaya imkân yok. Demek ki, 
bu Hükümet ve Hükümete bağlı idareler pro
gramsız hareket ediyorlar. Bundan dolayı Hü
kümetin bunu kınaması lâzımdı eğer böyle ise. 
Kaldı ki, durum şu, benim tesbit ettiğime göre. 
Yılbaşında tavanlar mevcut hizmetler için plân
da tavanlara göre birer program veriyor. Tale
bi fazla, her yıl ben de hatırlarım 300 - 400 mil
yonluk îş yapacağım der, fakat tavanları aştığı 
için plânlama bunları kısar. Sene başında yine 
böyle olmuş, plânlama kısmış, sene içerisinde 
şeklini bilmiyorum ama tatbikatta gördüğümüz 
manzara şudur; gelen, giden heyetler var, Hü
kümete geliyorlar. Eendi illerinde bir şey ya
pılmasını istiyorlar. Milletvekilleriyle birlikte 
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Başbakana gidiyorlar ve o emirlerle hususi plân
lamadan geçirilerek yeni programlar veriliyor. 
içyüzü meselenin budur. Ve bunu böylece an
latmak lâzım. Ben bu müessesenin daha fazla 
iş yapmış olmasından memnunum. Çünkü ha
kikaten şehirlerimiz, kasabalarımızda yapılacak 
şey çoktur, imkân olursa yapsın ama ifadesini 
doğru yapmak lâzım. Bunu, gerçeği olduğu gi
bi ifade etmek lâzım. Milletvekillerini yanılt
maya gayret etmemeli, bundan bir fayda hâsıl 
olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer nokta şe-
ihir ve kasabaların su ve elektrik işlerinin bu se
ne tamamlanacağını, yani 1969 yılında Sayın 
Başbakan sanıyorum nutuklarında, konuşmala
rında birkaç defa ifade etmişlerdi, önümüzde
ki yıl şehirlerimizin, kasabalarımızın elektrik 
işleri, su işleri tamamlanacaktır. Ama bilmi
yorum bu sadece Batıdaki şehir, kasabalar için 
belki bir gerçeği ifade ediyor ama bizim böl
gemizde maalesef bunlar daha çok ağır giden 
işler arasındadır. Ve İller Bankasına ben mü
racaat etmiştim, faraza kendi seçim çevrem 
için, kendi vilâyetimde şehrin yarısı karanlık
ta. enerji de var. Fakat şebeke tamamlanma
mış. Yine su da var, fakat yarısı su içmez. 
Böyle olduğu halde faraza bu sene programa 
dahi alınmamış, iller Bankası programa almış 
ama Plânlama çıkarmış programdan. Bilmiyo
rum Hükümet eğer bunu hakikaten program-
laştırdı ise Plânlama ile bu işi halletmesi lâ
zım. Bilhassa enerji var, su var, milyonlar sarf 
edilmiş gelmiş şehire kadar fakat dahili şebekeyi 
tamamlayıp veremiyoruz, enerji toprağa gidi
yor. Ve su da boşa akıyor, şehir halkı bun
dan faydalanmıyor. Ama ondan sonra övünü
yoruz programımızı yüzde şu kadar gerçekleş
tirdik. 

Başlamış işler... Muhterem arkadaşlar, prog-
ramsızlık buradadır. Çok işe başlayıp hiç bi
risini bitirmemek yerine az işe başlayıp bitir
mek lâzımdır. Plânlı, programlı hareket budur. 
Aksi israf oluyor. Çok yerde, hangi kasaba
ya giderseniz kazılmış boru döşenmemiş, veya
hut borusu gelmemiş, direk dikilmiş, teli çekil
memiş böyle yüzlerce iş bulursunuz. Bunu biran 
evvel halletmek lâzım, başlatmamak lâzım, 
eğer bitiremiyorsak. Bitirebildiğimiz kadar 
başlatmak lâzım. Veya mütaabhide verince bu 
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işleri gerçekten yapabilecek mütaahhitlere ver
memiz lâzım. Misali benim kendi çevremden 
vereyim. Faraza bir Erciş misali var. Santra
lini yaptık, 40 - 50 milyon sarf etti Devlet, 
her şey hazır ama Ercişe elektrik gitmez. Çün
kü bir mütaahhit blmuşlardır. Başbakan gel
miştir, alın bu mütaahhidin elinden demiştir. 
Ama alamamıştır dairesi. Hâlâ Erciş karan
lıktadır, elektrik de toprağa akar. 

Bir diğer nokta şehir ve kasabalarımızın 
plânları. Mhterem arkadaşlar, Türkiye sürat
le şehirleşiyor. Köylerden şehirlere, kasabala
ra büyük akın var. Fakat çoğunda şeihirlerimi-
zin plânı yoktur. Bu plânları ihale etmiştir İl
ler Bankası. Ama nasıl mukaveledir bilmiyo
rum. 4 sene, 5 sene, 6 sene, 8 sene mütaahhit 
gelip uğramıyor bile ama yine onda kalıyor. Bu 
plânlar bir türlü bitirilemiyor. Ve şehirler de 
kargacık, burgacık çinimaçin şehirleri arasında 
büyüyor. Ve o şekilde gelişiyor. Ondan sonra 
da milyarları sarf edip işte gecekondu, mece-
kondu, ve saire meselelerini halletme durumu
na gireceğiz. Bu da plansızlıklardan birisidir. 
Ve «Ehemmiyetsiz bir iştir» diye üzerinde du-
rulmamaktadır. Halbuki bence en ehemmiyet
li iştir, Vaktiyle hatırlarım, Ankara'nın imar 
plânını yapan Yansen, «Plânlı şehir parasız ya
pılır» demişti, cidden doğrudur. Evvelâ plâ
nını yapmak lâzımdır. Plânsız yaparsanız, on
dan sonra istimlâkler, mistimlâklerle hataları 
söküp atarak bir şehri yapmak imkânsız hale 
gelir. 

Bir grup diğer noktaya temas etmek istiyo
rum; Sayın Hazer de temas etti, Emlâk Ban
kamız, en çok imara muhtaç Doğu illerimize 
yeteri kadar kredi vermemektedir. Hepimiz 
bu illerin kalkınmasından bahsederiz, süratle 
dengesizliğin ortadan kaldırılmasından bahse
deriz. Ama, her alanda hangi meseleyi ele alır
sanız, maalesef bir üvey evlât muamelesi gör
düğünü görürsünüz. Emlâk Bankası mevzuun
da da, burada kredi verir, fakat bilmem Kars'ta, 
Van'da veya Muş'ta 5 000 liradan fazla kim
seye kredi vermez, ki bununla da inşaat yapıl
maz, bina yapılmaz. Bu hususta Banka Umum 
Müdürüne müracaat ettim: «önümüzdeki yıl 
düşünürüz», falan dedi ama bilmiyorum ne va
kit düşüneceklerdir. Bunu bu arada hatırlat
mış olayım. 
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Bir diğer nokta, «Âfet evleri» meselesidir. 
Bâzı yerlerde Devletçe yapılmıştır. Bunların 
maliyetleri yüksektir. Zannediyorum kanunda 
da bir hüküm vardı. Bunların maliyetlerini 
tenzil ederek düşürerek halka dağıtma, yani 
afetzedelere dağıtılması hususu vardı. Çünkü 
bu maliyetlerle kimse taahhüt altına girmek is
temiyor. Bunu da biran evvel hallederler ise, 
çünkü buna dair de misaller var. Yine kendi 
seçim çevreme ait misaller verebiliyorum, tabiî 
daha çok oraları tetkik ettiğim için, fakat çok 
söylediğim için bu misali Bakanlık bilir, buna 
ait misaller vardır. Bu meseleyi de hallederler
se memnun edeceklerdir. Zira evler 2 - 3 sene-
deııberi boş durmaktadır. Köylü içine girme
mektedir. Çünkü maliyetler yüksektir. Bu 
fiyatla girerse, senede 1 000 veya 2 000 lira gi
bi bir taksit verme durumuna gelecektir, bu
nu veremiyor. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı? Yoklar. Sayın 
Karaağaelıoğlu, buyurunuz. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üyeleri; 

Huzurunuzda müzakeresi yapılmakta olan 
İmar ve İskân Bakanlığının Bütçe müzakereleri 
sebebiyle, şahsım adına şahsi görüş ve kanaat
lerimi arz ve ifade etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Kısa zaman ölçülen içerisinde, Türkiye'nin 
içtimai hayatında çok büyük etkileri olan bu 
Bakanlık hakkında çok şeyi ifade etmek müm
kün değildir. Ancak, kısa pasajlar olarak gör
düklerimi ve temenni ettiklerimi arz ve ifadeye 
çalışacağım. 

Memleketimiz coğrafi bakımdan zelzele ve 
sellere mâruz olan bir ülkedir. Yıl olmuyor ki, 
memlektimizde sel felâketi ve zelzele felâketi ol
masın. Bu felâketlere Cumhuriyet Hükümetleri 
tarihi içerisinde en etkili, en müessir maddi ve 
mânevi yardımları Adalet Partisi iktidarının 
hizmete geldiği devirlerde gördük, işte Şark'ta 
vukubulan, 1966 Ağustos ayının 19 unda vuku-
bulan zelzele felâketinde, vatandaşın yanma bü
tün Hükümet kadrosiyle birlikte koşmuş, Dev
letin bütün imkânlarını bu istikamette Devlet 
•olmanın mesuliyeti içinde yerine getirmiş, maddi 
ve mânevi bakımdan vatandaşlarımızın zararla
rını, onların ıstıraplarını hafifletmek için bü
yük gayret göstermiştir 

Bu sene de, Adana mmtakasmda vukubu
lan büyük sel felâketinde, Hükümetimiz tüm 
olarak, bütün imkânlarını vatandaşın hizmetine 
a.rz etmek için büyük bir gayret göstermiş, 
onlara maddi ve mânevi yönlerden müzahir ol
manın huzurunu duymuştur. Vatandaşımız, 
dertleri fiilî olarak anında telâfi edilememişse, 
ıstırapları hafifleyememiş ise bile, manen Hükü
metinin yanında olmasının huzurunu, onun em
niyetini, gelecekteki ıstırabını tahfif etmek yo
lunda göstereceği samimî gayreti görmüştür. 
Bu hususta, Sayın Bakana ve Hükümete huzu
runuzda teşekkür etmeyi bir borç telâkki ede
rim. •.-r] 

Muhterem arkadaşlarım, bir de sel ve zelze
lenin dışında, ani olmıyan fakat vakit vakit 
yapacağı tesirler, etkiler sel felâketi kadar bü
yük olan zararlar vardır. Bunlar, kapalı hav
zalarda toplanan suların kabarmaları sure
tiyle, o mmtakada meskûn bulunan köyleri, 
kasabaları, şehirleri tehdidetmesi keyfiyetidir. 
Bunlardan bir tanesini, Bakanlığın ilgisine arz 
etmek için ifade etmek istiyorum: 

Afyon'un akarsularının kapalı havzasının 
deşarj yeri Akşehir Gölüdür. Ak^elıir Gölü, 
Türkiye'deki iklim değişiklikleri sebebiyle, yıl
lardan beri yağan yağışlar dolayısiyle kabar
makta, civarındaki köy ve kasabaları büyük 
bir felâkete mâruz bırakmaktadır. Sultandağı 
Taşköprü Köyü ve onun civarındaki köyler bu 
kabarma felâketine mâruz kalmış olan beldeler
dendir. Bakanlığın bu husustaki yakın çalışma
larını takdir ve teşekkür ile karşılıyorum. Yalnıs, 
bunların da âcil müdahaleye ihtiyaçları bulun
duğunu ve 1969 programında mutlaka bir mın-
takaya, burada yaşıyan vatandaşlarımızın za
rarı tahfif edecek tedbirlerin getirilmesinde za
ruret olduğuna kaani bulunduğumu ifade et
mek istiyorum. 

Bundan başka, Afyon'un Çölovası namı ile 
anılan kapalı bir havzası vardır. Bunun da, 
hiçbir surette dışarıya akıntısı veya deşarjı yok
tur. Yağışların erozyon sebebiyle ovaya inen 
selleri sebebiyle bu civarda yaşıyan köylüleri
miz de büyük zarara mâruz kalmaktadır. Bun
lar için de Bakanlığın yakın ilgi gösterdiğini ve 
mütehassıs elemanlarını teknisyenlerini bu mın
tıkada vazifelendirmesini takdirle karşılıyorum. 
Yalnız, bunlara da 1969 bütçe yılı içerisinde 
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bir çözüm yolu bulunmasını ve burada yaşıyan 
vatandaşlarımızın ıstırabını tahfif edecek ted
birlerin, Devlet Su işleri ile birlikte koordine 
olarak alınmasında zaruret olduğunu, arz ve 
ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarını, Türkiye'de mey
dana gelen sel felâketlerinin büyük bir kısmı 
erozyon sebebiyle olmaktadır. Dağların hepsi 
çıplaktır. Yağışlar süratle akışa geçiyor ve 
bunun neticesinde düzensiz olarak akan bu su
ların, aşağıda, ovada bulunan şehir ve kasaba
ları süratle tahribettiği görülüyor. Bu itibar
la, erozyon ve yukarı havza çalışmalarında Dev
let Su işleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Âfet
ler Genel Müdürlüğü veyahut da İmar ve İskân 
Bakanlığının bu işle ilgili dairelerinin koordine 
olarak, daha müessir bir şekilde ve geniş çapta 
geniş vüsatte çalışmalara girmelerinin zarureti
ne kaani bulunduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bir başka mevzu olarak, Mesken Politika
sına değineceğim : 

Hükümetimizin, iktidarımızın politikasına 
uygun olarak ilk defa mesken mevzuu, Sayın 
Bakanımızın hizmet gördüğü devreye rastlar. 
Emlâk Kredi Bankasının aracılığı ile bu mev
zuu Türkiye'de meskene muhtacolan hizmetli
lerin ve vatandaşların bu arzularını yıllardan 
beri kalblermde, fikirlerinde ve zihniyetlerin
de taşıdığı, bir sıcak yuvaya sahibolabiime ar
zusunu en güzel bir şekilde, hukukî ve malî yön
leriyle tedvir eden ve bunu disipline etmiş bu
lunan Bakanlığın bu hayıılı çalışmalarını tak
dirle yadetnıek isterim. Kendilerine huzuru
nuzda bu çalışmalarından dolayı şahsım adına 
teşekkür ederim. 

Diğer bir mevzudan daha bahsetmek isti
yorum: 

Biliyorsunuz, endüstrinin süratle gelişmesi, 
tarımdaki büyük insangücünün endüstriye 
doğru yönelmesi, büyük cazibe merkezleri dedi
ğimiz endüstri merkezlerinde nüfusun kesafet 
peydah etmesiyle, gecekondu problemi ortaya 
çıkmıştır. Bu, dünyanın her yerinde tarımdan 
endüstriye geçen bütün memleketlerinde aynı 
yollardan gitmiştir. Yalnız bizde bu gecekon
du mevzuu, İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir 
gibi büyük şehirlerimizde, önceden tahmin edi
lenin çok dışında cereyan etmiş olduğu için, 
Devletin buna efektif birtakım tedbirler getir

mesi suretiyle halletmesi gerskirdi. Yine bu 
mevzuda, Sayın Bakanımın hizmet devrinde, 
Türkiye'de gecekondu önleme bölgeleri ihdas 
edilmek, gecekondulara yıllardan beri çekmiş 
olduğu yol, su, kanalizasyon, elektrik mevzuları 
ciddî bir şekilde, Devlet mesuliyetinin ağır
lığı altında ele alınmış ve bütün bunlar, kade
me kademe hazırlanmış olan projelerin tatbi
katı ile kuvveden fiile çıkma. imkânını bul
muştur. Bu hususta da Bakanlığın bu yönde 
çalışmalarım tedvir eden, oaşca Bakanımız ol
mak üzere bütün teknisyenlerine teşekkür et
meyi bir borç telâkki ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, başka bir mevzua 
daha değinmek istiyorum. Türkiye'de büyük şe
hirlerimizde arsa spekülâsyonu vardır. Bu arsa 
spekülâsyonuna mâni olacak iarsa ofisinin mut
laka kurulması lâzımdır. Bu yönde Bakanlığın 
çalışmalar yaptığını öğrenmiş bulunuyoruz, öy
le ümidederim ki bu çalışmalar önümüzdeki yıl
larda memleketin ekonomik ve sosyal şartlarına 
uygun bir şekilde halledilecek ve bu mevzuda 
da spekülatif hareketlerde bulunan birtakıraı 
menfaatçi gruplarının ortadan kalkması müm
kün olacaktır. 

Şimdi bir genel müdürlüğün çalışması husu
sunda kısaca görüşlerimi arz ve ifade edeceğim. 
Türkiye'de mevcudolan belediyelerin büyük bir 
kısmı 1964 - 1965 yılında elektrikten, sudan, 
kanalizasyondan yoksun idi. üç senelik bütçe 
tatbikatları içerisinde bugün öğreniyoruz ki, 
elimizdeki bütçe programından ve raporundan 
öğrendiğimize göre 1970 yılında yeni belediye 
olanlar hariç Türkiye'de içme suyudan mahrum 
bir belediyenin kalmıyac ağını, yine elektrikten 
mahrum bir belediyenin kalmıyacağını, bu mev
zuda ciddî bir şekilde meseleye eğinilmiş bulun
duğunu memnuniyetle görmek istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarımın bundan evvel ifade et
tikleri gibi, İller Bankasının hizmetlerini % 153 
tahakkuk ettirmesi keyfiyetini idarenin kendi
ne mevdu olan vazifelerine tecavüzü değil, Dev
letin umumi bütçesinin muvazenesi içerisinde 
imkânlarını vatandaşın hizmetine hasretmek su
retiyle, yıllardan beri hasretini çektikleri içme 
suyunu, elektriği, kanalizasyonu ve sair sosyal 
hizmetleri bu idare, bu genel müdürlük Devle
tin imkânları içerisinde değeıiendirmişse, takdir 
edilmesi gerekir kanaatindeyim. Arkadaşları-
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mız mevcut potansiyellerini Türkiye'nin refa
hına en geniş mânada yine hukuk devletinin 
kanuni duvarları, sınırları içerisinde ifa etmiş
lerdir. Bu itibarla, bunu bir tenkid vesilesi de
ğil, bilâkis Devletin bir basireti, Devletin bir 
dairesinin, bir müessesesinin muvaffakiyeti mev
zuu addetmek gerekirdi. Ben mevzuu şahsan 
çok değerli arkadaşımın ağzından bu yönde duy
mak arzu ederdim. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanım doldu, di
ğer mevzulara değinmek arzu ederdim ama, za
man kifayet etmedi, hepinizi hürmet ve muhab
betle selâmlarım. (AP. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sami Küçük. 
SAM! KüöfiK (Tabiî üye) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; ben yalnız küçük 
bir konuyu. Sayın Bakanın dikkatine arz etmek 
istiyorum. 

Mesken buhranının had devresinde Türkive-
miz bulunmaktadır. Bıma karşılık büyük şehir
lerin merkezi erindeki savlam binaların âdeta, bir 
katliâma mâruz kıldığım her ^ün görmekteyiz. 
Ankara, î^mir, İstanbul gibi büvük şehirlerin 
merkezlerinde tabiî ömürleri en az 100 sen s tah
min edilen fakat henüz daha, virmi - otnz sene
sini ikmal, etmemiş beton., yıo'ma. tu^la birala
rın her gün yıkılmakta ve yerine daha yüksek
lerinin yarılmakta ol dudunu fröHivoru.z. Türki
ye'de hepimizin b^dio-i priTıi, kerihe binaların da
hi ömürleri 50 yılın üstündedir. Memlekette bir 
tarafta mesken buhranı var, bir tprafta daha 
yükseklerini yapabilmek için şehirlerin merkez
lerinde binalar yıkılır. Tabiî ki, bu suretle millî 
servet heba. olmaktadır. Ben Bpkanlı<hn dik
katine bıı hususu arz etmek için söz a7dım. Aca
ba, imar plânlarında bir donma yaparak, şehir
lerin Avrupa'nın, büyük şehirlerinde olduğu gi
bi, Paris'te olsun, Londra'da olsun, Roma'da ol
sun merkezlerinde dört âzami beş katlı bina
lardan daha yüksek bina görmek mümkün de
ğildir, Ama buna mukabil, banliyöler alabildiği
ne genişlemiş ve oralarda binalar çok daha yük
selmiştir. Bu suretle hem mesken bnhranma bir 
çare bulunmuş olur, hem de şehirler plânlı şe
kilde banliyöner istikametine genişlemiş olur. 

Kaldı ki, bunun bir yani, şehirlerin merkez
lerindeki binaların üç - dört kat olanlarının yı
kılarak yerine 7 - 8 hattâ 10 katlı olanlarının 
yapılmış olması, belediyelerin altyapı tesislerinin 
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' de bunların yükünü taşıyamıyacak duruma gel
dikleri aşikârdır. Dört katlı binalar için yapı
lan bir kanalizasyon, on katlı binaların ihtiya
cını karşılryanııyacağı, su, elektrik ve diğer te
lefon ihtiyaçlarını da karşılıamıyacağı aşikârdır. 

I Bir de okul ihtiyacı var arkadaşlarım. 
j Bııo'ün Yenişehir'de mevcut okulların üzerine 
i eğer bu katliam bir kaç sene daha devam eder-
I se, birkaç kat daha çıkmak lâzım gelecek ve 
I bahçeleri de bina haline gelecektir. Bu itibarla 
| benim görebildiğim pek tabiî ki, Bakanlıktaki 
I uzman arkadaşlar birçok dünyanın büyük şe

hirlerini görmüşler veyahut şehircilik hususun
da gerekli bilgi ve ihtisasa sahiptirler, bunlar 

I belki daha iyi tedbirler bulabilirler. Ama her 
| halvıkârda sapsağlam binaları yıkarak yerine 
| biraz daha yükseğini yapmak ve bu suretle de 
| a^sa spekülâsyonunu adeta teşvik etmenin ön-
; lenmesi için kanaatimce, büyük şehir imar plân-

larınm dondurulması lâzımdır. 
| Maruzatım bu kadar saygılarımı sunarım. 
I BAŞKAN — Sayın Yurtsever. 
İ ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) —• 
I Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; kal-
I kırmanın anaunsuru insandır. İnsan mânevi bir 

yaratıktır. Manen beslenmiyen insan her zaman 
arzu edilen randımanı veremez. Bu inancı hepi-

i niz gibi taşıdığım için takdirin, kadirşinaslığın 
| olmadığı yerde terakkinin ve randımanın olmı-

yacağım da bildiğimden ötürü hizmet eden in-
| sanları huzurunuz da takdir etmek, tebrik et-
| mek için söz almış bulunuyorum. 
i Üç seneden beri Doğu - Anadolunun muhte-
| lif vilâyetlerinde deprem felâketleri vuku bul-
j maktadır. 1966 yılının 18 Ağustosunda Varto, 
! Hınıs, Karlova ve Tekman ilçelerinde, Muş'un 
| merkez köylerinde vukubulan deprem büyük 
| bir âfet idi. İlk başlangıç tatbikatı olmasına 
j rağmen İmar ve İskân Bakanlığının çok kısa 
! samanda almış olduğu tedbirler, icra etmiş ol-
I dıığu hizmetler bakımından vatandaşın büyük 
i hayranlığı ve şükran hisleri yanlarında olmuş 
j idi. Geçen yıl Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, 
j Tercan ilçesinde, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yine 
| bir depremi felâketi vukubuldu. Bakanlığın Afet 

işleri G-enel Müdürlüğünün yine çok süratli ve 
| neticeye gidici tedbirleri sayesinde vatandaş 
i daha önceki âfette olduğu gibi en ufak bir ra-
I hatsızlığa uğramadan tosa zamanda bütün yara-
j l an sarıldı ve barındırıldı. 
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1968 yılı 24 Eylülünde Bingöl'ün Kiğı ka
zasında bir deprem felâketli daha vukubuldu. 
Çok kısa zaman, içinde tetkikler yapıldı, lâzım-
gelen tedbirler alındı ve başta kasaba merkezi 
olmak üzere bütün köylü vatandaşların ıstırap
ları, yaraları sarıldı ve vatandaşın kış bastır
madan bdr yuva içinde barınma hali tahaddüs 
etti. Bundan dolayı o bölgenin vatandaşı, baş
ta Sayın Bakan Haldun Menteşeoğlu Bey ol
mak üzere onun şahsında Bakanlığına şükran 
borçlarının ifadesi için bendenizi vazifelendir
miş bulunuyorlar. Ben de şu anda o vazifeyi 
yerine getirmek istiyorum. Ve şu şekilde bir ha
tırlama da yapmak mecburiyetindeyim. Afet 
Tanrıdan gelir, fakat onu telâfi etmek, ortaya 
getirdiği zararları izale etmek insan oğlunun 
vazifesidir. Bahis ettiği mıntıkalarda Bingöl 
dağlarının eteklerinde Erzurum, Muş, Bingöl, 
Tunceli, Erzincan vilâyetlerinin büyük bir kıs
mını içine alan bir sahada İmar iskân Bakanlı
ğının meydana getirdiği hizmetler, ifa ettiği 
hizmetler o Bakanlığın Sayın Bakanının Bingöl 
dağlarının eteğinde imzasını taşımaktadır. Bir-
buçuk ay içinde son olarak Kiğı ilçemizde mo
dern barakalar kurulduğu ve bu barakaların 
kurulması suretiyle modern küçük bir kasaba-
cık meydana geldi. Daha önceki halini bilenler 
yeni hali ile kıyas edilemiyecek şekilde şirin bir 
kasa/banın meydana geldiğini gördükçe buna 
hizmeti geçen insanları, Sayın Afet İşleri Ge
nel Müdürlüğü mensuplarının tümünü şükranla 
ve takdirle yadetmek mecburiyetinde hisseder
ler kendilerini. Biz kendilerine o mıntıkanın 
halkının bir tercümanı olarak teşekkür ediyo
ruz. Sağ olsunlar, Ulu Tanrı Yüce Türk Ulu
suna böyle evlâtları bağışlasın ve daima böyle 
değerli hizmetleri ifa etsinler. 

Bir başka vazifeyi de ifade etmek mecburi
yetindeyim, müsaadenizi istirham edeceğim, 
beni bağışlamanızı istirham ediyorum. İller 
Bankası Genel Müdürlüğünün de, tüm Türkiye 
sathında ifa ettiği hizmetler takdire her bakım 
dan şayandır. Halk arasında yerleşmiş bir ta
bir vardır. Bundan kendileri belki haberdar 
değiller. Ben arz edeyim. Elinde sihirli değ
nek bulunan umum müdürlük. Hakikaten 
programını % 150 nispetinde uygulayan bir 
umum müdürlük, başta Sayın Bakan olmaik 
üzere her bakımdan takdire şayandır. Çalışan 
insanların hepsini takdir etmek, tebrik etmek 
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hepimizin vazifesidir. Halkın hissiyatı budur, 
Kendilerini tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyo
ruz. Hizmetlerinin devamını istiyoruz. 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. Bütçenin 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde 123 sayın 
üye oy kullanmış, 119 kabul 3 ret, 1 çekinser 
oy tesbit edilmiştir. 

Dört grup adına konuşmalar yapıldı. 6 sa
yın üye konuştu. Sırada dana 7 sayın üye mev
cuttur. Son söz yeterlik kabul edildikten son
ra Sayın Kutlar'dadır. İki yeterlik önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İmar ve iskân Bakanlığı bütçesi üzerinde ye
ter sayıda sayın üye konuşmuştur. Bu itibar
la müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

izmir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza arz ediyo
rum, Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan 
Yüce Senatonun değirli üyeleri, muhterem ar
kadaşlarım. Bakanlığımın 1969 Bütçesi üzerin
de tenkidlerini, görüşlerini, telkinlerini izhar 
buyuran değerli arkadaşlarımm hepsine teşek
kürlerimi sunuyorum ve Yüce Senatoyu saygı
larımla selâmlıyorum. 

Konuşmacı arkadaşlarıma cevap arz etme
den evvel, mevzua bir giriş olarak bakanlığı
mın üç yıllık icraatını, İkinci Beş Yıllık Plâ
nımızın ilkeleri ve Hükümet programımızdaki 
c~a:lara ve taahhütlere uygunluk çerçevesi için
de, ortaya getirdiği hizmet bilançosunu takdim 
etmek isterdim. Ama çok nazik Sayın Başkan
dan aldığım bir telkin, gayet haklı olarak ko
nuşmalarımı kısa bir zaman fasılası içinde biti
rilmesi merkezinde olduğu için, ben doğrudan 
doğruya arkadaşlarımın konuşmalarına ve so
rularına cevap vererek söze başlıyacağım. Lü
zum gördüğüm konularda bakanlığımın Büyük 
Türk Milletine üç yıl içinde takdim ettiği 'hiz
met demetlerinden parçaları Yüce Senatoya 
arz edeceğim. 
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Sayın Yurtsever arkadaşım, şahsımı ve ba- i 

kanlığımın çok kıymetli mensuplarını, mesai 
arkadaşlarımızı şükran ve minnettarlık duygu- I 
lan ile izah eden alicenap ve kadirbilir konuş
masına en derin şükranlarımı ifade ediyorum. 
Kendilerinin dile getirdiği hizmetler, bizim si- I 
yasi felsefemizde mündemicolan prensibin ve I 
nihayet seçim beyannamesi ve Hükümet prog- I 
ramında taahhüdettiğimiz ncktai nazarların, 
meselelerin çözülmesi ve en tabiî bir icabıdır. 
Biz Türk vatandaşını nerede sıkıntıda, ıstırap 
içinde görürsek bir halk Hükümeti niteliğini 
taşıyan Adalet Partisi iktidarı daima orada ol
muş, vatandaşın ıstıraplarını gidermiş ve dert
lerine çare bulmuştur. 

'S?.yın Küçük, mühim bir noktaya temas et
ti. Hakikaten Büyük şehirlerde eski yapıların I 
yıkılarak daha yüksek irtifadaki binaların ya- I 
pımına doğru gidiş, imar plânlarındaki bu ta
dil şehirlere birtakım sıkıntılar getirecektir de
di. Bu konuyu İmar ve İskân Bakanlığı olarak I 
önemli ve ciddî telâkki ettik ve büyük Ankara I 
nâzım plânı çalışmalarımızda bizi meşgul ede
cek bir mevzu telâkki etmekteyiz. Nâzım plâ- I 
mn getireceği çözüm esaslarının ışığı altın ia 
imar tatbikat plânlarında bu konuyu bir çözü
me bağlıyacağız. I 

(Sayın Karaağaçlı arkadaşıma da güzel söz
leri için, bizi çalışmaya daha çok teşvik eden I 
beyanları için en samimî şükranlarımı sunuyo
rum. 

Sayın Melen arkadaşım, iller Bankamızın 
yıl içinde gerçekleştirdiği hizmetler oranına 
değindi. Bu her zaman temas edilen bir nokta. 
Efendim bu doğru değildir, bu plân ve pro- I 
gram fikrine uymaz, gibi sözler ve iddialar ge
çen yıllardan beri Yüce Senatoda, Millet Mec
lisinde cereyan etmektedir. Ve bendenis: arzı I 
cevabetmeik zorunluğımda kalmaktayım. I 

Değerli arkadaşlarım, biz yıllık programla
rı hazırlıyoruz ve Yüksek Plânlama Kurulunun 
tasvibine sunuyoruz. Ama, Yüksek Plânlama I 
bütçenin makro dengesini sağlarken bu talep- I 
terden bâzılarını kısıyor, fakat yılı içinde yıl- I 
lık gelirin temposunu dikkate alarak veya ik- I 
tiaadi devlet kuruluşları, diyelim bizim iller I 
Bankamızın otofinansman imkânını da dikkate 
alarak şunları, şunları yapabilirsin diyor. Bu- I 
nun plâna ve programa uymıyan bir tarafı | 
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yoktur. Biz de bunları bir nisbetle ifade eder
ken ki, bunu umumiyetle bütçe raportörü ar
kadaşlarımız başkanlığımızdan istemektedirler, 
Ok ortaya çıkmış olan programa göre yüzde 
yüz, bilâhara verilen malî imkân veya iller 
Bankası bünyesinde yapılan otofinansmanla 
meydana getirilen hizmetler de katılırsa bu 
yüzde 138, yüzde 153 olmaktadır. Bendenize 
göre bunun tenkid edilecek bir tarafı yoktur. 
Madem ki, Türkiye daha çok hizmetler iste
mektedir. Madem ki, Türk belediyeleri hâlâ 
ışıksızdır, hâlâ susuzdur, hâlâ haritadan ve 
imar plânından mahrumdur. Daha çok bunla
rın sıkıntılarını götürücü bir gayret, bilmem 
ki, hangi ölçüler içinde tenkid edilebilir ve 
böyle bir tenkid bir haklılık kazanabilir. Bun
dan memnun olmak icabeder. 

Arkadaşım dedi ki, elektriksiz ve susuz be
lediye bırakılmıyacaktır hedefini Sayın Baş
bakan da deklere etti. Evet, doğrudur, Sayın 
Başbakan da bendeniz de ve umum müdür ar
kadaşım da bunu deklere etmiştir ve biz İller 
Bankası olarak imar Bakanlığı olarak ve Hü
kümet olarak Türkiye'nin belediyelerini Türki
ye'nin susuz kalmış belediyelerine su, elektrik
siz kalmış belediyelerine elektrik götürmeyi, 
harita ve imar plânlarını 1969 yılının sonunda 
bitirecek bir gayretin içine girmiş bulunmak
tayız. Bunu hedef kabul ettik. Ama diyor ar
kadaşım böyle olmasına rağmen benim seçim 
bölgemde bir kısım vardır ki, elektriği yoktur. 
Şimdi ben mahallî bir şeye girmek istemiyo
rum. Biz elektriği olmıyan belediyelere elek
trik götüreceğiz. Suyu olmıyan belediyelere 
su götüreceğiz, haritası ve imar plânı olmıyan 
belediyeye harita ve imar plânı götürmeyi he
def kabul ettik. Ama, bir şehrin genişlemesi 
suretiyle, meydana gelecek veya o şehrin di
ğer genel ihtiyaçlarından doğan tevzileri de 
bunun içinde mütalâa etmeye imkân yoktur. 
Biz bu çalışmalarımızın ağırlığını, bu medeni 
imkânlardan mahrum olan belediyelere yönelt
miş bulunuyoruz. Burada arkadaşım bu pro
gram dışı, plân dışı diye tavsif ettiği konuları 
karikatürize etti gibi geldi bendenize. İşte mil
letvekilleri gidiyor umum müdüre, vekile, baş
vekile, efendim işte bizim belediyemize bir şey 
verilsin bunun da suyu yapılsın, bunun da 
elektriği yapılsın... Muhterem arkadaşlarım bi-



C. Senatosu B : 33 5 . 2 . 1969 O : 2 

raz evvel de arz ettim, elbette ki, senatör ve 
milletvekilleri seçim bölgelerinin ihtiyaçlarım, 
hükümetlere getireceklerdir. Hükümetler de 
bunların hangisinin lüzumlu olduğunu tesbit 
edecek veya bir sene evvel yapmış olduğu çalışma
lar ve tekliflerini dikkate alarak biraz evvel 
arz ettiğim, yeni doğan malî imkânlar veya 
otofinansmanlar yoluyla sağlanacaktır. Sayın 
Melen de belediyenin, Van şehrinin bir mahal
lesinin elektriğinin yapılması için, tevsii işinin 
yapılması için bizlere müracaat etmiştir. Gayet 
ta/büdir. Binaenaleyh bunun ayıplanacak, kü
çümsenecek bir tarafı yoktur. 

Kendileri yine bölgelerinden bir misal ver
diler. «Erciş karanlıkların içindedir» dediler. 
Tahmin ediyorum ki, çok evvel aldıkları bir 
bilgidir. Ben şimdi tekrar umum müdür arka
daşıma sordum, yeni bir arıza mı oldu diye, 
«Hayır, Erciş'te elektrikler yanmaktadır ve 
Belediye Reisinden de bir teşekkür telgrafı al
mış bulunmaktayım» dediler. 

Sonra imar plânları çok geç yapılıyor dedi
ler, 6 - 7 senede, Türkiye'de muhterem arka
daşlarım 6 - 7 senede yapılmış bir imar plânı 
yoktur. Varsa Sayın Melen bize söylesinler. 
Hele iktidarımızda hiç yok. Biz bir sene içeri
sinde bitirebileceklerimizi bir kategoride, iki 
senelik zaman alacaklarım da ayrı bir katego
ride alıp çalışıyoruz, imar plânları çok büyük 
şehirler hariç, en geç iki senenin içerisinde bi
tirilmektedir. 

Emlâk Bankasının, Doğu'da kredi politika
sını yürütmediğini veya tam yürütmediğine 
işaret ettiler ve başka yerlerde 10 000, 15 000 
lira verirler ama Doğu'ya gelince de 5 000 
lira verirler dediler. Şimdi gerçek öyle değil 
muhterem arkadaşlarım. Doğu illerimizin se
natörleri bilirler, Doğu illerimizde halk çatı 
kredisi diye muayyen bir kredi istiyor. Ağrı 
istiyor, Kars istiyor, Van istiyor, Bitlis istiyor, 
Muş istiyor. 10 000 lira istemiyor, 3 000 - 5 000 
lira istiyor. Biz de çatı kredisi diye Emlâk Ban
kası olarak, 5 000 liraya kadar bir finansman 
ayırıyoruz. Bu veriliyor. Bunun dışında ipotek
li inşaat kredisi olarak diğer illerde tatbik et
tiğimiz gibi 10 000 lira kredi veriyoruz. Umum 
müdüre telefon ettim buyurdular, «E., düşü
nelim» demiş. Ben derhal umum müdür arka
daşıma sordum «Neyi düşünüyorsunuz?» «Ba
na telefon ettiler ben de evet yeni yıl plas

manlarını ayarlıyoruz sizin vilâyetinize de el
bette ki, ayıracağız» cevabını verdim, dediler. 
Binaenaleyh diğer bölgelere tatbik edilen kre
di politikası, Doğu bölgesine tatbik edilmiyor 
tarzındaki bir iddiayı ispatlaımak veya muhik 
telâkki etmek mümkün değildir. 

Sayın öztürkçine arkadaşım, gecekondu 
bölgelerindeki çalışmalarımızı övdüler. Kendi
lerine teşekkür ederim ve burada bir gecekon
duların Bina Vergisi muafiyetinden faydalan
ması lâzımgeldiğini ileri sürdüler. Bu konu 
taanamiyle malî hukuku ilgilendiren bir konu
dur. Maliye Vekâleti tarafından bir sonuca 
bağlanacaktır. Bir şey mi diyorsunuz? 

FERİD MELEN (Van) — Efendim, konu
şuyorum, secimi biz kazandık. Onun için yap
madılar, diyorum arkadaşlara. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Melen 
Erciş'in elektriği olmadı mı? 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan 
izin verirse söyliyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Melen biraz sonra soru 
soracaksınız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Karanlıkta
dır dediniz. 

FERİD MELEN (Van) — Eski tesisata 
bağlamışlardır, büyük bir kısmı karanlıktadır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Erciş karan
lıktadır dediniz, onun cevabını veriyorum. Er
ciş hâlâ karanlık mı değil mi? 

FERİD MELEN (Van) — Erciş eski tesi
sata bağlanmıştır, yeni tesisata bağlanmamış
tır, size yanlış bilgi veriyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Melen, biraz sonra soru
nuzu soracaksınız, Sayın Bakan şimdi cevap 
vermeyin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Erciş ka

ranlıktadır sözü başka, Erciş'te bir tevsii elek
trik konusu vardır, bitmemiştir lâfı başka. 
Ben karanlıkta sözüne cevap veriyorum. 

FERİD MELEN (Van) — Bırakın söyliye-
yim. 

BAŞKAN — Sayın Melen müdahale etme
yin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Melen 
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ben sizi sabırla dinledim ve oturduğum yerden 
de oevap vermedim. Siz de sükûnetle dinleyiniz. 

FERİD MELEN (Van) — Siz sordunuz, Sa
yın Bakan. 

BAŞKAN— Müdahale etmeyin Sayın Melen. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Benim bakan
lığım bir teknik hizmet bakanlığıdır, böyle po
lemiklere müsaiidolmıyan bir bakanlık, bizden 
hizmet sorunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Allah için.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Hazer 
âfet çalışmalarının iyi olduğunu, son zamanlar
da iyi olduğunu ama tamamiyle mecrasına otur-
tulmadığını ifade ettiler. Ve seçim bölgelerinde 
çeşitli âfet olaylarının ta 1961 yılında vukubul-
muş, âfet olaylarının programa alınmadığını 
ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, memnuniyetle şunu 
ifade etmek isterim ki, bu sene âfet hizmetleri
nin en çok götürüldüğü yer Kars ilidir. İğdır'
da ve Aralıkta geçen sene su baskınları olmuş 
Araş nehri kenarındaki birçok köylerimiz hâk 
ile yeksan olmuştur. Mahalline gittik ve şimdi 
Rus hududunda Türk mühendis ve mimarlarının 
bir metotla inşa edilmiş modern prefabrike 
evlerden kurulu modern tesisler vardır. Ve bu 
senesi içinde tamamlanmıştır. Kars vilâyetinin 
çeşitli yerlerinde daha öncelerden vukubulmuş 
âfetlerin hepsi karşılanmamıştır. Ama, 64 âfet 
talebinin 35 i karşılanmış, aşağı - yukarı diğer 
kalan 20 küsurunun da kadaıstral ve parselas
yon çalışmaları yapılmaktadır. Bu bitmeden ik
mal edilmeye imkân yoktur. Çünkü bizim ikti
darımız maziden fevkalâde ağır yük almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz iktidara geldiği
mizde karşılanmamış 28 bin âfet talebi vardı. 
Ve Türkiye'de senede ancak 900 ilâ 1 000 âfet 
talebi karşılanıyordu. Biz böyle bir idareyi tes
lim aldık. Biz şimdi senesi içinde vukubulan 
âfetleri karşılıyoruz ve onun dışında yıllık pro--
gram çerçevesi içinde 500 de âfet talebi karşılı
yoruz. Ve üç sene içinde gene Adalet Partisi ik
tidarının sevk ve idareye getirdiği dinamizm ve 
rasyonelizasyon sayesinde 54 838 âfet talebini 
karşılamış bulunmaktayız. 

Şimdi bu sonuçları getirmiş, bu sonuçlan 
sağlamış bir iktidarın âfet çalışmalarında var
dır bir gayret ama, mecrasına oturmamıştır 

1961 senesinden beri âfete uğrıyanların âfet ta
lepleri karşılanmamıştır, ididası doğrudur ama, 
öbür taraftan karşılanmış olan âfet talepleri yı
ğınını da dikkate alarak bir dengeleme yapıp, 
öyle değerlendirmek de gerçeğin ve insafın ta
biî icabıdır. 

iller Bankasının kanuni hisseleri belediyele
rine zamanında göndermesine işaret buyurdu-

J 1ar. Buna itina etmekteyiz. Emlâk Bankasının 
j kredi politikasını, bilhassa Doğu'da ne gibi esas-
! lara dayandığını biraz evvel arz etmiştim. 

Sayın Coşkun arkadaşım, Bakanlığımın çe
şitli umum müdürlüklerini yegân yegân ele aldı, 
kendi tecrübelerinden de ilham alarak ve Ada
let Partisinin bu konudaki politikasının esas
larını dile getirerek bâzı tavsiyelerde bulun
dular. Kendilerine şükranlarımı ifade ediyo
rum. 

Sayın Seyhan, Bakanlığımın çeşitli umum 
müdürlük hüviyeti içindeki çalışmalarına te
mas ederek yapı malzemesine önem verilmesi
ni, yapı malzemesi sanayiinin planlanmasını 
ve bilhassa yapı malzemesinin bulunmadığı 
bölgelere önem verilmesi tarzında fevkalâde 
ciddî bir konuyu temas buyurdular. Bu teşhis
leri doğrudur, Türkiye'de yapı malzemesi sa
nayiinin planlanmasına biz de Hükümet ola
rak ehemmiyet verdik ve 1968 yılında Yapı 
Malzemesi Genel Müdürlüğümüzün kesif çalış
maları daima bu gayeye matuf olmuştur. Ve 
Türkiye'de hem yapı malzemesi envanteri ya
pılmış, hem 67 ilin kaynakları tesbit edilmiş 
hep yapı malzemesi endüstrisine sahip özel te
şebbüslerle temaslar temin edilmiş ve onlara 
bilgiler verilmiş. Yapı malzemesi endüstrisi 
kuracakların fizibilite raporlarının bakanlığım
ca yapılacağının ve kendilerine teşvik ve destek 
kredileri sağlanacağı hususları duyurulmuştur. 
Ve 1969 yılında bu konuda özel sektör olarak, 
bilhassa az gelişmiş bölgelerimizde bâzı tesisle
re teşebbüs edileceği öğrenilmiştir. Diğer taraf
tan kamu sektörü olarak ve imar ve iskân Ba
kanlığı olarak bizim de bu gaye istikametin
de, bu gayeye ulaşıcı gayretlerimiz mevcuttur 
ve bunu her sene artırmaya devam edeceğiz. 

Arkadaşıım mesken ve gecekondu meselesin© 
de temas etti. Ve gecekondulara hizmet götü
rülmesinin yerinde olduğu ve gecekondu semt
lerinin bir istismar mevzuu haline getirilmeme-
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sini itina edilmesine işaret ettiler M, biz ay
nen kendilerine bu konuda katılmaktayız. 

Âfet çalışmalarında bilhassa âfet öncesi ya
pılması lâzımgelen konulara daha öneın veril
mesini işaret ettiler. Bizim âfet hizmetleri po
litikamızda bu hususu kapsamaktadır. Nitekim 
bir deprem enstitüsü kurmak için bakanlığı
mızda 1968 yılında bir nüve kurmuştuk. Onu 
geliştirerek bu sene bir deprem enstitüsü hali
ne getireceğiz. Milletlerarası uzmanlarla Türk 
üniversitelerinin değerimi profesörleri ile bu 
konuda tecrübesi olan Türk mühendis ve mi
marları ile çok sıkı bir temas içindeyiz. Ve 
bu temasımız organize bir şekilde cereyan et
mektedir. 

Diğer taraftan su baskınları için Devlet 
Su işleri ile taşkın yapan suların tesbitleri, 
ıslahı ve bunlar için alınması lâzımgelen ted
birler teker teker gözden geçirilerek bir koor
dinasyon içinde tedbirlerin zamanında veya 
yıllık programlar içinde alınması hususunda 
mutabakata varmış bulunmaktayız. 

imar plânlarının şehir gelişmelerinde mü
him olduğunu işaret ettiler. Ve imar plânı ta
dillerine iltifat edilmemesini ifade buyurdu
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette ki., şehir 
imar plânları düzenli şehirleşmede en mühim 
araçtır. Ama şehirler kendilerine mahsus bir 
hayatiyete sahiptir, bir organizmaya sahiptir. 
inkişaflarına göre imar plânları bir esneklik 
taşıyacak ve bâzı tadillere uğnyacaktır. Ama 
belediyelerden bu arz ettiğim espiriye uygun 
olmıyarak gelen teklifler üzerinde değerli uz
man arkadaşlarım hassasiyetle durmaktadırlar. 
Şehrin gelişimine, geleceğine ait bilgiler muva
cehesinde teklifler yerinde değilse bunu red
detmektedirler. 

Sayın Tunçkanat, yine geçen seneki konuş
malarının üslûbu ve çerçevesi içinde Türkiye'
miz için bir kara tablo çizdiler. Dediler ki; 
«ikinci Beş Yıllık Plânda kalkınma sanayileş
me ve şehirleşme esasına dayanmaktadır. Ama 
Adalet Partisi iktidarı düzenli bir şehirleşme
yi değil, düzensiz bir şehirleşmeye gitmektedir. 
Bu itibarla Türkiye şehirlerinde imar plânları 
tatbik edilemiyecek, tatbik etmek imkânlarını 
bulamıyacaklar. Gecekondular alıp yürüyecek, 
hayat pahalılığı artacak ve nihayet Türkiye 
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şehirleri yahut diyelim Türkiye yaşanılmaz 
bir memleket haline gelecek.» 

Şimdi bu tablonun gerçeklere ne nisbett© 
uyduğunu veya uymadığını geliniz beraberce 
incsliyelıim. 

Muhterem arkadaşlarım, her bütçede kısa
ca arz ediyorum. Her memlekette olduğu gibi 
Türkiye'de de köylerden şehirlere bir akın 
vardır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. 
Binaenaleyh, Türkiye'nin genel yerleşi
mi bir plâna bir düzene dayanmalıdır. Bu teş
hisi biz de koymuşuz. Türkiye'nin genel yerle
şimini plânlamışız ve düzenin çerçevesini çiz
mişiz. Nedir bu düzen? Türkiye'yi 8 anabölge-
ye ayırmışız. Bölge plânlama çalışmaları ile ve 
ona bağlı 15 alt bölge tesbit etmişiz. 24 bölge
sel gelişme merkezi tesbit etmişiz ve demişiz 
ki, Türkiye'deki kamu ve özel sektör yatırım
ları bu bölgesel gelişme merkezlerine yönıele-
cdktir. Politikamız budur. Bu suretle sanayi
leşme şehirleşmeyi itecek, şehir gelişecek ve 
bölgesel gelişme merkezi kendi bünyesinde 
inkişaf kaydettiği gibi çevresine de ekonomik 
ve sosyal faydalar götürecek bir duruma gele
cek, kendisine göre bir istihdam hacmi yara
tacak. işte o zaman Tunceli'nin bir köyünden 
kalkıp gelen oradan ayrılmak istiyen vatanda
şımız Ankara'ya, Adana'ya gelmiyecek 
bir bölgesel gelişme merkezi olan Elâ
zığ'da şehirden beklediği ihtiyaçları 
bulabilecek ve orada yerleşecek bu su
retle Türkiye'deki nüfus akımı Türkiye'nin 
4 büyük şehrine değil 24 bölgesel gelişme mer
kezine ve onları takibedecek cazibe noktaları
na ve nihayet şehirsel kademelendirme de ken
disine göre önem taşıyan yerlere gidecek. Bu 
suretle Türkiye'de nüfus dengeli surette dağı
lacak, yatırımlar da dengeli surette gidecek ve 
Türkiye'de bölgeler arası dengesizlik kalkacak
tır. Çizmişiz bu plânı. Şu halde mesele yurt öl
çeğinde böyle bir düzene bağlanmış ve Türki
ye 'de şehirsel kademelendirme yani bölgesel 
gelişme merkezlerinin altında ikinci derecede 
önemli, üçüncü derecede olan yerleri tesbit 
edeceksiniz. Bir de Türkiye'de metropoliten 
karakterde olan büyük şehirleri dengeli suret
te Türkiye'ye yayacaksınız. Yahut bir başka 
tâbirle Türkiye metropolitenlerinin dengeli bir 
ağını kuracaksınız. Bunu da plânlamışız. Tür-
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kiye'nin 4 tane metropoliten büyük şehri var. i 
Onun yanına Kuzeyde Samsun'u Güney - Do-
ğu'da Elâzığ'ı tesbit etmişiz. Bunlarda birer 
metropol olacak demişiz. Ve çalışmaların içine 
girmişiz. Bu suretle 4 şehrin, büyük şehrin dı
şında Kuzeyde ve Güney - Doğu'da metropoli- | 
tenlerin kurulması imkânlarım hazırlıyan bir 
politikayı icra mevkiine sokmuşuz. 

Düzenli şehirleşme için genel yerleşim plân
lamasından çerçevesinden sonra ne yapacaksı
nız, çevre düzenini plânhyacaksınız, bir 
şehrin. Büyük şehirlerin nâzım plânla
rım yapacaksınız. Onlara dayanarak imar plân
ları yapacaksınız. Buna itina etmiş miyiz? Et
mişiz. Türkiye'nin 3 büyük şehri istanbul, An- | 
kara, İzmir nâzım plânları üzerinde eğilmişiz. 
Ve istanbul nâzım plânı 1/25 000 ölçeğinde 
halen bitirilmiş bulunmaktadır. Ankara ve iz
mir nâzım plânları üzerinde kesif bir çalışma- I 
anız vardır, 1969 yılı içinde bitecektir. Yeni 
metropoliten olan Samsun ve Elâzığ üzerinde 
de bakanlığımız bünyesi içerisinde çalışmalara 
girilmiş bulunmaktadır. Ondan sonra ne yapa
caksınız? En sıon plânlama kademesi olan şehir 
plânlamalarım yapacaksınız, imar plânları, ku
ruluşu sebebi, Türkiye belediyelerinde harita-
ısızlık ve imarsızlığa son veriyorum, hepsinin 
imar plânı olacak demişiz. Büyük şehir değil, • 
küçük şehirlere kasabalara kadar varmışız. Bir 
mizam getirmek için büyük hedefi almışız. Şim
di Sayın Tunçkanat diyecektir, ki, bu kâfi mi
ldir? Değildir. Düzenli şehirleşmeyi sağlamak 
veya düzensiz şehirleşmeyi önlemek için tedbir
ler almak lâzımdır. Plânlamanın dışında. Bir 
araştırma ve plânlama safhası vardır ki, tedbir 
budur, bunu almışız, ikinci tedbir uygulamadır, 
kontroldür. Biliyoruz ki, Türkiye belediyeleri 
büyüklü ve küçüklü teknik ve malî güçten mah
rum bulunmaktadırlar. Bu bir vakıadır. Şu hal
de bu belediyeler imar plânlarını nasıl uygu
layacaklardır? Uygulıyamadıkları takdirde dü- j 
zensiz şehirleşme elbette ki, istidadım göstere
cektir, kendini gösterecektir. Bunun için acaba 
Hükümet olarak ne yapmışız? Hükümet olarak 
şunu yapmışız muhterem arkadaşlarım, I 

İmar plânının uygulanmasında istimlâk be
dellerini karşılama politikası getirmişiz. Ge
çen sene 7,5 milyon lira idi. Bu sene 20 mil- | 
yonla bu işe giriyoruz, imar plânlarında istim- I 
lâk bedeli uygulaması. Diğer taraftan iller | 

i Bankamızı mahallî idarelere programlı işlerin 
dışında kredi açması görevini Hükümet pro
gramında vermişiz. Ve iktidara geldiğimiz 
günden itibaren de bunu yürütmüşüz. Her sene 
25 milyon lira belediyeleri teçhiz etmek için 

I kredi veriyoruz. Programa giren işlerinin 
dışındakiler için. 

Biraz evvel arz ettiğim Türkiye'de dengeli 
bir metropoliten ağı kurulması ve büyük şe
hirlerin alt yapılarının ve temel sorunlarının 
çözümü için devlet katkısı olarak yardımda 
bulunmanın zaruretini kabul etmişiz ve bir 
imar fonu kurmuşuz. Devlet Plânlama Teşkilâ
tı emrindeki fondan muayyen bir kısım bu se-

I nî imar fonu adı altında bakanlığım emrine 
verilecektir. Ve bu malî güçle büyük şehirle
rimizin temel meselelerini çözeceğiz. Alt yapı-
larını yapacağız ve her sene biraz daha metro
politenlerden diğer şehirlerimize doğru inece
ğiz. Şimdi sorarım Sayın Tunçkanat'a düzensiz 
şehirleşmeyi önlemek için bundan başka bir 
tedbir almak mümkün müdür? Varsa söyleyi
niz. 

Hiçbir tedbir yoktur muhterem arkadaşla
rım, dünyanın bütün medeni milletleri ancak 
bu tedbirleri kullanmıştır ve kullanmaktadır. 
Türkiye'de medeni bir memlekettir. Bu tedbir
leri almış ve bu tedbirleri kullanmaya devam 
edecektir. Şimdi, gerçek bu olunca, A. P. ikti
darı nasıl düzensiz bir şehirleşmeyi teşvik et
miş oluyor? Tahrik etmiş oluyor. Bilâkis, dü
zensiz bir şehirleşmeyi önlemenin en kesin, en 
ilmî tedbirini almış bulunuyor. 

Şu halde, bu hüküm ve bu teşhis objektif 
değildir. Ben geçen yıl konuşurken değerli ar
kadaşım daima objektif konuşurdu. Ama bu 
sene biraz onun dışına çıktı dedim. Kendileri 
bana cevap verdiler, dediler M, biz bu kürsüle-

I re hükümetleri methiye için çıkmıyoruz. Ben 
i methiye beklemedim, çünkü ne sizin methiye 

yapmak zorunluğunuz var ne benim methiyeye 
ihtiyacım var. Ama ben Varto gibi büyük bir 
deprem olayım burada değerlendirirken Sayın 
Tunçkanat'ı gayet objektiflikle konuşan bir 
arkadaşım olarak tanımıştım ve onu telmihen 
arz etmiştim. Ama şimdi ne bizim politikamızı 
ne aldığımız tedbirler hakkında bir bilgi sahi-

I bi olmaksızın bize ağır ithamlarda bulunmak-
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ta ve taibiatiyle objektiviıtenin, realitenin dışı
na çıkmış bir insan mevkiine girmektedir. 

Gecekondu meselesine temas ettiler ve bu 
düzensiz şehirleşmeyi iterek, gecekondu yapı
mını bizim teşvik ve tahrik ettiğimizi - o mâ
na çıkıyor - ve bu suretle her sene Türkiye'de 
50 bin gecekondunun teşekkül etmekte oldu
ğunu tesıbit ve teşhis buyurdular. Şimdi yine 
muhterem arkadaşıma soruyorum. Türkiye'de 
her sene 50 bin gecekondunun yapılmakta ol
duğunu ne ile ne zaman nerede tesbit ettiniz? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu tiye) — 
Beş yıllık plânda var Sayın Bakan. 

İMAR VB İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Muhterem be
yefendi, plânlar tahminleri getirir. Geleceğin 
tahminidir o. Siz diyorsunuz M, ben öyle tah
min ediyorum. Binaenaleyh, bunu dikkate ala
rak polMkanı kuracaksın, tedbirini alacaksın 
diyor bana o ışığı veriyor. Siz burada tahmin
leri değil, realiteleri dile getireceksiniz. 50 bin 
gecekondu 1988 yılında yapılmıştır, açacaksı
nız şu mercie, şu mercie gittim bu bilgileri ver
diler. Türkiye'de 50 bin gecekondu yapılmış
tır. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Seçimlerde 
sadece Ankara'da yapıldı beyfendi. 

Adalet Partisi mahallesi kurdunuz, haberiniz 
yok mu yoksa?... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞE OĞLU (Devamla) — Nerede kurmu
şuz AP mahallesi. Varsa bir bildiğin gel bura
da konuş arkadaşım, polemik yapma. Ben sen
den daha iyi. biliyorum gecekonduları. 

BAŞKAN — Sayın Bakan hiddetlenmeyin, 
sayın Özmen lütfen, rica ediyorum, müdahale 
etmeyin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan 
en ağır ithamı yaparken ona da ihtarda bulun
mamız lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Özmen rica ediyorum. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sen nereden biliyorsun AP mahallesi kuruldu
ğunu, oranın muhtarı mısın? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi cevabını 
vereceğim, rey avcılığı yapmak için gecekondu
lara gittiğimizi söyledi diğer bir arkadaşım, 

i ne gibi tezatların içinde olduğunuzu söyliyece-
ğim.ve gecekondulara... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
I Hizmet yapılmasından neden almıyor sunuz? 
j Hizmet tenkid ediliyor. (Anlamaz sesleri) 

BAŞKAN — Saym Âdemoğlu siz niçin mü
dahale ediyorsunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Siz sakin, olun 

I arkadaşlar. Ne söylenirse cevabını veririz, hiç 
üzülmeyiniz. Alnımız ak yüzümüz pak. Elimiz
de büyük hizmetler demeti getirmişiz bu kürsü-

I ye herkese cevabını veririz. 
Şimdi gecekondulara geliyorum. Muhterem 

arkadaşlarım, bu konuya biraz temas eden ar
kadaşlarıma da cevap vermiş olacağım. Zannedi
yorum ki sayın Başkan beş - on dakikayı bize 
lütfedecekler. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlar diyorlar ki efendim gecekondu 
Kanunu, gecekondu sorununu çözmedi. Geçen 
yıla kadar bunu da söylüyorlardı. Şimdi gece-

I kondu Kanunu tatbik edilmiyor... Bunların ce
vabını vereceğim, yalnız Tunçkanat'ın işaret et-

I tiği bir nokta var, gecekondular yapılacak, yine 
biz gideceğiz kabul edeceğiz, hizmet götüreceğiz. 
Böylece bir kördöğüşü veyahut bir yarış de
vam edip gidecektir. Muhterem arkadaşlarım, 
çıkardığımız gecekondu Kanunu ile meşruiyet 
iktisabeden gecekondu semtlerine hizmet götür
meğe hükümetim mecburdur. Hem kanunla 
mecburdur, hem seçim beyannamesiyle mecbur
dur, hem Hükümet programiyle mecburdur. Ve 

I bizim siyasi anlayışımız, sosyal anlayışımız 
I böyledir. Seçim beyannamesine onun için koy-
I muşuz bunu, Hükümet programına onun için 
I koymuşuz. Biraz evvel de söyledim sıkıntı için-
I de, ızdırap içinde olan Türk Topluluklarının 
I derhal emrine girmeye politikamızın bir değiş-
I mez prensibi kabul etmişiz. Afetlerde yaptığı-
I rnız gibi. Afetlerde, afet vukuunda Devletin 

yardım edici, iskân edici gücü seferber edile-
I çektir prensibini biz getirmişiz. Şimdi biz getir-
I dik deyince bâzı arkadaşlarım kendisini övü-
I yor diyor. Hayır muhterem arkadaşlar. Ben 
I bir elçi ve vasıtayım. Benim Bakanlığımın mey-
I dana getirdiği hizmetler Adalet Partisinin şevki 
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idaresi ve Türk Mühendisi ve Türk Mimarları
mı eseri, ben bir vasıtayım. (AP sıralarından 
bravo sesleri alkışlar) Ve kendimi övecek ka
dar da tevazudan uzaklaşmış bir insan değilim. 
Benim hayatta en büyük önem vererek kıymet
lendirdiğim değer tevazuumdur. 

Şimdi acaba bu hizmetler götürülürken bu 
vatandaşlar bir pay alınıyor mu buyurdular ar
kadaşım. O bölgelerde yaşıyan insanlar sosyal 
ve medeni imkânlarına kavuşup hayat şartları 
düzelinceye kadar kendilerinden böyle bir kat-
gı almıyacağız, kendilerinin bir borcu olarak 
kabul edeceğiz, kendilerinin gelirleri aile du
rumlarını bahtiyar edecek seviyeye geldiğinde 
yönetmeliğin gereğini yapacağız. 

Şimdi çok şayanı dikkat bir şey söylediler. 
Başkasının mülküne, hazinenin arazisine vatan
daşlar hücum ediyormuş, işgal ediyormuş bizde 
mülk sahibine diyormuşuz ki «E, ne yapalım 
bu işgalciler burayı işgal etti, biz bir şey ya
pamayız.» Bu hükümet için bir acziyettir diyor 
arkadaşım. Nerede olmuş bu hâdise muhterem 
beyefendi? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Duymadınız mı hiç haberiniz yokmu? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Buyurun mi
sal verin. Papaz deresini mi söylüyorsunuz? (AP 
sıralanndan bulamazlar sesleri) 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Evet hangisini isterseniz... 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat lütfen. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Papaz deresin
de Hükümetin acziyeti mi var beyefendi? O 
tahrik edilen siyasi bezirganların tahrik ettiği 
mütecasirlerin tahrikleriyle yapılan Papazdere-
sinde Hükümetin grayderleri gelip onların evle
rini yıkmadı mı? Nerede, kime demişiz M aci
ziz gidin anlaşın diye?... Söyleyiniz bir misal, 
söyleyiniz işte buyurunuz... (Bulamazlar, sesle
ri) 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söylemek im
kanı olsa. 

BAŞKAN — Sayın özmen rica edeyim. De
vam edin sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Beyefendi. 

BAŞKAN — Siz müdahale etmeyin... Devam 
edin sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi diyor ki 
bir arkadaşım yine çizdiği siyah tablonun bir 
unsuru olarak yapı malzemesi fiyatları yüksele
cek maliyet yükselecek ve bunlar hiçbir suretle 
karşılanamayacak. Acaba muhterem arkadaşla
rım, yapı malzemesi biraz evvel bir arkadaşıma 
cevap verirken, yapı malzemesinin ucuzlatılma
sı, fiyatlarının takibedilmesi, yapı malzemesi sa
nayiinin teşviki için Hükümet olarak aldığımız 
hiçbir tedbir yok mu? Var. Türkiye'nin 67 vilâ
yetinde yapı malzemesi kaynaklarının etüdünü 
yapmışız. Nerelerde ne tür yapı malzemesi kay
naklarının etüdünü yapmışız. Nerelerde ne tür 
yapı malzemesi endüstrisi kurulabilir, tesbit et
mişiz. Bütün o bölgeye duyurmuşuz. Mahallî ida
re teşekküllerine bu işlerle meşgul olan özel te
şebbüs sahiplerine. Gel demişiz, burada tesis
ler yapacaksan fizibilite raporlarını biz yapa
lım demişiz ve size kredi alalım demişiz. Ve Em
lâk Kredi Bankamıza da vazife vermişiz. Ya
pı malzemesinin en pahalı olduğu iki büyük şe
hirde böyle bir endüstriye gideceksin demişiz. 
istanbul'da bunu ayarlamış, biz özel teşebbüs
le, ortağı olduğu bir şirketle ve Ankara'da da 
böyle bir şey kurmanın gayreti içine girmiş. 
Bunlar neye matuf? Yapı malzemesinin maliye
tini ucuzlatmak, yapı malzemesi istihsalini ço
ğaltmak ve dolayısiyle fiyatlarda bir istikrar 
sağlamak. Ve binnetice inşaat maliyetinde mü
him bir unsur olan yapı malzemesini ucuzlat
makla inşaat maliyetini ucuzlatmayı sağlamak
tı?. Şimdi bu yapılanlar hiç dikkate alınmaz
sa ve söylenenin de söylenenlerin de delilleri, 
sübut vasıtaları ortaya konmazsa elbetteki 
tv. sözler geçen sene de söylediğim gibi mücer
ret ve nazari kalmaya mahkûmdur ve inandı
rıcı bir yönü olamaz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Geçen senenin çimento fiyatını ne yapalım Sa
yın Bakan. Geçen sene ile farkını biliyor musu
nuz? 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat size rica ede
ceğim ; rica edeceğim müdahale etmeyin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Tunç
kanat çimento politikasını Adalet Partisi ikti-
darmm endüstrisini ne şekilde hamleler halin
de yürüttüğü hakkında bilgiye sahip misiniz? 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Fiyatlar gibi efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, Sayın Bakan 
karşılıklı konuşmayın efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOkLU (Devamla) — Kaç tane çi
mento fabrikası yapılıyor, kaç tane çimento 
fabrikasının tevsii yapılıyor. Bunları da söyle
yin gerçekçi iseniz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ne kara
borsalar oluyor torbası 18 liraya gidiyor. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı... Sayın Sarlı-
calı rica edeyim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bir ciddiyeti 
yok bu sözlerinizin. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Torbası 18 
liraya ne zaman satıldı? 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, Sayın Altan... 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — kaç kişi 

kandırdınız fabrikaları durdunuz 27 Mayısta.. 
BAŞKAN — Sayın Altan... 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Onlar ko

nuşuyorlar... 
BAŞKAN — Onlar konuşuyor illâki sizin de 

konuşmanız şart mı? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, muhalif arkadaşlarımız bu 
kürsüye Hükümetimizi tenkid edecek ciddî bir 
şey getirememişlerdir. Hepsi yuvarlaktır... 

(A, a sesleri) Hepsi yuvarlaktır. O kadar yu
varlaktır ki, o kadar yuvarlaktır ki... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir Bakan 
böyle konuşamaz Sayın Başkan. 

MEHMET HAZER (Kars) — Herkesi böyle 
itham edemez... 

BAŞKAN — Sayın Hazer müdahale etme
yin... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — İşte yerinde 
oturan bir arkadaşım... (Gürültüler.) 

FERİD MELEN (Van) — Meclise saygı
sızlıktır. bu Sayın Başkan. 

Meclise ve hizmet yapanlara hakaret edi
yor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Evet duyama
mıştır, evet hiçbir şey getirememiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Kürsüden 
herkesi itham edemez... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu millete 
hizmet edenlere saygısızlık yapıyor Sayın Ba
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hazer... Söz 
vermiyorum Sayın Hazer. Bir dakika. 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Her 
şeyi söylüyorsunuz Bakan tabiî cevap verecek. 
Biz sizi sükûnetle dinledik. Siz de sükûnetle 
dinleyin. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, müdahale et
meyin efendim... Bir dakika... (Karşılıklı mü
dahaleler, gürültüler.) Sayın Işıklar... Sayın 
Işıklar sakin olun... (Gürültüler.) 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sena
tör sual sorar, Bakan sual soramaz, cevap ve
rir. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı sakin olun... 
(Gürültüler.) 

MEHMET HAZER (Kars) — Hepimizi 
itham edemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hazer müdahale etme
yin... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bakan azar-
lıyamaz ama... 

(Karşılıklı müdahaleler), (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Hazer müdahale etme

yiniz... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım... Muhterem arkadaşlarım... 
(Karşılıklı müdahaleler.) Bir dakika bey
efendi. 

MEHMET HAZER (Kars) — Boş mu ge
liyoruz yahu ayıp... 

BAŞKAN — Sayın Hazer rica edeceğim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Beyefendi.. 
Eğer arkadaşlarımız... 

BAŞKAN — Sayın Bakan sizden de rica 
edeceğim... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Müsaade bu
yurun, izah edeyim... Telâşa lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika dedi
ğim zaman lütfen hay hay deyin, Muhterem 
arkadaşlarım, konuşmaların seviyesini muay
yen bir noktada tutmaya mecburuz. Ne Sayın 
Bakan arkadaşlarımızı tahrik edecek bir şe-
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kilde, ne de sayın arkadaşlarım Bakan konuş
tuğu sırada konuşmasını kesecek sos atacaic, 
her hangi bir şeyde bulunmaz iseler konuşma
lar rahatlıkla devam eder. Konuşma demek 
karşılıklı fikirlere tahammül demektir. Bu ta
hammülü siz göstereceksiniz, Sayın Bakan 
gösterecek. Buyurun Sayın Bakan. (Bravo 
Başkan sesleri.) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar 
ben deliller ve emarelerin getirilemediğini söy
ledim. Siz konuşmalarınız da aldığımız bilgile
rin menşeini söylemiyerek istediğiniz gibi ko
nuşup itham ederken bendeniz veya mensu-
bolduğum grupu bir reaksiyon mu gösteri
yor. Ben muhalefet ciddî bir şey getireme
miştir deyince bundan niçin alınıyorsunuz? 
deminden beri bize hiçbir şey yapmadığımızı 
ciddî hiçbir çalışma getirmediğimizi, memleketi 
karanlığa uçuruma götürdüğümüzü söyliyen 
sizsiniz. Siz bunları söyliyeceksiniz. Ama he
sap veren Bakan, siz de ciddî bir şey getire-
mediniz diyecek, buna reaksiyon göstereceksi
niz. Haklı değil davranışınız muhterem arka
daşlar. Ben 4 saattir bekliyorum ve dinliyo
rum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Baş
kanım, yeni bir münakaşa mevzuu açıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı rica ederim. 
Yerinizden müdahale etmeyin. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Zatı-
âlinizin dikkatini çekiyorum. 

BAŞKAN — Dikkat ediyorum Sayın Sar
lıcalı lütfen müdahale etmeyin. (A. P. sırala
rından bravo Başkan sesleri.) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım âfetler konusuna Sayın 
Tunokanat temas etti. Ve âfet hizmetlerinin or
ganize olarak pek gitmediğini âfet bölgelerine 
vekillerin kalabalık kişilerle gittiğini, ifade 
buyurduktan sonra idare âmirlerinin orada 
şevki idarede bir rolü kalmadığını ve bunun 
aksaklık olduğunu işaret buyurdular. Şimdi 
bu idare âmiri vilâyette valiler, ilçelerde kay
makamlardır. Muhterem arkadaşlarım il ida
resi Kanununa göre vali ve kaymakam o ma
halde benim kanuni temsilcimdir. İmar Ba
kanlığının temsilcisidir. Benim teknisyen arka
daşlarım teknik temsilcidir. Ve bizim hazırla

dığımız bir plânın Hükümetin ve Devletin tem
silcisi olan valiler uygulamaya mecburdur. 
Ama bu plânlamada bu programa bağlanışta 
vali arkadaşların noktai nazarları varsa alın
makta ve bunlar da değerlendirilmektedir. Ve 
Türkiye'nin hiçbir yerinde bu gibi ihtilâtîara 
düşme hâdiseleri olmuş hizmetin sürati azalmış 
tüye bir vakıa mevcut değildir. Bilmiyorum 
muhterem arkadaşım Varto'yu tekrar bahsede
rek bunun eski adı «güm gümüdür» demiş
tir. Eğer yapılan âfet bölgelerinde yapıla
rın bilhassa deprem bölgelerinde deprem yö
netmeliklerine uygun yapılması fikrini ileriye 
sürmekteyse de ve buna hassasiyet gösteril
mesini istiyorsa bu noktada kendisiyle berabe
riz. Biz de bir âfet bölgesi çalışması olarak 
şimdi arz edeceğim bu kontrola itina etmek 
teyiz. Ve kurduğumuz il imar müdürlüklerine 
bu noktada görev ağırlığı vermelerini istemek
teyiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu âfet hiz
metlerinin evvelini ve öncesini kısaca Yüce Se
natoya izah etmek isterim. Âfet vukubulduğu 
an yapılacak işler vardır. Alınacak tedbir
ler vardır. Biz buna âcil safha diyoruz. Alı
nacak tedbirleri de 4 grup da topluyoruz. 
Emniyet tedbirleri sağlık tedbirleri, iaşe ted
birleri ve muvakkat iskân tedbirleridir. Bun
ları yürütüyoruz ve Âfetler Kanunumuzun 
hükümlerine göre âfetin vukuu bulduğu an
dan itibaren mahallî idare âmiri valinin ge
niş salâhiyetleri vardır. Asker ve subaylar, 
hâkimler hariç, bölgesindeki bütün personeli 
istihdam etmek, bölgesinde bulunduğu bütün 
vaziyet ve vasıtalara nakil vasıtalarına müda
hale edebilmek lüzum gördüğü evleri işgal ede
bilmek ve lüzum gördüğü yerlerde lüzum gör
düğü eşyaları alabilmek yetkilerini haizdirler. 

Arkadaşlar bu âcil safhada ordumuzun 
hizmete girmesi gayet tabiîdir. Dünyanın her 
yerinde böyledir. En güçlü en medeni memle
ketlerde dahi çünkü ordular en organize kuv
vetlerdir. Ve böyle âfetler anında Türk va
tandaşının canını kurtarmak malını zarardan 
ve hasardan kurtarmayı kendilerine bir görev 
olarak kabul etmişlerdir. Kahraman Türk Or
dusu da her afet anında aynı zihniyet ve ta
vırla bu hizmetin içine girmiştir. Onun ya
nında vilâyetlerin organizasyonu Âfetler Ka
nunuyla yeni getirdiğimiz hükümlere göre tan-
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zîm ettiğimiz yönetmelik hükümlerine göre der
hal lüzumlu komiteler kurulmakta ve Kızılay 
teşkilâtıyla da irtibat temin edilerek iaşe ve 
ibate tedbirleri alınmakta, sağlık tedbirleri için 
Sağlık Bakanlığı bütün personelini harekete 
geçirmekte ve Dahiliye Vekâyleti de lüzumlu 
emniyet kordonlarını almaktadır. Her afet 
bölgesinde bu dörtlü tedbirler manzumemiz en 
iyi seviyede uygulanmıştır. Bundan sonra dai
mî iskân sorunu gelmektedir. Daimî iskân so
runu çözüldükten sonra gerçekleşmesini süratli 
ekonomik ölçülerde yapmayı da prensip ka
bul etmişiz. Bu itibarla bir hafif ahşap ve be
ton prefabrikasyon tesisleri kurmuşuz. Geçen 
yıl başka atelyelerde çalışarak iki bine yakın 
prefabrike konut imal ettik, ama 1969 yılında 
kendi tesisimiz işletmeye açılacak, istihsale 
başlıyacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada bir 
noktayı memnun olursunuz diye arz etmeme 
müsaadenizi rica ediyorum. Bizim, afet bölge
lerinde çalışmalarımız biraz sonra arz edece
ğim gecekondu yapımını önlemede en büyük 
faktör olan önleme bölgelerindeki çalışmaları
mız çeşitli "dost milletlerin uzmanları tarafın
dan tetkik edilmektedir. Birleşmiş Milletlerin 
uzmanları da bu çalışmaları incelemişler ve so
nunda bize 100 milyon liralık bir gıda maddesi 
yardımı yapacaklarını ve bunun 15 milyonunu 
nakid olarak vereceklerini ve bununla kurmak
ta bulunduğumuz prefabrikasyon tesislerini 
genişletmemizi istemişler ve bu hibe son yüksek 
okseyin de kararma bağlanmış ve önümüzdeki 
aylarda uygulanmaya başlanacaktır. Bu iti
barla afet bölgelerine imar ve iskân Bakanlı
ğı olarak beraberimizde iaşe maddeleri götürüp 
afet bölgelerine dağıtmak da bir hizmetimiz 
haline gelecektir. Bunu daha evvel valiler em
rine verdiğimiz nakdî imkânlarla, tahsisatlarla 
yapıyorduk. Şimdi bu şekilde yapacağız, önle
me bölgelerinde de kendi evini yapana yardım 
metodu ile ev sahibi olmak istiyen yoksul ve 
dar gelirli vatandaşlarımıza bu yiyecek madde
lerini vereceğiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Tunç-
kanat, İller Bankasının programlarını ve ger
çekleştirdiği yüzde oranlara temas etti. Bun
lara cevap arz ettim. 

Boğaz köprüsü üzerinde durdular : Dediler 
ki; «istanbul nâzım plânı bitmediğine göre, 

Boğaz köprüsüne nasıl karar verip, bunun ic
rasına başladılar?» 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, istanbul nâzım plânı 1/25 bin öl
çeğinde bitmiş, gerek 100 bin ölçeğindeki ha
ritada, gerek bunda Boğaz köprüsünün lüzumu 
uzmanlar tarafından tesbit edilmiştir. Hattâ, 
o kadar M, Doğu - Marmara bölge plânlaması 
çalışmaları 1962 yılında başlanmış, 1963 yı
lında yerli, yabancı bölge plânlama uzmanları 
Boğaz köprüsünün lüzumuna işaret etmiştir. 
Daha biz iktidarda değilken, bu dokümanlar 
Devletin arşivinde olarak elimizdedir, istiyen-
lere verebiliriz. 

Şimdi, bizim nâzım plânımızda bu Boğaz 
köprüsünün lüzumunu tesbit etmişiz. Neden 
muhterem arkadaşlar? Kısaca bilgi vereyim : 

istanbul şehrinin kuruluşunu biliyorsunuz. 
Üç tepenin üzerine kurulmuş. Eminönü, Galata, 
Üsküdar. Ama, içine dönük bir şehir biçiminde, 
içine dönük, kapalı bir şehir biçimindedir is
tanbul'un kuruluşu. Nüfuslar artmış, yine bu 
tepelere yayılmışlar, ama birbirleriyle irtibat
larını kaybetmemişler. Ne Haliç, ne Boğaz; bu 
tepeler irtibatını ortadan kaldıran bir engel 
olmamış. Şimdi İstanbul'un nüfusu artmış ve 
İstanbul'un içi bilhassa trafik bakımından, 
çalışma bakımından sıkıntılı bir hale gelmiştir. 
Bu bir vakıadır. Şu halde ne yapmak lâzımdır? 
Şehirciler, plâncılar düşünmüşler, istanbul 
şehrinin kuruluş biçimini, şehir biçimini değiş
tirmek lâzım, demişler, ilmî tabiriyle radyokon-
santrik tip olan bugünkü tipi bırakmak, l i 
near tipe gitmek, yaygın, ufki ve uzun şehir 
tipine gitmek lâzımdır, denmiş. Ve tarihî is
tanbul şehrinin çekirdeğindeki sıkıntıyı götü
rebilmek için ne yapmak lâzımdır, meselesi 
düşünülürken, iskân sahası da veyahut yaşıya-
cak nüfusun miktarı da dikkate alınmış, ba
kılmış ki, Avrupa yakasında istanbul nüfusu
nun % 80 i yaşıyor, Anadolu yakasında % 20 si 
yaşıyor. Bunda da bir dengeleme yapmak lâ
zımdır, % 40 Anadolu'da, % 60 da Avrupa 
Kıtasında yaşaması daha uygun mütalâa edil
miş ve böyle bir linear içinde büyük şehirler
de ahenktar işlemesi lâzımgelen, iskân, çalış
ma, ulaşım ve rekreasyon münasebetleri ancak 
bu suretle koordine edilebiliyor, denmiş. Bu
nun için de bu büyük şehri, büyük istanbul'u 
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biz politik düşüncelerle hiçbir yatırım yapmı
yoruz. Yaptık diyenler varsa, belgesini, de
lillerini getirsinler hesabını verelim. Ama, şu 
noktayı bilhassa tavzih etmek isterim M, muh
terem arkadaşım bizim Malkara'ya, Hayrabo
lu'ya verdiğimiz gecekondu ıslah bölgesi için, 
belediyesinin talebi ile verdiğimiz 50 -100 bin 
liralık bir yardımla sanki Malkarahlann ve 
Hayrabolulu vatandaşların bize bu yardımı 
Adalet Partisi yaptı, gidelim Adalet Partisine 
reyimizi verelim demişler gibi, tavsif etmek 
istediler. 

Muhterem arkadaşlarım hizmetlerle, hizmet 
dolapları ile, beş on bin lira vermekle, Türk va
tandaşının siyasi kanaatinin değişeceğine inan
mak hüsrandır. Türk vatandaşı haysiyetidir, 
inançlıdır, memleketine gelmiş 40 - 50 bin lira
lık bir hizmetle siyasi kanaatini değiştirmez. 
Eğer değerli arkadaşım değiştireceğine kaani 
ise, yanlış düşünüyorlar, bu düşünceleri kendi
lerini belki bu seçimde yanlış tahminlere götü
rebilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, arkadaşım bir 
kira kanununun çıkarılmasından bahis buyurdu
lar. Ben iki sene evvelki konuşmamda, bunu 
ağırlığı daha ziyade hukukidir, Bakanlığımla, 
Adalet Bakanlığının bir etüt ve araştırma yap
masına ve buna göre de Hükümetin verebile
ceği bir kararla böyle bir şeyin olabileceğini 
söylemiştim. Bugün için sarahatle ifade ediyo
rum, biz Hükümet olarak bir kira kanunu getir
me niyetinde değiliz. Biz konut istihsalini artır
mak yoksul ve dar gelirli vatandaşı mesken po
litikamızın konut edinme .sistemlerini yürütmek 
suretiyle kiraların dengeli bir hale gelebileceği 
inancındayız ve politikamızı böyle uygulıyaca-
ğız. 

Şehirlerden köylere anormal akınların ön
lenmesi üzerinde arkadaşım durdu. Bunun da 
cevabını biraz evvel verdim. 

Kuzeyden kesen bir köprünün zarureti ortaya 
çıkmıştır. 

Demek ki, Boğaz köprüsünün zaruretini or
taya koyan İstanbul şehrinin gelecekteki men
faatleri ve istanbul şehrinin inkişafı, istanbul 
şehrindeki hayatiyetin rahat şartlar içinde de
vam edebilmesi, nihayet istanbul'un ekonomik 
ve sanayi potansiyelinin artışı ve en sonra da 
Türkiye ekonomisi için Avrupa ve Anadolu'yu 
bağlıyarak bir ekonomik araç olmak haysiyeti
ni taşımasıdır. 

İşte bu sebepler dolayısiyle, Boğaz köprüsü
nün yapılmasına Adalet Partisi iktidarı karar 
vermiştir ve yapılacaktır. 

Zannediyorum ki, bu maruzatımla Sayın 
Tunçkanat arkadaşıma cevaplarımı vermiş bu
lunmaktayım. 

Sayın Mumcuoğlu her seneki üslûbu ile ve 
her sene durmuş olduğu konular üzerinde bir 
kere daha durdular. Ve şiirli parçalarla bize 
telmihlerde bulundular ve bâzı konuları dile 
getirdiler. Şimdi yegân yegân cevap arz ede
ceğim. 

Arkadaşımız, birinci madde olarak bölge 
plânlama çalışmalarına hız verilmesini istemek
tedir. Geçen sene de bunu söylemiştir ve biz 
kendisine cevap arz etmiştik ve Bölge Plânla
ma Teşkilâtımızın güçlü hale geldiğini ve 1968 
yılında bütün ülkeye şâmil bir çalışmanın içi
ne girileceğini ve 1969 yılı sonunda da Türki
ye'de bölge plânlamasının bütün bölgelere şâ
mil olarak biteceğini ifade etmiştim. Bu ara
da da aynı sözlerimi tekrarlıyorum. Zannedi
yorum ki, değerli bölge plâncısı arkadaşla
rım, büyük bir feragat ve gayretin içinde, 
insanların zor ulaşabileceği hedefe ulaşmakta
dırlar. O kadar ki, 1963 - 1965 senesi içinde 
yapılmış 15 çalışmaya mukabil, yalnız 1968 
yılında arkadaşlarım 32 çalışmayı bitirmişler
dir. Bu gayretlerimizin, bölge plânlama saha
sındaki gayretlerimizin gayet hızlı bir tempo 
içinde gittiğinin delilidir. 

Nâzım plânlar konusunda da gayret iste
mektedirler. Onu da cevaplandırdım. 

Şimdi arkadaşlarım, yatırımların Anayasa 
istikametinde yapılmasını, politik düşüncelere 
yer verilmemesini söylüyorlar. Ve konuşmala
rında geçen sene aramızda cereyan etmiş olan 
bir tartışmaya da işaret ettiler. Arkadaşlar, 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Öyle 
demedim, köylerden şehirlere dedim efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Köylerden diyorum, 
köylerden şehirlere akının önlenmesi. Köylerden 
şehirlere, büyük şehirlere, muayyen şehirlere 
akımın önlenıresi, biz evvelâ genel bir yerleşim 
plânlama tedbiri düşünüyoruz. O tedbirin ne 
olduğunu söylüyoruz. Ve bu nizam içinde de ya-
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tırım politikamızı icra etmekteyiz. Arkadaşımız 
yıllardan beri Mecliste duran ve bir türlü çık-
mıyan kanunlardan bahsettiler. 

Değerli arkadaşlarım, biz Hükümet progra
mından sarahatle dört kanun çıkaracağımızı va-
dıetmişiz. Bir de zımnen âfetlerin tadili, beş, 
Gecekondu Kanunu biri, çıkarmışız. Emlâk 
Kredi Bankasının sermayesinin artırılmasına 
dair Kanun, çıkarmışız. Âfetler Kanununu tadil 
etmişiz. Yine mevzuat içinde düşünüleibilecek 
İller Bankasının sermayesini 1 milyar 210 mil
yona çıkarmışız. Arsa Ofisi Kanunu ve Konut 
Kanununu da hazırlamış Meclise vermişiz. Meclis
lerimizin nasıl çalışmakta olduğunu da arkada
şım biliyor. Ben bir daha polemik yapmayayım. 
iktidarlar sahibolursa kanunu çıkarır diyorlar. 
işte Arsa Ofisi Kanunu, Millet Meclisinden çık
mıştır, huzurunuza gelecektir. Önümüzdeki ay
larda da Konut Kanunu tahmin ediyoruz ki 
yüksek huzurunuzda müzakere imkânı bulacak
tır. iktidarların parlâmentolarda uğradığı ma
nialara temas etmek istemiyorum ve lüzum da 
görmüyorum. Zaten taahhüdettiğimiz şeyleri 
de geciktirmiş bir mevkide de değiliz. Çünkü, 
parlâmentolarda kanunları sadece İktidarlar çı
karır, diğer patfömanterler hiç bir şey yapmaz 
gibi bir kaide dünyanın hiç bir yerinde mevcut 
değildir. Şimdi arkadaşım diyor ki, Gecekondu 
Kanunu lâyıkiyle uygulanmıyor. Lâyıkiyle uy
gulanmasını istiyor musunuz, sualini benim sor
mam lâzım. Yani, Gecekondu Kanununun uygu
lanmasını istiyor musunuz? Çünkü düne kadar 
- ki bu kanunun gecekondu sorununu çözmediği 
iddiasının sahibi idiler. - Bu kanun bizim dediği
miz gibi çıkarken söylemiştik, gecekondu soru
nunu asla çözmez, çözmediği de anlaşılmıştır. 
Şimdi tatbik edilmiyor diyor arkadaşlarım. Aca
ba nesi tatbik edilmiyor? Ne getirmiş bu Gece
kondu Kanunu Gecekondu problemini nasıl 
Çözmüş? Bunu müsaade ederseniz çok kısa bir 
zaman içinde Yüce Senatoya bir kere daha tak
dim edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, gecekondu proble
mi İM kademeli olarak görünmektedir. Bir, Tür
kiye'de mevcut gecekondular. Türkiye'de mev-
cudolan gecekonduların problemini çözeceksi
niz. Nedir bunların problemi. Bu gecekondu
larda ışık yok, su yok, okul yok, hastane yok, 
yol yok. Yani gecekondularda oturanlar insan 

haysiyet ve şerefine uygun şartların içinde otur
muyorlar. Şu halde, vatandaşlarını insan hay
siyet ve şartları içinde oturtmak istiyen hükü
metler, buralara bu medeni hizmetleri, bu ka
mu tesislerini götürmeye mecburdurlar. Biz de 
bunu seçim beyannamemizde söylemişiz, Hükü
met programında söylemişiz, ve Gecekondu Ka
nununu çıkarmışız. Alt yapı hizmetlerini büyük 
bacımlar içinde götürmüşüz. Türkiye'de 40 bin 
gecekondu elektriksiz, 30 küsur bin gecekondu 
da susuz vaziyettedir. 1969 yılında, Türkiye'de
ki gecekondu semtleri hepsi ışığa ve fennî su
lara kavuşmuş bulunacaktır. Ve temel yolları
nın hepsi halledilmiş olacaktır. Hedefimiz bu, 
buna göre çalışıyoruz. Bugün Ankara'daM ge
cekondu semtlerinin % 95 ışığa kavuşmuş bu
lunmaktadır. Ve izmir gecekonduları bu nis-
betlerde ışığa ve suya kavuşmuş bulunmakta
dır. Başka ne problemi var. Alt yapıyı götürü
yoruz. Bunu kanun emretmiş bu geliyor. Sonra, 
gecekondu bölgelerine sosyal imkânlar götüre
ceksiniz. Okul yapacaksınız. Okul yapıyoruz. 
Dispanserler açıyoruz, sonra ne yapılacak. Bu 
gecekondular gayrimeşru vaziyette bulunuyor
lar. Bunlara bir meşruiyet vereceksiniz, yoksul 
ve dar gelirli vatandaşa bir mülk sahibi olma
nın, bir yuva sahibi olmanın bahtiyarlığım ve
receksiniz. Halk Hükümetlerinin vazifesi bu. 
Bizim iktidarımızda bir halk Hükümeti niteli
ğinde. Binaenaleyh, imar plânı yapılmış, alt ya
pı hizmetleri gelmiş olan gecekonduyu hukuki-
leştireceksiniz, tapu vereceksiniz. Ve o imar 
plânına göre, o fakir vatandaşın evini ıslah et
mesi imkânını hazıriıyacaksınız. Bunların hep
sini kanun getirmiş. Bu binaların fizikî ıslahın
dan sonra, şehirlerde kara bir leke olarak tarif 
edilen gecekondu semtleri normal iskân mahal
leleri haline gelecek. İşte bütün bunları, beğe-
nilmiyen Gecekondu Kanunu sağlamış. Buyuru
nuz Keçiören'de Kuşeağız Mahallesine gidiniz, 
yolu yapılmış, asfalt, okulu gelmiş, hastanesi 
gelmiş, elektriği gelmiş, suyu gelmiş önümüzde
ki aylarda da tapusunu alacak ve binasını daha 
rahat şekilde yaşıyabilir hale getirip şehrin bir 
parçası haline gelecektir. İşte Çukurambar An
kara'da. 

Bunlar muhterem arkadaşlarım biz elimizi at
tığımız zaman gidip gördüğünüzde büyük bir 
facia karşısında bulunduğunuzu, harikulade fe
cî şartlar içinde bulunduğunu göreceksiniz. 
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Elektriği yoktu, suyu yoktu, yolu yoktu, ve bun
larla meşgul olan hiçbir resmî merci de yoktu. 
işte biz bu kanunla o mahalleleri şehirlerin ke
narlarına itilmiş, o kimsesiz mahallelere Devlet 
bunun sahibidir, Hükümet bunun sahibidir fik
rini getirmiş, uygulamışız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gecekondu 
problemini çözmemiş diyen arkadaşlarını şu 
problemin başka çözülecek tarafı var mı? 

HAYDAR TUNÇKAMAT (Tabiî üye) — 
Çok, çok. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Buyurun söyle
yin. Söylemediniz bu kürsüden. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Peki iskân sahasında mıdır, sanayi mahallesi mi 
olacaktır? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarını, biraz evvel işaret ettim. Şim
di muhterem arkadaşım söylüyor, çok diyor. 
Ama söyliyemediniz bu kürsüden. Muhterem 
Beyefendi şimdi var ise biliyorsanız, efendim 
mevcut gecekonduların problemi böyle çözül
mez peki nasıl çözülür? işte şöyle çözülür. Bunu 
söyliyeceksiniz. Ama bu söyledikleriniz bizim 
Anayasamıza, kanunumuza uyacak ve medeni 
memleketlerde tatbik edilen bir metot olacak. 
Eğer bu hukukileştirme doğru değildir. Mülki
yet hakkı vermeyin diyorsanız, hayır. Çünkü 
biraz evvel işaret edilen bir mevzuda bu fikri 
ortaya koymuştunuz. Biz vatandaşın, mülkiyet 
hakkını vatandaşın temel hakla kabul ediyoruz 
ve vatandaşın bir yuvaya sahibolmasmı sosyal 
güvenliğin temeli kabul ediyoruz. Burada si
yasi felsefe ayrılışımız olabilir. Her fikir muh
teremdir. Biz de zaten kendi siyasi felsefemiz
den doğan Hükümet programımızı tatbik ediyo
ruz. Bizden bunu istiyebilirsiniz, bunun dışın
da kendi şahsi düşüncelerinizi veya partilerini
zin politikasının uygulanmasını bizden istemeye 
hakkınız yok elbette. (A. P. sıralarından, bravo 
sesleri). 

Şimdi çözülmemiştir diyen arkadaşım yıllar
dan beri bu kürsülerde gayet samimiyetle söy
lüyorum, tariz olarak söylemiyorum, çıksınlar 
desinler ki, bunun şu yolu da var. Duralım 
üzerinde, fakat bunun başka yolu yok. Çözümü 
bu bunun. Peki gecekondu yapımı... Gecekon
du yapımı da, gecekondu meselesinin ayrı bir 

yönü veya onunla bitişik olan bir problemi ola
rak ortaya çıkıyor. Bunda ne yapmak lâzım? 
Biz iki tedbir getirmişiz, zaten Hükümet pro
gramımızda demişiz ki, kısa ve uzun vadeli ted
birler içinde çözeceğiz, kısa ve uzun vadeli ted
birler içinde çözeceğiz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ham ne za
man? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Evet, gecekon
du yapımını önlemek için ne yapacaksın? İki 
tedbir getirmişiz en müessir tedbir: önleme böl
geleri, yeni iskân sahaları, ihdas edeceksiniz o 
bölgelerin imar plânını yapacaksınız, parselas
yonunu yapacaksınız, yoksul ve dar gelirli va
tandaşa buyur vatandaşım, işte sana arsa, işte 
sana proje, yıllık programımızda varsa işte kre
di, diyeceksiniz. Veya başka konut edinme sis
teminiz varsa M, bizim var, biraz sonra söyliye-
ceğim, bu suretle gecekondu yapmak istiyenleri 
gayrimeşru yola yönelmiş olanları, meşru yola 
yönelteceksiniz. Biz bu tedbiri getirmişiz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Yani gecekonduyu teşvik ediyorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Gecekonduyu 
teşvik değil, gecekondu önleme bölgelerinde ge
cekondu yapma ihtiyacını duyan meskensiz, yok
sul ve dar gelirli vatandaşa gecekondu önleme 
bölgelerinde parsel veriyoruz. Buyurun geliniz 
Aktepe'ye, geliniz Sincan'a, size gösterelim muh
terem arkadaşlarım. Bunu söylüyoruz, gecekon
dunun teşviki mi bu? Gayrimeşru olarak baş
kasının mülkü üzerinde bina yapmak istiyen 
vatandaşa gel sana Devlet meşru olarak arsa 
veriyor işte proje de veriyor, şu krediyi de ve
riyor gel bu evi yap diyoruz. Bunun neresi 
gecekondu yapımını teşvik? Sonra bakmışız, bu 
gecekondu meselelerinin sıkıntısını çekmiş olan 
memleektlere bu tedbir de işlemiyor. Yani bu 
tedbirin yanma bir cezai müeyyide tedbiri de 
koyacaksınız. Onu da koymuşuz. Gecekondu 
yapılırken yakalandığı an yıkılır ve hiçbir ka
rar almaya lüzum yoktur. Bunun ilgilileri hak
kında da müeyyideler getirmişiz. Daha uzun bir 
tedbir olarak şimdi arkadaşlarım diyor M, önü
müzdeki yıllarda büyük şehirlere, muayyen bü
yük şehirlere köylerden göç olacaktır, şehir dü
zensiz bir şekilde inkişaf edecektir, yapılacak
tır. Şu halde uzun vadeli bir tedbir de almaya 
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mecbursunuz. Bu Türkiye'nin genel yerle
şim plânlamasına veya çerçevesine daya
nıyor. 0 çerçeveyi çizdim. Bölgesel geliş
me merkezleri kurduk dedim 24 tane. özel sek
tör ve kamu sektörünün yatırımları bu gölge-
sel gelişme merkezlerine yönelecek ve onlar 
hem kendileri gelişecek hem çevrelerini gelişti
recek binaenaleyh nüfus hareketleri bir köyden 
Türkiye'nin 4 tane büyük şehrine değil, 24 tane 
yahut 48 tane şehrine dağılacaktır. Bu suretle 
Ankara, İstanbul, izmir, Adana şehirlerine yapıl
makta olan nüfus yığını, nüfus tazyiki ortadan 
kalkacaktır diyorum. Bu da uzun vadeli ted
bir, gecekonduya müessir. 

Şimdi soruyorum, gecekonduyu, yıllardır ge
cekondu meselesini ortaya getiren arkadaşları
ma. Var mı muhterem beyefendiler bunların dı
şında tedbirleriniz, varsa buyurun getirin. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söyliyeceğiz, 
söyliyeceğiz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Beyefendi, atı 
alan Üsküdar'ı geçiyor, geç kaldınız daha evvel 
söylemeniz lâzım. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir Bakan 
böyle konuşur mu? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLÜ (Devamla) — Gayet tabiî siz 
bir senatör olarak yerinizden mütemadiyen lâf 
atarsanız, mütemadiyen lâf atarsanız, sözlerini
ze cevap vermiyelim mi? 

BAŞKAN — Sayın Menteşeoğlu Bakan ola
rak siz Cumhuriyet Senatosunun üyesisiniz. Ne 
buradaki bir Başkan ne bir Bakan hangi parti
ye, nereye mensubolursa olsun üyeleri haşlama
ya hakkınız yoktur. Rica ederim sert ve haşin 
cevap vermeyin, üyeler tedip edilmez, Başkan
larla Bakanlar ayrı bir durumdadırlar rica ede
ceğim, konuşmanıza devam edin. Sayın özmen 
siz de lütfen müdahale etmeyin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Muhterem Baş
kan, affınıza mağruren bu teşhisinize bendeniz 
katılmıyorum. Ben Cumhuriyet Senatosu üye
si olarak daima iftihar eden bir insanım, her 
arkadaşıma hangi partiye mensubolursa olsun 
iyi münasebetler kurmanın şöhretini taşıyan bir 
arkadaşınızım. Ama yerde oturan arkadaşım, 
sebepsiz bana haksız tarizde bulunursa benim 

konuşma üslûbumun icabı olarak cevap verme
mi haşlama olarak tavsif etmeye hakkınız yok 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap vermek ay
rıdır, onu bahusus Başkanlık burada sizin... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Herkesin bir 
üslûbu var Sayın Başkan, zatıâliniz sakin ko
nuşuyorsunuz, yavaş yavaş, tane tane konuşu
yorsunuz, benim konuşma üslûbum da böyle. 
Üslûp şahsiyet demektir, benim şahsiyetimin 
bana verdiği üslûp bu. Eğer bu bir haşlama ise 
hoş görmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Ben de rica ediyorum mümkün 
mertebe sakin konuşun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ben sairin ko
nuştum ve sakin konuşmaya devam ediyorum 
Sayın Başkan. 

Arkadaşımız gecekondu meselesine de temas 
ettiler. Dediler ki: Bu kanun çıkar çıkmas, ge
cekondu yapılmıyacaktır. Ama bu sene Bütçe 
Komisyonunda ne yapalım birtakım mütecasir
ler, istismarcı politikacılar çıkıyor bunları iti
yor, gecekondu yapılacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, bu kadar ciddî bir mesele
yi böyle bir cümle ile halledilmiş kabul etme
ye imkân yok. Balcınız ben ne demiştim: Ka
nunlar, Gecekondu Kanununu tarif etmişim. Ge
cekondu yapılırsa yıkılacaktır demişim. Böyle 
bir hüküm getiriyor kanun demişim. Kanuna 
saygılı olan bir vatandaş, bir ailede elbette ki 
gecekondu yapmıyacaktır. Hattâ Bütçe Komis
yonunda arkadaşını taMbediyordu söyledim, id
dia edebilir misiniz M, bir Ceza Kanunu getirdik, 
artık Türkiye'de hiçbir suç işlenmiyecektir. Bu
nu söyliyemeyiz, biz bir kanun getirmişiz, ge
cekondu yaparsanız, başkasının mülkü üzerinde 
bu yılnlacaktır demişiz. Ama geliyor birtakım 
insanlar yapıyor, yaptıktan sonra da mahallî 
idare yakalıyor ve yıkıyor. Binaenaleyh, bura
da bir tezadın içine girdiğimi Sayın Mıuncuoğlu 
ifade etmek istedi. Haddizatında ben bir tcza-
tm içinde değilim. Gerçeğin içindeyim, doğru
nun içindeyim ve bu meseleyi bir kere daha 
bütün sarahati ile anlatmış bulunuyorum. Ben 
birtakım mütecasirleri, Türkiye'de büyük şehir
lerde bir gecekondu yapımını iten bâzı insanlar 
olduğu malûm. Arkadaşımız da bilir. Bâzı siya-
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silerin, vatandaşlarımızı, falar vatandaşlar? misi 
teşvik ve tahrik ettiği de bir vakıa. Ankara'da 
Papasderesinde bu cereyan etmiştir, ben bunu 
açmak istemem. Şimdi mesele gecekcndu şura
da, burada yapılıyor meselesi değil. Evvelâ bu 
Gecekondu Kanununun meseleyi çözdüğünü ka
bul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
— Hayır çözemiyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI EALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sise değil umu
mi heyete soruyorum. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Üyelere sual 
soramazsınız, Sayın Bakan. 

İMAE VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Konuşmamda 
elbet sual sorup cevabını da vereceğim. Artık 
konuşmamı da mı tahdidedeceksiniz? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — öyle ise emir 
buyurun, öyle konuşayım. 

BAŞKAN — Hayır devam edin siz efendim. 
Sayın üyelerden rica edeyim lütfen müdahale 
etmesinler. Bu kadar ufak şeyler olacak canım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Fimdi hayır 
çözmüyor diyen arkadaşlarım, bu kürsüden ben 
çözdü diyen İmar İskân Bakanı olarak ted
birlerini söylemeleri lâzımdı. Gecekondu Kanu
nu gecekondu problemini çözmüyor demek kâfi 
değil. Çözmüyor çünkü şu, şu tedbirlerin alın
ması lâzımdır, metodun şu olması lâzımdır, hal
buki bu kanunda bu yoktur, bu tedbirler, bu 
metotlar şunu sağlıyacaktır denmesi lâzımdır. 
Bunu dememiştir arkadaşlarım. Ne Sayın Mum-
cuoğlu, ne Sayın Tunçkanat. (A. P. sıralarından 
teklif getirsinler, sesleri.) 

Ben gecekondu yapımı muhalefetin eseridir 
tarzında bir beyanda bulunmadım. Gayet umumi 
konuştum, birtakım istismarcı politikacılar it
miştir bâzı vatandaşlarımızı dedim. Papazdere-
sini misal olarak gösterdim. Ama Papasderesin-
deki siyasileri burada söylemek istemem, yine 
bir polemik mevzuu olacaktır. Sorarsanız sonra 
söylerim. 

Arkadaşım diyor M, Emlâk Bankasından ge
cekondular için nasıl para alıyorsunuz. Gece
kondu Kanununun bir maddesine dayanmış ol
mak, buna kanuniyet, meşruiyet vermez diyor. 
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Bir görüştür, hürmet ederiz, ama asla katıl
mayız. Bir kanunun getirdiği hükümle yapılan 
her iş bizim hukuk anlayışımıza göre meşrudur, 
hukukidir ve kanunidir. Binaenaleyh, Emlâk 
Bankasından Gecekondu Kanununun maddesine 
dayanarak kararnamemizi sevk ettik, bu sene de 
alacağız ve bu sene de gecekondu bölgelerine 
hizmet götüreceğiz, götürmeye devam edeceğiz. 

Şimdi bir noktanın açıklanması lâzım. Eğer 
gecekondu semtlerine hizmet götürülmesini isti
yorsanız, bu kanunun bulmuş olduğu malî kay
nakları tenkid etmemeniz lâzım, daha malî kay
naklar göstermeniz lâzım. Biran evvel o fakir 
halka ışık, yol ve elektrik götürebilmek bakı
mından. 

Ama muhterem arkadaşım diyor ki, siz gece
kondu bölgelerine rey avcılığı için hizmet götü
rüyorsunuz. Bu sözde bir ciddiyet var mı? Bu 
sözde hiçbir ciddiyet yoktur, ispatı asla müm
kün olmıyan, tamamiyle ağır bir ithamdır, ben 
kendilerine iade ederim, Bizim gecekondulara 
hizmet götürmemiz bir siyasi felsefe ve inançtan 
doğuyor. Nedir o? Halkın yanında olmak, hal
kın ıstırabını ve çaresizliğini halletmek. Bizim 
genel politikamız buna dayanıyor. Bakmı
şız gecekondu semtlerine muhalefet yıllarında, 
karanlık, ışık yok, yol yok. Sayın Başkan yine 
hızlı konuşuyorum, bu benim tabiatımın iktizası. 
Başka mânada tefsir edilmesin, bakmışız hiçbir 
temel hizmet gitmemiş, sahibolan hiçbir kimse 
yok. Belediyeleri sahip çıkmamış. Demişiz M, 
iktidara gelirsek, seçim beyannamemizde biz 
bunlara hizmet götüreceğiz ve bunları biz şeh
rin bir parçası haline getirmişiz. Hükümet pro
gramında tâahhüdümüzü yerine getiriyoruz 
muhterem, beyefendi. Eğer ben bunu götürmez
sem beni o zaman tenkid edeceksin. Diyeceksin 
ki: Sen Hükümet programında bunu taahhüt et
tin ama, yerine getirmiyorsun, bu siyasi bir fa
ziletsizliktir diyeceksiniz o zaman. Bunlara 
muhterem Mumcuoğlu, bu sözlere hiç kimse 
inanmaz. Kimseleri inandıramazsınız. 

Şimdi arkadaşımız, Devlet bir taraftan arsa 
stoku yapıyor. Neyle yapıyor acaba Devlet ar
sa stokunu? Beğenmedikleri Gecekondu Ka
nunu ile arkadaşlar. Beğenmedikleri Gecekondu 
Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine arsa 
stok etme imkânı ve yetkisini getirmiş. Ve ha
kikaten önleme bölgelerimizde 185 bin üniteli, 
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143 tane önleme bölgesi kurulmuştur, belediye-
lerinkiyle beraber. Şimdi böyle olduğu halde 
diyor, Devlet bir taraftan arsa satıyor. Satılan 
arsalar 189 sayılı Kanunla Millî Müdafaanın 
elinde bulunan ve bâzı yatırımlar yapmak için 
yaptıkları satışlardır, kanunu tamamiyle ayrı
dır, kanunun icabı olarak yapılmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütçemizi bu 
sene geçen yıllara nazaran biraz daha artmış ola
rak tavsif etmekte muhterem arkadaşımız. 
Ama mâruf ve müreffeh Türkiye'ye İmar Ba
kanlığının çalısmalariyle varılamaz diyor. Biz 
sadece tmar Bakanlığının çalışmasiyîe değil, 
Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin elele vererek, gönül gönüle vererek ma
mur ve müreffeh Türkiye'yi kuracağından emi
niz ve bu işi değişmez bir inancımız ve değişmez 
bir hedefimizdir. 

Şimdi arkadaşımız gecekondu konusunda bir 
cümle daha irat buyurmuşlar. Diyor ki, ge
cekonduları meşrulaştırmak için para sarf edi
yorsunuz ama gecekondu yapılıyor. Ne zamana 
kadar Devleti bu paraları bu aileler için sarf 
edilecektir? Hedefiniz Nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, Devletin parası 
Büyük Türk Milleti için sarf edilir. Gecekon
duda oturan 2,5 milyona yakın Türk vatandaşı 
büyük Türk Milletinin bir parçasıdır. Kanunla
ra göre onlara hizmetler gelmeye devam ede
cek. Kanunun icabı olarak hukuMleştirmeler 
devam olunacak ve gelecek sene Türkiye'de en 
az 25 000 gecekonduyu daha hukukileştireceğiz 
ve izmir'de hukukileşen gecekondular kendi bi
nalarını ıslah ederek normal sahaları haline gel
meye başlıyacak. istanbul ve Ankara'da da bu
na başlıyacağız. Yani Türkiye'de mevcut gece
kondular bütün alt yapı hizmetlerine kavuşup 
normal iskân sahaları haline gelinceye kadar bu 
kanunu tatbik edeceğiz ve bu paraları sarf et
meye devam edeceğiz. (A. P. sıralarından bravo 
sekleri). 

Şimdi arkadaşım, bu konuda bize istikameti
mizi tâyin edemediğimizi realist yollar bulama
dığımızı söylüyor. Biz de diyoruz ki, Türkiye'
nin bu gerçek meselesini gayet ekonomik ve pra
tik yollarla çözmüşüz, yürütmekteyiz. Eğer si
zin bildiğiniz realist bir tedbir var ise buyu
runuz er meydanına söyleyiniz. Söyliyemediği-
nize göre demek ki, biz meseleyi iyi çözmüşüz 
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ve neticeler büyük Türk Milletini memnun etti
ğine g'öre ve diğer milletlerden gelen uzmanlar 
bu işe emek veren insanlar, en iyi metotlarla 
çözmüşsünüz hamlelerinize devam edin, dediği
ne göre ilim ve ihtisas bizi tasvibettiğine göre 
biz doğru yoldayız ve bu doğru yolda devam 
edeceğiz. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşım burada bana şai
rin mâruf bir mısraını ifade buyurdular. Bilmem 
doğru not edebildim mi? 

«Bilmem eylenecek hande midir, girye mi
dir» diyor. 

Benim de bir şairin sözü ile... 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bu 

mevzu ile alâkasız, efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Söylemişsiniz 
Beyefendi, not etmişim. Hangi mevzular olur
sa. 

Ben de bir şairin sözü ile cevap vereceğim. 
«O mahiler ki, derya içredir, deryayı bilmez

ler» (A. P. sıralarından bravo sesleri ve alkış
lar). 

Şimdi arkadaşım sağ olsun çok sıkı takibe-
derler beni arsa ofisi Millet Meclisinde diyor, 
geldi, çıktı ama Bakan gezide idi. Şimdi bilmem 
bu kürsüden bunu söylemeye lüzum var mı? 
Gezi, ne gezisine gitmiş Bakan? Bir hizmet ge
zisine gitmiş. Heyeti Vekile bir müşterek me
suliyet içinde. Zatıâliniz de Bakanlık yaptığı
nız, seyahatte bulunduğunuz zaman bir arka
daşınız Mecliste sizin işinizi görür. Bunun ga-
ripsenecek bir durumu yok. 

Arkadaşım, düzensiz şehirleşmeye gidilmeme
sini tavsiye etmektedir. Bunun hakkında biraz 
evvel bilgiler sunmuştum. Tekrar etmeye lü
zum görmüyorum. Nâzım plânlara da temas 
etti. Tahsisat, yanlış not etmedimse, kâfi değil
dir dediler. Hiç endişe buyurmasınlar. Ayrılan 
tahsisat kâfidir. Ankara ve İzmir'i de bu sene 
sonunda muayyen bir seviyede bitireceğiz. 

Boğaz köprüsünü neye göre yapıyorsunuz, 
dediler. Zannediyorum ki, genişçe bir izahat 
verdim. Tatmin ettimse kendimi mutlu sayarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Çalışma müddetimiz beş dakika 
sonra dolacak. Saat 19,00. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 
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BAŞKAN — Onu rica edecektim. Bitirelim. 
Bir sayın üye de konuşsun böylelikle bütçeniz 

bitmiş, tekrar yemekten sonra zahmet edip gel
memiş olasınız. 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOGLU (Devamla) — Vazife telâkki 
ederim Sayın Başkanım. Fakat sözlerimi bitiri
yorum. 

BAŞKAN — Rica edeceğim. 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOGLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, arkadaşımız... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Sayın 
Bakanın konuşmalarının sonuna ve diğer bu büt
çe ile ilgili işlemlerin yapılmasına değin görüş
me müddetimizin uzatılmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Devam edin Sayın Balkan. 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOGLU (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, Saym Mumcuoğlu, konut üretimine 
de temas ettiler. Ve demin verdiğim rakamlarla 
plânlamanın verdiği rakamlar bilmiyorum Sayın 
Tunçkanat'm konuşması ile tedahül mü ediyor 
bu nokta, eğer Sayın Tunçkanat'm bu temas et
tiği konuya cevap arz etmediysem şimdi her iki 
arkadaşıma da cevap arz ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bizim millî 
mesken politikamızın dayanakları malûm. Hü
kümet programımızda söylemişiz. Gecekondu 
Kanunu çıkaracağız demişiz. Arsa kanunu, Ko
nut kanunu, bunlara dayanarak Türkiye'nin 
mesken problemini ve konut problemini çözece
ğiz demişiz. Bunlardan yalnız Gecekondu Kanu
nu mer'idir. Bir de yıllardan beri tarihî bir ku
ruluş olan Emlâk Kredi Bankamız Türkiye'de 
yapı tasarrufu sistemi ile ve diğer sistemlerle 
Türk vatandaşlarına konut sahibi yapma im
kânlarını hazırlıyan bir müessesemiz vardır. Ge
cekondu Kanunu çıktıktan sonra arsa meselesi
ni muayyen bir nisbette halletmenin imkânına 
kavuştuk. Arsa stoku yaptık:, önleme bölgeleri 
yaptık. Ve burada hem tasfiye edilecek gece
kondulara yer vermek, onları mesken sahibi 
edinmek, hem de yoksul ve dar gelirli evsiz va
tandaşlarımıza burada ev sahibi yapmayı bura
da plânladık ve dörtlü bir sistem getirdik. Bunu 
geçen sene Yüksek Huzurunuzda arz etmiştim. 
Ama, bir kere müsaadenizle gayet kısa olarak 
izah edeyim. Bu sistemimiz dörtlü. Yoksul ve 

dar gelirli vatandaşa, arsa ve proje veriyorduk. 
Arsa - proje - beş bin lira kredi veriyorduk, ar
sa - proje - 10 bin lira kredi veriyorduk. Dördün
cü sistemde de tasarrufla ev yap sistemi kısa 
adıyla TEY sistemi dediğimiz sistemdir. Vatan
daşımızdan ikibin lira alıyoruz. 14 ay müddetle 
her ay yüzer lira alıyoruz. Evi teslim ederken 
de iki bin lira alıyoruz. Hiçbir zaman yaptığımız 
konut 26 bin lirayı geçmiyor, tavan olarak. Bi
naenaleyh vatandaş 26 bin liranın 5 400 lirasına 
iştirak etmiş oluyor. Biliyorsunuz ki, bizim bu 
politikamızda mesken edinme politikamızda me
todumuz Devletin gücü ile vatandaşın gücünü 
birleştirmektir. Bu arada vatandaşın gücü giri
yor. Şimdi bunu geçen sene 15 bin 2 yüz yoksul 
ve dar gelirli vatandaşımızı ev yapma imkânı 
sağlıyacağız demişiz. Ev yapma imkânını sağlı-
yacağız, çünkü Gecekondu Kanununa göre ver
diğimiz bu kredilerle, arsalarla vatandaş iki se
nede konut yapma hakkına sahiptir. Şimdi bel
ki bâzı arkadaşlarımız soracaktır. Bunu verdi
niz bu konutların hepsi oldu mu? 

Konut yapma imkânını hazırlamak için. Bu
nun dışında Emlâk Kredi Bankamız ne yapıyor? 
Kendisi de Mesken Genel Müdürlüğü gibi hem 
konut üretiyor, hem ipotekli inşaat kredisi veri
yor, hem kooperatiflere kredi veriyor. Hem de 
yapı tasarrufu sistemi ile kredi veriyor. Bu çe
şitli kanalların toplamı olarak en az 15 bin va
tandaşımıza bu imkânları sağlamışız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bunları konut 
istihsalinde kaale almıyacak mıyız? Konut üre
timinde kaale almıyacak mıyız? Elbette M, ala
cağız. Mmca manzara şu oluyor : 1968 yılı ko
nut ihtiyacı demokratik ihtiyaç, tasfiye ve âfet 
ve kamulaştırma. Bunda yenileme ve sıkışıklığı 
giderme unsurları yok. 122 800. Üretim 112 000 
dir, 10 800 açık. Biz diyoruz ki, biz 30 200 yok
sul ve dar gelirli vatandaşımıza konut yapmak 
imkânını sağladığımıza göre bu 10 800 açığı ka
pattık ve Türkiye'de ilk defa 1968 yılında konut 
açığı kapatılmış oluyor. Bunu söylemek tabiî 
hakkımızdır, ama arkadaşım diyor M, plânlama 
toplam ihtiyaçta iki unsuru da dikkate almış. 
Yenilemeyi almış ve sıkışıklığı da almış. Bunlar 
e:ı sonra dikkate alınabilecek unsurlar olduğu 
için, tiz sadece üç unsuru dikkate alarak bu ra-
tevmı çıkarmış bulunuyoruz. Şimdi arz ediniz 
ki bunları da kabul edelim. O zaman ne olu
yor toplam ihtiyaç 141 bin oluyor. Üretim 
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112 000 dir. Açık 29 400 dür. 30 200 ile biz 
bu imkânı getirmişiz, bunu dikkate aihnıyacak 
mısınız? Aldığınız takdirde sekizyüz fark var. 
Şu halde tatbik ettiğimiz mesken politikası Tür
kiye faeki üretim ve ihtiyaç açığını şu unsurları 
taşıyan bir yapı içinde sağlanmış bulunmak-
taidır. Bumdan memnun olunması lâzım. De
mek ki Yarm Arsa Ofisi Kanunu, Konut Ka
nunu çıktığı takdirde Türkiye'de konut açığı
nı kapatmak ve biraz evvel işaret ettiğim gibi 
fahiş kira bedellerini muayyen bir dengeye sok
mak imkânları hâsıl olacak. Hedefimiz bu. 
Burada aynı zamanda ne yapmışız? Türkiye'de 
kaç tane yoksul ve dar gelirli vatandaş kirada 
oturmaktadır? 1967 istatistiklerine göre bakmı
şız M, 422 bindir. Bir hedef almışız. Demişiz 
ki 1972 yılının sonunda bunun % 50 si yani 
211 bin yoksul ve dar gelirli vatandaşa konut 
imkânı sağlamayı hedef sayarız. Bunu da he
def saymışız. Bunun içinldir ki bu sene 1969 
yılında 45 bin Mesken Genel Müdürlüğü ve 15 
bin Emlâk Kredi Bankası olmak üzere, 60 000 
Türk vatandaşına mesken edinme imkânını 
plânlamış ve programa bağlamış bulunmakta
yız. 

Muhterem arkadaşlarım bu rakamlar rekor 
rakamlardır. 1964 yılında Türkiye'nin konut 
tetühsali 60 bindir. Demek ki 1964 yılında Tür-
kiyenin konut istihsalini ifaJde eden bir rakama 
yakın 1969 yılında yoksul ve dar gelirli vatan
daşa konut sahibi olmak imkânlarını getiren 
bir politikanın sahibiyiz. Bu tabloyu niçin be
ğenmiyorsunuz. Bunun beğenilmiyecek nesi 
var? Mesken Genel Müdürlüğümüzün neşret
mekte olduğu eserleri beğendiklerini ifade et
tiler. Ve bendenize de okumamı tavsiye etti
ler. Bizim Plânlama - İmar Genel Müdürlü
ğümüzün de çok güzel eserleri vardır, eğer oku
mak isterlerse ben kendilerine onu da takdim 
edeyim. Yalnız o neşredilen eserlerin önsözün
de imar Bakanı olarak benim imzamın bulun
duğunu da tetkik buyurmalarını kendilerine ri
ca ediyorum. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Ha
yır. Hayır yok Sayın Bakan. 

ÎMAR VE tSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Olanları göste
reyim size olanları var. Göndereyim ben size 
görün. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Olan
ları var, ama bunlarda değil. Bir kısmında var. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu sözlerimle konuşmacı arkadaşlarımın 
hepsine cevap vermiş bulunmaktayım. Eğer 
bu mâruzâtım içinde de bakanlığımın hizmet 
tablosunu geniş değilse de çok kısa hatlarla 
çizmiş bulunmaktayım. Bakanlığın her sene 
biraz daha teknik bakımdan, modern metotlar 
tatbik etmek bakımından güçlenmektedir. Ve 
1964 yılında % 64 bir gerçekleşme oranı sağ-
lıyacak güçte iken bugün % 100 imkân bulduğu 
takdirde % 100 ün üstünde hizmet gerçekleşme 
•kapasitesine sahip bulunduğunu ve bundan son
ra da daha geniş malî imkânları yılı içinde kul
lanarak hizmete inkilâbetme kudretine sahip 
bulunduğunu ifade ediyorum ve Yüce Sena
toya saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan soru 
soracak sayın üyeler vardır, buyurun Sayın 
Mumcuoğlu. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efen
dim, ben sorularımı sormak hakkını saklı tutuyo
rum. Zatıalmiz ben kürsüden konuşurken böyle 
buyurdunuz. Yalnız Sayın Bakan konuşmala
rında benim ileri sürdüğüm görüşlerin tamamen 
ama tamamen zıddı fikirleri bana isnadettiler. 
Bu sebeple içtüzüğün 65 nci maddesine göre... 

BAŞKAN — Anlıyorum, söylediğinizi anla
dım. Şimdi izin verirseniz soruları halledelim, 
çünkü o meseleyi yani 65 nci maddte gereğince 
şayet söz verirsem Bakan inecek siz geleceksiniz 
Onun için izin verirseniz şu soruları halledelim 
sonra soruların sonunda bu konumuza dönelim. 
izin veriyorsunuz değil mi? 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Soru 
h?.kkı bende. 

BAŞKAN — Biliyorum, müracatlar yapıldı. 
Sayın Mumcuoğlu, Sayın Ayrım, Sayın Bingöl, 
Sayın özmen, Sayın Melen, Sayın Türkmen, Sa
yın Tunçkanat, Sayın Turan. Yalnız soruların so
ru olarak sorulmasını, konuşma niteliğini taşı
mamasını rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Mumcuoğlu sorunuzu. 
HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, şu son ikazının muvacehesinde İçtüzüğü
müzün 65 nci maddesi gereğince söz hakkımı 
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mahfuz tuttuğumu tekrar arz ederek, yalnız so
ruya inhisar ettireceğim. 

BAŞKAN — Evet onu söyledik, o hakkınız 
mahfuz. 

HAYRİ MUMOUOĞLU (Tekirdağ) — Hangi 
il veya illerde 8 240 arsa dağıtıldı? Bunların ko
nutları yapıldı mı ve bunlara yalnız arsa dağıtı
mı ile mi yetinildi? 

BAŞKAN — Teker teker Sayın Bakan ce
vaplandırın. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTE.ŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, t u soru teknik bir soru ama 
bizim işlerimiz... (A. P. sıralarından yazılı ce
vap verin sesleri) Hafızamız... Hayır vereceğim 
kendisine, şimdi okuyacağım. 

HAYRİ MUMOUOĞLU (Tekirdağ) — Ha
yır, bu soruda teknik bir taraf göremiyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, hız geçen sene 1968 programımızı 
ortaya koymuşuz. Biraz evvel de söyledim. 
8 200 arsa, proje. Birinci sistemimiz bu. Bun
ların tatbik edildiği yer. Bir defa metropol ka
rakterinde olan vilâyetler: istanbul.. Ankara, 
İzmir, Adana, Tckat, Gaziantep, Muğla, Elâzığ, 
S?-":un, İsparta gibi şehirlerdir. Kendilerinin 
r~-: luğu sadece arca mı verilmiştir keyfiyeti, bir 
metodumuz var ki arsa veriyoruz sadene. Bunla
ra bina yapılmış mıdır? Bh:--?-, evvel izah ettim. 
Vatandaşın iki sene hakkı var, Gecekondu Kanu
nunun hükmü sarih. Binaenaleyh, iki sene için
de yapar. Yapmazsa ondan alınır, başka vatan
daşa verilir. 

Biz bir daha tekrar ediyorum Sayın Başkan, 
biz demedik iri 15 200 tane konut istihsal etti. 
Biz diyoruz ki Türkiye'nin mesken problemini 
çözümde dört sistem getirdik, bu 4 sistemin çer
çevesinde 15 200 vatandaşı Emlâk Bankasını da 
koyarsanız 30 200 vatandaşı konut sahibi yapma 
imkânlarını getirdik. 

BAŞKAN — Tamam, ikinci soruyu buyurun. 
HAYRİ MUMOUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, sorular tüzük hükmü gereğince zatıâli-
nize hitabedilir. Değerli Bakan dağıtılan 8 240 
aded arsayı yapılan konut toplamı içinde mü
talâa buyurdu. Bu itibarla iki sene sonra şeye 
tekrar 8 240 konut girecek. 

5 , 2 . 1963 0 : 2 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
I MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bir daha tekrar 

edeyim Sayın Başkan. Ben bir politikayı söy
lüyorum... 

BAŞKAN — Sayın Bakan rioa edeyim, Sa
yın Mumcuoğlu bitirdikten sonra size buyurun 
dediğim zaman siz buyurursunuz. Böylelikle 
konuşmaları sıhhatle yürütürüz. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — ikin
ci sorum: Emlâk Bankasının yaptırdığı 10 bin 
konut nerededir? Bu 10 bin konuttan Hükü
metin 3 senelik icraatı adlı kitabın, Hüküme
tin üç senelik icraatı hakkında bâzı açıklama
lar adlı kitabın 133 ncü sayfasında da yapıldı
ğından bahis, not vardır. Bu bankanın yaptır
dığı 10 bin konut nerededir. Bunların inşaatı 
bitti mi? Bunlar yoksul ve dar gelirli vatan
daşlara nasıl intikal etti veya ettirilecek? 

BAŞKAN — Cevapları hazır değil ise yazılı 
olarak verme hakkınız mahfuzdur Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hayır efen
dim. Şimdi arkadaşım, muhterem arkadaşım 
bizim konuşmalarımızı objektif olarak almıyor
lar. Biraz evvelki meselenin noktasında bir de
fa mutabık olalım. Şimdi 10 bin konut.. Biz 

| diyoruz ki ortaya koyduğumuz rakamda bunla
rın bir kısmı fiilen konut istihsalidir, bir kısmı 
da konut yapabilmesi için kredi verme imkâ
nıdır. Dünyanın her yerinde bu. Biz demiyo
ruz ki size 30 200 tane konut istihsal ettik. 
Mümkün mü? Beyefendi, 1963 - 1964 yıllarında 
500 tane konut istihsal edemeyen kamu sektö
rü yüz tane konut istihsali yapamayan Türk 
Devleti 1968 yılında 30 bin tane konut istihsal 
etmiş. Ama dirayetli bir Hükümet elindeki bir 
kanuni imkânla 4 tane sistem getirmiş ve 30 bin 
tane vatandaşa al arsa, al kredi demiş ve bu
nun için de 3 188 i geçen miktarda Tey sistemi 
ile daireler yapmış. Gidiniz eğer yaptıklarımızı 

I görmek istiyorsanız, istanbul'daki Osmaniye'ye, 
gidiniz Telsizler'dekme, gidiniz Aktepe^de yap
makta olduklarımızı... Bizim Türk Milletin-

I den saklayacağımız bir şey yok. Bizim siste
mimiz bu. Sistemimizin çerçevesinde konuşu-

ı yoruz. Buyurun. 

| BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, buyurun. 
•I HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa-
| yrn Başkan, muhterem Bakan konuşurlarken 
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sükûnetle ve saygıyla dinliyorum. 1962 de 1963 
te benim de mesuliyet aldığım bir devrelere şâ
mil sözlerini mutlaka bu akşam arzı cevabede-
ceğim. (Gürültüler) — Şimdi ben Emlâk Kre
di Bankası 10 bin konut yaptı, bunu nereye 
verdiniz, bu konutlar nerede diyorum, sözün 
mecramı değiştiriyorlar. Radyo için mi konu
şuyoruz burada yoksa bir senatörün denetim 
hakkına cevap mı veriyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, siz de sa
kin konuşun. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Be
nim de üslûbum bu, benim de tabiatım bu. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Şimdi bi
zim de tabiatlarımız başlayacak. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Müsaade eder-
misiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, işi tatlıya bağlıyacağız. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Türkiye Em
lâk Kredi Bankası başta büyük şehirler olmak 
üzere, Ankara • İstanbul onun dışında çeşitli 
bölgelerde konutlar yapmaktadır. Eğer yapıl
madı diyorsa arkadaşım kendisini gezdirelim bu
rada görsünler. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Böy
le bir iddia yok. Bu suale yazılı cevap versin
ler. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hayır, efen
dim, ben verdim cevabını, istiyorsa daha tav
zih edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mumcuoğlu. 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Em

lâk Bankasından alınan 30, Emekli Sandığından 
alman 20 ve keza Emlâk Bankasından sağlanan 
55 milyonluk ek katgılarm baliğ olduğu 174 750 
bin liralık ödeneğin sarf yerleri nereleridir9 

(A. P. sıralarından Allah, Allah sesleri) 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bir daha tek
rarlar mısınız Sayın Mumcuoğlu? 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bu 
soruya hemen cevap vermeleri mümkün de
ğilse... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hayır verece
ğim. Sizin her sualinize bu kürsüde cevap ver
meye kaadirim. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Beni 
hiçbir izahatınız inandırmadı. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sizi Allah inan
dırsın artık, ne yapayım ben. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Em
lâk Bankasından alman 30 milyon. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Efendim... 

BAŞKAN — Emlâk Bankasından alman 30 
milyon diyorlar. 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Türk
çe konuşuyorum. 

İMAJR. VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ben de Türk-
çeyi cok iyi bilivorum sizin eibi... 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Emek
li Sandıoından alman 20 milyon ve keza Emlâk 
Bankasından sağlanan 55 milyonluk ek katkı
ların 174 miTyon 750 bin lira. (Gürültüler) 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Yüksek 
Ssnatova saygılı olsun, eli cebinde konuşuyor. 
(Gürültüler) 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Elimi 
îDanto^onumun cebine sokmuvorum. (Senatoya 
saygılı olmalı sesleri) (Gürültüler) 

BARKAN — Sayın Âdemoğlu sakin olun. İç-
tü^üfHiittüzde üvelerin ellerini cebine sokup sok-
mıvacaklarma dair bir hüküm yoktur. Ama, bir 
dakika, şüphesiz ki bütün üyelerin birbirine kar
sı muavyen saygı şekilleri vardır. Başkan her 
hancı bir üyeye ille elini cebinden çıkar veya 
elini cebinde su şekilde tut diye bir ikazı ola
maz. Bu arkadaslarımızm birbirine saygılarını 
ifade eder. Bu sebeple buna kızmaya lüzum yok. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Bu dü
pedüz saygısızlıktır. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, bunları mese
le yapmıvalım. Yapmayın rica edeceğim. Sayın 
Mumcuoğlu buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Efendim bey
efendinin sorusu anlaşılmıştır. Fonlardan aldı
ğınız, yani gecekondu fonuna yatırılmak üzere 
Emlâk Bankasından, Emekli Sandığından almış 
olduğunuz paraları ne yaptınız diyor. E, ne ya
pacağız muhterem arkadaşım? Gecekondulara 
altyapı hizmetleri getirdik, önleme bölgeleri 
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kurduk, bütçedeki imkânlarımızla karıştırdık 
Büyük Türk Milletine hizmetler götürdük. Baş
ka ne yaparız? 

BAŞKAN — Tamam ne güzel böyle sakin, 
sakin sorarsınız sakin sakin cevap alırsınız. 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Ya
zılı cevap isterim. 

BAŞKAN — Peki olur. Sayın Ayrım. 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Başka cevabı 
yok. 

YÛSUF ZÎYA AYRIM (Kars) — Sayın Baş
kanım, son yıllarda tabiî âfetler memleketimi
zin her tarafında zuhur etmesine rağmen, ba
kanlığınızın büyük bir hassasiyetle ihtiyaçları 
karşıladığı malûm. Fakat su, elektrik ve köprü 
mevzuunda disrer bakanlıklarla koordine çalış
mak gerekmektedir. Acaba bu hususta bu koor
dine çalışma için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2 nci sorum kendi evini yapana yardım ko
nusunda benim ilçemde de Hamurkesen ve Ke-
peklik köylerinde de bunların tamamlanması 
konusunda...? 

BAŞKAN — Kars'ın Tuzluca ilçesinin iki 
köyü için söylüyorlar. 

YUSTTF ZİYA AYRIM (Kars) — Bakanlı
ğın diğer bakanlıklarla ne gibi istişareleri var
dır? 

BAŞKAN — Sayın üye yazılı olarak ceva
bını istiyor, öyle olacaktır. Sayın Bingöl bu
yurun. 

ÎSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Bakanın ko
nuşmalarında soracağım suallerin cevabını al
dım. Teşekkür ederim. Kemali memnuniyetle 
dinledim kendilerini, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 

HATÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
Savm Bakanın benim soracağım suallerle, fikir
lerinin arasında bir nüans farkı vardır. Bu iti
barla sinirlenmeden, beni azarlamadan ifpde 
etmelerini rica edeceğim. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Aman Beyefen
di. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Huyunuzu 
bildiğim için söylüyorum. 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Siz yeni geldi

niz aramıza daha huyumu öğrenememişsiniz. Es
ki arkadaşlarıma sorun. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başka
nım, ben arkadaşımın, Bakanın fikrine muarız 
bir arkadaşınız değilim. Yalnız aramızda küçük 
bir fark var. Bunu yapabilirlerse kendilerini her 
zaman tebrik etmeye hazırım. Ben diyorum ki, 
şu 1968, 2 Haziran seçimlerinde Ankara'nın 
muhtelif semtlerine ve bilhassa Aktepe'ye, Bo
ğaziçi mahallesine, Davulcuderesine ve güzel 
Çankaya'nın arkasında bulunan Çataloaçeşme 
mevkiine, binlerce onbinlerce gecekondu yapıl
mıştır. Bunun önüne geçilmesinin imkânı yok. 
Ne kendileri geçebilirler ne de bundan sonra ge
lecek iktidarlar geçebilirler. Benim teklifim, 
benim sorum şu. Arkadaşım yanlış anlamasın, 
bana kızmasın. Ben diyorum ki, Başkentin 
içinde olan bu gecekonduları daha güzel bir 
şekilde Hükümet olarak ele alsanız, 8 kişiyi bir 
odada yatırmak cezasını onlara reva görme
seniz (Kim reva görüyor sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan 
bu soru mu? 

BAŞKAN — Bir dakika bir dakika. 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — öyle yap-

masanız da biraz evvel söylediğiniz Anbar ma
hallesinde yapmışlar, Kuşçu mahallesinde yap
mışlar, onlar gibi muayyen yerleri istimlak 
ederek Hükümet, ayırdığı tahsisatlarla veya 
başka bir yoldan mı bulacak arsasını alsa, 
plânı ve projesini vatandaş verse vatandaşa bu 
imkânları tanısak uzun veya kısa vadeli olarak. 
Vatandaş evini oraya 2 - 3 oda olarak yapsa. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ya ne güzel. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Mutfağı, su
yu, elektriği kanalizasyonu her şevini getirse ra
hat ve huzura kavuşmak olmaz mı? 

BAŞKAN — Daha iyi olmaz mı diye soru 
soruyorsunuz. Buyurun (Gülüşmeler). Buyu
run Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşım benim mâruzâtımı maale
sef dinlememiş bulunuyor. Çünkü gecekondu 
yapımını önliyecek en müessir tedbir, önleme 
bölgelerini işletmek olduğunu ve Türkiyede 243 
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belediyelerle beraber önleme bölgesi kuruldu
ğunu ve Ankara'da Âktepe, Sincan Yıldızevler, 
Esentepe ve Büyük Esat bölgelerinde de yeni ön
leme bölgeleri tesbit edilmekte olduğunu bir ke
re daha beyan edeyim. Kendisinin söylediği gibi 
bizim metodumuzu bize tavsiye ediyor arkada
şımız. Diyor ki, bir yer istimlâk etsin Devlet, 
orayı parsellesin imar plânı yapsın, gecekondu 
yapmak istiyen evsiz vatandaşa gel vatanda
şım işte parselin, işte efendim projen, gel bunu 
yap. Biz bunu yapıyoruz muhterem arkadaşım, 
bunu anlatıyorum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Göremedik. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Gezmeden gö
remezsiniz ki, konuşmadan bilemezsiniz ki, ga
liniz biz sizi gezdirelim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Hay hay. 
ikinci sualim. Sayın başkanım son üç ilâ dört 
ay arasında Ankara ve İstanbul gibi büyük şe
hirlerimizde arsa fiyatları yüzde yüz artmıştır 
Hükümet olarak buna bir çare bulacaklar mı? 
(Kanunu geliyor sesleri) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
bizim Hükümet programımızda arsa spekülâs
yonunu önliyecek arsa stoku yapacak iskân, 
turizm ve sanayi arsalarını temin edecek bir 
organizasyonun vadi vardır. Bunun tasarısı ha
zırlanmış Millet Meclisine verilmiştir. Millet 
Mecliisnden de geçmiştir, önümüzdeki günler
de, huzurunuza gelecektir. İşte bu kanun hüküm
leri arsa fiyatlarının fahişliğini tanzim alım ve 
satıglariyle önliyecek ve spekülâsyonu kendi 
gücü nisbetinde bertaraf edecektir. Yani ted
bir alınmıştır. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Özmen sual çok 
kısa, 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Üçüncü sua
lim de şu. Bölüm 23 bin Makina teçhizat taşıt 
alımları ve onarımları faslına 2 milyon 60 bin 
lira konmuş. Bu sene 1869 bütçesinde kaç tane 
araç alınacaktır? (Allah Allah sesleri). 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan 
sevk ve idareciler teferruat kabilinden bilgileri 
kafalarında taşırlarsa kumanda mevkiinde va
zifelerini göremezler. Onun için t sn bakanlı
ğımda kaç tane araç var, kac tane alınacaktır. 

I Ben bu kürsüden söyiiyemeiîL Yalnıa bunlar 
bakanlığın bütün yurt sathına taassuv etmek
tedir, İmar Müdürlükleri kurulmakladır ve dep
rem bölgelerinde yapı kontrol hikmetleri ihdas 
edilmekte, yürütülmektedir. Ve nihayet büyük 
şehirlerin imar plânlarını uygulama bakımından 
benim teşkilâtım bir yelpaze gibi yaz aylarında 
vatan sathına dağılmaktadır. İşte bu vasıtalar, 
bu hizmetler için kullanılacaktır. 

BAŞKAN — Gerekirse yazıüı olarak da size 
miktarını bildirirler. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) —- Sayın Baş
kan, her sahada dinamik çalışan Âfetler Genel 
Müdürlüğü müracaat vukuunda derhal bakan
lıklara yazı yazıyor. Derhal dakikasında tebrik 
ederim kendisini. Yalnız kargıdaki bakanlık ce
vap vermiyor. Aylardır, günlerdir bekletiyor, 
buna Sayın Bakanlığın cevap vermesini rica edi
yorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, bizim âfet öncesi çakışmaları
mız bir koordinasyonu da icabettiriyor. Devlet 
Su İşleri, Enerji Bakanlığı ile bir koordinasyo
nun içindeyiz. Zaten Âfetler Kanununu tadil 

I ederek bir hüküm gelirdik. Bununla koordinas
yonu sağlamak inisiyatifi Bakanlığın elindedir. 
Binaenaleyh, bunu takibetmekteyiz. Arkadaşı
mın her hangi, bir talebi bir yerde tutulmussa 
bizi haberdar etsin, biz onu yürütürüz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Genel Müdür 
bunu takibetti, kendilerine teşekkür ederim. 

İMAR VE İSKÂN BASANI EÂLDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Genel Müdür 
demek takibetmiş, yürütmüş teşekkür ediyorsu
nuz. Bana niçin soruyorsunuz sııaüi? Genel Mü
dürlük Bakanlığın bir unsuru, 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Bakan 
darılmayın sözüme... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Niçin darıla-
yım Beyefendi, bizde tahammül ve sabır geniş. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Arkadaşımız 
dakikasında yazdığı halde karşı bakanlık vazi
fesini yapmamış. Takibedilmesi için rica ediyo
rum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
j MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Bakan 
I Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin her bakan-
j lığında çalışanlar bir mesuliyete sahiptirler. Ve 
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kendilerine tevdi edilen işleri programlarına gö
re yürütürler. Binaenaleyh, arkadaşımın bu so
rusuna cevap vermek mecburiyetinde olan ba
kan arkadaşım yoktur. Böyle bir şey yapmasın
lar. Benim Bakanlığıma aidolan hususları sor
sunlar. Ben de cevap vereyim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) - - Son sözümü 
bitiriyorum. Kırşehir ilinin su işi ne oldu? 

İMAR VE "İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Kırşehir Bele
diyesinin su işi programda ise olacaktır. Prog
ramda değilse olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Saym Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Saym Bakan, be

nim yapmış olduğum konuşmaya verdiğiniz ce
vapla ilgili bir sorum olacak. Van'ın Erciş ilçe
sinde 15 yıl evvel kurulmuş 50 kilovattık bir 
santral var. 1963 te ihale edilen ve 1967 de in
şaatı biten 2 000 kilovattık bir hidro - elektrik 
santrali yapılmış. Ve bununla beraber bütün Er
ciş'i aydınlatacak bir şebeke meydana getirilmiş. 
Saym Bakan Erciş'e ceryan verdik dediler. Aca
ba Sayın Bakan, bu ceryanı sadece şebekeye mi 
verdiler ceryanı, yoksa ihale edilen şebeke bitti 
de, bütün Erciş'i aydınlattılar mı Çünkü, bü
tün Erciş'i aydınlattık dediler de Bakan. 

İMAR VE ÎBKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi Saym 
Melen'le bir noktada anlaşamadığımız meydana 
çıkıyor. Ben belki yanlış not almış olabilirim. 
Erciş karanlık içinde, Erciş bizim gelişmekte 
olan bir ilçemiz. İki defa gittim gördüm. Binaen
aleyh, bir taraftan hedef tâyin ediyorlar, elek
triksiz, susuz, belediye kalmıyacaktır deniliyor, 
ama Erciş karanlık içindedir deniyor. Ben ka
ranlığın içinde olmadığını ifade ettim. 

FERİD MELEN (Van) — Acaba bu iki so
kağın şebekece aydınlandığı mı ifade ediliyor? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — O başka Sayın 
Melen, tevsi işi sizin söylediğiniz. Tevsi işini bir 
senede, iki senede bu 1 242 belediyenin işini bi
tirmek mümkün değildir. Ama, biz tevsiin yapıl
masına taraftarız. Ama şu kadar, bir parça ışığa 
kavuşmuş belediyenin durumu başka, karanlık
ların içinde bulunan belediye başka, Biz karan
lıkları yenmek istediğimiz için onları hedefimiz 
olarak tesbit ve tâyin ettik. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Melen. 
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FERİD MELEN (Van) — Saym Bakana sa
rahaten şunu sormak isterim. 4 - 5 sene evvel 
ihale edilmiş olan şehir şebekesi neden dolayı 
hizmete girmemiştir. Zaten konuşmamda bunu 
terikid ettim. Bu şebeke bitecek mi, bunu bağlı
yacaklar mı? Bunu bağlarlarsa karanlıklardan 
kurtulacağız. Ama bağlamadıkları müddetçe ka
ranlıklardan kurtulamıyacağımızı ifade etmek 
isterim. Bunu rica ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Saym Başkan, 
hiç ışık olmıyan, mutlak karanlıkta bulunan 400 
tane Türkiye'nin belediyesi var muhterem beye
fendi. Hiç ışık yok, tek sokağında ışık yok. 
Mumla, gaz lâmbası ile oturuyor. Biz bunlara 
bir elektrik götürmeyi hedef aldık. Bu meyanda 
bir beldenin iki mahallesinde ışık var da bir ma
hallesinde yoksa, o da bizim tevsi politikamızın 
içinde elbette düşünülecektir. Ama bizim hizmet 
politikasında ağırlık verdiğimiz bu arz ettiğim 
belediyelerdir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Şu halde 25 mil

yon lira sarf edilerek yapılmış olan bir hidro -
elektrik santralinin iki bin kilovattık, santral
den bunun sadece 50 kilovatlığmı kullanacağız, 
geriye kalanını toprağa vereceğiz. Bu Sayın Ba
kanın felsefesine uyacak. İktisadi anlayışına di
yeceğim yok. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Saym Başkan, 
arkadaşım taannüt ediyor beni anlamamakta. 
Ben demiyorum ki, bir belediyede iki sokağın 
ışığı varsa, iki mahallenin, üçüncü mahalle ol
masın. Ben politikamın niteliğini takdim ediyo
rum. Diyorum ki, ben 1968 ve 1969 yılında hiç 
elektriği olmıyan, karanlık içinde olan belediye
lere öncelik verdim. Ama, sizin Erciş'inizi de ele 
almışız. Bitmesin demiyoruz, bitecek. Mesele bu. 

BAŞKAN — Tamam Saym Bakan, buyurun 
Saym Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, be
nim iki sualim var. Birincisi acaba Türkiye'de 
ne kadar gecekondu adedi var ve bu her sene 
alman tedbirlerle ne kadar azalmakta ve buna 
kaç sene sonra nihayet verilebilecektir? İhtimal 
olarak soruyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, Gecekondu Kanununun bir 
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hükmü bu kanun mer'i olur olmaz Türkiye'deki 
gecekonduların tesbitini âmirdir. Bu hüküm uy
gulanmıştır. Krokilerle, hava fotoğrafları ile, 
gecekondular tesbit edilmiş, Türkiye'de 400 bin 
gecekondu olduğu anlaşılmıştır. Geçen sene de 
bunları söyledim. Burada tahminen 450 bin idi. 
Meselâ plânlama 450 bin tahmin ediyordu. îmar 
Bakanlığının tahmini de 425 ilâ 430 bin merke
zinde idi. Ama bu hava fotoğraflarının ve kro
kilerin bize' getirmiş olduğu rakam budur. Şim
di bu gecekonduya hizmet götürme kaç sene
de bitecektir diyorsunuz? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Her sene ar
tıyor deniyor. Ne zaman bu artmayı önliyece-
ğiz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi biz art
mayı önleyici tedbirler getirmişiz. Meselâ evve
lâ mevcut bulunan bu 400 bin gecekondunun 
medeni şartlara kavuşması işidir. Bunu da arz 
ettim. Suyunu, elektriğini, temel yolunu bu sene 
bitiriyoruz. Okullarım bitiriyoruz. Kanalizasyo
nuna yükleniyoruz 1969 ylılında da ve 1972 yı
lında gecekondu bölgelerinin temel hizmetleri 
yapılmış ve kendileri asgari bir ölçünün içinde 
normal iskân mahalleri haline gelmeye bağlıya
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen ikinci sorunuz. 
SA£îH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Bakan 

buyuruyorlar ki, her sene söylüyoruz. Yüksek 
makamlarından bir şey sormak istiyorum. Her 
sene ne kadar gecekondu yapılıyor? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi Sayın 
Başkan, gecekondunun yıkımı, kanunun hükmü 
icabıdır. Belediyeler ve vilâyetlere bunu taki-
betmekte ve her ay yıktıkları gecekonduyu bize 
bildirmektedirler. Türkiye'de 1968 yılında 8 000 
gecekondu yıkılmıştı. Gecekondunun şu kadar 
bin yapıldığı tarzındaki iddialar tesbite dayan-
mıyan beyanlardır. Binaenaleyh, ben size sadece 
yıkılan miktarı söylüyorum. Bunun dışında ge
cekondu yapıldığını ve miktarının da şu olduğu 
henüz tesbit edilmiş değildir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Son sualimi 
soruyorum. Bu yapı malzeme etütlerinin yapıl
mış olması beni memnun etti. Şimdi, meselâ Ja
ponya'da zelzele mıntakasında zelzeleye taham
mül edecek evler yapılıyor. Bizde de böyle zel

zeleye mukavemet edecek evler yapılabilir mi?. 
Bu sebeple bu hususta ne tatbikat yaptığını rica 
ediyorum. Hattâ Emlâk Kredi Bankası para ve
receğine, evler için çatı versin ve hattâ standart 
pencere ve kapı yapılarak vatandaşa verilsin. 
Bu hususta bir çalışma var mıdır? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
yapı malzemesi kaynaklarını tesbit ve etüt çalış
malarımız 67 ile şâmil olarak bitmiştir. Şu hal
de şimdi Türkiye'nin standart kaliteli yapı mal
zemesinin imalâtını Türkiye'ye dengeli olarak 
bir hedeftir. Bunun için Yapı Malzemesi Genel 
Müdürlüğü olarak girmişiz ve bilhassa tuğla ve 
kiremit ve kireç konularına ağırlık vermek su
retiyle temaslara geçilmiştir. Sizin buyurduğu
nuz doğuda hakikaten yapılar böyledir. Oraya 
bu arz ettiğim kaliteli yapı malzemesi endüstri
lerini getirmeye gayret sarf etmemiz lâzım, bi
rinci plânda. Çünkü dereden toparladığımız yu
varlak taşları bir araya getiriyoruz. Üstüne de 
direkleri koyuyoruz, toprak damlar en küçük 
sallantıda gidiyor. Debremde bunu gördük. Ve 
zaten bu çatı meselesinin Doğuda halledilmesi de 
bir problem. Bunun içindir M, Emlâk Kred Ban
kasından çatı kredisi veriyoruz. Vatandaş çatı
sını fennî bir esasa göre getirsin. Buyurduğunuz 
çatı, kapı, pencere standart hale getirilsin, ya
pılsın verilsin konusunu. Biz ancak âfet bölgele
rinde yapacağımız konutlarda ve önleme bölge
lerinde yapacağımız yoksul ve dar gelirli vatan
daşlarımızın evlerini de düşünüyoruz. Ama, her 
bölgenin özelliğine göre proje örnekleri aşağı -
yukarı yapılmış ve bütün belediyelere de yollan
mıştır. Ama, plân, proje kâfi değil. Haddiza
tında sizin de temas ettiğiniz gibi yapı malze
mesi endüstrisinin dağılımıdır. Bu sağlandığı 
takdirde yapılar daha fennî ve sağlam bir hüvi
yete kavuşacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Efendim, Sayın Bakan, benim yaptığım konuş
mada gecekondu ve şehirleşme problemini ka
ranlık bularak, kendileri aydınlık bir tablo çiz
diler şehirleşmeyi bölge plânlan ile, gecekondu 
problemini de Gecekondu Kanunu ile çözümlen
diğini kabul ettiler. 

Şimdi efendim Sayın Bakandan soruyorum. 
Plânın 281 nci sayfasında gecekondu sorunu ile 
ilgili olarak 1966 yılında çıkarılan Gecekondu 
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Kanunu soruna tam bir çözüm olamamakta. Ve 
yine plânın 285 nci sayfasında Gecekondu Ka
nununun, İkinci Beş Yıllık Plânın ilke ve politi
kalarına uygun ve konut kanun tasarısı ile çe
kişmeleri ortadan kaldırılacak şekilde değiştiri
lecektir hükümleri ile mutabık mıdırlar, değil 
midirler? 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan 
bu soruyu muhterem arkadaşımız geçen sene de 
sordu. Bendeniz cevabını verdim. Şimdi, bir ger
çeği bilmemizde fayda vardır muhterem arka
daşlarım. Gecekondu problemi neye merbuttur. 
Mesken problemine merbuttur. Ve mesken prob
leminin bir yönüdür. Mesken probleminin çözü
mü için, lüzumlu olan kanunları söylemişiz. Bun
lardan yalnız Gecekondu Kanunu çıkmış. Plân
lama diyor ki, diğer kanunların da çıkması lâ
zım. Arsa ofisinin, konut kanununun, arsa ofi
sinin kurulması lâzım. Ve bu mevzuat bir bütün
lük haline gelecek ve konu kanunun ortaya ko
yacağı esaslarla gecekondunun hükümleri çe-
lişmiyecektir diyor. Gayet tabiî, biz bunun aksi
ni söylemiyoruz, Benim söylemek istediğim şu
dur. Gecekondu Kanunu, gecekondu problemini 
kendi ölçüsü ve smın içinde çözümlemiş ve bi
zim mesken politikamızda ortaya koyduğumuz 
sistemlerle beraber, bir rahatlığa doğru, mesele
yi halletmeye doğru hamleli bir adım olmuştur 
diyorum ve bunun da eserlerini söylüyorum. 
Emarelerini söylüyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, yine plân, Devletin elinde bilhas
sa şehirleşmenin gerçekleştirilmesi için ucuz 
arsa stoklarının bulundurulmasının ve mevcut
larının artırılmasını öngörmektedir. Şimdi Sayın 
Başkan, 1967 - 1968 senesinde şu kadar arsa da
ğıttıklarını ve 1969 da da 45 bin arsa dağıtıla
cağını söylediler. Şimdi bu arsalar kiraya mı ve-

* rilecektir, yoksa dağıtılmış olan kimselerin mül
küne mi verilecektir, tapuları mı verilecektir. 
Bu hususu rica ediyorum. 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Cevabını ver
dim, bunun konuşmamda. Kirayı değil, bir mül
kiyet hakkını tanıyoruz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Plân kira diyor. 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hayır plân sa
dece kirayı kabul etmiş değildir. Tedbirlerde de 
vardır. İcra programlarında göreceksiniz. Mül
kiyeti kabul etmiştir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Yani bu hususta plânla mutabık değilsiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Plân mülkiyeti 
reddetmemiş değil, mutabık olmıyayım. Yani 
Plânlama arsaların mülkiyetinin verilmesini ka
bul etmiştir. Bizim Hükümet programımızda 
böyledir, felsefemiz de böyledir. Plânlama ile 
aramızda hiçbir görüş farkı yoktur, bu konuda. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Yine plânda inşaat konut birim fiyatını düşür
mek için yani 27 den 22 bine düşürmek için in
şaat malzemesi fiyatlarının düşürülmesi talebe-
diliyor. Fakat biz biliyoruz ki, bir taraftan bun
ları fiyat mekanizması ile fiyatların sabit tutu
lacağını söylüyor. Halen inşaat malzemesi fiyat
larında bir karaborsa mevcudolduğuna göre bu 
inşaattaki inşaat malzemesinde ucuzlatmayı na
sıl temin edeceksiniz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu hükümetimizin sanayi politikasında va 
yapı malzemesi politikasında mânasını ve çözü
münü bulmuş bulunmaktadır. Bu sebepledir ki 
en büyük yapı malzemesi olan çimento fabrika
larının miktarlarını artırmak, mevcutlarını tev
si etmek suretiyle arz ve talep, yani piyasada 
arz ve talepde bir mutabakata getirmenin ted
birini bu şekilde almaktayız? Diğer yapı mal
zemelerinin de istihsal ve imalâtının çoğaltıl
ması için yapı malzemesi Genel Müdürlüğümü
zün çalışmalarında ne istikamette cereyan et
tiğini, ne etütler yaptığımızı, nasıl bir politika 
takibetmekte olduğumuzu arz etmiştim. Şu 
halde bu politikamızla tatbik etmekte olduğu
muz yapı malzemesi politikasiyle plânlamanın 
bu ilkesi arasında bir tezat değil, birbirini te-
yideden bir mâna mevcuttur. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Son sorumu soruyorum Sayın Başkanım. İmar 
Plânına aykırı olarak yapılmış şehirler civarın
daki gecekondulara tapu verildiğini, yol, su, 
elektrik götürüldüğüne göre imar plânları na
sıl uygulanacaktır. Ve bunların maliyeti ne 
kadar olacaktır. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN [ 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, Gecekondu Kanunuyla meşruiyet iktisa-
betmiş olan gecekondu semtleri bir vakıa ve bir 
realitedir. Bunlar imar plânlarının, mevcut 
imar plânlan varsa ve büyük şehirlerde meşe- i 
lâ İstanbul'u alalım, Ankara'yı alalım, İzmir'i j 
alalım nazım plânları yapılmaktadır. Nazım 
plânların getirdiği ilkelere göre bir imar plâ
nına bağlanacaktır. Ve o imar plânı da uygu
lanacaktır. Bunu arz ettim. Ve dedim ki zatıâli-
nize düzensiz şehirleşmeyi teşvik ediyor A. P. j 
iktidarı sözünüze ve iddanıza cevap verirken, 
bilâkis A. P. iktidarı düzensiz şehirleşmeyi ön
lemenin ilmî ve medeni, kesin tedbirlerini al
mıştır o da plânlamadır. İmar plânlarının uy
gulamasında kifayetsiz olan belediyelere malî i 
imkânlar getirmek ve teknik imkânlar getir- | 
mek tedbirleridir ve bunlar da yürütülmekte
dir. Hattâ belki unuttum bir noktayı söyleme
ye, teknik güç getirme bakımından »muhterem 
arkadaşlarım. Türkiye belediyelerinin teknik 
elemanları gayet kifayetsizdir ve azdır. Ve bu
nun için bir belediyeler bakanlığı haline gel- I 
me istidadında olan İmar ve İskân Bakanlığı 
bir eğitim merkezi kurarak 10 sene içerisinde 
Türkiye'nin belediyelerine imar plânlarını uy- j 
guhıyacak dirayete sahip fen elemanlarını ye
tiştirmiş olacaktır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Aydınlandım, çok teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Sayın Turan. j 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başka
nım benim sorum mahallî olacaktır. Ufak bir | 
sorumdur özür dilerim. Bünyan'ın Akkışla bu- | 
cağında sel baskınına mâruz 20 - 30 kadar ev 
tesbit edilmiştir. Bir seneden beri bunların nak
li, çıkarılması için çalışmalar olduğunu söyle
diler. Bir türlü netice alınmadı. Acaba ne saf
hadadır. Bahar gelmeden seller tekrar büyük 
zararlar vermeden insan zaiyatına mahal ver- I 
meden bahara halledilir mi? | 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN I 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Efendim mev
zuun programda olduğunu ve çalışılmakta ol- ı 
duğunu arkadaşım biliyor. Nasıl bir tempo ta-
kibedildiği biliniyor. Kendi evini yapana yar
dım metodu. Eğer orada oturan vatandaşları- j 
mız bizim oradaki fennî heyetimizle bir işbirli- i 

ği kurarsa biran evvel bitirir. Ama kendi evi
ni yapana yardım metodunun vatandaşa tah
mil ettiği, göı evi hizmeti yapmazsa da o kadar 
geç biter. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Saym 

Başkan, benini sorum üç tanedir ama üçü de 
birbirine irtibatlı olduğu için müsaade ederse
niz üçünü birden okuyayım. 

Sayın Bakan Gecekondu Kanununun 5 nci 
maddesi muvacehesinde Antalya Belediyesinin 
gecekondu ıslah ve tasfiye bölgesinde zatıâli-
nizin teşrifleriyle alâkadar olup asgari bir be
delle mülk sahiplerini ikna ederek satmalmak 
için bir uzlaşma protokolü tesbit etmiş olma
nıza rağmen bu protokolün gerçekleştirilmedi
ğini biliyor musunuz? 

Bunun gerçekleşmemiş olmasiyle ümitsizliğe 
düşen vatandaş mezkûr yerde hukukî durum 
tebellür etsin diye yapılmasını teşvik ettiğiniz 
kadastro tesbit sonuçlarından telâşlanan gece
kondu sakinlerinin bu tehirler sebebiyle mülk 
sahiplerinden yüksek bedellerle arsa satmal
mak için maddi müzayakaya duçar olduklarını 
Sayın Bakanımız işittiler mi? 

Bu durumda Gecekondu Kanununun 5 nci 
maddesinin ikinci yol olarak belediyeye bir va
zife olarak tahmil ettiği istimlâki alâkalı bele
diye başkam ısrarlı talep ve takibe hattâ bir 
milletvekilinin Belediye Başkanım Bakanlık
ta, huzurunuzda dövmesine rağmen bu belediye 
reisi yapmaz ise Bakanlık olarak ne gibi bir 
müeyyide tatbikini düşünürler? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, hâdise Antalya'da Müftü Veresesi denilen 
bir yerdeki gecekondu ıslah bölgesinin proble
midir. Arkadaşımın ifade ettiği gibi mülk sa
hipleriyle gecekonducuların arasında, gece
kondu sahipleri arasında bir anlaşma bir pro
tokol yapılmıştır. Ve metre karesi 15 liradan 
mülk sahipleri vermeyi taahhüdetmişlerdir. Ar
kadaşım da biliyor. Eğer gecekondu sahipleri 
bu 15 lirayı toparlıyamazlarsa 15 lira üzerin
den ödeme yapamazlarsa Bakanlığımız da her 
metrekare üzerinde 2 şer lira olmak üzere 
kendilerini destekliyeceğini ifade etmişti. Bu 
suretle bu çalışmaların içine girilmiş ve tat
bikat başlamış idi. Zaman zaman gerek mülk 
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sahiplerinden gerekse gecekondu sahipleri
nin birbirleriyle meseleyi yeniden müzakere
ye kalkışmaları işi uzatmıştır. Ama benim bil
diğim protokol mer'idir, yürümektedir, yürü
yecektir fakat bâzı kimseler, bu protokol esas
ları yürümesin, burası istimlâk edilsin iste
mektedirler. Şimdi arkadaşım son soru olarak 
bir milletvekili tarafından belediye reisi hu
zurunuzda tokatlanırsa dediler benim yanımda 
ve önümde hiçbir belediye reisi, hiçbir kimse 
tarafından tokatlanmamıştır. Ve biz buranın 
istimlâkini de asla düşünmedik. Çünkü istim
lâki büyük bir para tutmaktadır. Biz çeşitli 
yerlerde gecekondu bölgelerine hizmetler 
götürmeye mecburuz, vatandaşla mülk sahi
bini anlaştırmışız kendilerine yapacağımız malî 
yardımın da ölçüsünü tâyin etmiş bulunmak
tayız. 

BAŞKAN Sayın Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Efendim ben konuşmalarınızda suallerin ce
vaplarında ceva,bımı almış bulunuyorum vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Isıtan. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Efendim benim 

bir tek sualim olacaktır cevabını evet veya ha
yırla verebilirler bu beni tatmin eder. 

Konutlar meselesi, bakıyoruz bir taraftan 
İmar ve İskân Bakanlığı doyaısiyle Emlâk 
Kredi Bankası konutlarla meşgul, diğer taraf
tan sosyal Sigortalar Kurumu keza kendi si
gortalıları için konutlarla meşgul, belediye ve 
özel idareler kendilerine verilen bu işlerle meş
gul, Şimdi Emekli Sandığı da kendi memurları 
için aynı işle meşgul olacak. Dağınık bir sis
tem. Bütün bunların gücü bir araya toplansa 
bir kurum kurulsa, bütün bu işleri o kurum 
idare etse, istimlâk hakkı olsa, inşaat sanayii 
kurmak hakla olsa, iştirak hakkı da olsa, ve 
bütün yurda şâmil bir kurum olarak plânlar 
yaparak hangi mıntakada hangi türde bunla
rın, evlerin yapılması doğru ise bunları he-
saplasa da bir şekilde birçok israflara mâni 
olsa daha iyi mi olur, yoksa mümkün değil mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, arkadaşımın görüşü, bizim de politika
mızın içinde bulunan bir husustur. Ve bu se
ne Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalarla Ba

kanlığım bir mesken politikasının esasları üze
rinde mutabakata varmıştır. Ve bu suretle 
Emlâk Bankamız da dâhil olmak suretiyle, ilk 
defa konut finanse eden kurumlar bir koordi
nasyon içinde çalışacaklardır. Ama arkada
şım, belediyeler ve mahallî idareler de bunun 
içerisine girmelidir, şeklinde bir iddianın sa
hibi ise, buna «şimdilik hayır» diyoruz. Bu 
kurumlar bir koordinasyon içinde bu mese
leyi daha müessir ve daha verimli yürütebile
ceklerine kaani bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Tamam efendim, görüşmeler 
ve sorular bitmiştir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Yüce Senatoya 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, biraz önce 
65 nci madde gereğince söz istediniz. 65 nci 
maddede iki yönden söz istenir : Biri, sataşma
dan; diğeri ise söylemediğiniz sözlerin size 
isnadından dolayıdır. Bu talepte bulunan üye
nin de, niçin söz isteğinin gerektiğini Başkana 
bildirmesi icabeder. Bu bakımdan, hangi yön
den söz istiyorsunuz ve niçin istiyorsunuz? 
Lütfen izah edin, ben de ona göre takdir hak
kımı kullanayım. 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — 
Arz edeyim efendim : 

Birisi, hakikaten 65 nci maddede yazılı ol
duğu üzere bir sataşma vardır. Sataşma, Sa
yın Bakan benim konuşmalarıma cevap verme
ye başlarken «şiirli konuşmasında» diye bir 
beyanda bulundular, bu bence sataşmadır. 

İkincisi, ben gecekondu mevzuunda, Ge
cekondu Kanununun da öngördüğü ıslah ve 
tasfiye yolunda ve önleme bölgelerinde alına
cak tedbirler meyanında bulunan hizmetlerin 
götürülmemesini istemedim. Böyle bir şey zaten 
vâridalomaz. Yanlış anlaşıldı. İleri sürdüğüm 
fikirleri tamamen yanlış mecraya soktular. Bu
nun tashihi lâzımgelir. 

Partizanlık isnadında, meseleyi kürsüye 
Sayın Bakan tarafından başka bir mecrada ge
tirilmiştir. Sayın Bakana cevabım çok kısa 
olacak. (A. P. sıralarından, «Zaten şimdi ce
vap vermiş oldun» sesleri). 

BAŞKAN — Bu 3 husus değil mi efendim? 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Evet 

efendim. 
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BAŞKAN — Şiire şiirle cevap verme, sa
taşma değildir. (A. P. sıralarından «Bravo;> 
sesleri) Bunu şey yapacağız. Yalnız, partizan 
ithamınızın cevalbı da, şüphesiz ki bir ölçü için
de verilecektir. Sadece, gecekondu konusunda, 
size söylemediğiniz veyahut sizin görüşünüzün 
aksine bir görüşün izafesi hususunda, yani 
«şiire şiirle cevap» hududuna girmemek parti
zanlık konusu üzerinde her hangi yeni bir gö
rüşme açmamak ve fakat gecekondu konusun
da söylemediğiniz hususların size izafe edil
mesi hususunda söz veriyorum, yalnız o hu
susta buyurunuz. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; hakika
ten bütçenin son günündeyiz. Tahammülü aşan 
bir mesai ile bugünü idrak ettik. Ben, Sayın 
Başkanın ikazının altında yatan mânayı da müd
rikim. Şunu tesbit etmek mevkiindeyim: 

Bu akşam söz alarak huzurunuzu ikinci 
bir defa huzurunu işgal ile sizi tashih etmemin 
sebebi, Sayın Başkan maruzatımı.. (A. P. sıra
larından «10 dakikayı geçmesin» sesleri) 10 
dakikayı geçirmiyeceğim efendim. Maruzatımı 
yine tabiatlarına hamlettikleri üslûp içerisinde 
cevaplandırdılar ve bu kendilerinin haklarıdır, 
tabiatları öyle olabilir. Zira soyadları Menteşe-
oğlu'dur. O şövalyelik ruhiyle bize cevap ver
diler. (A. P. sıralarından gürültüler) «Şahsi 
konuşuyor, sataşma yapıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Yok.. Sayın Mumcuoğlu.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOGLU (Muğla) — Ben bu soyadımla 
iftihar ederim. Siz bunun böyle olmadığını, 
yani aksini ilân edebilir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Menteşeoğlu, Sayın Ba
kan, bir dakika. 

Sayın Mumcuoğlu rica edeyim, size söz ver
diğim hususta konuşacaksınız. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Devamla) — Ta
mam efendim, ben yeni bir ihtilâfa vesile ola
cak bir konuşma yapmıyacağım, Sayın Bakanı 
övdüm. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Aydın) — Benim övülmeye 
ihtiyacım yok. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müdahale et
meyin, rica ederim. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Devamla) — Ben 
Sayın Bakan.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Aydın) — Sayın Başkan, 
bir Bakanın soyadma müdahale ediliyor, ikaz 
etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmedim mi? ikaz et
tim Sayın Bakan dikkat etmediniz mi? Derhal 
sadede davet ettim Sayın Bakan, sinirli olma
yın. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Aydın) — Peki, bunun için 
mi söz verdiniz kendisine? 

BAŞKAN — Sayın Bakan benim takdir 
hakkıma da müdahale etmeyin lütfen. 

Sayın Mumcuoğlu, özel olarak ricada bulun
dum. Ve sizin buradaki konuşma şeklinizi sınır
ladım. Onun dışına çıkmamanızı, bana da 
yardımcı olmanızı rica edeceğim. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, tamamen riayetkarım, ikazınız dâhilin
de konuşacağım. Her hangi bir ihtilâta sebebi
yet vermiyeceğim, müsterih olunuz efendim. 

Gecekondular mevzuunda, hizmet götürüyor
sunuz, bunun altında rey avcılığı yatıyor, mâ
nasında tek kelime söylemedim. Benim söyle
diğim, demin söz alırken de tavzih ettiğim gibi, 
hizmet götürmenizin metodu değil, esefle tek
rar ifade etmek isterim ki. bilhassa Bütçe Ko
misyonunda Sayın Adalet Partisine mensup se
natörlerin de işaret ettiği veçhile, gecekondu 
yapımı devam ediyor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Can
ları sağolsun. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Devamla) — Kal
dı ki, ikinci Beş Yıllık Plânda işaret edilen 
ve Sayın Bakanın «o tahmindir, onunla hareket 
edilmez» dediği plân dışında, bir belgeyi bu
rada dile getirdik, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının ikinci yılına ait icra programının 
116 - 117 nci sayfalarını lütfen tekrar açınız. 
Burada esefle kaydederiz ki, gecekondu yapı
mı devam etmektedir, kaydı vardır. 

Şimdi diyorum M... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Canları 
sağolsun. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Devamla) — Efen
dim canları sağolsun, siz de sağolun. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkanım, «esefle kaydederiz» ibaresi 
orada mı var, yoksa kendileri mi bunu çıkarı
yorlar? 

HAYRi MUMCUOĞLU (Devamla) — Ben 
diyorum M, Gecekondu Kanununu; esas itiba
riyle tatbikle yükümlü olan sizsiniz. Siz, bu ge
cekondu yapımına devam hususunda, bu müsa
mahanızı yürütürseniz, ki bu müsamahanızın 
altında rey avcılığı var. Bunu bu mâna
da soyuyorum, bu müsamahanızı yürü
türseniz, gecekondu için plânınızın, prog
ramınızın, seçim beyannamenizin Hükümet 
programınızın öngördüğü süre içinde bu Gece
kondu Kanununun uygulanması mümkün olmaz. 
Ve ondan sonra mütemadiyen biz, her sene ye
niden yapılan gecekondulara evvelâ meşruiiyet 
vermek için ve sonra da orayı ıslah etmek, ora
yı tasfiye etmek için bu fakir mileti, saçı bit
memiş yetimin hakkının da taallûk ettiği Ha
zinesinden milyonlar gider, bunu söylemek isti
yorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sizin za
manınızda da saçı bitmemiş yetimler vardı, siz 
ne yaptınız? 

HAYRi MUMCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, benim bu sözümde ciddiyet olmadı
ğını söyliyen ve mısraı tekrarlamaktan beni 
menettiniz, o ciddiyet sözünün şu açıklamam
dan sonra kime raci olduğunu Heyeti Umumi
ye ve Büyük Türk Milleti takdir etsin. 

Saygılarımla efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞE OLU (Muğla) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, söz 
vereceğim yalnız hangi hususta söz istiyorsunuz, 
açıklar mısınız? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Mumcu-
oğlu'nun konuşmasına cevap vereceğim. (A. P. 
sıraalrından «Sataşmaya cevap verecek» sesleri) 

BAŞKAN — Cevap vereceksiniz buyurunuz 
efendim. Hayır sataşmadan dolayı söz isteme
diler.- Bakanların, içtüzüğün 61 nci maddesine 
göre iiknci kez söz söylemeleri, tıpkı gruplar
da olduğu gibi, sınırlanmadı. Yani Yüksek He-

| yetinizin grupların ve bakanların ikinci defa 
söz alamıyacakları hususunda verilmiş bir ka
rarı yoktur, o yönden söz veriyorum. 

I Buyurunuz Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Şimdi Sayın Baş
kan Gecekondu yapımı ve getirdiğimiz tedbirle
ri bendeniz izah ettim. Arkadaşım, gecekondu 
bölgelerine hizmet getirilmesini yerdi ve Devle
tin paralan hâlâ buralara mı gidecek, dedi. 

Şimdi diyor ki, «mütemadiyen gecekondu 
yapılıyor, ben onları kastediyorum.» Acaba biz 
Gecekondu Kanunu ile tesbit edilip meşru hal 
almış olan gecekondu semtlerine mi bu hizmeti 

I götürüyoruz, yoksa sizin dediğiniz doğru ise 
yapılmış olan 300 - 500 yeni gecekonduya mı 
hizmet götürüyoruz. Bunu tesbit ettiniz mi? 
Bir şey söyliyebilir misiniz? 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bu
nu söylemeye hakkınız yok. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, rica ede
yim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Biz Gecekondu 
Kanunu ile tesbit edilmiş meşruiyet iktisabet-

I miş, plânlanmış gecekondu semtlerine hizmet 
götürmekteyiz. (A. P. sıralarından bravo ses
leri). Su götürmekteyiz, elektrik götürmekte
yiz yol götürmekteyiz, hastane, okul götürmek
teyiz ve onları şehrin bir parçası haline getir
mekteyiz. Siz bunu istiyor musunuz, istemiyor 
musunuz? Eğer isteseydiniz, bu hizmetler git
melidir. Ama azdır, çok olmalıdır demeniz ik
tiza ederdi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba
kan, biz de istiyoruz bunu.. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, müdahale etme
yin. Niçin müdahale ediyorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOLU (Devamla) — Sonra arkada
şım. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bırakın de
magoji yapsın.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sonra arkada
şım, bunun bir rey avcılığı maksadiyle yapıl
dığını söylüyor. Rey avcılığı maksadiyle ya
pıldığını, bunun altında da rey avcılığı yatar 

I diyor. 
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HAYSİ MUMCUOÖLU (Tekirdağ) — Ka
nunu tatbik etmediğinizin altında rey avcılığı 
yatar. 

BAŞKAN — Sayın Mumeuoğlu, rica edece
ğim. 

İMAR VE İSKA BAKANI HALDUN 
MENTEŞE OĞLU (Devamla) — Şimdi, muhte
rem arkadaşlarım, bu kanun tatbikatını kimin 
istismar ettiğimi hangi siyasi şahısların istis
mar ettiğini ben bu kürsüde söylemek imkânına 
mâlikim. Ama havayı sertleştirmemek için işi bir 
polemiğe sokmamak için cereyan eden hâdisele
re tames etmiyeceğinı. Siz istediğiniz kadar 
söyleyin. (A. P. sıralarından bravo sesleri.) 

SAFFET URAL (Bursa) — Bu daha çok 
teşviktir. Açıklayın. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ural, rica edeyim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-

TEŞEOĞLU (Devamla) — Binaenaleyh, biz gece
kondularda oturan fakir halk tabakalarına hiz
meti götürmeye devam edeceğiz. (A. P. sırala 
-rmdan, bravo sesleri.) Ve oraları şehrin bir par
çası olan mamur ve normal iskân mahalleleri 
haline sokacağız. Bunu bir rey avcılığı için de
ğil. Adalet Partisinin böyle bir şeye ihtiyacı 
yok. (A. P. sıralarından bravo sesleri.) Büyük 
Türk Milletine hizmet etmek ve Hükümet prog
ramında taahhütlerimizi yerine getirmek mak-
sadiyle ve siyasi felsefemizdeki mündemiç espri 
içinde götürüyoruz. Ve tahmin ederim ki, gece
kondu bölgelerine götürülen bu hizmetleri bey
hude tarif eden arkadaşlarım gecekondu semt
lerine zor uğrayabileceklerdir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, buna bir itirazımız yok. Biz daha çok isti
yoruz. Ama demogoji yapmayın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın öztürk, rica edeyim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN -

TEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi bir partizan
lığa işaret etti diye söz almak istiyen arkada
şım. Beni partizan olarak bu kürsüde tavsif 
etti. Bakanın partizan olduğunu biliyoruz dedi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Biliyoruz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-

TEŞEOĞLU (Devamla) — Bilmiş olmak gayri 
ciddî bir beyandır. Delilini söyliyeceksin. Diye
ceksin ki, senin şöyle tasarrufun var. Kanunla
rı çiğnedin. Siyasi menfaat için bunu yaptın di
yorsun. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Söy
lüyoruz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Konuşman
dan belli. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Neyi söylüyorsun? 
Şimdi geliniz, diyor ki, Gecekondu Kanunu tat
bikatında müsamaha gösterdiniz. Arkadaşlar, 
işte elimde vesikalar. Ben 1966 yılının Ağusto
sundan 1967 yılının ve 1968 yılının çeşitli ayla
rında hem yazılı tamimler yapmışım, hem top
lantılar yapmışım, hem ayda bir belediye reis
lerinden ve valilerden gecekondular hakkında 
rapor almışım. Ve bu sistemi yürütmüşüm. Bu
na itina göstermiyen belediye reislerine ikazlar 
yapmışım. Mesul bakan olarak siz nereden benim 
müsamaha gösterdiğimi söylüyorsunuz. Papazde-
resi hikâyesini anlatayım mı? (C. H. P. sıraların
dan anlat, anlat sesleri.) 

Papazderesi eğer müsamaha etseydik. Siyasi 
birtakım şahısların istismariyle % 60 ı ev sahi
bi olan insanların başkasının mülküne tecavüz 
etti. Biz gittik o gecekondu tecavüzünü önledik 
ve yıktık. Devlet kuvvetleri sonra siyasi şahıs
lar dediler ki, işte Adalet Partisi vatandaşın 
evini basma yıkıyor. Söyliyeyim mi beyefendi 
bu konuşmayı. (C. H. P. sıralarından söyle 
söyle sesleri.) 

SAFFET URAL (Bursa) — İçinde kalmasın 
söyle. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, bunlar birer vakıadır. Bun
ları kimlerin konuştuğu malûmdur. Bir siyasi 
istismarın siyasi rey avcılığının peşinde olan 
bir iktidar değiliz. Biz Büyük Türk Milletine 
hizmet etmenin aşkı ve inancına sahip bir ikti
darız ve böyle olduğumuzun imtihanını vermiş 
bulunmaktayız. Hepinize saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kutlar. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, muhterem senatör arkadaş
larım; bu memlekete büyük hizmetleri ile 
huzur getiren vatandaşa yuva, yaratan Sayın 
Bakan ve bu bakanlığın çok kıymetli eleman
ları. Bugün sabahtan beri gecekondu meselesi 
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ile uğraşıyoruz. Hakikaten bu önemli konu
nun bir tarihçesi var. Bendeniz bu tarihçeyi 
tamamen yaşamış bir arkadaşmış olarak nere
den başlamış, nereye gelmiş kısaca ifade et
mek isterim. 

Gecekondu 1946 - 1947 senelerinde Anka
ra'da ve istanbul'da başlamıştır. O zamanın Hü
kümeti beni mütenekkiren bir seyahatla gece 
sabahlara kadar tebdili kıyafetle dolaştım. 
Mamak'ta, Saimekadm'da, Altındağ'da, Küçük-
esatta birçok gecekondular yapıldığını vs bir 
kısım adamların hattâ bir bekçinin parseli 
10 liraya, 20 liraya gecekondu yeri sattığını 
gördüm, işi tesbit etmek için de bizzat bir 
bekçiden Küçükesat'ta aldım. Ve bası zevatı 
muhteremenin de arsalarının jandarma mari
fetiyle beslendiğini tesbit etmiş bulunmak
tayım. O tarihten sonra bir devir değişti. Gs-
cekondu hakiki alâkasını Adalet Partisinin 
1965 senesinde Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde güven oyu aldığından bir saat sonra fik
ren ve bir hafta sonra da yurtta 22 büyük be
lediye ve onun teknik elemanlarını imar ve 
İskân Bakanlığında toplamak sureti;/İ3 başla
mıştır. O tarihten sonra gecekondu dâvası bir
kaç safha geçirdi. Her geçen gün bu dâva 
nın halledilmesi neyi mütevakkıf ise cna gör;; 
kanuni tedbirler alındı. Gecekondu kanunu 
mükemmel bir kanundur. Hakikaten Sayın 
Bakanın izah ettiklerini tekrarlamak iste
mem. Muvaffak olmuş bir kanundur. Bir tek 
noksanı vardır. O bir tek noksanı demokra
tik memlekette olamıyacağı gerekçesiyle Mil
let Meclisinde çıkarılan hükümdür. O ela şu
dur : «Sahipli arsa üzerine yapılan gecekon
duyu yıkamıyoruz, ancak belediye imar Ka
nununun normal safahatına terk ediyoruz, 
Eğer Gecekondu Kanunu çıkarken, sahipli arsa 
üzerine de ruhsatsız yapılan her ne suretle 
olursa olsun derhal gecekondu ahkâmına 
göre yıkılış olsa idi o hüküm gelmiş olsaydı 
bugün bu dâva da tamamen halledilmiş olur
du. Şimdi ancak başkasının arsasına veya
hut belediyenin veyahut Hazinenin arsasına 
gecekondu yapılırsa bu her hangi bir hüküm 
istihsaline lüzum kalmadan yıkılmaktadır. 
Ama, benim arsama yaptığım bir gecekondu 
için ancak İmar Kanununun hükümleri daire
sinde yıkım cereyan etmektedir ki, bu da uza
maktadır, Bundan bâzı vatandaşlar cesaret 

alıyorlar. Bu bir hakikatin ifadesidir. Ama 
bunda Sayın Bakanın hiçbir suitaksiri yok
tur. Mevzuat budur ve Meclisten bu bu şekil
deki teklif geçmemiştir. 

Sayın sözcü gecekonduyu yapıyorsunuz 
diye bize ithamda bulunuyorlar. Evet ne ola
caktı. Gecekonduya gelen vatandaşlar ora
larda vaktiyle benim tesbit ettiğim gibi lâ
ğımları açıkta akacaktı, suyu yoktu, elek
triği yoktu. Ben bunu yapmıyacaktım o za
man da niye yapmıyorsunuz diyeceklerdi. Yok 
beyler. Şiirle karşılaştılar ben de şiirle va
ziyeti bir sükûnete getirek istij^orum. «Söyle
sem azarlar, soylemesem azarlar.» Gecekondu 
dâvası üzerinde... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Şiir ya
zarsınız siz... Yalnız söylenen bu değil alâkası 
yok. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Devamla) 
— Şiir de yazabiliriz - yazı da yazabiliriz bizim 
geçmişimiz bunların hepsini gösterir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk yapmayın rica 
ederim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Devamla) 
— Ben bu konuya bir nebze temas etmişken 
bâzı temennilerim var, onu istirham edece
ğim. Malûmları olduğu üzere imar Kanunu
nun 42 nci maddesi Yüksek Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiştir. Bu iptal kararın
dan sonra belediyeler ve şehirlerimizde imar 
durmuştur, imar Bakanlığının kıymetli ele
manları bu ıstırabın içinde kıvranmakta
dır. Bunu telâfi edecek, modern Avrupa mem
leketleri kanunlarında hüküm vardır. Bu 
hükmü telâfi edecek bir kanun tedvin edilirse 
imarımız çok daha ilerler. 

Diğer taraftan Sayın Bakandan memnu
niyetle öğrendim ki, dört büyük şehrimizde 
metropoliten çalışmalara başlanmıştır. Ben is
tirham ediyorum. Mütaakıp senelerde diğer 
şehirlerinde içinden çıkılması büyük feda
kârlıklara bağlı bulunacak gecekondu prob
lemleri ile karşılaşmamak için nüfusu 150 
binden hattâ 100 binden fazla şehirlerde met
ropoliten çlışmalara dâhil edilmesinin yerinde 
olacağı kanısındayım. 

Ayrıca, biz imar plânlarını çok dar tutuyo
ruz. Bence medeni memleketlerde olduğu gibi 
bir merkezi site ve bir de merkezin dışındaki 
sitelere gitmemiz lâzımdır. Arsalar ancak bu 
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şekilde ucuzlar. Arsa Ofisi Kanunu şayanı 
takdirdir, inşallah muvaffak olunur, ama bu 
bir başlangıç sermayesidir. Bunu inşallah 
mütaakıp senelerde artıracağız. Felâketzedele
rin her gün yanında olan gecekonducuların 
dertlerine deva bulan, Bakanı ve Bakanlık 
erkânını takdir etmemek kadirşinaslık olmaz. 

Onun için Bakana, Bakanlık erkânına huzu
runuzda teşekkürlerimi sunarken 1969 imar 
ve İskân Bakanlığı bütçesinin Türk Milletine 
BaJkanlığımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — tmar ve iskân Bakanlığı 
1969 yılı bütçesi bölümlerine geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kaâbul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

. T - İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI : 
Bölüm Lira 

(A/l) Cari harcamalar 
11.000 ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 34 560 869 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 189 168 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 584 252 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler ' 109 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

(A/2) Yatıran harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 7 730 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 176 304 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 060 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar "* 55 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 7 500 

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

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Toprak ve iskân Genel Müdür
lüğü bütçesi?... Bu bütçe Köy işlerinde görüşü
lecektir. 

Saat 21.30 da toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 20,25 

mmvm 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Zerin Ttizün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

3. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

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

V) KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü: 

BAŞKAN — Köy İşleri Bakanlığı bütçesi 
üzerinde grupları adına söz istiyen sayın üye
lerin isimlerini okuyorum; Sayın Hazerdağlı 
C. H. P. Grupu adına, Sayın Hatunoğlu Güven 
Partisi Grupu adına, Sayın Karaman Millî Bir
lik Grupu adına, Sayın Tunakan A. P. Grupu 
adına, şahıslan adına; Sayın Koçaş, Sayın Ha-
zer, Sayın Bora, Sayın Ertuğ, Sayın Artukmaç, 
Sayın Öztürkçine, Sayın Tuna, Sayın Ucuzal, 
Sayın Rendeci, Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın Isı
tan, Sayın Soydan, Sayın Öztürk, Sayın Bilgen, 
Sayın Alihocagil, Sayın Pırıltı, Sayın Ayrım, 
söz almışlardır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Hazerdağlı bu
yurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; Köy işleri Bakanlığı bütçesi üzerinde 
C. H. P. Grupu adına konuşuyorum. Köy işle
ri Bakanlığı bütçesi, köy ve köy sorunları üze
rinde Halk Partisinin görüşlerini arz edeceğim. 

Ama daha evvel bu kürsülerden bizzat Sa
yın Başbakanın «Köylüye hizmet etmek yeni mi 
aklınıza geldi, köylü bunu size sorar» şeklin
deki hitaplarına cevap vermek hakkımızdır. 

Türk köylüsü, ta millî mücadeleden beri, 
köyü, kenti dâhil, vatanı kurmuş, Devleti kur
muş, bu milleti türlü felâketlerden kurtar-

(1) 1162 ve 1162 ye ek basmayazılar 
28.1.1969 tarihli 25 nci Birleşim tutanağı so-
nundadır. 

mış, Türk Milletini bugünlere getirmiş, demok
ratik nizamı kurmuş, C. H. P. nden hesap sor
maz. Çünkü Türk Milleti kadirşinastır. 

Ama köylü, türlü va'dlerde bulunup da vai-
dini yerine getirmiyenlerden hesap sorar. 

Asıl biz Başbakanı köylüye şikâyet edece
ğiz. Hastasına ilâç götürmeye yolu olmıyan, 
10 binlerce köy yolu dururken gösteriş için 
İstanbul Boğaz köprüsünü yaptırıyor. Bunu 
söyliyeceğiz. C. H. P. yapamıyacağı bir şeyi 
va'detmez, ya da va'dettiğini mutlaka yerine 
getirir. 

Türk köylüsü yarın seçimlerde asıl Sayın 
Demirel'den hesap soracaktır. Hani yolum, de
diği zaman, alın teriyle kazandığın mahsulü
nü satmak için, hastana ilâç taşımak için kö
yüne yol yapacak yerde İstanbul'da Boğaz köp
rüsü yapıyor, bunu köylüye söyliyeceğiz. (A. 
P. sıralarından kimse inanmaz sesleri) 

O zaman asıl Başbakan köylüye hesap ve-
remiyecek ve bunun altından çıkamıyacaktır. 
O uğraşsın ki, köylüye; çok kârlı bir iştir, ran-
tablite hesapları vardır, desin. Köylü buna 
inanmıyacaktır, o zaman asıl bu sualin altın
dan çıkmakta müşkülât çekecek Başbakan 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi yaşantımız
da gün yoktur ki, bu kürsülerden köy sorun
ları konuşulmasın. Her gün kalkınmayı konu
şuruz. Türkiye'nin kalkınması köylünün kal
kınmasına bağlıdır deriz, bütün bunlara rağ
men köy sorunları, düzeye çıkmaz, her zaman alt
ta kalmış yada bir kenara itilmiş kalmıştır. 

Zaman zaman bu kürsülerden bilhassa A. P. 
kanadından bu Bakanlık gecekondu Bakan
lıktır, derme çatma Bakanlıktır, organizatör bir 
Bakanlık mıdır, icracı bir Bakanlık mıdır diye 
tenkidler yapılmaktadır. Bu Bakanlığın kurul
masından önce 1950 - 1960 arası 10 yıllık dö
nemde, muhtar gelir köyüne yol ister, git ba-
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yıııdırlık müdürüne; içme suyu ister git su iş
leri müdürüne; köylü tarlasını sulamak ister 
git tarım müdürüne; köylü elektrik ister git 
Bayındırlık Bakanlığı, İmar iskân Müdürlüğü
ne, köylü toprak ister iskân müdürlüğüne, iskân 
müdürlüğünde zavallı o bakanlıktan o bakan
lığa itilir. Hangi bakanlıkta yer tutacağını 
bilmez. Bu iş 1959 - 1960 yılma kadar devam 
etti. 

Vaktaki C. H. P. Birinci inönü Hükümeti 
1961 de Hükümeti kurmuş derhal Köy işleri 
Bakanlığının kurulmasiyle köylünün başvura
cağı tek kapı Köy işleri Bakanlığı olduğunu 
belli etmiştir. Köy sorunları elden ele dolaşır
ken, ayağı toprağa bu Bakanlık kurulmasın
dan sonra basmıştır. Ama henüz bu bakanlık 
rayına oturmuş bir Bakanlık değildir. Baha 
geçen yıl valiler toplantısında YSE Genel Mü
dürlüğünün lâğvi teklif edilmiştir. Bunun al
tında yatan siyasi maksattır. Bu Bakanlığın ku
rulmasından önce köye hizmet köyün verdiği 
oya göre yapılırdı. Valiler siyasi baskıların 
altında idi. Valilere baskı yaparak bu köye yap
ma, bu köye yap demek âded haline gelmişti. 
Sanki köy yollarının hangisinin yapılacağını 
programını devrin milletvekilleri belli eder
di. Nitekim YSE nin lâğvi da bu düşüncelerle 
iktidar kanadından valilere yapılan baskı ne
ticesi valiler tarafından feryadedilmekle mey
dana gelmiştir. Bugün Bakanlığın az çok plân 
ve programları vardır. Vali tamamen işe el ko
yunca programları A. P. milletvekilleri, sena
törleri yapmış olacaktı. 

Geçen yıl Sayın Turgut Toker'den bunu 
sorduğumuzda YSE'nin lâğvedilmesi teklifini 
doğrulamış, ancak kesin bir cevap da vereme
mişti. Dedim ki, bu Bakanlık henüz rayına otur
mamıştır. Rayına oturması için Teşkilât Kanu
nunun çıkma-sı lâzımdır. Ama muhterem arka
daşlar Teşkilât Kanunun çıkarılması kolay bir 
iş değildir. Fi,aporda Bakanlar Kurulunda oldu
ğu bildirilmektedir. Ama kanaatimize göre daha 
çok tecrübelere ihtiyaç vardır. Meselâ Halk 
Eğitim Müdürlüğü köy işlerinden alınmış Mil
lî Eğitim Bakanlığına verilmiş. Bunun sebebini 
de anlıyamadık. Belki bir gün yine Köy işleri 
Bakanlığına gelecektir. 

Köy okulları Millî Eğitim Bakanlığiyle Ba
yındırlık Bakanlığı arasında mekik dokur. Bel
ki bir gün bu da yerini Köy işleri Bakanlığında 

bulacaktır. Kanunu çıkarırken çok düşünme
miş lâzımdır. Hem neden bu kanun çıkmaz di
ye tenkidler yapılmaktadır. Bu memlekette 40 
yıldır kurulmuş teşekküller vardır. Meselâ 
Sünıerbank 40 yıl evvel kurulmuştur bir teşki
lât kanunu yoktur. Ama altı yıl, önce kurulmuş 
bu körpe Bakanlığın teşkilât kanunu yoktur, 
diye kıyamet kopar memlekette. Özetle köy so
runlarının beyni olan Köy İşleri Bakanlığı isa
betli bir kuruluştur deriz. 

Arkadşlarım bu kuruluş hakkında belki 
biraz fazla söyledim. Ama kuruluş hakikaten 
mühimdir. Nizam gücü, düzen gücü daima tek
nik gücün üstünde olmuştur. Bugün Köy işleri 
Bakanlığı yer altında suları fışkırtıyorsa bu 
teknik güç nizam gücünün üstünde değildir. 
lîizam gücü olmazsa bunların yapılması daha 
çüç olur. O halde kuruluş kanununu hazırlama
ya mecburuz. Teşkilât Kanunu yapılırken be
nim şahsi bir temennim var. Ziraat Bankasına 
bağlı kontrollü krediler teşkilâtı var. Bu teş
kilâtın Köy işleri Bakanlığına bağlanması lâ
zım. iyi bir kuruluş iyi bir düzen bu kontrolLı 
kredi meselesi. Bunu Köy İşleri Bakanlığı ken
di bünyesine almaya gayret etmelidir. Ziraat 
Bankası müdürleri bunu işlerinin çokluğu ara
sında daha iyi şekilde istimal edememektedir
ler. Bu suretle Bakanlığın kuruluşu ve Teşki
lât Kanunu baklandaki görüşlerimizi bitirdik
ten sonra şimdi kuruluşun iç bünyesine geliyo
rum. 

Kalan 25 dakika içerisinde Köy İşleri Ba
kanlığı bütçesini eleştirmeye imkân yok. Ge
çen yıllara nazaran bu yıl Köy İşleri Bakanlı
ğı en güzel detaylı bir raporu hazırlamıştır. 
80 sayfalık bu rapor bütün bakanlıkların rapor
larından çok güzeldir. Hazırlıyan Bakanlık 
mensuplarına teşekkür ederim. Bu raporda her 
konuya temas edilmiştir. Aranan çok şey bu 
raporda bulunuyor. Ben sadece O. H, P. nin sos
yal açıdan Köy isleri Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşlerini arz edeceğim. 

Köy yolları, olsun, grup yolları olsun, en 
imkânsız en zor geçit veren, kasabasına en uzak 
düşmüş en ücra köylerden başlanmak suretiyle 
programlara bağlanmalıdır. En ücra köşede 
kalmış köylerden başlanmak suretiyle öncelik 
tanınmasını isterken, köyün ekonomiye katkı
sını bir tarafa atmak istemeyiz. Uygulamada 
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görüyoruz ki, imkânları çok olan köylere önce
lik tanınmaktadır. Köyün imkânları var, akar 
yakıt parasını toplıyabiliyor, veriyor. Para ve-
remiyen köyler yollarını yaptıramıyorlar. Akar 
yakıt parasını veren zengin köyler, yaptırıyor, 
imkânları az olan köyler geride kalıyor. Yalnız 
akar yakıt parasını veren köylere öncelik ta
nınması sosyal adalet açısından ele aldığım1 s 
zaman sosyal adalet ilkelerine aykırıdır. Biz 
zayıftan yana bir parti olduğumuza göre önce 
zayıf ve imkânsız köylerden başlanmak sure
tiyle bir program hazırlanması taraftarıyız. Ama 
bir bölgede 5 000 kişi vardır, bir bölgede 1 000 
kişi vardır, daha çok kimsenin yararlanmasını 
mı istersiniz? Bu bir fikirdir, A. P. li arkadaş
larım böyle düşünebilirler bizim düşüncelerimiz
le bu düşünceler arasında ayrıntılar vardır. 
Köy yoluna köylünün katkısını bizde istiyoruz 
ama Köy İşleri Bakanlığı bunu bir plâna bağ
larken bir yılda 10 köyün yolu, bir bölgede 10 
köyün yolu yapacaksa hiç değilse 5 köyün yo
lunu benim dediğim geri kalmış bölgelerde 5 
köyün yolunu da katkıda bulunan köylerde yap
mak suretiyle bir tarafta geri kalmış köylerin 
yolları yapılmış olur, bir taraftan da Devlete 
katkı yapmak suretiyle Bütçeye yardım edilmiş 
olur. Bu suretle köylerin yolları yapılmış olur. 
Hep birlikte köy yolları yapılmış olur ve kal
kınma olur. Böyle yapılmazsa imkânları olmı-
yan köylere elli senede sıra gelmez. Mevcut 
mevzuatı, tüzüğü, yönetmeliği ne varsa, bunlar, 
çoğu 1961 Anayasasından önce yapılmış işler
dir. Ama, yeni Anayasamız sosyal adalet fikri
ni getirmiştir, bunlarda da değişiklik yapmak 
lâzımdır. 

Köy yollarının yapılması teknik bir konu, 
burada teknik konular üzerinde durmak istemi
yorum. Ancak, yine bu kürsülerden Bütçe Plân 
Komisyonunda mütemadiyen yol yapıyorsunuz, 
ertesi sene bozuluyor, yol yapıyorsunuz stabili
zesini yapmıyorsunuz, yolu şöyle yapıyorsunuz 
diye tenkidler yapılmaktadır. 

MubJtefem arkadaşlarım, biz bu hususta baş
ka türlü fikre sahibiz. Komisyonda da arz et
tiğim gibi köylü en çok mahsulünü satmak için 
yol ister. Mahsulünü satacağı zamanlar senenin 
altı ayı, sekiz ayı içindedir. Yaz ve sonbaharda 
senenin altı ayı yolu açık olmıyan köyler vardır. 
Ama, elbette hastasını taşımak, hastasına ilâç 
götürmek için yol lâzımdır. Bunun da çaresini 

bulmak lâzımdır. Bir köy yolunun ortalama an
cak - ekseriya dağlık bölgelerde, zaten yolların 
da eksik bulunduğu yerler dağlık bölgelerdir. -
ancak % 30 unun tabiat altyapısı çürük ve 
bataklıktır. Bütün yolu stabilize yapmaktansa 
sadece geçit vermiyen, sadece bataklık olan 
yerlerinin yapılması suretiyle diğer köylerin 
yollarının da yapılmasının düşünülmesi iyi olur 
kanaatindeyim, Bu bir teknik meseledir. Köy 
İşleri Bakanlığının bu hususta neler düşündü
ğünü öğrenmek isterim. Yani, bir yola bir ta
raftan başlıyacağız, stabilizesini dökeceğiz, her 
şeyini bitirecek miyiz, yoksa,sadece geçit ver
miyen yerlerini yapacağız öbür yerler gidip ge
le gele yol olur, zamanla yapılabilir; onu mu 
düşüneceğiz? Sayın Bakanlığın bu hususta han
gi fikre sahibolduklarım öğrenmek isterim. 
Eğer bütün yollara bir başından başlayıp öbür 
başına kadar stabilizesini, sınai tesislerini ya
parsak, ben inanmıyorum 1982 de burada gö
rüldüğü gibi biteceğine, 50 senede, 80 senede bu 
yolların yapılmasına imkân yoktur. 

Eöy içme suları için geçen sene de burada 
arz etmiştim. Köy içme suyu demek, boru de
mektir. Türkiye Kerbelâ değildir. Anadolu'nun 
çoğu yerleri dağlıktır. Dağlar su depolaradır, 
yeter ki, bu depolardan su almasını bilelim. 
önemli elan boru temin etmektir. Plânlama 
gereğince, plâstik boru, diğer bir boru fabrika-
s1. yapıldığı, takdirde, Ankara'da yapılan bir 
boru fabrikası bu ihtiyaçlarımızı karşılayacak
tır, Koy içme sularmda da sosyal adalet önde 
tutulmalıdır. Yoksa, geçmiş devirde olduğu gibi 
asırlık köy çeşmeleri olan bir köyün sadece o 
devrin damgasını silmek için taşları söküp, be
ton sıvamak, yahut künk yerine çimento boru 
takmak adalet duygularına uygun değildir. 

Köy içine sularını düzenliyen 16 Mayıs 1960 
tarihli Kanundan şikâyetlerimiz var. Aceleye 
gelini] bir kanundur bu. Bir defa yalnız nüfu
su çok olan köylere öncelik tanınmasını kaydet-
mişîr; kanım, Halbuki, 1961 Anayasasından 
sonra sosyal adalet düşünceleri gelmiştir.. Bu 
kanun-j.n asjl önemli maddesi 11 nci maddesidir. 
3*8 diyor 11 nci maddede, «Bir köyün intifa etti-

| ği suyu alıp, diğer köyün içme suyuna tahsis 
| etnıoyo Devlet. Su İsleri yetkilidir.» Özeti bu. 
| Folsefejd bu. Doğrudur bir köy içme suyu bu-
! lanıazken, diğer köy bol bol araziyi sular bir 
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miktarını alacağız, götürüp diğer köyde içme 
suyu yapacağız. Kanunun felsefesi bu. Diğer 
sahipsiz sular istimlâk edilecek o ayrı mesele. 
Asıl mühim olan bu kanunun eksik çıkmış ol
masıdır ve bu kanunun yüzünden YSE nin ba
şı derttedir, valilerin bası derttedir. Kanunun 
eksik tarafları çok hele şu cümle bu kanımda 
hiç yoktur: «Başka suretle su temini mümkün 
değilse veya gayenin elde edilmesi için çok mas
rafa mal oluyorsa...» hükmü bu kanunda mev-
cudolmadığı için, geliyor YSE mühendisi gidi
yor, yakında, suyu nereden bulursa, adamların 
asırlık suları, alışmışlar topraklarını sulamakta. 
Ben, bu suyu alacağım diğer köye götüreceğim, 
diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu iş mühen
disin iki dudağı arasında kalıyor. Onun takdi
rine kalmış oluyor ve bu yüzden büyük ihtilâf
lar doğuyor. Kanunun yeniden gözâ&zı geçiril
mesi lâzımdır. Baha yalandan, daha ucuz boru 
temini mümkün iken, yani yeraltı suyunu çıkar
mak mümkün iken, uzakta suyu bulunsa, boru 
da nasıl oîsa Devletin kesesinden gidiyor, ben 
bu köyün suyunu götüreceğim, diyor. Köylüler 
birbirlerini kırıyor, kavgalar, döğüşler, silâhlı 
çarpışmalar meydana geliyor. Şunu söylemek 
isterim, mühendislere bir sataşma olmasm, ama 
yeraltı suyu aramakta çok bilgili değiliz muhte
rem arkadaşlarım. Belki, Köy işleri Bakanlığı
nın tesisleri de yok, sondaj makinaları da yok, 
bu balâmdan mücehhez olup, yeraltı suları ara
mak, yeni sular bulmak mümkün ise mevcut köy 
sularının alınıp da bir köyün mağdur edilmesi
ne meydan verilmemesi doğru bir iş olur, bu 
dertlerden de kurtulmuş oluruz. Yani, yeni su
lar aramak varken, mevcut suları hemen götüre
lim diyorlar. 

Köy elektrifikasyonuna dokunmaya vakit 
kalmadı, 10 dakika vaktim var. Çok kısa olarak 
Toprak-Su Genel Müdürlüğünün çalışmalarına 
dokunacağım. 

Toprak - Su faaliyetlerinde yine sosyal ada
let açısından geri kalmış bölgelere öncelik tanın
ması dileğimizdir. Yalnız verimli toprakları su-
layahm, düşüncesi kanaatimce doğru değildin" 
Toprak - Su toprakları sulayalım, düşüncesi ka
naatimce doğru değildir. Toprak - Su faaliyetle
rimizde bu prensibi savunuyoruz ve diyoruz ki. 
ekonomiye katkısı olan, az masrafla çok ürün 
alan köylere öncelik tanıyalım ama, bir taraf

tan da hiç değilse, yarı faaliyetimizi geri kal
mış bölgedeki köylere götürmüş olalım. 

Bir misal vereceğim, Elâzığ'da bir köy var 
şehrin bitişinde,, Sülfür köyü, ismini de söyîi-
yeyim, geçen sene oranın kehrizleri var, suyu bol 
olan bir köy, oranın bir gözesini, bir kehrizini 
yaptılar. Bu sene diğer bir gözesini daha yap
tılar, Bu köy suya gark oldu, suyu zaten çok 
olan bir köy. Ama, diğer tarafta hiç suyu ol-
mıyan yahut da suyu mevcut da kanalları otla, 
toprakla kapanmış köylerin sularına temas edil
memektedir. Şehre yakın, görülsün, şu kadar 
yaptım demek esas oluyor, sosyal adalet açı
sından bu cihet ihmal ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmamın başından 
beri sosyal adalet meselesini çok konuştum, bel
ki beş, on, yirmi defa söyledim, bu sosyal ada
let bizim dilimizin pelsengi. Biraz çeşni olsun, 
bir fıkra anlatayım; İtalyan Birliğini kuran, 
- adamın ismi şimdi aklıma gelmedi - mütemadi
yen italyan Birliği, İtalyan Birliği der durur-
muş, hattâ ortaya pirinç pilâvı geldiği zaman, 
«Negüzel pilâv, İtalyan Birliğine benziyor.» der
miş. 

Yani, biz sosyal adalet sözünü mütemadiyen 
söyliyeeeğiz. Bunu söyliyeeeğiz. Bunu söyledik
çe yerleşecek bu, herkes bunu tatbike başlıya-
oak. Hükümet programında bakıyorum, koca 
Hükümet programında sosyal adalet kelimesi 
iki yerde var. 

Toprak suya sıra gelmişken arazi toplulaş-
tırılmasma enine boyuna girmek lâzım. Pro
düktiviteyi artırmak için en başta gelen konu 
arazi toplulaştırmağıdır. Bu arazi toplulaştır
ması sözü biraz telâffuzu güç bir kelime. Keş
ke parsel birleştirilmesi veya toprak birleştiril
mesi dense idi daha kolay telâffuz edilirdi, 
köylü de benimserdi. Arazi arapça, toplulaştır
ması Türkçe, zor telâffuz edilen bir kelime bu. 

Arazi toplulaşfcınlması için çıkarılan bu tü
zük mevzuat bakımından, arazi toplulaştırılması 
için çok kâfi olmıyan bir nizam. Yalnız sula
mada parsel birleştirilmesinin hedef tutulmuş 
bu tüzükte. Toprak reformu yapılmadan bu tü
zük hükmü ile arazi toplulaştırılmasının sem
bolik bir faaliyet olacağına inanıyoruz. Belçika 
gibi, Avrupa memleketlerinin iki üç seneden 
beri başladıkları ve yapamadıkları arazi toplu
laştırılması işi, toprak reformu olmadan Türki-
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ye'de daha bir iki senede belki üç senede de ya
pılmasına imkân yok. Ben Sayın Bakanın ha
kikaten Türkij/enin en mühim konusu olan arazi 
toplulaştırılması konusunda, toprak reformu ya
pılmadan, başka yeni hükümler getirilmesi su
retiyle veya tarım reformu kanunu getirilmesi 
suretiyle arazi toplulaştırılmasınm imkânı olup 
olmadığını öğrenmek isterim. Mümkün müdür. 

Muhterem arkadaşlar, Toprak iskân Genel 
Müdürlüğü Bütçesi üzerinde görüşlerimiz kısa
ca şudur; Toprak reformu yapılmadan alınacak 
bütün tedbirler ne olursa olsun kalkınmayı sağ
lamamıza imkân yoktur. Raporda belirtilen 
2510 sayılı İskân Kanunun tadili, dış kaynak
lardan yardım alınması, çiftçiyi topraklandırma 
Kanunu tadilleri köklü sonuçları ortaya geti-
remiyecektir. Tarım reform-tasarısı da yine 
bu işi halletmiyecektir. Ve sosyal adaleti de 
sağlamıyacaktır. Yapacağınız bir evin arsası 
plânlanmadıkça, üzerine yapacağınız bina mut
laka bozuk olacaktır. Tarım reformu büyük top
rak sahiplerini, topraksız köylüden alman ver
gilerle daha da zengin edecek, topraksız köylü 
bir avuç toprak almaya imkân bulannyasaktır. 
Dünyada mekan ahire ite iman derler. Büzen 
bozuk oldukça, üzerine yapacağınız her gey bo
zuk olacaktır. Bunun içindir ki hiç derinlikle
rine girmiyeceğim, zater vakit de yok. 

Türkiyenin büyük acısı olan orman içi köy
lerinin de bu usullerle dertlerine çare buluna
cağına inanmıyorum. Hülâsa nüfusun % 70 ni 
teşkil eden köy halkı için bütçeyi olumlu bir 
bütçe olarak, C. H. P. olarak, kabul etmiyoruz. 
İnşallah bu bütçe içerisinde Sayın Bakan mu
vaffak olurlar. Kendilerine başarılar dileriz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hatunoğlu. 

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

Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı Kuruluşların 
1963 bütçe yılı uygulamaları ve 1989 bütçe 
yılı tasarıları hakkında Güven Partisi Senato 
Grupu adına, görüş, tenkid ve temennilerimizi 
arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. Sırası ile bağlı kuruluşlar hakkındaki gö
rüşlerimizi arza çalışacağım. 

5 . 2 . 1989 O : 3 

| YS.E. Genel Müdürlüğü : 
Bu Genel Müdürlük; Köy yolları, köy içme 

i sulan ve köy elektrifikasyonu dairreieri birleş-
! tirllerek, Köy İşleri Bakanlığına bağlanan ku-
| ruluş ve üniteler hakkındaki kararnameye müs

teniden 31 . 8 . 1965 tarih ve 6011 sayılı Ba
kanlık onayı ile kurulmuştur. 

Köyün önemli alt yapı tesislerinden yol, su 
ve elektrik hizmetlerini köye bir elden götümıe-

j yi amaç edinen bu genel müdürlük kurulduğu 
j tarihten beri bağlı bulunduğu Bakanlık gibi 
I Teşkilât Kanunundan yoksundur. 
j Yıllık bütçelerle sarfına mezun olduğu mik-
ı tar, milyonlara baliğ olan bir bakanlığın ve ku

ruluşlarının görev ve yetkilerinin hududunu tâ-
l yin ve tesbit eden bir Teşkilât Kanunundan 
1 yoksun kalmasını kabul etmek güçtür. 
1 Bu sebeple Bakanlık ve bağlı kuruluşların 

Teşkilât kanunlarının daha fazla bir geçikme-
\ ye mahal kalmaksızın gerçekleştirilmesi hususu

na önemle işaret etmek isteriz. 
I Bu genel müdürlük, köy yolu hizmetlerini: 
I 442 sayılı Köy Kanununa, 5539 sayılı Karayol

ları Kuruluş Kanununa ve 13 . 3 . 1962 tarih 
] ve 6 273 sayılı Köy Yolları Yapım ve Bakım 
I binme ilerini tanzim eden yönetmelik hükümleri-
I ne göre, 
! Köy içme suları hizmetini; 6200 sayılı DSİ 
I Kuruluş Kanununa, 7478 sayılı Köy İçme Su

ları hakkındaki Kanuna ve 178 sayılı Askeri 
| garnizonlara içme ve kullanma suyu temini hak-
I kındaki Kanıma göre, ve köy elektrik hizmet-
] lerini; 2819 sayılı E. i. E. Kanunu ile 2805 sa-
! yılı Etiibank Genel Müdürlüğü Kuruluş kanun-
] larına dayanarak ifa etmektedir. 
j Muhterem arkadaşlar, 
] Bu, arz ettiğimiz çok dağınık mevzuatla, 

önemli ve önemli olduğu kadar ağır olan hizmet
leri gerçek ölçüler içerisinde gereken sür'at ve 
verimlilikle yürütmek zor bir yükümlülüktür. 

Yapılan son tesbitlere göre, ihtiyacımız olan 
162 bin Kın. lik köy yolu şebekemizin durumu 
şöyledir. 

| Yapılan köy yolu : 33. 000 Km. 
Yalnız yazın geçit veren köy yolu : 17. 000 

Km. 
Hiç yolu olmayan köy yolu ise: 112. 000 Km. 

I dir. 
| Mevcut 35. 877 köy ünitesinden 2448 ade-
1 dinin de köy yolu şebekesinden istifade ettiği ve 
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mütebaki 25. 284 köyün ulaşımının sağlanabil
mesi için 129. 000 Km. köy yolunun yapılması 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

Genel nüfusun % 69 zunu teşkil eden müstah
sil köylü vatandaşımızın barındığı bu 35. 877 
köy ünitesin deki, köylümüzün ziraî ve buna ilis-
kin mahsullerini istihlâk için pazarlamaları ve 
bu suretle memleket ekonomisinin muhtaç oldu
ğu belirli ve önemli hizmetin yerine getirebilme
si, ve ayrıca köylerin ihtiyacı olan okul, sağlık 
ocağı, mesken, içme suyu ve elektrik tesislerinin 
gerçekleştirilebilmesi her şeyden evvel köy yolu 
şebekemizin inşaasma bağlıdır. 

Sosyal ve ekonomik kaderinde yolun ehem
miyetini müdrik olan köylümüz her yıl artan 
aynî, nakdi ve fiîli güçleriyle yol yapım faaliyet
lerine yarış edercesine iştirak halindedirler. 

1968 Bütçe yılı uygulamasında köy yolu hiz
metleri için : Devlet Bütçesinden 203 milyon li
ra; Özel İdare bütçesinden 95 milyon lira; köy
lünün iş gücü ve nakit yardımı olarak 25 milyon 
lira; ve yine programlanan işlere kâfi gelmedi
ğinden yıl sonuda Devlet Bütçesinden, verilen 
28 milyon ek ödenek ile birlikte, toplam olarak 
351 milyon sarfı suretiyle 33. 000 Km, mevcut 
yolun balkımı sağlanmış, 5. 500 Km. yolun kap
lanması, 6. 500 Km. yolun tesviyesi yapılmış ve 
165 adet köprünün inşaası ile 21 adet il tesisi 
hizmetlerinin yerine getirilmesine çalışılmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerine uygun ola
rak, grup köy yollarından 64 bin Km. lik bir 
rebekeniıı birinci sınıf köy yolu standardında 
yapımının planlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Tesbit ©dilen bu şebekeden 17. 500 Km. lik 
"kısmının ise, ikinci Beş Yıllık dönemi içinde bi
tirilmesi öngörülmüştür. 1968 uygulamasında bu 
miktardan, porğramlanan 3. 100 Km. si ikmal 
edilmiş olacaktır. 

Bu hizmetleri karşılamak üzere, 10 milyon 
dolarlık proje kredisinden satın alman makina-
lar 1968 inşaat mevsiminde faydalanılmak üzere 
vilâyetlere da ğıtılmıstır. 

Ayrıca mevcut makina farkını dengeli bir 
şekilde çalıştırmak üzere 13,5 milyon dolarlık 
makina alımı da ön görülmüştür. 

Bu Genel Müdürlüğe, köy yolu hizmetleri 
için 1969 yılı Devlet Bütçesinden bütçede harca-
namaz kaydı ile yer alan 10 milyon proje kredi 
karşılığı dahil, 180 milyon lira tefrik edilmiş idi. 

Ancak, bu ödeneğin gerek devam etmekte, ge
rekse 1969 yılı için programlanan işlere kafi ge-
lemiyeceği Karma Bütçe Komisyonunda yapılan 
uzun çalışmalar sonucunda anlaşılmış ve 100 
milyon lira ilâvesiyle 280 milyon liraya iblâğ 
edilmiştir. Bunun dışında, Özel idare ödeneği 
100 milyon lira, köylü yardımı 35 milyon lira ol
mak üzere yapılacak ilâvelerle bu miktar cem'an 
415 milyon liraya ulaşmış olacaktır. Böylece, 
1969 yılı için programlanan işlere yeterli bir öde
nekle çalışma imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Köy yolları bakını ve idame giderlerinin hiz
metin karakteri itibariyle carî harcamalar bün
yesinde gösterilmesini yanlış buluyoruz. Bu hiz
metler için ayrılan 30 milyon 700 bin liralık öde
nek meydana getirilen şebekenin, bakım ve idâ
me giderlerine kafi gelmiyecekti. Bu nedenle 
Karma Bütçe Komisyonunda 20 milyon lira ilâ
vesiyle 50 milyon liraya çıkan ödeneğin ancak 
ihtiyacı karşılayabileceği anlaşılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, değineceğimiz Önemli 
bir diğer konu da, yıllık 7000 Km. tesfiyenin 
mevcut imkânlarla 3000 Km. lik kısmının kap-
lanabilmesi ve 40O0 Km. lik alt yapının bozulma
ması ve hizmete arzı için gerekli 80 milyon lira
lık makine parkının gerçekleştirilmesine önce
lik verilmesi konusudur. 

Bu projenin gerçekleşmesine kadar, yıMık 
4 000 Km. lik tesviyeye gerekli üst yapı malze
mesinin sağlanmasında keza imkânların zorlan
ması ica/beder. 

Üzerinde durulması gereken önemli bir baş
ka konu daha var : îkinci Beş Yıllık Plânda 
13 270 orman köyünden yaklaşık olarak 8 000 or
man köy ünitesinin yerlerinde kalkmdırılmaları 
öngörülmüştür. 

Buna rağmen 1969 yılı Bütçesinde bu hizmet 
için ödenek tefrik edilmemiştir. 

Bütçe Karma Komisyonunda yapılan ilâveler 
ile imkânları geçmiş yıllara nazaran, artan köy 
yolları ödeneği içinde orman köylerinin âcil ih
tiyaçları karşılanmak üzere Bakanlığın ilgili di
ğer kuruluşlarda işbirliği yaparak bu yolların 
yapımına 1969 yılı içinde başlanması büyük bir 
ihtiyacı karşılıyacaktır. 

G-enel Müdürlüğün çalışma programını kap-
sıyan faaliyetlerinden olmak üzere 23 ilimizi 
bünyesine alan Doğu - Anadolu bölgesindeki köy 
yollarının, bu ilerimizin genel mahrumiyeti göz 
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önünde bulundurularak yapılmasına öncelik ta
nınmasını yürekten temenni etmekteyiz. Bu hu
susta mevsim şartlan göz önüne alınarak, tertip
lenecek seyyar ekiplerin uygun bölgelere şevki 
suretiyle devamlı ve yoğun bir çalışma yapabi
lecek şekilde tanzimini önemlle rica ederiz. 

Köy içme suları ; 
Yapılan son tespitlere göre 65 277 köy ve 

mahalle ünitesindeki içme suyu durumu şöyle
dir. 

23 583 ünitesi yeterli içme suyuna, 18 214 
ünitesi de yetersiz içme suyuna sahiptir. 

23 840 ünitesi ise içme suyundan mahrumdur. 
1968 bütçe yılı uygulamasında kaptaj çalışma
ları dâhil, 6 565 ünitenin içme suyu ürerinde ça
lışılmış olduğunu, bunun 3 400 adedinin ikmal 
edilerek hizmete gireceğini öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Özel bir proje ile Dicle ve Fırat havzasında 
1 013 ünitenin içme suyu inşaatına başlanmış ve 
42 milyon lira sarfiyle 89 bin köylü vatandaşı
mızın meskûn bulunduğu 459 ünitenin içme su
yu ihtiyacının sağlandığını memnunlukla öğren
miş bulunuyoruz. 

Ayrıca, 178 sayılı Kanun gereğince, askerî 
garnizonların içme ve kullanma suyu ihtiyaçla
rını karşılamak üzere 223 işyerinde çalışılıp 140 
adedinin ikmal edilerek, hizmete girdiğini öğ
renmiş bulunuyoruz. 

1969 yılı Bütçesinden köy içme suları hiz
metleri için, yatırım bölümünden 160 milyon li
ra, transferler bölümünden 50 milyon lira tefrik 
edilmişti, Bütçe Plân Komisyonunda yapılan gö
rüşmeler sonunda bu miktar ödeneğin geçmiş 
yıllarda başlanılmış olan işlere ve 1989 yılı pro
gramında öngörülen işlere kâfi gelemiyeceği so
nucuna varılarak yatırım bölümüne 55 milyon 
ilâvesiyle 215 milyona ve transfer bölümüne 25 
milyon ilâvesiyle 75 milyona çıkarılmıştır. 

Bu ilâveler neticesindedir ki, 1968 yılında 
başlanmış işlerle 1969 yılında programlanan iş
lerin ikmali ve böylece 3 500 üniteye içme suyu 
sağlanması mümkün olacaktır. 

Yine özel bir proje ile Dicle - Fırat havzasın
da içme suyu için 1969 yılında 50 milyon tefri
kiyle 550 - 600 köy ünitesinin içme suyu sağla
nacaktır. 

Köy elektrifikasyonu : 
Çok yakın bir zamanda ele alınmış bulunan 

bu konu ile ilgili çalışmalar memnunluk verici-
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dir. Yapılan tesbitlere göre 35 877 köy ünitesin
den ancak 25 bin kadarının elektriklendirilmeye 
müsaidolduğu anlaşılmıştır. 

1968 yıllı Bütçesinden bu hizmetler için tefrik 
edilen 40 milyon lira ödenek programlanan işle
re kâfi gelmemesinden ötürü yıl içinde 37 mil
yon lira ek, ödenekle 77 milyona iblâğ edilmiştir. 

Ayrıca, 30 milyon lira köylü vatandaşımızın 
katkısı ve 14 milyon özel idare yardımı üe top
lam 121 milyona ulaşan ödenekle 1 514 köy üni
tesindeki elektrifikasyon işlerinde çalışılmıştır. 
Bundan 800 adedinin ikmal edilerek Bütçe yılı 
sonunda hizmete gireceğini öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Plânda köy elektrifikasyonu sorunun bir 
müddetle kayıtlanmadığı görülmekte ise de, bu 
sorunun âzami 15 yılda gerçekleştirilmesini sağ-
lıyacak şekilde yıllık uygulamaların 1 500 köye 
çıkarılması için gerekli imkânlar zorlanmalıdır. 

Aynca, tamamlanarak hizmete giren tesisle
rin bakım ve idame masraflarının ne suretle 
karşılanacağı ve bu hizmetler için yetiştirilecek 
personel konusu ele alınmalı ve gerekli ödenek 
ayrılmalıdır. 

Köy elektirifikasyon sorununun biran evvel 
gerçekleşmesinde yurdumuzda istihlâk edilen 
topyekûn elektirik enerjisinden beher kilovatın
dan bir kuruş köy elektirifikasyon yapı alınma
sı teklifini olumlu karşılamaktayız. 

Bu konudaki çalışmaların hızlandırılması so
nuca bağlanması ve kanunun çıkarılması yarar
lı olacaktır. 

Sayın senatörler, 
Yukarıda belirttiğimiz bu önemli hizmetle

rin gerçekleştirilmesinde para, makina teçhizat 
kadar önemli bir unsurunda teknik personel ol
duğu hepimizce malûm bulunan bir husustur. 

4/10195 sayılı Kararnamedeki yevmiye ar
tışları günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten 
uzak olduğu gibi, bu personele sosyal güvenlik 
sağlayacak tedbirlerden de yoksundur. 

Bu hayati konunun hâl çaresini, hu karar
name hükümlerine tabi teknik personeli tatmin 
edecek ve sosyal güvenliğe kavuşturacak tedbir
lerin kanun yoliyle sağlanmasında buluruz. 

Değerli senatörler; 
Bu G-enel Müdürlüğün kendisine tevdi edi

len hizmetleri ilmî ve teknik ölçüleri içinde ger
çekleştirme yolunda göstermiş olduğu gayret 
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ve mesailerini takdirle karşılar, ve bu hizmet 
manzumesinin başında bulunan ve başarılı hiz^ 
met vereceğine gönülden inandığımız genç 
meslekdaşım Sayın Bakana ve mesai arkadaş
larına başarılar temenni ederim. 
Topraksu Genel Müdürlüğü : 

1952 yılında Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan sulama 
ve kurutma işlerinin teşkili ile başlayan bu hiz
met, 1957 yılında Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama Reisliği haline getirilmiş ve 1960 yılın
da da 7457 sayılı Kanunla Topraksu Genel 
Müdürlüğü olarak organize edilmiş ve 16.7.1964 
tarih ve 3349 sayılı Kararname ile kurulmuş 
olan Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

Taşkın suların zararlarını önlemek, erozyo
na mani olmak, ve toprak verimliliğinin devam
lılığım sağlamakla görevli bulunan bu Genel 
Müdürlük kurulduğundan bu yana, bütün im
kânlarını zorlayarak kendine mevdu hizmetleri 
ifaya çalışmaktadır. 

Ziraata elverişli olmayan taşlık, fundalık gi
bi araziyi tarıma elverişli hale getirmek, susuz 
araziyi gerekli kanallar açmak suretiyle sulu 
ziraate elverişli bir duruma geçirilmesini sağla
mak, toprak tahlilleri yapmak ve özet olarak 
toprağın verimliliğini temin ve artırmak için 
bütün tedbirleri almak bu Genel Müdürlüğün 
vazifeleri cümlesindendir. Bu Genel Müdürlük 
1968 yılı Bütçe uygulamasında, 7 Aralık 1968 
tarihi itibariyle, küçük ve münferit sulama tesi
sinden 30 584 çiftçi ailesinin faideleneceği 
26 384 hektar saha üzerinde çalışarak, 65 mil
yon 600 bin lira, sulama geliştirilmesinden 
36 628 hektar saha üzerinde çalışılarak 9 170 
çiftçi ailesinin faidelenmesini sağlamak üzere, 
52 milyon 395 bin lira, drenaj ve arazi ıslahı 
konusunda 7 128 hektar saha üzerinde çalışıla
rak 4 316 çiftçi ailesinin faidelenmesini sağla
mak üzere 12 milyon 92 bin lira, toprak muha
fazasında 3 660 hektar saha üzerinden 3 538 
çiftçi ailesinin faideleneceği hizmetler için 5 

. milyon 770 bin lira, kooperatif projeleri konu
sunda, 16 046 hektar sahada çalışmalar sonucu 
32 milyon 722 bin lira olmak üzere toplam 168 
milyon 579 bin lira sarfiyle yukarıda söyledi
ğimiz hizmetleri gerçekleştirme gayreti içinde 
bulunmuştur. Yalnız bu sarfiyat karşılığında 

fizikî gerçekleşme ne orandadır? Bu husus hak
kında malûmatımız yoktur. 

Ayrıca, 108 aded toprak ve su kuruluşunu 
sağlamış, 51 517 aded toprak ve 5 415 aded su 
numunesinin tahlilini yapmış ve 23 milyon hek
tar arazi çalışmalarını bitirerek, büro çalışma
larına başlamıştır. Ayrıca, 1 234 kontrollü kre
di projesi hazırlanarak, 10 789 hektar arazide 
çalışılmış 20 milyon 482 bin lira bakanlık büt
çesinden 9 milyon 230 bin lirası çiftçiden kar
şılanarak yatırım projesi gerçekleştirilmiştir. 
Bu Genel Müdürlüğe 1969 yılı Bütçesinden tef
rik edilen ödenek durumu, geçen yıla nazaran 
cüz!i bir miktar artış kaydetmiş olmasına rağ
men, 1969 yılı için programlanan ve devam et
mekte olan işlere kâfi gelmiyeceği kanaatinde
yiz. 

Muhterem senatörler, Devlet çiftçi müna
sebetlerini tanzim ma!ksadiyle kurulan Toprak 
ve Su kooperatifleri sayısı 718 kadardır. Türk 
çiftçisinin kalkınmasında, ve memleket ekono
misindeki yeri rolü mühim bulunan bu koope
ratifler ticaret kanunu hükümlerine göre ku
rulmaktadır. Ancak, gerek hukukî gerekse ma
lî yönden kısıtlayıcı hükümlerin bulunması bu 
kooperatiflerin kuruluş ve çalışmalarını engel
lemektedir. Bu bakımdan, bakanlığın bu koope
ratifler yerine kaim olmak üzere «Toprak ve 
Sn kaynaklarını geliştirme» adiyle hazırlana
rak yüksek Meclise sevkedilmiş bulunan 
(TOPSU) Kanununun gerçekleştirilmesini 
önemle temenni ediyoruz. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü : 
7116 sayılı Teşkilât Kanununun 19 ncu mad

desi gereğince, İmar ve İskân Bakanlığı bün
yesinde yer alan Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü, mülhak bütçeli bir kuruluş olup, 
Bakanlar Kurulunun 16 Temmuz 1964 tarihli 
ve 6/3349 sayılı kararı ile Köy İşleri Bakanlı
ğına bağlanmıştır. 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma ve 2510 sayılı İskân Kanunlariyle 
bu Genel Müdürlüğe çeşitli görevler veril
miştir. 

Bundan başka, 18 . 4 . 1$S2 tarih ve 5/1108 
sayılı Kararname ile de, Doğu re Güney - Do
ğudaki 17 ilimizi içine alan bölgede sınırlı öl
çüde iskân ile ilgili çalışma da bu genel mü
dürlüğe verilmiş vazifeler meyanmdadır. Ayrı
ca, köy envanter etütleri de bu genel müdür
lükçe tedvir edilmektedir. Genel Müdürlüğün, 
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aslî hizmetlerini teşkil eden çiftçiyi topraklan
dırma ve iskân konularında günümüz icapları
na cevap verecek şekilde değişiklikler yapıldığı 
ve bu meyanda 2510 sayılı Kanunu tadil eden 
tasarının Meclise sunulduğunu öğrenmiş bulu
nuyoruz. 1945 yılında çıkarılmış bulunan Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu ile, 1968 yılı so
nuna kadar, 6476 köyde uygulama yapıldığı, 
415 188 aileye tahminen 260 milyon lira borç
landırma bedeli karşılığında 21 milyon 5 bin 
629 dönüm toprak dağıtıldığı, ayrıca 30 mil
yon 949 bin liralık aynî ve nakdî yıllık işlet
me kuruluş ve onarım kredisi verildiği anla
şılmıştır. Hazine arazisinden, 1 milyon 120 bin 
555 dönümün, 23 bin 298 muhtaç aileye tevzii-
nin plânlanarak programa bağlandığı ve mü
tebakisinin 1968 yılı sonuna kadar tevzii öngö
rülmüştür. 

Gerek dış memleketlerden gelen yurttaşla
rımızın ve gerekse yurt içinden çeşitli neden
lerle nakledilenlerin iskânı ve müstahsil hale 
getirilmesi gibi önemli hizmetler de ifa edil
miş bulunmaktadır. 

Ezcümle, 1968 yılının sonuna kadar yurda 
gelen iskân hakkına sahip 38 bin 275 çiftçi ve 
sanatkâr göçmen ailesine 37 bin 235 ev veril
miş, ajanca tohumluk, tarım aletleri ve gerekli 
arasi sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, yurdumuzun kalkın
masında önemli bir merhale olan, köy imar 
plânları ve inşaat işleri 1984 yılında bu genel 
müdürlüğe verilmiş bulunnıkatadır. Genel Mü-
düılüğün bu konudaki çalışmalarının hizmetin 
ağırlığı ile bağdaşacak nitelikte olmadığını, as
lında imkânlarının da çok sınırlı olduğunu 
üzülerek ifade etmek isteriz. Bilhassa, Doğu ve 
Güney - Doğu Anadoluda milyonlarca vatan
daşımızın çok iptadai barınaklar ve toprak 
damlarda bulunduğu nazara alınarak bu önemli 
hizmete gerekli titizlik ve hassasiyetin göste
rilmesini ilgililerden bilhassa rica ediyoruz. 

Bakanlığın bu mevzuda ne gibi tedbirler al
dığını ve çalışmalarının hangi safhada oldu
ğunu öğrenmek isteriz. 

Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlü
ğü : 

Bu genel müdürlük köy ve köylü teşebbüs
lerini teşvik, desteklemek ve köy sorunları 
üzerinde gerekli araştırma, eğitim ve yayın 
faaliyetlerini geliştirerek köylümüzün ekonomik 

sosyal ve kültürel yönlerden geliştirilmesini 
sağlamak amaciyle Köy işleri Bakanlığı bünye
sinde 8 . 8 . 1967 tarih ve 2484 sayılı bakanlık 
onayı ile 4 . 12 . 1967 tarihinde kurulmuştur. 

Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun ta
sarısında yer almış bulunan ve bu istikamette 
bünyesindeki el sanatları ve toplum kalkınma
sı, kooperatifçilik, orman köylerini kalkındır
ma daireleri ile kendisine tevdi edilmiş görev
leri yerine getirmede ve köy sorunlarımızın 
sosyal ve ekonomik kültürel yönlerden kalkın-
dırılmasındaki büyük fayda hizmetinden dola
yı bu genel müdürlüğün imkânlarının artırıl
ması temennimizdir. 

Muhterem arkadaşlar, Köy işleri Bakanlığı 
ve bağlı kuruluşlar hakkındaki görüşlerimizi 
zamanımız nisbetinde özet olarak arz etmiş bu
lunuyorum. Bu vesile ile 1968 bütçe yılı uygu
lamasında yurt sathını kapsıyan hizmet grup
larında gayret ve mesai sarf eden bakanlığın 
değerli mensuplarına takdir ve teşekkürlerimi 
sunar, 1969 yılı bütçelerinin yurdumuz ve 
milletimiz için hayırlı olmasını temenni eder; 
şahsım ve Güven Partisi Grupu adına Yüce 
Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Karaman. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; Köy işleri Bakanlığı Bütçesi 
münasebetiyle Türk köyünün sorunlarına köy 
altyapı ihtiyaçları Birinci Beş Yıllık Plân dö
neminde ve onun öncesindeki altyapının ne de
receye kadar ihtiyaçlarının karşılandığı mese
lesine millî gelir artışı ve tarım sektöründeki 
oranı tarımsal millî gelirin tarımla uğraşanlar 
arasındaki dağılımı ve biraz da köy envanter 
çalışmaları hakkında maruzatta bulunacağım. 

Mevzuatımıza göre köyün tanımı ekonomik 
yapısı büyük ölçüde tarıma dayalı kendisine 
özgün toplumsal ilişkileri olan belirli bir yer
leşme sınırına sahip nüfusu 2 000 e kadar olan 
topluluklara köy deniliyor. Köy Kanununun 
uygulandığı ve idari yapı içinde köy olarak 
tanımlanan 35 441 muhtarlık, 1968 ikinci Beş 
Yıllık Plân içinde rakamdır ve 29 836 sı da 
idari yönden Köy Kanununun uygulandığı yer
leşme birimlerine bağlı veya özel izinle Köy 
Kanununun uygulanmakta olduğu ve çiftlik, 
mahalle, mezra, köy, oba, divan diye adlandı-
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rılan yerleşme yerleri olarak yurdumuzda 
65 277 yerleşme birimi bulunmaktadır. Top
tan nüfusun % 69 u halen köyde yasamaktadır. 
Bu yaklaşık olarak 24 milyon etmektedir. Bu
nun % 7,5 u, yani 1 milyon 300 bin kadarı nü
fus yoğunluğu 1 -150 olan yerleşme yerlerinde. 
Büyük çoğunluğu % 54,9 u 13 milyon 176 bini 
151 - 500 arasındaki yerleşme yerlerinde. 
% 27,8 i yani 6,5 milyon kadarı da 500 - 1 000 
arasındaki yerleşme yerlerinde ve biraz daha 
cüzi miktarı % 9,8 i de daha fazla nüfusa sa-
hilbolan köylerde yaşamaktadır. Bu oran bize 
göstermektedir ki, Türk köyünün büyük yapı
sı % 82 oranında olan kısmı 150-1 000 arasın
daki yerleşme yerlerinde oturmaktadır. Mev
cut Türk köylerinin 1 020 si orman içinde, 
8 250 tanesi de orman kenarında yaşamakta
dır. Ve orman içinde oturan nüfus 2 milyon 
400 bin, orman kenarında oturan köylü nüfu
su da 4,5 milyon civarındadır. 

Türkiye'de köylerdeki yaşantının özellikle
ri özet olarak şöyledir : üretim ve gelir sevi
yesi düşüktür. Yıllık gelir hava şartlarına bağ
lıdır. Pazarlama düzeninin yetersizliği yüzün
den önemli derecede gelir kaybına uğranılarak 
yaşama standardı bir türlü yükseltilememekte-
dir. Beslenme imkânları sınırlı, ölüm oranı 
yüksek. Eğitim imkânlarından sınırlı olarak 
yararlanabilmekte ve bu yüzden çoğunluk oku
ma - yazma bilmemektedir. Köylerde yaşıyan 
nüfusun % 65 i okur - yazar değildir. Altyapı 
imkânları yetersizdir. Çalışma ve kaynakların 
kullanılma imkânlarını kısıtlıyan sosyal ve 
ekonomik şartlar yoğundur. 

Tarım kredilerinin direkt olarak köylere 
verilme oranı her ne kadar bütçelerde ve pro
gramlarda beş milyar, 5,5 milyar görünmekte 
ise de bunun büyük bir kısmı donmuş kredi
ler olarak, tecil edilen krediler meyanmda gö-
rüldğü için gerçekte köylünün üretim gücünü 
artıran ve yıldan yıla verilmekte olan tarım 
kredileri birkaçyüz milyondan fazla değildir. 

Köylerde iskân durumu son derece bozuk 
ve ilkeldir. 1965 te 3 milyon 430 bin konut var
dı, köylerde. Bunun 16 000 kadarı çadır ve 
mağara tipinde. Mevcut konutun % 17 si otu
rulamaz derecede çürük, % 24 ü onarılmaya 
muhtaçtır. Tüm konutların % 51,4 ü düz çatılı 
olup kil ve toprakla örtülüdür. Ve yine tüm 

konutların % 55,5 u çoğunlukla camsızdır. 
200 ööG konutun penceresi dahi yoktur. Nüfusun 
hîzla artışı tarımın makinalaşması, tarım tekno
lojisi ve araçlarının bir ölçüde gelişmesine rağ-
mon evrimin yater ölçüde artmayışı işlenebilir 
tarım arazisinin sınırına yaklaşması mevcut ta
rım üretmelerinin veraset yolu ile parçalanması 
tarım toprağının yoğunlaşması tarıma açılan di
ğer kültür arazisinin verimsiz duruma gelme
si gibi ne den'er köyde artan nüfusun beslemne 
imkânlarını sınırlamaktadır. Bunun sonucu 
olarak toprak su ve orman varlığı tahribedil-
mekte ve şehirlerin çekimine uyarak daha iyi 
yaşama şartlarına kavuşmak istiyen köylü şehi-
re göçmektedir. Şehirlere doğru bu alamın 
çıkış noktasını genel olarak orman köyleri teşk-
kil etmektedir. 

Sayın senatörler, bu buraya kadar çizdiğimiz 
köylerin tablosu her halde iç açıcı değil. Türki
ye'de köyün bu kadar geri kalmışlığının mede
ni ve müsebbibi olarak asla Cumhuriyet devri
nin idarecileri ve Hükümetleri olamaz. Köy yüz
lerce yıllardan beri devam eden bir tutumun ne
ticesi olarak bu haldedir. Hattâ Cumhuriyet 
döneminde başlangıçtan itibaren edebiyat saha
sında bile olsa sonradan realitelere girmek su
retiyle daha çok köye el uzatılabilmiştir. Ama 
netice yine bugün gördüğümüz durumdadır ve 
Tanzimattan beri köy ve şehir arasında gittik
çe açılan bir mantalite farkı, bir zihniyet farkı 
olagelmiş ve köylü kendi kaderi ile başbaşa bı
rakılmış bulunmaktadır. Türkiye'de kültür iler
ledikçe eğitim düzeyi yükseldikçe köylü ve şe
hirli arasında gerçekten uçurumlar meydana 
gelmiştir. Köyden şehire gelip okuyanlar dahi 
kendi köylerine gitmemişler ve şehir sınıfı hali
ne gelmişler. Köyü lâkaydı içerisinde bırakmış
lardır. Köyün bu acı durumu belki ilk defa 
olarak Kurtuluş Savaşı sırasında görülmüş ve o 
hali ile bile Türk köylüsü ve Türk köyü Kurtu
luş Savaşının destekçisi olabilmiştir. Köyün bu 
acı durumu, bu acı yüzü ancak çok yakın 20 se
ne öncesine kadar net olarak görülememiştir. 
Ondan evvel şehirli ve okuyan insanlar kültürlü 
insanlar köyü romantik bir hava içerisinde gö
rüyorlardı. Ve hepimizin çocukluk çağında 
«Çoban kaval çalar onun hayatı çok şairanedir.» 
gibi mısralara ve nesir parçalarına hepimiz kö
yü bir lirik hava içersinde biliriz ve köyün ne 
olduğunu bilememişizdir. Bizim kaderimiz ve 
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mukadderatımız ve yetişme tarzımız böyle idi. 
Ama ilk defa olarak 1944 lerden ve daha öncesi 
yıllardan itibaren köy enstitüleri açılmaya baş
ladıktan sonra köy enstitüsündeki çocukların 
yavaş yavaş şehir hayatına gelmeleri ve kendi 
köy hayatlarını dile getirmeleri ile köy mesele
leri yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlamıştır 
ve ilk defa olarak takriben 20 sene evvel «Bi
zim Köy» isimli bir kitapla da köyün bütün so
runları aydınların önüne serilmiştir. 1950 lerden 
sonra tarımsal bir hareketlenme vardır Türki
ye'de. Ve bunun sonucu olarak da topraklarda 
makinanm kullanılması, makinalı tarımın başla
masından ötürü bir kısım köylü nüfusunun şe
hirlere doğru gelmesi köylüyü ve şehirliyi kıs
men içice bir duruma getirmiştir. Bundan bâzı
larımız şehirlerin 1 röylüleşmekte olduğu gibi bir 
gerçek, acı denebilecek bir netice çıkarmışlar
dır. Halbuki bu Türk toplumunun uluslaşması
nın bir başka yönü idi ve bu akım, 1946 larda 
başlayan fakat 1950 de hızlanan bu akım, gittik
çe hızlanmış ve bugün birkaç saat evvel bütçe
sini görüştüğümüz İmar İskân Bakanlığında 
gördüğümüz gecekondu gibi sorunları meydana 
getirmiştir. Ama bütün bunlar Türk köylüsü
nün şehirli ile içice bir duruma gelmesini de 
sağlamıştır. Ve nihayet 27 Mayıstan sonra ye-
deksubay öğretmenler gibi bâzı müesseseler de 
şehir insanlarının özellikle lise mezunu gençle
rin. binlerce onbinlerce olarak köylere dağılmış 
olması Türkiye'de köylü sorununu, yeniden bi
raz daha harekete getirmiştir. Şimdi bu durumu 
ile 1988 başlarındaki köylerde alt yapı ihtiyaç
ları ne durumdadır bunu kısaca görelim : 

1 . 3 . 1968 deki tesbitlere göre 35 877 köy 
ve müstakil yerleşme üniteleri ile birlikte 
65 277 yerleşme yeri vardır. Birinci Beş Yıllık 
Plânda ve ikinci Beş Yıllık Plânda öngörülen 
köy yolu ihtiyacı 162 bin km. civarındadır. Bu 
tarihe kadar yani 1 . 3 . 1962 ye kadar yapılan 
köy yolu 33 bin km. dir. Yani bütün ihtiyacın 
% 20 si civarındadır ve bunlardan da 35 bin kö
yün veya 65 bin yerleşme yerinin 7 635 tanesi 
istifade etmektedir. Üst taraftaki köylerin nor
mal standartlarda yolları mevcut değildir. Pa
tikalar ve dehlizlerden ibarettir, ulaşım imkân
ları. 

Köy içme sularının durumu: Yine bu tarihte 
yani 1 Mart 1968 de içme suyu olan köy ünite 
adedi 23 bin civarındadır. Yetersiz içme suyu 

olan ünite sayısı da 18 000 civarındadır. Su
suz köy ünite adedi de 23 bin civarındadır. 

Köy elektrifikasyon durumuna gelince: Za
ten bu mesele çok yakın senelerde ele alınmıştır. 
1946 dan önce hiçbir köyde elektrik yoktu. 
1946 dan 1962 plân dönemi başlangıcına kadar 
250 köy elektriklenmiş ve plân döneminin ba
şından bugüne kadar, - bugüne kadar değil 
1 Mart 1968 e kadar - 906 köye elektrik yapı
labilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın verilerine göre köy 
yolları ve elektrifikasyon 15 yılda, köy içme 
suları 10 yılda bitirilmiş olacaktır. Birinci Beş 
Yıllık Plân döneminde 15 425 Km. uzunluğun
da köy yolu yapılmış ve bunun için 550 mil
yon lira sarf edilmiş ve yine Birinci Beş Yıllık 
Plân döneminde 9 760 ünitede su temin edile
bilmiş ve bunun için de 750 milyon civarımda 
para sarf edilmiştir. Yine bu dönemde köy elek
trifikasyonu da 656 köye elektrik temin edile
bilmiş ve bu maksatla da 68 milyon lira para 
sarf edilmiştir. 

Şimdi plânlı kalkınmanın faziletini ortaya 
koymak üzere Birinci Beş Yıllık Plân dönemin
de yapılan köy yolu, köy içme suyu ve köy 
elektrifikasyonunun daha önceki yıllarla küçük 
bir mukayesesini yapmış olacağım. Hepinizin 
malûmu olduğu üzere Birinci Plân dönemi 1963 
yılında başladı. Ve 1967 sonunda bitti. 1963 ve 
1967 sonu itibariyle beş yıl içerisinde 15 425 Km. 
uzunluğunda yol yapılmış, ondan önceki bütün 
devirler boyunca bundan biraz daha fazla 
17 630 Km. uzunluğunda yol yapılmıştır. Yani 
yapılan tüm köy yollarının % 46,6 sı Birinci 
Beş Yıllık Plân döneminde yapılmıştır. Eğer 
1968 yılında yapılan köy yollarını da buna ek-
liyecek olursak ki o miktar 5 500 Km. uzunlu
ğundadır. O takdirde halen mevcut köy yolla
rının % 54 ünün altı yıllık plân dönemi içeri
sinde yapıldığı ve geri kalan kısmının % 44 
ünün de plân döneminden evvelki, ne kadar 
uzun yıllar varsa geriye doğru, o zaman için
de yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Su meselesine gelince: Yine Birindi Beş Yıl
lık Plân döneminde 9 760 ünitede su temin edil
miş ondan evvelki dönemde 13 823 köyde su 
vardı. Yani mevcut su imkânları plân dönemin
de Beş Yıllık Plân döneminde % 41 oranında, 
1968 yılını da ilâve edecek olursak % 50 ora
nında yapılmış oluyor. Elektrik imkânları da 
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Birinci Beş Yıllık Plândan önceki dönemde 250 
köye elektrik getirilebilmiş, Birinci Beş Yıllık 
Plân dönemi içerisinde 650 köy ve bu yıl içeri
sinde de 800 köy olmak üzerce 1 456 köyde plân 
döneminde elektrik sağlanmıştır M bu elektrik 
köylerin % 85 ini temin etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım şimdi millî gelir ve mil
lî gelirin dağıhımı : 

Köyler yönünden dağılımını arz etmek isti
yorum: 1948 - 1968 arasındaki 20 yıl içerisinde 
bir ekonomik büyüme vardır Türkiye'de. Bunu 
1948 - 1962 plânsız dönem. 13 yıllık bir dönem 
hattâ 14 yıllık bir dönem. 1963 - 1968 altı yıl
lık ikinci bir dönem olarak mütalâa edecek olur
sak ve fiyatları da 1961 fiyatlarına irca ederek 
yani bir faktör fiyatı tesbit ederek mukayese 
edecek olursak, gayrisâfi millî basıla 1948 de 
27 milyar iken 1962 de 52 milyar yani % 89 bir 
büyüme 14 yıllık dönemde % 89 bir büyüme ol
muş. 1968 de 76 milyar yani 1948 e göre % 179 
luk bir büyüme meydana gelmiş. Bir ufak ne
tice çıkıyor buradan. Plân döneminde altı yıl
daki büyüme plândan önceki 14 yıllık büyüme
ye denktir. Fert başına millî gelir, tabiî nüfus 
arttığı için bu oranda yani dîonominin büyü
me oranında olmuyor. Fakat fert başına millî 
gelirde bir büyüme var. Yine 1961 cari fiyat
lar ile 1948 yılında 1 370 Tl. olam fert başına 
millî gelir 1962 de 1 786 liradır. 1968 de 2 292 
liradır. Cari fiyatlarla 3 115 lira tabiî. Demek 
ki fert basma millî gelirde ekonominin büyü
mesinden ve nüfusun artmasından ötürü bir kıs
mı da masedilmiş % 130 bir artış olmuş 1962 
yılına kadarkâ 14 yılda. Ondan sonra % 37 bir 
artış olmuş altı yıllık plân dönemi içerisinde 
ve 1948 e oranla % 67 oranında bir büyüme 
var. Şimdi bu projeksiyonu köye ve t?nma 
doğru biraz çeviriyoruz. Millî gelirin sektörler 
arasındaki oranı şöyle : 

Her ne kadar millî gelir 1961 fiyatlariyle 
fert başına 2 292 lira ise de bunun sektörler 
itibariyle dağılımı şöyledir: Tarımda 1948 de 
804 lira olan millî gelir 1968 de 903 lira olmuş
tur. Yani 2 292 tarım da 903 lira halindedir. 
Sanayide 1948 de 2 275 lira iken 1968 de 3 959 
liradır. Hizmetlerde 2 694 lira iken 5 072 lira
dır. Tarımda fert başına 20 yıllık bir dönem 
içerisinde millî gelir artışı, fert başına artış 
% 12 bir artış kaydetmiştir. Sanayide yüzdo 

74 artış kaydetmiştir, hizmetlerde yüzde 88 ar
tış kaydetmhiir. 

Şu sonuç çıkıyor: Tarımda çalışanların ge
liri, yani fert başına düşen millî gelir 20 yılda 
sanayidekilerden beş defa daha az, hizmetlerde 
çalışanlardan altı defa daha az olarak büyü
müştür. 

Tarımsal millî gelirin tarımla uğraşanlar ara
sındaki dağılımına geçiyoruz şimdi. Biraz ev
velki tabloda millî gelirin 1961 sabit fiyatlar 
ile fert başına 2 292 lira olduğunu ifade etmiş
tik. Ama bunun tarımda 903 lira olduğunu, sa
nayide daha fazla, hizmetlerde daha fazla ol
duğunu ifade etmiştik. Şimdi tarımda fert ba
şına 903 liralık millî galiri tarımın işletme 
büyüklüklerine göre ve mülkiyet esasına göre, 
işletme büyüklüğü milü gelir esasına göre bir 
dağılımım yapacak olursak bunun küçük mül
kiyetlerde, küçük toprak sahiplerinde çok daha 
aşağılarda düşük olduğ'unu göreceğiz. Bir ile 50 
dekar toprağa sahibolan köylü sayısı ve işlet
me sayısı iki milyonun üstündedir. Ve mevcut 
işletme sayısının yüzde 68 küsurudur. Bu mev
cut toprakların yüzde 24 ünü işlemektedir. Ya
ni yüzde 68 nüfus, küçük parça topraklara sa
hibolan yüzde 68 nüfus yüzde 24 toprağı işle
mektedir. Ve bunların fert başına yıllık geliri 
485 liradır. Yani Türkiye'deki 2 292 liralık fert 
basma millî gelir bir ilâ 50 dekarlık toprak sa
hipleri için senede 485 liradır. 

Aynı durum 51 ilâ 200 dekarlık toprak işli-
yenler için, ki bunların sayısı tarımla uğraşan
ların yüzde 27 sidir ve işledikleri toprak yüz
de 41 dir. Bunlarda da 1 717 liradır. Yani yine 
Türkiye standardının altındadır. 

201 illâ 1 000 dekar toprak işliyenler için, ki 
bunların sayısı yüzde 3,57 dir bütün tarımla uğ
raşan nüfusun yüzde 3,57 sidir işledikleri top
rak yüzde 23,4 tür ve bunlarda da fert başına 
düşen millî gelir 7 417 liradır. Türkiye standar
dının birkaç misli üstünde. 

1 000 dönümden büyük toprak işliyen nüfus 
sayısı ki, bu bütün tarımla uğraşan nüfusun yüz
de 0,4 ü, işledikleri toprak yüzde 10, bütün ta
rım toprağının yüzde 10 udur. Bunların da fert 
başına düşen millî geliri 49 750 liradır. 

Şimdi bunlardan bâzı ufak sonuçlar çıkara
cağız. Bir ilâ 50 dekarda çalışanlarda fert başı
na yıllık gelir tarım sektöründe fert başına yıl-
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lık gelirin yarısı kadardır. Fert başına tarımda 
yıllık gelir 903 lira idi. Halbuki biraz evvel gör
dük 485 lira. 

Özellikle buralarda yarıcı, ortakçı olarak ça-
lışanlarınki, elbette, ismi üzerindedir onun da, 
yarısı kadardır. Demek M, 245 liradır, fert başı
na yıllık millî gelir. 

200 dönümden az olanlarda toplam millî ge
lirden fert başına düşen yıllık gelir 2 292 nin 
yarısından biraz fazladır. Şu halde demek ki, 
200 dönüm topraktan daha az toprağı olan nü
fus Türkiye'de köylü nüfusu Türkiye'nin orta
lama millî gelir seviyesinin altında bir standar
da sahiptirler. Buna karşılık 200 dönümden faz
la bin dönüme kadar olan arazideki çalışanlar
da da fert basma düşen yıllık millî gelir Türkiye 
ortalamasının üç buçuk katı. Bunların toplamı 
110 814 ailedir. 

Bin dönümden fazla topraklarda çalışanların 
ise Türkiye ölçüsüne göre millî gelirin 21,5 katı 
bir gelire sahiptirler. Şimdi tarım sektöründeki 
bu dağılımı, bu toprak dağılımına sahibolan ki
şiler arasında bir mukayese yapacak olursak bir 
ilâ 50 dönüm toprağı olanlarla bin dönümden 
fazla toprağı olanlar arasındaki gelir farkı bire 
103 tür. Bu yarıcılar için, ortakçılar için bire 208 
dır, bire 210 dur. Demek ki, bire 210 bir fark, 
bir kademelenme meydana gelmektedir. Bu söz
lerimizi 26 ilde yapılan köy envanter çalışmala
rında da bâzı sonuçlarla takviye etmek müm
kündür. 10 dekardan küçük toprağa sahibolan 
aile sayısı bu 26 ilde 245 bin ailedir, Tarımda 
uğraşan nüfusun yüzde 29 ııdur, işledikleri top
rak yüzde 2,96 dır. Yani yüzde 30 nüfus yüzde 
3 toprağı işliyor. 50 dönümden aşağısını, sıfırla 
50 arasını alacak olursak 635 bin ailedir, bütün 
nüfusun yüzde 72 sidir, işledikleri toprak yüzde 
24 tür. 

51 ile 200 dönüm arasındaki toprak sahiple-
lerini alırsak 212 bin ailedir, işledikleri toprak 
yüzde 41 dir. 200 dünümden büyük olanlar ise 
aile sayısı yüzde 4 tür, 36 bin civarında yüzde 
4 tür, işledikleri toprak yüzde 33,63 tür. 

Bütün bu 26 ile 903 bin aile tarımla meşgul
dür. Bunlardan, yani mülk sahibi olarak tarımla 
meşguldür, ayrıca 57 323 aile ortakçıdır. 7 292 
aile kiracıdır, topraksızdır bunlar yani 381 082 
aile de topraksız tarım işçisi durumundadır ve 
bütün bu topraksızlar 445 bin kişi aile olarak, 
toprak mülkiyetine sahibolanlann yarısı kadar-
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! dır. Yani demekki bütün tarımla uğraşan nüfu
sun üçte biri bu 26 ilde yapılan köy envanteri 
çalışmalarının ortaya koyduğu sonuçlara göre 
üçte biri topraksızdır. Buradan çıkan bâzı so-

[ nuçlar. 
Tarımla uğraşanların 1/3 ü topraksızdır. 

j Çiftçi ailelerin yüzde 4 ü, aksi tamamen aksi 
| burada, toprağın 1/3 ünü işlemektedir. Ve çiftçi 
i ailelerin yüzde 11,83 ü de yarısından çoğunu 
| yani 54,30 unu işlemektedir. Bu durum 200 dö-
! nümden az olan bölgelerde daha da bâzı yoğun 
| olan bölgeler vardır. Meselâ Siirt'te nüfusun, 
S toprakla uğraşan nüfusun, yüzde 3,7 si toprağın 
S yüzde 52 sini işlemektedir. Mardin'de yüzde 4,5 
| uğu yüzde 49 unu işlemektedir, Hatay'da yüzde 
i 0,9 yüzde 20 sini işlemektedir, Adıyaman'da 3,4 
i yüzde 42 sini işlemektedir. Bu 26 ilde yapılan 
I köy envanter çalışmalarının ortaya koyduğu so-
j mıçlara göre 81 157 aile şehir ve kasabalarda 
I oturdukları halde 15 bin dönüm toprak, M, bü-
! tün tarım toprağının üçte birinden biraz nok-
| sandır. 15 577 dönüm toprağı ellerinde tutmak-
! tadırlar. 81 157 aile şehir ve kasabalarda otur-
! dukları halde toprağın üçte birini kendi mülki

yetlerinde tutmaktadırlar. Oysa biraz evvelki 
\ misallerde gördük tarımla uğraşan nüfusun üçte 

biri de topraksızdır. 
{ Ayrıca yine bu 26 köyün ortaya koyduğu so-
! nııçlara göre 239 köyün tümü özel kişilere aittir. 

252 köy ailelere aittir. 197 köy de sülâlelere ait
tir. Tabiî 888 köy etmektedir bu 26 ildeki köy 
sayısı, bu türlü mülkiyette bulunan, köy sayısı. 

i Buna her halde mülkiyet hakkı denilir mi deni-
: lemez mi bilemiyorum. Veyahut da mülkiyet 
| hakkı kamu toplum yararına aykırı kullanıla-
: maz, Anayasa ilkesiyle ne dereceye kadar telif 
ı edebilir, onu da takdirlerinize bırakıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Türk köyünün sorunla-
I rina ve Türk köyünün yaşantısını, Türk köyün-
I deki gelir dağılımını özellikle gelir dağılımının 
| bu korkunç neticelerini ortaya koyduktan sonra 
! büyük Atatürk'ün birkaç defa Büyük Millet 
I Meclisini açış konuşmalarında Türk toprak so-
f runlarına değinen nutuklarından bâzı sözleri 
j söylemek istiyorum. 

[ Atatürk 1929 yılında T. B. M. M. ni açış ko-
| nuşmalannda özet olarak şöyle buyurmuşlardır. 
J Aynen kendi sözleri kısaca alınmıştır. «Çalışan 
| Türk köylüsüne işliyebileceği kadar toprak te-
' min etmek, memleketin istihsalâtını zenginleşti-
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reoek başlıca çarelerdendir. Diyerek toprak re
formunun temel özelliklerinden birini açıklamış
tır. 

1936 yılında T. B. M. M. açış konuşmaların
da da şunları söylemişlerdir. «Toprak Kanunu
nun bir neticeye varmasını Kamutayın yüksek 
himmetinden beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin 
geçinebileceği ve çalıştırabileceği toprağa malik 
olması behemahal lâzımdır. Vatanın sağlam te
meli ve imarı bu esastadır.» Buyurmuşlardır. 
Atatürk ve nihayet 1 Kasım 1937 de T. B. M. M. 
ini açış yani son konuşmalarında da şunları bu
yurmuşlardır. «Millî ekonominin temeli ziraat-
tir. Bunun içindir ki, ziraatte kalkınmaya büyük 
önem vermekteyiz. Köylere kadar yapılacak 
programlı ve pratik çalışmalar bu maksada eriş
meyi kolaylaştıracaktır. Bir defa memlekette 
topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan da 
önemli olanı ise bir çiftçi ailesini geçindirebilen 
toprağın hiçbir sebep ve surette bölünmez bir 
mahiyet almasıdır. Büyük çiftçi ve çiftlik sahip
lerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin 
bulunduğu memleket bölgesinin nüfus kesafeti
ne ve toprak verim derecesine göre sınırlanmak 
lâzımdır.» 

Sayın arkadaşlarım; Büyük Atatürk bu ko
nuşmalarında üç direktif vermiş bulunmaktadır, 
B. M. M. ne. Hiçbir çiftçinin topraksız bırakıl
mamasını ve toprağın mülkiyeti yani miras esa
sına göre bölünmez, ilânihaye bölünmemesinin 
temin edilmesini ve bir de büyük çiftliklerin 
memleketin bölgelerin hususiyetine ve nüfus yo
ğunluğuna göre bir sınırla tesbit edilmesini bil
dirmişlerdir ki, Anayasamızın 37 nci maddesinin 
esası sanki bu nutuktan alınmıştır. 

Sayın arkadaşlarım bu suretle Türk köyü
nün sorunlarını yaşantısını ve köy altyapı ihti
yaçlarını millî gelirin köylü yönünden dağılışını 
ortaya koyduktan sonra ve büyük Atatürk'ün 
de sözlerinden bâzı paragrafları huzurlarınızda 
ifade ettikten sonra yapılması lâzımgeilen şey 
ayan beyan ortadadır ve gelecekteki Türk yöne
ticilerinin ve Türk hükümetlerinin bu istikamet
te yönelmesini temenni ederek Köy îşleri Bakan
lığı Bütçesinin yurdumuza ve Türk köylüsüne 
hayırlı olmasını diler, hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tu-
nakan. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA RUHÎ 
TUNAKAN (Manisa) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; 

Köy işleri. Bakanlığı 1969 yılı bütçesinin 
Yüce Senatoda görüşülmesi vesilesiyle bu Ba
kanlık kuruluşu içinde yer alan teşkilâtlanma 
ve krediler, Topraksu ve Toprak İskân işleri 
Genel müdürlükleri hizmetleri hakkında Adalet 
Partisi. Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüş
lerini ve temennilerini arz etmek üzere huzu
runuzda bulunmaktan memnuniyet duyduğumu. 
ifade etmek isterim. 

Bu, Bakanlığın bünyesi içinde yer alan YSE 
Genel Müdürlüğü hizmetleri hakkındaki parti
miz görüşünü diğer bir arkadaşımız arz edecek
tir. 

Bîuhterem senatörler, 
Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun bulun

duğu, gizli işsizliğin yaygın şekilde hüküm 
sürdüğü ve potansiyeli yüksek tabiî kaynakla
rımızın yer aldığı köylerimizi, alt yapı hiz
metlerini ifa etmek suretiyle hızla kalkındır

mak ve köylünün daha iyi hayat şartlarına ka
vuşturulmasını sağlamak için, köye giden tüm. 
hizmetlerde koordine edici olmak, üzere, 4951 
sayılı Kanuna dayanılarak Köy işleri Bakanlığı. 
kurulmuş bulunmaktadır. 

Köye hizmet götüren çok sayıda kurulu
şun her biri kendine has kriterlerle ve münfe
rit bir tutumla hareket ettiği, hizmetlerin ifa
sında zaman ve mekân beraberliği sağlanma
sına itina edilmediği ve hizmetler birbirine na
zaran önceliklerine göre ele alınmadığı müddet
çe, bu hizmetlerin etki ve verimini artırmak 
mümkün olamıyacaktır. 

Köylünün yurt kalkınmasına gönüllü kat
kısı sağlanmadığı, yatırımlardan ve meydana 
gelen tesislerden lâyıkı veçhile faydalanabilme • 
sinin yolları kendisine öğretilmediği, keza mey
dan?, getirilen tesislerin bakım ve işletilmeleri 
köylüler tarafından deruhte edilmediği müd
detçe kalkınmamız arzu edildiği kadar hızlı ola
mayacaktır. Bu konularda, Köy işleri. Bakanlı
ğının kuruluşundan bu yana her yıl bir evvel
ki yıla nazaran daha olumlu sonuçlar alınma
sı ve bilhassa köylü katılımlarının günden gü
ne artması bizleri ziyadesiyle memnun etmek
tedir. 

Diğer taraftan Köy işleri Bakanlığının; ken
disine mevdu alt yapî hizmetlerinin süratle ifa-
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sında da kayda değer başarılar elde ettiğini bu
rada ifade etmek kadirşinaslık olacaktır. 

Bu kadar şümullü ve esaslı hizmetleri olan 
ve başarısı aşikâr bulunan Köy işleri Bakanlı
ğı kuruluşlarının, bütçelerine ve kadrolarına sa • 
hibolamayışları işlerini bir hayli sekteye uğ
ratmaktadır. Bu nedenle Bakanlık Teşkilât Ka
nununun biran evvel Yüce meclislere sevk olun
ması, bu Bakanlık, hizmetlerinin daha süratle 
yürütülmesini sağlıyacak ve aynı zamanda bu 
Bakanlık hakkındaki tereddütleri de ortadan 
kaldıracaktır. 

Muhterem senatörler; 
Şimdi Köy İşleri Bakanlığının kuruluşun

dan bu yana teşkilâtlanma ve Krediler, Top-
raksu ve Toprak ve iskân işleri Genel müdür
lüklerinin ifa ettiği hizmetlerden kısaca bah
setmek istiyorum. 

Köylü vatandaşlarımıza yan gelir temini 
ve boş zamanlarının, değerlendirilmesi mak-
sadiyle yurdun muhtelif yerlerinde halıcılık. 
trikotaj, battaniyecilik, dokuma, sim - sırma, 
hububat saplarını değerlendirme olmak üzere 
1968 yılında 269 aded kurs açılmış ve bu kurs
lara devam eden öğrenci sayısı 4816 ya, dağıtı
lan araç sayısı 1861 e yükseltilerek el sanatla
rı eğitimiyle ekonomik güçleri artırılmasına ça
lışılmıştır. 

Son 4 yıl içinde 898 köy kalkındırma koope
ratifi kurulmiş, son 2 yılda da 225 köyün ve 
22 000 köylü ailesinin faydalandığı 17 820 000 
Tl. kıymetindeki 46 kooperatif tesisi kurulma
sı için gerekli kredi ve Devlet yardımı sağlan
mıştır. Ancak köy kalkınma kooperatifleri dış 
ülkelere işçi gönderme vasıtası olarak kurdu-
rulmamalıdır. Bu çalışmaların mutlaka belli 
projeler etrafında toplanmasını ve halk inisiya
tifinin geliştirilmesinde teşvik edici bir fak
tör olarak desteklenmesini öngörmekteyiz. Koo
peratif adedinin artırılması yerine senesi için
de gerçekleştirilebilecek sayıda projenin ele 
alınarak kooperatifçilik faaliyetlerine vatanda
şın itimadını davet etmeyi faydalı görmekte
yiz. 

Orman alanı içinde yaşamakta olup geçim
leri genellikle tek veya sadece orman ürünleri
ne dayanan köylü vatandaşlarımızın sayısı 
milyonları bulmakta bunun dışında balıkçı ve 
sınır köylerimizin geçim kaynaklarında yeter
li bulunmamaktadır. 
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Bu özellikleri taşıyan köy ve kasabalarda el 
sanatları eğitimi ile ekonomik güçlerinin ar
tırılmasına çalışılmalıdır. 

Orman köylerinin kalkındırılması hizmetle
ri, 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desine dayalı olarak yürütülmektedir. 

Yurdumuzun çeşitli orman bölgelerinde se
çilen 23 pilot proje sahasının 19 unda bulunan 
919 orman köyünde gerekli çalışmalar yapıl
maktadır. Ancak; 2975 aileye götürülen bu hiz 
metlerin 2 milyon gibi büyük bir orman köylü 
ai'esi yanında çok cüzi olduğunu ve bu faaliye
tin yurdun ekonomik ve sosyal bünyesine gö
rülen bir etki yapacak seviyeye çıkarılmasını 
arzulamakta ve hazırlanan Tarım Reformu ka
nun tasarısında orman içi köylülerinin kalkın
dırılması için gerekli hükümlerin yer almasını 
temenni etmekteyiz. 

Küçük toplum birimlerinin teşebbüs gücü
nü teşvik faaliyetleri : 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın, birin
ci dilimi olan 1968 programında, köy toplum
larının teşebbüs gücünü geliştirme programları
na büyük önem verilmiş olup; bu amaçla Top
rak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü bütçesi
nin 34.350 maddesine «Köy sınırları» içindeki 
projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik et
mek üzere 10 000 000 Tl. lık ödenek konmuş
tur. 

Bu fonun uygulanması ile ilgili yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği 17 Temmuz 1968 tarihinden 
nı. yana geçen müddetin kısa ve fonun ilk uy
gulama yılı olmasına rağmen Bakanlığa 63 ilden 
yüzlerce proje yüzlerce proje gelmiş, bunların 
içinden yönetmelik hükümlerine uygun olan 
20 889 045 lira keşif tutarlı 418 projeye 6 521 314 
liralık yardım yapılmıştır. Bu yardım, proje 
gönderen köylerin 12 660 578 lirayı bulan ken
di gönüllü katkılarına bir destek mahiyetin
dedir. 

Bundan başka küçük projeler için her ile 
f 5̂ 000 lira olmak üzere ceman 1 787 000 lira, 
ödenek de valilikler emrine gönderilmiştir. 

Bu durumda Koy işleri Bakanlığı 6 aydan 
daha kısa bir süre içinde, 703 190 köy nüfusn-
'vc. kapsıyan 890 köye toplam olarak 8 308 312 
lirr, tutarında yardım yapmıştır. 

Halen Bakanlığa vilâyetlerden kendi kon
tenjanlarının dışında ek ödenek istiyen proje-
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lerin gelmesi, Bakanlığın bu konudaki çalış
malarının çok müsbet ve verimli yolda olduğu
nu göstermektedir. 

1969 yılında Bakanlığın yapacağı 10 000 000 
liralık nihai yardım ile 25 - 30 milyon liralık 
yatırım sağlanmış olacaktır. 

Çok faydalı ve ekonomik neticeler veren bu 
faaliyetler için Toprak ve iskân işleri Genel 
Müdürlüğü 1969 yılı bütçesinin 34350 bölümü
ne konulmuş bulunan 10 000 000 Tl. ödeneği as 
bulmakta ve bunun artırılmasını temenni et
mekteyiz. 

Sayın senatörler, 
Topraksu Genel Müdürlüğü faaliyetleri : 
Topraksu Genel Müdürlüğü; sulama suyu ih

tiyacı saniyede 500 litreye kadar olan küçük 
sulama tesislerini kurmak, suyun ziraatte en uy
gun şekilde kullanılmasını sağlamak için ara
zi developmanı yapmak, ziraat arazisinde eroz
yonu durdurmak, toprak etüt ve haritalariyle 
toprak ve su tahlillerini yapmak, çiftçilere güb
re tavsiyesinde bulunmak, çorak ve yaş saha
larla yabani zeytinlik, harnupluk ve sakızlık-
ları ıslah etmekle görevli bulunmaktadır. 

Topraksu Genel Müdürlüğü, hizmetleri, Dev
let yatırımı; çiftçilerin teşkilâtlandırılması ve 
Devletin bu teşebbüslere katılması; arazisini 
geliştirmek üzere yatırım yapacak münferit 
çiftçilere kontrollü kredi sağlanması, çiftçile
re teknik yardım yapılması anagurupları al
tında incelenebilir. 

Çiftçilerin teşkilâtlanması konusunda 718 
aded Toprak ve Su Kooperatifi kurulmuş ve 
kooperatiflerin katkıda bulunduğu 15 000 hek
tar sahaya su temin eden 45 yer altı suyu prelis-
tirme projesi ile 15 000 hektar sahayı sulayan 
103 proje 1968 sonuna kadar ikmal edilmiş ve 
aynı. şekilde 1969 yılı için de 17 000 hektar sa
ha için 35 yer altı su kaynaklarının erelistiril-. 
mesi 3 000 hektar sahaya ait 30 aded ver üstü 
geliştirilmesi projesi plânlanmış bulunmakta
dır. 

Topraksu kooperatifleri, Topraksu konula
rında müşterek problemi olan çiftçilerin bir 
araya gelmeleri suretiyle kurulmaktadır. Bu 
suretle yapılan müşterek çalışma neticesi prob
lemin daha kısa zamanda ve israfa yer vermi-
yecek şekilde hallerini mümkün bulmaktadır. 

Ancak, Toprak ve Su kooperatiflerinin ku
ruluşları Ticaret Kanununun genel hükümlerine 
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göre olmakta ve bu durum yatırım ve kredi te
mini konularında kısıtlayıcı hukukî ve malî 
durumlar yaratmaktadır. Bu bakımdan Köy İş
leri Bakanlığı bu kooperatifler yerine ikâme 
edilmek üzere çiftçiyi teşkilâtlandırmak % 50 
ye kadar Devlet katkısı verilmek suretiyle 
Devletin çiftçi yatırımlarına katılmasını sağla
mak ve kontrollü kredi sistemlini uygulamak 
gibi hususları, kapsıyan kısacası çiftçi arazisin
den âzami verim elde etmeyi sağlayıcı tedbir
leri ihtiva eden «Toprak ve su kaynakların], ge
liştirme birlikleri» kısa adiyle «TOPSU» Birlik
leri kanunu tasarısı hazırlanmış ve bu tasarı 
Hükümetçe T. B. M. M. sine sunulmuş bulun
maktadır. Halen Meclis gündeminde bulunan 
bu kanun tasarısının kanunlaşmasında fayda 
görülmektedir. 

Topraksu Genel Müdürlüğünce çiftçilerin 
kendi arazilerinde toprak muhafaza, arazi ıs
lâhı ve sulama maksadiyle giriştikleri teşeb
büsler için 7 414 topraksu kredi projesi hazır
lanmıştır. Bu projelerin yatırım bedeli 
170 029 934 lira olup, bunun 119 809 227 lirası 
topraksu kredisiyle karşılanmıştır. Kredi pro
jelerinin hazırlanmasına ilâveten yatırımların 
pro.Te esaslarına uygunluğu yine Topraksu Ge
nel Müdürlüğü teknik elemanlarınca takip ve 
kontrol edilmiş, böylece mevcut kredinin ran
dımanlı olarak kullanılması temin olunmuştur. 
Ancak mevcut fonun kanunun öngördüğü mik
tarda bütçeden desteklenmesinde daha fazla 
hizmet görülmesi bakımından faydalar vardır. 

Son birkaç yıldan beri ele alınan sulama de
velopmanı projeleri ile birlikte arazi tevhidi 
çalışmalarına da yer verilmektedir. Bilindiği 
üzere topraksu hizmetlerinin verimini artırma
da müessir olan en önemli tedbirlerden biri de 
arazi tevhididir. Sulama, drenaj, yol şebekesi ve 
toprak muhafaza çalışmalarında çiftçinin da
ğınık ve gayri müşekkel olan tarlalarını, değer
lerinden bir şey kaybettirmeksizin bir arava 
getirip., hizmeti müessir ve randımanlı hale 
getirmek arazi tevhidinin esasını teşkil eder. 
Arazi tevhidi yapılmadan ele alman sulama ve 
drenaj şebekelerinde mevcut tarlaların daha 
da fazla parçalandıkları ve işletmecilik tekni
ği bakımından birçok aksaklıkları meydana 
getirdiği bilinmektedir. Bu sebepten arazi tev
hidini içine alan bir sulama ve toprak muhafa
za projesi daima birim sahadan alınan verimi 
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aıtırır. Topraksu teşkilâtınca hazırlanan «Ara
zi Tevhidi Tüzüğü» Bakanlar Kurulu karariy-
le kabul edilerek 26 . 7 . 1986 tarihinde yürürlü
ğe girmiştir. Ancak, 7457 sayılı Topraksu Ge
nel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu ve buna müs
teniden hazırlanan tüzükle bugün için sadece 
sulama developmanı yapılan sahalarda arazi 
tevhidi yapılabilmektedir. Çalışmaların daha 
geniş sahalara intikalini, ve tevhidin istenilen 
mânada yapılabilmesini temin için yeni hüküm
lerin Tarım Reformu tasarısında yer almasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

78 058 000 hektar sahayı kapsıyan Türkiye 
geliştirilmiş toprak haritası çalışmalarına 1966 
yılında başlanmış ve bugüne kadar 57 801 000 
hektar sahanın toprak etütleri tamamlanmıştır. 
Mütebaki 20 258 000 hektar sahanın toprak etüt
leri 1969 yılında tamamlanarak, 1970 yılı sonun
da «Türkiye geliştirilmiş toprak haritaları» ilgi
lilerin istifadesine sunulacaktır. Arazilerin, 
kullanma kabiliyeti, ziraate ormana ve sulu zi-
raate elverişlilik dereceleri ve problemlerini tes-
bit edecek olan bu haritalarla ilgili çalışmalar 
takdire şayan olup, zamanında bitirilmesinde ve 
neşredilmesinde fayda görmekteyiz. 

Topraksu Genel Müdürlüğüne bağlı lâbora-
tuvarlarda muhtelif tip toprak, su bitki ve güb
re analizleri yapılmaktadır. Halen biri araştır
ma müessesesi ve (15) i bölge merkezlerinde ol
mak üzere 16 lâboratuvar mevcuttur. Bu lâbo-
ratuvarlarm tahlil kapasitesi senede 109 000 nu
mune olup, ihtiyaca cevap verecek durumda
dır. Bu sebeple bu konuda yeniden kuruluşa gi
dilmesinde bir fayda görülmemektedir. 

Toprak ve su kaynaklarımızın verimli bir 
şekilde kullanılması, muhafazası ve geliştirilme
sinden sorumlu bulunan Topraksu Genel Müdür
lüğü sulama developmanı toprak muhafaza ve 
arajsi ıslah", konularında verimli ve başarılı ça
lışmalar yapmaktadır. Ancak bu Genel Müdür
lüğün faaliyet konulan daha ziyade alt yapı 
tesislerinin kurulmasına yönelmiş bulunmakta
dır. Bizim sahadan en çok verimin alınması ve 
yurt topraklarından potansiyeline göre âzami 
faydanın sağlanması için bu yatırım ve hizmetle
ri tamamlıyacak olan tohumluk, damızlık, gübre
leme, mücadele toprak işleme tekniği ve kredi 
gibi ziraat tekniklerinin aynı zamanda tatbik 
edilmesi gerekir. Halen bu iki grup faaliyetle

rin yrı Bakanlıklarda bulunması hizmetin 
müsssiriyetini kısmen de olsa azaltmaktadır. Di
ğer taraftan tatbiki hizmetlere yoü gösterecek 
ular, araştırma faaliyetleri içinde aynı durum 
ımevsu. bahistir. Topraksu çalışmalarının esası-
p.ı teşkil eden toprak muhafaza ve zirai sula
ma ile ilgili araştırma müesseseleri değişik Ba
kanlıklarda yer almaktadır. Bu konununda hiz
met bütünlüğü içinde ele alınması zaruretine 
inanmaktayız. 

Sa/ym senatörler toprak ve İskân işleri Ge
nel Müdürlüğü faaliyetlerine gelince : 

Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü, 
4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma ve 2510 sa
yılı iskân kanunlarında yer alan hizmetlere 
ilâveten köy envanter etütleri; ucuz, sağlam 
ve sıhhi köy konutları yapmak, köy imar plân
lan hazırlamakla görevlidir. 

1963 yılından itibaren yalnızca arazi değil, 
toprak etütlerine ve ekonomik analizlere dayalı 
işletme plânlarında öngörülen miktar ve çeşitte 
aynî ve nakdî krediler vermek ve bunların kul
lanılışlarını islemek ilkeleriyle hareket eden bu 
Genel Müdürlük; 1968 yılında bu nitelikte 
231 köyde 23 293 hak sahibi çiftçi ailesine 
1 120 555 dönüm arazi dağıtmış, bu ailelere 
9 119 535 Tl. kredi vermiştir. Kredilemenin de
vam ettiğini ve dağıtımların köy ve köylüye eko
nomik ve sosyal yönden huzur ve imkânlar ve
risi tarzda gittikçe kalitesi artarak devam et
mekte olduğunu memnuniyetle ifade ederim. 

1989 plânına göre; 
1. Hazine uhdesinde bulunan 1 100 000 dö

nüm toprağın 21 000 toprağa muhtaç hak sa
hibi çiftçi ailesine dağıtılacağı. 

2. Yurdun muhtelif yerlerinde 500 000 dö
nüm mer'a arazisinin köy tüzel kişiliklerine 
ta.hsisi işlerinin planlandığı, 

3. Tamamlanan Envanter Etütlerinin baş-
lıyan değerlendirme ve sonuçlarının yayım iş
lerine devam olunacağı, 

4. Keban koordinasyon kurulunun Keban 
iskân icra Komitesi Plânlamasına göre düzen-
liyeceği Kebandan çıkarılacak ailelerin başka 
yerlore yerleştirilmesi düzeninde Gen«l Müdür
lüğe düşecek iskân görevinin önemi ile müte
nasip şekil ve zamanında ikmal edileceği, 

5. Menkûl eşhasla ilgili iskân işlerinin ta
mamlanmasına çalışılacağı, 
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6. Köylerde ucuz, sıhhi ve sağlam konut ve I 
tarımsal yapı araştırma ve araştırma uygula
ması çalışmalarına kendi evini yapana yardım 
yapılacağı plânlanmış bulunmaktadır. 

Bugüne kadar yapılan toprak tevzii sadece 
çiftçinin topraklandırılması gayesi ile ele alın
mıştır. Halbuki dağıtılan toprakların ekonomik 
işletmeler halinde faaliyet gösterebilmesi için, 
gerekli kredi, alet - ekipman ve diğer istihsal 
vasıtalarının teminine zaruret vardır. Nitekim 
geçmiş yıllarda dağıtılan topraklara karşı (aile 
başına) verilen işletme, bakım, kuruluş kredi
lerinin çok yetersiz olduğu görülmektedir. Bu 
sebepten hazırlanıp Parlâmentoya intikal et
tirilmek üzere olan «Tarım Reformu kanun ta
sarısının» süratle ele alınmasını bu suretle zirai 
bünyede yapılacak ıslahatla birlikte bugüne ka
dar dağıtılmış olan toprakların da hızla istih
sale arz edilmesini zorunlu görmekteyiz. Böy
lece «Toprak Reformu» adı altında toprağın 
sadece dağıtılmasını esas alan görüş yerine da
ğıtılan toprakların üzerinde yaşıyan insanlara 
refah temin edebilecek bir istihsal gücüne ulaş
tırılabilmesi için gerekli tedbirleri öngören 
«Tarım Reformu» anlayışına inanmaktayız. 

Bu arada çok önemli ve acele olan Keban göl 
sahasında kalan ailelerin tarım içi ve dışı yerlere 
nakledilip yerleştirilmeleri ile ilgili olan 2510 
sayılı iskân Kanunu tadil tasarısı kalkınan Tür
kiye'nin büyük tesis yatırımları dolayısiyle na
kil ve yerleştirme zorunluğu duyulan yerlerdeki 
ailelerin tarım içi ve dışı sahalara, yerleşim pro
jeleri dairesinde nakil ve yerleştirilmelerini im
kân dâhiline koyacaktır. 

Yüksek Meclisin gündeminde bulunmakta 
olan bu tasarının önem ve müstaceliyeti dolayı
siyle biran evvel kanunlaşması lüzumuna inan
maktayız. 

Bütçenin memleketimiz, milletimiz ve Köy 
işleri Bakanlığına hayırlı olmasını diler gru- | 
pum adına ve şahsım adına hepinizi hürmetle, 
saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Saym Ke
mal Şenocak, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA M. KE
MAL ŞENOCAK (Afyon Karahisar) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; İ 

Köy işleri Bakanlığımızın değerli mensup- j 
lan. | 
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I Sözlerime başlamadan önce, mensubu bulun
duğum, Adalet Partisi Senato Grupu adına şa
hıslarınızı ve Yüce Türk Milletinin vakur Türk 
Köylüsünü derin saygılarımla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk köyüne hiz-
I met gayesiyle kurulmuş ve üç yıldır bu kutsal 

görevi şeref ve asimle yürüten YSE Genel Mü
dürlüğümüzün 1969 yılı bütçesini eleştirip, dilek 
ve temennilerimizi arz etmeden önce vatan 
s atlıma nadide birer çiçek gibi serpilmiş 65 277 
yerleşim ünitesi Türk köyünün ve bu beldelerin 
öz sahibi köylü kardeşlerimizin anasorunlarını 
dile getirmeden geçmeye imkân olmadığından, 
kısa da olsa bir nebze arz etmeyi bir görev bi
lirim. 

Aziz arkadaşlarım, şanlı ve şaşaalı Osmanlı 
imparatorluğundan beri yalnız vergi ve yalnız 
asker almada akla gelen asil Türk köylüsü ve 
onun kutsal vatan parçası beldesine hizmetler, 
ancak, ölmez Atatürk'ün «Milletin efendisi 
Türk köylüsüdür» diyerek değerini ortaya koy
masından sonra gitmeye başlamış ve akla gel
miştir. Cumhuriyet devrinde dahi ona git
mesi icabeden hayati hizmetler daha düne ka
dar daima son plânda düşünülmüş, daha ziya
de şehir ve kasabalara önem verildiği içindir 
ki ancak muhtelif vesilelerle hatırlanınca kö
yünde suya, köyünde yola, sonunda okula ve 
elektriğe ihtiyacı olduğu düşünülerek, biraz da 
olsa harekete geçilmiştir. Fakat köyün ihtiya
cı, yalnız yol, yalnız su ve yalnız okul olmadığı, 
onun da birçok medeni ihtiyaçlarının bulundu
ğunu, asil Türk Milletin varlık ve bekasının da 
onun çiftçi olarak sapan tutuşuna asker olarak 
kabze kavrayışına bağlı olduğunu unutmamalı
dır. 

Muazzam fütuhatlar devrinden beri ihmal 
edilen ve fakat onun alın terinden alınan vası
talı ve vasıtasız vergilerle bugün, yadellerde 
kalmış beldelerin imar ve ihya edilmesiyle köy
lerimizin ihmale uğTadığı ortadadır. 

Mert ve vakur Türk köylüsünün temiz as
ker kanları, şaşaalı devirlerde, yâdelleri su
larken, köye yalnız asker için jandarma, vergi 
için tahsildar gitmiş ve fakat hizmet asla git
memiş; götürülmemiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Cumhuriyetin ilânıdır 
I ki, Türk köylüsüne milletin içerisindeki denk 
j mevkiini seçme hakkını kazandırdı. Fakat mad-
[ di ve mânevi durumu, asla istenen seviyeye ula-
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şamadı, acı da olsa hakikati ifade etmek gere
kir ki düne kadar dahi yol güzergâhı birkaç bin 
köy haricolmak üzere bütün köylerimiz 20 nci 
Asra lâyık hizmetlere kavuşamamıştır. Fakat 
unutmamak gere'kirki bu vatan birkaç bin köy
den ibaret değildir. Ulusumuzun % 75 ini teş
kil eden köylümüz yoldan, sudan, okuldan, 
ışıktan ve pekçok medeni ihtiyaçtan bir kısmı
nın mahrumiyeti içerisindedir. Durumu bu 
olan asil Türk köylüsünün kısa zamanda bu ih
tiyaçlarının giderilmesi, için hizmete hız veril
mesini şiar edinen idealistlerin bu yoldaki hiz-
metlernde daima başarılı ve Yüce Parlâmento
nun yardımcı olmasını dilemekteyim. 

Yüce Türk Milletinin özü ve temeli köylü
müzün de birçok medeni ihtiyaç ve dinlenmeye, 
düzgün yola, tazyikli suya, modern ve sıhhi ko
nuta, doktora, okumaya ihtiyacı vardır. Onun 
da yaşamak için paraya, para için çalışmaya ve 
çalışmak için işe ihtiyacı vardır. 

Milletçe rsfaha ulaşmak yalnız birkaç şehir, 
birkaç kasara ve kasabalının kazanması ve ça
lışması değildir. Milletin çoğunluğu, Türk köy
lüsünün de bu seviyeye ulaşması ve vatan sat
hının imarı gerekmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Köyün kalkınması, köyün iman, köyün dü

zeni belediyelik, beldelerin Hrr-.rıra uygun ola
rak basit de oba bir plSna dayanmalıdır. Bn 
görevin yapılabilmek ic-m ilgilenecek bir köy 
imar bankasının kurulı-p^ tavsiye edilebilir. 
Köyün iman köye asla külfet olmryaca-k, bos ve 
değerlendirilmiy^: bir kıvr-) mamanın ayrılma
sı kâfi gelecektir. Zira çiftçilik yapan bir köy
lü ailesinin çiftçilik için 3:m^lik c^lısma is PÜ-
nü 365 günde sr.cîece 95 ;':vıdür. Kalan 270 
iş günü tamamen boş ^omoktedir. Bugünlerin 
200 gününü değerlendirecek küçük el sanatları
nı köye götürüp kaşane yollarını sağlamak ge
rekmektedir. Gerçi bu hizmetler için bakan
lıklarda ilgili daireler vardır. Fakat köylüyü 
uyarıcı ve kuvvet verici irşatlar zayıf kalmak
tadır. Köy imarında köylümüzün yılda 10 gün 
hizmet vermesi o 'köy?, kâfi gelecektir. Bu da 
köylerimiz için şerefli bir hizmettir. 

Değerli arkadaşlarını, Türk köylüsünü efen-
d yerine ve mevkiine getiremez isek memleket 
ve millet yükselenez diyen ATA'nın bu isabetli 
görüşüne dikkat etmekten uzak kalamayız. Geri 
kalmış memleketin, milleti fakir ikan, fertleri

nin boş gezmesi, kahvelerde boş masa doldurup 
sandalye eskitmesi, hem ahlakı zayıflatır ve 
hainde ananeyi, sevgi ve saygıyı körletir. Ve 
hattâ mertliği, yiğitliği öldürür, medeni ve mâ
nevi duygulardan mahrum bırakır. Çalışma zev
kini kazanma ve harcanma hazzını aşılamak 
fırsatını vermek için zemin hazırlamak gerekir. 
Yaşamak için çalışmanın ayakta durabilmek 
için yürümenin şart olduğunu telkin etmek ge
rekir. 

Muhterem senatörler, büyük ihmallere uğ
ramış Türk köyüne önemle el atmak ve hizmeti 
hızlandırmak gerekir. Memleketimiz gibi kalkın
ma çabasında olan memleketlerde olduğu gibi, 
bizde de, şehirle köy arasında büyük uçurum
lar meydana gelmiştir. Bu uçurumların gide
rilmesi için köylerimize medeniyetin asgari şart
larının götürülerek insanca yaşamanın ön hiz
metlerini süratle gerçekleştirme zarureti var
dır. 

Vatan sathında birkaç şehir ve kasabadan 
başka, medeniyet ve ekonominin temeli olan hiz
metlerin götürülememiş olması, köylerimizin 
medeniyetin her türlü nimetlerinden uzak tutu
larak kendi kapalı dar çerçeveleri içerisinde 
bırakılmalarına sebebolmuştur. Evet her türlü 
yatırımların büyük şehirlere kaydırılmış bu
lunması, kırıntılarını dahi köylerimize ineme
miş olmaları köylerimizin kalkınmasına imkân 
vermemektedir. Senelerden beri ihmal edilmiş 
Türk köylüsü artık ihmalleri affetmez olmuş, 
her gün ihtiyaçlarını dile getirerek hakkı olanı 
istemektedir. Bu istek o kadar artmıştır ki, alt 
yapı hizmetlerinden, yol, su, okul ve elektrik is
teklerinin yıllık toplamı 3 milyar lirayı bul
makta, Devlet Bütçesi muvacehesinde bu istek
lerin tümünü bir anda yapmaya imkân olma
maktadır. 

Memleket gerçeklerini ve bütçe imkânlarını 
bilen ve buna göre sabredebilen asil Türk köy
lüsünün haklı isteklerine cevap verecek görevli 
Bakanlığımızın bu hizmetleri başaracak, azim 
ve kararını destekliyecek ve ona yardımcı ola
cak bütün ilgili kademelerin köyün içine inerek, 
köylünün çileli yaşayışını yaşıyarak onu bu çi
leden kurtarmak için âzami gayreti göstermesi 
şerefi derecesinde bir vatan borcudur. 

Sinesinde, başta Sayın Bakanı olmak üzere 
genç, dinamik ve kültürlü elemanları toplamış, 
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köye hizmeti şeref bilerek âsimle çalışan Ba
kanlığımız köylerimizi ve onun kanaatkar ev
lâtlarını kısa zamanda muasır medeniyet sevi
yesine çıkaracaktır. Bunda asla şüphesiz yoktur. 

işte bu şeref dolu hizmete bütün teşkilâtiyle 
girmiş Bakanlığımızın, bu kutsal görevinde bir 
parçası olan YSE Genel Müdürlüğümüzün İ969 
yılı Bütçesini eleştirip, dilek ve temennilerimize 
gelince : 

Aziz arkadaşlarım, Köy işleri Bakanlığı bün
yesinde bulunan ve hedefi köye hizmet olan 
YSE Genel Müdürlüğümüz, köy yolları, içme 
suları ve elektrifikasyon dairelerinin bir elden 
idaresi gayesiyle 1 . 7 . 1985 te kurulmuştur. 

Henüz Teşkilât Kanununa kavuşamamış, 
Bakanlığın içerisinde Teşkilât Kanunu olmadan 
teşkilâtlanmış genel müdürlüğün, köye hizmet 
idealinin tahakkukuna yardımcı olacak yetki ve 
imkânlar kendisine verilemediği gibi, verilen 
tahsislerinde diğer Bakanlıklar bünyelerinde 
bulunan bâzı teşekkülerin bütçeleri içerisinde 
mütalâa edilerek sıkıştırılrnasındaki hizmetle
rin aksamasına vesile teşkil etmektedir. 

İdeali, köye hizmet aşkiyle meşbu, genç ve 
dinamik Sayın Genel Müdürünün etrafında 
aynı idealin aşkiyle çırpman çok kıymetli ele
manlara sahlbolması yanında imkânsızlıklarının 
büyük oluşu, hem hizmetin aksamasına ve nem
de personelinin, moralleri üzerine menfi tesirde 
bulunmaktadır. 

Bilhassa, köyün yol ve su probleminin hallin
de verilen tahsislerin maksada kâfi gelmeyecek 
miktarda oluşu yanında, maJkina parkının da 
«Hek'e» ayrılması icap eden araçlardan teşek
kül etmiş bulunması idealinin gerçekleşmesini 
önlemektedir. Eski nafia teşkilâtının, yaşını 
çoktan bitirmiş malzemeleri ile yapılan plân ve 
projelerin tahakkukuna imkân vermediği gibi, 
tahsislerinde normal ömürlü malzemelere göre 
hesaplanarak verilmesi, köye hizmetin maksadı
nı dahi sabote etmektedir. 

Değerli arkadaşlarını, Mevcut bütçe imkân
ları içerisinden, projelerin icabettirdiği tahsisle
rin istenmesi karşısında, köye inmemiş yetkili 
kademelerce kesilmesi sonucundadırki, köy kal
kınmasını kalkınma hızına ayak uyduramıyasak 
duruma düşürmektedir. 1963 - 1985 arası 3 yıl
da köy yollarına tahsis edilen ödenek, 229 mil
yon lira olmasına karşılık, 1966 - 1968 arası 

3 yılda 521 milyon lira verilmiş olması dahi mak
sada ve kalkınma hızına kâfi gelmemiştir. Bu 
sebepledir ki, köy altyapı tesisleri tamamlanın
caya kadar hiç olmazsa ödeneklerin bir evvelki 
yıl ödeneğinin % 50 si oranında artırılması 
icabettiğini kabul etmemiz gerekmektedir. 

Köy içme sularında da durum aynıdır. Ar
tışlar ihtiyaca kâfi gelmediği gibi tatmin edici 
de değildir. 

Köylümüzün 1963 - 1968 arası içme suyuna 
yaptığı yardımın 186 milyon lira olması kar
şısında, Devlet bütçesinin bu müddet içerisin
deki tahsisinin 971 milyon lira oluşu asla tat
min edici değildir. Belediyelik olan şehir ve 
kasabalarda, yol, su, okul gibi altyapı tesis
lerinin yapılışında, vatandaşa hiçbir hizmet ve 
külfet düşmediği halde, aynı hayati ihtiyaç
lar için, köylümüze külfet yükletilmesi kar
şısında dahi verilen tahsislerin çok az oluşu 
hizmetin önemini küçültmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Milletin efendisi Türk köylüsü, artık efen

di olmanın nimetinden faydalanmalı, doktor 
için kasabaya inmede sıkıntı çekmemeli, yol
suzluktan araç parası olarak fahiş miktar öde
mekten kurtarılmalıdır. Asil Türk köylüsünün 
yol, su, okul gibi hayati ihtiyaçlarını artık pek 
çok sene daha beklemeye ne takati ve ne de 
sabrı kalmıştır. 

Şehir ve kasabalar her geçen gün, biraz da
ha rahata, medeniyete ve akla gelmedik yeni
lik ve kolaylıklara kavuşurken artık köylümüz 
hayati ihtiyaçları için seneleri hayal ve has
retle beklemekten kurtarılmalıdır. 

Çileye paydos demenin köyün yolunu, kö
yün okulunu, köyün suyunu yapmakla gerçek
leşeceğini, komşu köyden su almaya, komşu 
köye öğrenci göndermeye paydos demenin ken
disi olduğunu, bilerek bu hizmetler için birkaç 
milyon yerine, birkaç milyarın kısa zamanda 
tahsis ve tatbik etmenin artık gerekli olduğunu 
takdir etmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınma hızımız ne 
kadar çok olursa olsun esas rakamı köyün su
yu, yolu, okulu verecektir. Kalkınmadan Türk 
köylüsü ancak alt yapı tesislerinin yapılmasiy-
le istifade sağlanacaktır. Bilhassa orman iç ve 
civarında bulunan 13 270 âded köyümüzün 
orman içindeki yaşıyabilme mücadelesi, arazi 
azlığı, gelir yokluğu yanında yolsuz ve okul-

— 764 — 



C. Senatosu B : 33 5 . 2 . 1969 O : 3 

suz olmaları ve bunlara inzimam eden mahke
melere taşınma mecburiyeti içerisinde kasaba
ya gidiş ve gelişleri, düşman çemberinden hu
ruç etmeleri kadar zor olmaktadır. 35 877 muh
tarlığı ihtiva eden ve fakat hakikatte 85 277 
yerleşim ünitesini ihtiva eden Türk köyünün 
ancak 33 G55 Km. yolunun bulunmakta oluşu 
karşısında daha 120 bin Km. yolun yapılması
nın icabettiğini düşünürsek bütçelerimizdeki 
tahsis tempoları ile daha pek çok seneler yol 
bekliyecek köylerimizin bulunacağını çok dü
şünmek gerekir. 

Bu düşüncedir ki, imkânsızlıklarımızla bir
likte kalplerimizi çok sızlatacaktır. 33 055 Km. 
köy yolundan 7 635 aded köyün istifade etti
ğini daha 57 642 köye yol yapılmamış olduğu
nu görürüz ki, bu da şaşaalı devirlerden beri, 
ancak ihtiyacımızın % 11 inin yapılmış olduğu
nu ifade eder. 

Köy içme sularının durumu bundan daha iç 
açıcı değildir. Henüz 23 583 köyümüzün yeterli 
içme suyuna sahibolduğu, 18 214 köyümüzün 
yetersiz suyu bulunduğu düşünürse daha 23 480 
köyümüzün susuz bulunduğu ortaya çıkar ki, 
en acı gerçek de budur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1968 yılı bütçesinden ve muhtelif kaynak

lardan köy alt yapıları için verilen tahsislere 
ve yapılan hizmetlere göz attığımızda görürüz 
ki netice iç açıcı değildir. Buna göre önümüz
deki yıllarda bu hizmetlere daha olumlu ve da
ha gerçekçi eğilmelerde bulunulması gerektiği
ni hatırlatmak isterim. 

1968 yılında köy yolları için bütçeden veri
len 203 360 000 lira ile birlikte özel idareler
den 95 milyon, halk yardımı 25 milyonun da 
ilâvesiyle sarfedilen toplam 323 360 000 lira ile 
5 500 Km. kaplamalı köy yolu yapılmış ayrıca 
6 500 Km. de tesviye yapılmak suretiyle yol 
hizmeti tahakkuk ettirilmiştir. Bundan ayrı ola
rak mevcut 33 055 Km. yolun da ayrıca bakı
mı yapılarak hizmete açık bulundurulmuştur. 
Aynı yıl içerisinde 165 köprü, 21 aded il tesisi 
yapılmak suretiyle iyi bir hizmet yılı geçiril
miştir. 65 277 köy için bu hizmet çok az ise de 
geçmiş senelere nazaran iftihar edilecek çalış
mayı ifade eder. , 

İçme suları için ise bütçeden verilen 235 mil
yon liraya ilâveten, 13 milyon özel idareden, 
57 487 000 lira halk yardımından alınmak su

retiyle toplam 305 487 000 lira sarfedilerek 
3 400 köye içme suyu getirilmekle de büyük 
bir başarı elde edilmiştir. Buna aynı yıl içeri
sinde 40 milyonu bütçeden, 40 milyonu da halk 
yardımı olmak üzere ceman 80 milyon sarfiyle 
800 köyümüze elektrik verilmiş olması gurur-
landırmaktadır. 

Aziz senatörler, 
Çalışma ve köye hizmet azminin yanında 

araç ve gereçlerinin de yeni ve miktarının da 
kâfi olmasiyle hizmetlerin daima artırılabile
ceği ve buna göre de tahsisatın yeteri kadar 
verilmesiyle köylerimizin altyapı hizmetlerinin 
kısa zamanda halledilebileceği mümkün ola
caktır. 

1968 yılında makina parkına ilâve edilen 
274 dozer, 160 grayder, 82 silindir, 30 kompre
sör ve 90 yağlama makinasının yeni olarak ilâ
vesiyle işgücü çok artmış ve senelik 7 000 Km. 
lik yeni yol yapımı imkânı sağlanmıştır. 

Bunun yanında kaplama gücümüzün âzami 
3 000 Km. lik oluşudur ki, yolda 4 000 Km. tes
viye edilmiş yolumuzun kaplanmak üzere ge
lecek yıla bırakılması mecburiyeti doğmaktadır. 
Bu sebeple kaplama gücümüzün de 7 000 Km. 
lik bir güce yükseltmemiz gerekmektedir. Gü
cümüzün bu seviyeye çıkarılması gayretini gös
termekle beraber, şimdiye kadar kaplamaya 
bırakılmış tesviyeli yollarımızla, 1969 yılında 
da kalması icabedecek yollarımızın ihale sure
tiyle kaplamalarının yapılması uygun düşecek
tir.. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bünyesinde, köye hizmeti ideal ve şeref bi

len personeli toplamış YSE Genel Müdürlüğü
müzün üstün gayretiyle köye hizmet hızı çoğal
mış ve daima çoğalacağı güvenini vermiştir. 

Bu güven ve bu gayretledir ki, son yıllarda 
YSE Genel Müdürlüğümüzün üstün ve idael ça-
lışmasiyle hizmetleri iki katma çıkmış bulun
maktadır. Şunu da arz etmek isterim ki, bu 
başarının sırrı köye artan ilginin yanında hiz
mete kendini adamış, YSE personelinin ve köy
lümüzün kendi hizmetlerini benimsemiş olma
larındandır. 

Bu ideal ve gayretin neticesidir ki, 1968 yı
lında 6 500 Km. tesviye; 5 500 Km. stabilize 
kaplama yol yapılmış. 33 055 Km. yolun da 
bakımı yapılmak suretiyle yol dâvasına, 165 
köprü, 21 il tesis, 3 400 köy içme suyu, tahak-
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kuk ettirilmiş. Ayrıca 800 köyümüze de elek
trik verilmiştir. 

Yol olmıyan köyde kalkınma olamıyacağma 
göre yurt kalkınmasının esasını teşkil eden 
köy kalkınmasında yolun başta gelen faktör ol
duğunu düşünürsek, YSE hizmetlerine gere
ken değerin ve önceliğin verilmesi icabedeeektir. 

Köyün ekonomik ve küHürel kalkınmasını 
daima gerileten, köyün kara talihini yırtacak 
yolun olmayışındandır. Asırların ihmalini üze
rinde taşıyan köyün alt yapılarının halli için, 
Sayın Genel Müdürlüğümüzün, ve bilhassa onun 
başında bulunan idealist. Ve ileriyi görerek, 
uzun vadeli plânlar hazırlatan dinamik Genel 
Müdürlüğümüzün, köyün içine girerek, onunla 
hemderdolup, meseleleri müştereken halletme 
imkânını arayıp güçlerini karşılıklı ortaya ko
yarak köylü kardeşlerimizle elele, gönül gönüle, 
çalışma sımnı bulup başarmasını takdirle an
madan geçmeye imkân yoktur. Bu idealist teş
kilâtımız, köylümüzün refah ve saadeti için, 
inançla ve güvenle çalışmaktadır. Ona Yüce 
Parlâmentonun da azamî yardımı yapmasını 
gönülden dilemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Bu teşkilâtın mensupları, köye hizmet gö

türen insanlar olarak, onların talep ve yardım
larına bazen zamanında cevap verememinin 
ıstırabını da duymaktadırlar. 

İmkânların sınırlı oluşu, isteklerin tümünü 
birden yapamamanın üzüntüsünü vermektedir. 
G-enel Müdürlüğümüz hizmet bekliyenierin dert
lerine eyilebilme çabasının da içerisindedir. Ma-
kina parklarının ömrünü dolduran araçlardan 
ayıklanması ve yenilerinin verilmesi ile daha 
hızlı ve verimli hamle yapacağına 1988 de ve
rilmiş dozer ve grayderlerin, eklediği hizmet
lerin ilâvesinden anlamak mümkündür. 

illerin makina parklannda damperli kam
yon verilmek suretiyle yıllık 3 000 Km. olan 
kaplama gücünün 8 000 Km. ye çıkarılabileceği 
hayal olmıyacaktır. Bu suretledir ki, 120 000 
km. köy yolumuz 15 yılda önce bitirilmiş ola
caktır. 

Orman içi ve orman civarı 13 270 aded kö
yümüzün çok kötü yol durumlarında Orman 
Genel Müdürlüğümüzün yardımı ve YSE ile 
koordineîi çalışması neticesinde kısa zamanda 
halledilmesi mümkün olacaktır. Bu maksat için 
Sayın Orman Genel Müdürlüğümüzün, orman 

< yollan güzergâhlarının mevcut orman köyle
rinden geçirmesiyle masrafsız, gerçek hizmette 
bulunarak yol dâvasına da hizmet etmiş olacak
tır. 

Muhterem senatörler ve kıymetli bakanlık 
erkânı; 

İdeal hizmet ve kutsal görevin aksamasından 
esası teşkil eden tahsisatların azlığı ve makina 
parklarının kifayetsiz oluşu yanında bir de alt-
kademelerdeki adedi pek az bir kısım personelin 
hizmeti bir angarya kabul etme temayülünde 
oluşu baş rolü oynamaktadır. 

İdeal köye hizmet olan dinamik ve azimli 
genel müdürlüğümüzde belirtmeden geçemiye-
ceğim aksaklıklar hizmete menfi tesirde bulun
makta, yolu, suyu için gözünün içine baktığı 
görevlilerden köylülerimizi soğutmakta ve te
lâfisi mümkün olmıyan sukutu hayale uğrat
maktadır. 

Hizmeti angarya kabul edip saat doldur
maktan başka hiçbir düşüncesi olmıyan bu ka
bil personelin bilhassa kaplama ekiplerinde 
bulunması, kaplamanın ve genel hizmetin ak
samasına sebebolmaktadır. 

j Teşkilâtlanması, çalışması ve ideali bakımın
dan mükemmel olan YSE teşkilâtımızın çok az 
da olsa bir kısım personelin hizmetin kutsiye
tini idrakten uzak oluşu görevi sekteye uğrat
maktadır. 

Tesviye ekiplerinin ideal çalışmaları yanında, 
kaplama ekiplerinden bâzı personelin araçların 

j eski oluşlarını da bahane ederek gününü gün 
etme peşindedir. Ve ufak bir arıza için il merke
zinden makinistin gelmesini bekliyerek yatmak
tadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
i il merkezinden uzaktaki ilçe ve köylerde 

hizmet gören personelin disiplin bakımından 
kaymakamlar emrinde ve kontrolunda çalışma-

I lan plân hedeflerine daha kısa zamanda ve 
daha verimli hizmet vererek varacağı inancın
dayım. Misafirperver Türk köylüsünün bu iyi 
hasletini bol bol kullandığı, yemediğini yedi
rip, içmediğini içirdiği halde hizmeti angar
ya kabul edenlerin tutumu karşısında hayret-
İ3 üzüntü duymaktadır. Şurasmı esefle ifade 
edeyim ki bu düşüncedeki bir kumlama ekibi-

j nin 36 günde 4 kamyon, bir kapçe ve bir gray-
derle 7 Km. iik bir yolun bakımım ancak tuz 

j eker gibi yapmış olduğunu müşahede etmişizdir. 
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ilgililerden istirhamım odur ki, ideal bir 
teşkilâtın azimli çalışmasını sabote eden bu 
gibi personelden arınmasını, bir makinanm 
günlük işgücü ne ise onu personele öğreterek 
hizmeti bu birim üzerinden kendilerine veril
mesini ve sıkı kontrol edilmesini dilemekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimi burada bitirir
ken milletin sözü Türk köylüsüne hizmeti şeref 
ve gurur bilerek çalışan Köy işleri Bakanlığı
mızın 1969 yılı Bütçesinin memlekete ve adını 
taşıdığı vakur köylümüze hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, grupum adına şahıslarınızı ve 
Türk köylüsünü derin saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, Sayın Bakan ve değerli bakanlık 
erkânı; 

Köy İşleri Bakanlığı, Türk köylüsünün en 
çok muhtacolduğu bir bakanlık olmasına rağ
men, en yeni bakanlığımızdır. Kurulduğu gün
den beri işbaşına gelen bakanları bakımından 
umumiyetle şanslı bir bakanlık olmasına rağ
men, gerek yeniliği, gerekse görevinin çok ge
niş ve çok himmete muhtaç, asırların ihmaline 
uğramış bir sahaya ve kütleye aidoluşu yüzün
den, bu bakanlık hakkında söylenecek, temen
ni edilecek pek çok konu vardır. 

Bu bakımdan mâruzâtımız bir tenkidten 
ziyade, bir temenni mahiyetinde olacaktır. 

Sayın senatörler, 
Büyük ekseriyetimiz Türk köyünü ve Türk 

köylüsünü yakından tanırız. Dertlerini, mah
rumiyetlerini çok iyi biliriz. Bu yüzden konu 
üzerine ciddiyetle eğilmek ve devletimizin im
kânları derecesinde, nüfusumuzun 3/4 nü teş
kil eden büj'ük köylü kütlesini lâyık oldukla
rı refah seviyesine çıkarmaya çalışmak mec
buriyetindeyiz, 

Mâruzâtımı bu anaprensibe dayandırmaya 
çalışacağım. 

Zaman azlığı yüzünden de sadece iki konu 
üzerinde duracağım. 

Birisi, bütün Türk köylüsünü ilgilendiren 
koy kanunu meselesidir. Parlâmento üyesi ola
rak siyasi hayata atıldığımız 7 - 8 seneden be
ri, hangi köye gitmişsek, hangi köylü ile ko-
nuşmıışsak, hepsinin köy kanunundan şikâyet 
ettiklerini gördük. 

Yıllarca evvelki sosyal ve ekonomik şartla
ra göre hazırlanmış olan bu kanun, bugün Türk 
köylüsünün dertlerine deva olmaktan çok 
uzaktır. 

Eski yıllar bütçeleri vesilesi ile de üzerin
de durmuştuk. Köylünün bu derdinin umumi 
oluşu yüzünden bu kanunda değişiklik yapa
cak bir tasarı teklifi getirmek üzere çalışma
ya da başlamıştık. Fakat o zamanlar Köy İşle
ri Bakanı olan sayın arkadaşımız, aynı öneme 
değinerek en kısa zamanda değişiklik teklifi
ni Parlâmentoya getireceklerini vâdetmişler-
di. Bunun üzerine, Hükümetin getireceği bir 
teklifin çok daha süratle kanunlaşabileceğini 
düşünerek bu teklifi bekledik durduk. Ama, 
aradan 3 yıl geçmesine rağmen bu konuyu bu
gün yine huzurunuza getirmek durumunda kal
ınanın üzüntüsü içindeyiz. 

Sayın senatörler, 
Biz, hükümetlerin samimiyetle arzu ettikle

ri birçok konuları, maddi imkânsızlık yüzün
den, personel imkânsızlığı yüzünden, zaman 
imkânsızlığı yüzünden yapamadığını biliyor ve 
anlıyoruz. Bu gibi konularda susmamızın baş 
sebebi de bu imkânsızlıkları bilmemizdir. 

Ama bâzı hususlar var ki, ne para ister, ne 
mümkün olmıyan bir personel sıkıntımız var
dır. 

Kanun çıkarmak, k^nun değiştirmek, bu 
cins faaliyetlerdendir. Bir köy kanunu değişik
liği 3 senede hazırlatılıp kanunlastırılam azsa 
bunu mazur görmeye ve göstermeye imkân 
yaktur. Bizim Parlâmento olarak göstereceği
miz, Hükümetin icra organı olarak göstereceği 
ufacık bir ihmâl, 20 milyondan fazla insanın 
ıstırabının devamına sebebolmaktadır. 

Bir ufacık misalle köylünün talebinde ne 
kadar haklı olduğunu, bizim sistemimizde ne 
kadar haklı olduğumuzu belirterek bu konuya 
son vereceğim. 

Köy kanununda bir salma mevzuu vardır. 
Köylünün köy işlerine gücü nisbetinde katıl
ması ioin konmuş olan bu maddeye göre, köy
lüden âzami 20 lira salma alınabilir. Bu kanun 
çıktığı zaman, birleşen bu 20 liralarla belki bir 
şeyler yapmak mümkündü. Ama bugün bu 20 
liralar hiçbir işe varamamaktadır. Tavan ola
rak tesbit edilen bu 20 lira bugün tabandır. 
Bu yüzden en fakir köylü ile en zengin köylü, 
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köy hizmetlerine aynı ölçü içinde, sadece 20 , 
lira ile iştirak etmektedirler. S 

Bu küçük misali, köylünün dertlerine ne 
kadar basit usullerle çare bulmanın mümikün 
olduğunu belirtmek için verdim. Biz bunu bi
le yapmadan, köylünün büyük dertlerine çare 
bulmaktan bahsedersek bize inanmazlar, hak
lı olarak inanmazlar. 

Sayın Köy İşleri Bakanı arkadaşımızdan, 
bu birkaç haftalık bir mesai ile başarılabi
lecek işin şerefini, sevabını ve gururunu, ken
disinden sonra gelecek bakanlara bırakmama
sını rica ve tavsiye edeceğim. 

Sayın senatörler, 

Asıl temas etmek istediğim konu, Dağ ve 
orman köylülerinin hâzin durumudur. Müsaa
de ederseniz bu çok önemli konuyu sizlere, ço
ğunluğu Devlet neşriyatı olmak üzere, tama
men ciddî eserlere dayanan birkaç rakamla be
lirtmek istiyorum. 

Türkiye'de 13 270 dağ, orman ve orman 
kenarı köyü vardır. 

Bunun 5 020 si orman için, 8 250 si or
man kenarı köyüdür. 

Bu köylerde 1 600 000 aile yaşar. Yani yu
varlak hesap, 7 milyon bahtsız ve çileli insan
dır bu dağ ve orman köylerinde yaşıyanlar, 

Bunlardan 8 228 köyün bulundukları yer
de kalkmdırılmaları mümkündür. Bunların nü
fusu 4,5 milyondur. 

5 042 köyün bulundukları yerde kalkm
dırılmaları mümkün değildir. Bu köylerde 
de 2,5 milyon vatandaş yaşar. 

Bu köylerin tamamında, en müşkül durum
da, en kötü şartlar altında olan 620 170 aile, 
bütün toprağımızın % 1,5 unu işler. Buna 
mukabil, en yüksek durumda olan, aynı mik
tar da yani 620 000 diğer aile de bu toprağın 
% 61,5 nu işler. 

29 ilimizin köylerinin yarısı dağ ve or
man köyüdür. Bu köylerde yaşıyan köylüle
rin % 95 i küçük tarım işletmesi halinde ça
lışır. 

7 milyon dağ ve orman köylüsünün % 80 i, 
yani 5,5 milyonu, az verimli veya verimsiz 
toprakta, toprağına alınterini katarak ida
meyi hayat etmeye çalışmaktadır. 

20 nci Yüzyılda, 1969 yılında, Devlet neş
riyatına dayanan bu gerçekler Türk köylü-
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sünün çilesini gösterdiği kadar, bizlerin, Türk 
aydınının da utanç vesikasıdır. 

Şimdi birazda bu köylünün hayat çabası
na, Devletin kredi vermek suretiyle yaptığı 
katkıyı belirtmeye çalışacağım. 

2 132 288 küçük arazi sahibinden herbi-
rine ödenen ortalama kredi 296 lira 82 Kr. 
tur. Bu köylerde, bu küçük, sembolik kre
dinin 4 yıllık artışı sadece % 17,8 dir. 

Buna mukabil sadece 31 büyük arazi sahi
bine ortalama 625 955,92 lira kredi verilmekte
dir. Bu kredinin 4 senelik artışı da % 117,5 
dır. 

1. — 25 dönüm toprağa sahip 216 547 küçük 
arazi sahibine ortalama 70 - 80 lira kredi ve
rilmektedir. Bir yanda 70 - 80 lira, yanıbaşın-
da 296 lira, onun yanında 626 000 lira. 

Şimdi, bu kadarcık kredi ile bu köylü ne 
yapar?. Sorusunun cevabını araştıralım. Ana
dolu'da bir ilçemizin 19 köyüne Ziraat Ban
kasının verdiği ortalama 700 000 liralık kre
diye mukabil, aynı 19 köyün tefeciden ala
rak kullandığı para 900 000 liradır. 

Aynı ilçenin bir köyüne Ziraat Bankasının 
verdiği 81 000 liralık krediye mukabil, aynı 
köy tefeciden 200 000 lira almaktadır. 

Bir orman köyümüzde, tütün yetiştiren 
bir aileye 531 lira kredi verilmekte, buna mu
kabil, Türkiye'de mevcut 91 tütün ihracatçı
sından her birine Devletin verdiği kredi 
6 600 000 liradır. Bir yanda 531 lira, yanıba-
şmda 6,5 milyon lira. 

Bu suretle Devletten 6 milyondan fazla 
kredi alan bu tütün ihracatçısı, bu iş için 
kullandığı her liranın 98 kuruşun Devletten 
kredi olarak almış olmasına rağmen, Devlete 
ne vergi vermiştir?.. 

Millet Meclisinde bir müzakere esnasında 
verilen rakamlara göre : 

Bu ihracatçıların en az vergi vereni, 1 mil
yonluk kazancına kaşı 27 lira, en çok vergi 
vereni de 7 milyonluk kazancına karşı 237 bin 
lira vermişlerdir. 

Türkiye'de 2 121 288 küçük toprak sahi
binin fert başına millî gelirden aldığı 485 li
radır. 

Türkiye'de tarımla uğraşanların sadece bin
de 14 ü büyük arazi sahibidir. Bunlarda 
fert başına düşen gelir miktarı 49 750 liradır. 
Bir yanda 485 lira, yanıbaşmda 49 000 lira... 

_ 768 — 
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Benden evvel konuşan arkadaşlarım söyle
dikleri için, diğer rakamları tekrar etmiyece-
ğim. Köylerdeki su, konut v. s. hakkında... 

Değerli senatörler, 
2. nci Beş Yıllık Plânın 194 ncü sayfası 

Tablo 6 ya göre : 
Tarımla uğraşan orta halli aileleîerde 

fakirleşme hızı, zenginleşme hızından 2 defa 
fazladır. Bu ifadeye dikkatinizi çekerim. Mil
let Meclisinde bir sayın arkadaşımız bu duru
mu sosyal erozyon olarak nitelemiştir ki, hak
lıdır. 

Anayasanın 131 nci maddesine göre, 8831 
sayılı Orman Kanununun 13 neti maddesi, bu
lundukları yerlerde kalkınabilecek orman 
köylerine Hazineden 600 milyon lira yardım 
edilmesini ve bunun senede 50 milyondan az 
olmamak üzere bütçeye konmasını emretmiştir. 
ikinci Beş Yıllık Plân bu konuya öncelik ve
rilmesini âmirdir. 

Hükümet Programında da; 
— Orman köylüsüne yeni iş sahası açıl

ması, 
— Her nevi orman işinin bu köylülere ve

rilmesi, 
— Orman köylüsünün eğitilmesi zarureti 

yer almıştır. 

Bütün bu kanun, program ve plân hüküm
lerine rağmen, bugüne kadar orman köyleri 
için bütçeye sadece 15 500 000 lira konmuş
tur. Bir yılda 50 milyona karşı 5 - 6 yılda 
15 milyon, bu sene de 5 milyon lira. 

Hak olarak orman köylüsüne verilmesi ga-
reken nakliye işi ve yine hak olarak köylüye 
maliyeti üzerinden verilmesi gereken kereste
lik tomruk satışı işinde muayyen bir zümre 
tarafından çevrilen oyunları izah etmeye maa
lesef zamanım yok. 

Sayın senatörler, 
Köy işleri Bakanlığınca neşredilen eser

lerle, köy hakkındaki çeşitli eserleri tetkik 
edersek, bunlara benzer çok ibretaver rakam
larla karşılaşırız. 

Meselâ; 7 yaşında bir çocuğun okula git
mek için günde 28 Km. yol yürüdüğünü bu 
kitaplardan öğreniyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu acı gerçekleri huzurunuza sizleri üzmek 

için değil, Sayın Bakandan sizin huzuru

nuzda rica ettiğim hususun önemini belirtmek 
için getirdim. 

Sayın senatörler, 
Türkiye'nin köy dâvası, bir parti bir 

iktidar, bir Hükümet , bir Bakan veya Bakan
lık dâvası değildir. Biz bunu böyle anlıyoruz. 
Her Bakanlığın köy dâvasında önemli yeri 
vardır. 

Köy işleri Bakanlığı bu işte bir koordina
tör Bakanlık olabilir. Bu dâva Türk milleti
nin kaderini, çilesini yenme davasıdır. Bu öl
çüde bir dâva bir Devletin, bir milletin bütün 
gücü vs gayretiyle ancak çözüm bulabilir. 

Yalnız, bu dâvayı halletmiyen Hükümet, 
bu dâvayı halletmiyen Devlet değil, bu dâ
vayı halletmiyen milletin de tarih ve dünya 
önünde söyliyecek sözü, Tür köylüsünün kar
şısına çıkacak yüzü olmaması lâzımdır. 

Devletin bütün imkânsızlığına ve milletçe 
içinde bulunduğumuz bütün müşküllere rağ
men, köy dâvasının, bilhassa dağ ve orman 
köyleri dâvasının halli için yapabileceğimiz iş
ler olduğu kanaatineyiz. 

Bu işten fiilen sorumlu kişi olarak, Sayın 
Bakanın bu konuda bizden başka düşünme
diğinden emin ve müsterihim. Bu dâvanın hal
line bu ölçüde, bu prensipler çerçevesi için
de, süratle el atmalarını istirham ediyoruz. 

Bu takdirde parti farkı gözetilmeksizin, 
milletin desteğine sahiboîacaklarından emin 
olsunlar. 

Bütçenin hayrılı olmasını diler, hepinize 
saygılarımı, sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hazer... Yak. Sayın Bo
ra. 

AESLAN BORA (Tunceli) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, bu geç saatlerde fazla sabrı
nızı tüketmemek maksadiyle konuşmalarımı bir 
özet halinde arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Sayın senatörler, memleketi
mizin millî gelirini artırma politikası aynı za
manda sanayi sahasındaki kalkınma ile de müm
kün olacağı şüphe götürmez bir realitedir. Bu 
da köye bilimin götürülmesi ve sokulması ile 
ancak köyün sosyal ve ekonomik kalkınması 
sağlanabilir. Nitekim, köy dâvası problemleri
ni muvaffakiyetle halleden milletler kalkınma
daki refahın son zirvesine ulaşanlardır. Bugün 
yolu, çeşmesi, elektriği olmıyan ve hattâ tarla
sına dökeceği gübreyi yakacak olarak kullanan 
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ve hayvanlarla yanyana yatan köylüsünün mev-
cudolduğu Türkiye'de elbette kalkınmadan bek
lenen randıman alınmaz, alınamaz. 

Sayın senatörler, bugün mevcut köylerimi
zin % 70 inin yolu yoktur. Olanları da yalnız 
mevsimin muayyen bir zamanında yeniden ona
rılmak suretiyle istifade edilmektedir. Halbuki, 
yol denilince senenin 12 ayında ve her türlü ha
va şartlarında aksaksız olarak trafiğe açık ol
ması demektir. Binaenaleyh, köy hizmetlerinin 
her bakımdan sağlanabilmesi için de bu mem-
leketşürnul dâvanın her türlü politika dışında 
tutulması ile ancak köylümüzün ve dolayısiyle 
hepimizin şüphesiz özlediğimiz köy kalkınma
sının eserlerini görmek bahtiyarlığına kavuş
muş olacağız. Bu itibarla, her vesile ile yapılan 
propagandalarda, bir yılda yapılan köy yolları
nın Km. uzunlukları ile değil, senenin her mev
siminde trafiğe açık, stabilizesi, ve köprüsü ya
pılmış bir yol programı üzerinde durulduğu tak
dirde arzulanan maksada vâsıl olunabilir. Aksi 
halde bütçede köy yolları için ayrılan 100 mil
yonlar tutarındaki tahsisatlar da maalesef he
defini bulmadan boşuna harcanmış olur. 

Sayın senatörler, memleket kalkınmasının 
temelini teşkil eden ve halen muhtelif bakan
lıkların camiası içinde bulunan köy hizmetleri
nin artık bir elde toplanması ile arzulanan kal
kınmanın kaafeil olabileceği zarureti meydana 
gelmiştir. Bu maksatla memleketin kalkınmasın
da başlıca rol oynıyan ve çok önemli olan Köy 
işleri Bakanlığının altı seneden beri kuruldu
ğu halde hâlâ Teşkilât kanununun çıkarılma
ması esef vericidir. 

Meşkûr Bakanlığın Teşkilât Kanununun 
biran evvel Yüksek Meclisten çıkarılması husu
sunda alınacak tedbiri şayanı temenni görürüz. 
Şimdi bu izahatımdan sonra iskân mevzuatına 
da kısaca temas etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlar, iskân politikasının başlı
ca hedefi göçmen ve mültecilerle yurt içinde 
yerlerinin değiştirilmesine lüzum görülenlerin 
sanat ve meşgaleleri dâhilinde ve memleket 
ekonomisine biran evvel yarayışlı birer unsur 
haline gelmelerini sağlamaktır. Bu da ancak 
malî imkânlar yanında esasları çok iyi hazırlan
mış iç iskân plânları ile mümkün olacağında hiç
bir ferdin şüphesi yoktur. Fakat halen meriyet
te olan iskân kanunlarının karışık hükümleri 
ile iyi plânlanmış bir iç iskân plânının mevcu-

dolmaması iskân meselelerini bu keşmekeşlik-
ten kurtaramamıştır. 

Binaenaleyh, iskân politikasından beklenilen 
neticenin biran evvel istihsali de mevcut iskân 
kanunlarının bugünün icaplarına uygun olarak 
tâdil ve esaslı plânlanmış bir iç iskân plânının 
yapılması ile mümkündür. Aksi halde iskâna 
tabi vatandaşın yarasına merhem olmaktan çok 
uzaktır. 

Sayın senatörler, iskân politikasının bu açık 
hükümlerine nazaran seçim bölgem olan Tun
celi'nde iskâna tabi vatandaşların aradan 20 
sene geçmesine rağmen hâlâ iskânlarının ta
mamlanamamış ve müstahsil bir duruma getiri-
lememelerinin huzursuzluğu ve ıstırabı içinde
dirler. Bugün memleket dışından gelen göç
menleri en kısa bir zamanda sanat ve meşgale
lerine göre iskâna tabi tutularak müstahsil du
ruma getirildikleri halde memleketin tatlı ve acı 
günlerini beraber yaşıyan, memleketin öz evlât
ları olan Tuncelili vatandaşlarımızın 20 seneden 
beri hâlâ iskânlarının sağlanamamasının sebep
lerini anlamak çok güçtür. Bu durumlar haklı 
olarak Tunceli vatandaşlarını ziyadesiyle üz
mektedir. Kaldı ki, vatandaşların iskânları için 
yaptıkları müracaatlarına da maalesef Vekâlet
çe gerekli ilgi gösterilemediğini de Yüce Senato 
huzurunda üzüntü ile belirtmek isterim. 

Bugün sapanını dönderebileeek bir karış top
rağı ve başım sokacak bir tek gözlü meskene 
sahibolamanıamn ıstırapları içinde kıvranan bu 
vatandaş kütlesinin biran evvel huzura kavuş
turulmasında acil tedbirlerin alınmasını Sayın 
Bakandan bilhassa istirham ediyorum. 

Sözlerime burada son verirken Köy İşleri Ba
kanlığının bütün mensuplarını Yüce Senato hu
turunda saygı, ile selâmlar bütçenin millete ve 
Bakanlığa hayırlı olmasını gönülden niyaz ede
rim. Saygılar imla, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; zahiren bölgesel bir konu 
gibi görünen fakat hakikatte millî ekonomimiz 
için mühim bir mevzu teşkil eden bir meseleyi 
burada dile getirmek ihtiyacındayım. 

Değerli Köy Meri Bakanı arkadaşımın bu 
kürsüden bu konuyu izah etmeleri bir bölgenin 

i halkına huzur getirecektir. Onun için yüksek 
huzurlarınızı işgal etmiş bulunmaktayım. 
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Bu bahsedeceğim bölge Keban - Elâzığ böl
gesidir. İmar ve iskân Bakanlığının etütlerine 
göre ayırdığı beş alt plânlama bölgesinden biri 
olan Keban - Elazığ bölgesi merkezi Elâzığ ol
mak üzere Malatya, Tunceli, Bingöl illerini kap
samakta ve bu arada 30 kaza 1 820 ilçe ve 
köyü içine almaktadır. Bu sahanın nüfusu 1 mil
yon 80 bin küsur kadar ve mesahai satlıiyesi de 
40 435 km2 dir. Türkiye nüfusunun yüzde 3.4 ü 
ve arazisinin ele yüzde 5 ine tekabül etmektedir. 
Şimdi bu problem nedir? 

Bu problem Keban Barajı gölü teşekkül et
mesi dolayısiyle su altında kalacak sahanın is
kânı meselesidir. Bunun için değerli Köy İsle
ri Bakanlığının yaptığı bir çalışma vardır, iskân 
Genel Müdürlüğünün bu bölge halkına matbu 
birtakım taahhütnameler göndererek bu taah
hütnameleri doldurmaları istenmiştir. Bu taah
hütnamelerde §ıı noktaların cevaplandırılması 
arzu edilmektedir: Nerede iskân istedikleri, ya
ni su altında arazisi kalacak halkın, köylülerin 
nerede iskân istedikleri, tarım sahasında mı is
kân istiyorlar. Üe alternatif teklif edil
mektedir. Tarım sahasında mı iskân is
tiyorlar, iskenderun - Samsun hattının Do
ğusunda her hangi bir işyerinde çalışmak mı 
istiyorlar, ki bu fabrika veya isyerloridir, üçün
cü alternatif de EIâz~ğ civarında sadece mesken 
istemek. Bu aynca tanında iskânını istiyen 
kimselerin Keban gülü çevresinde nıi istedikle
rini, Güney - Anadolu bölgesinde, ürfa havali
sinde veya Doğu - Anadolu bölgesinde Muş ha
valisinde mi istedikleri sorulmaktadır. Sadece 
mesken istiyenîer için de mesken şartları ve öde
me imkânlarının kolaylıkları, zikredilmelidir. 
Bu matbu foyan arkasında isahat vardır. Şimdi 
bu ankete göıe bu bölgede 1 089 aile gol çevre
sinde yerleşme arzusu izhar etmiştir. 502 aiîe 
Urfa havalisinde, 58 aile de Muş havalisinde 
yerleşme arzusunda bulunmuştur. Samsun - is
kenderun hattmm Doğusundaki iş istiyen aile 
adedi de 1 241, Elâzığ civarında sadece mesken 
istiyen aile adedi de 2 052, bunların toplamı 
da 4 952 yani yuvarlak hesap beşbin aile civa
rındadır. 

Şimdi bu anketlerin yapılması, bu matbu 
föylerin doldurulup iskân müdürlüklerine 1968 
Temmuz 3ü una kadar verilme mecburiyetinin 
konması Devletin bu saha halkına karşı bir ta
ahhüdü oluyor, karşılıklı taahhüt oluyor tabii. 

Şimdi bu sahadaki 1969 veya 1970 te baraj 
kapaklarının kapanacağı vs baraj gölünün te
şekkül edeceği dikkate alınırsa baldı olarak bir
takım propagandaların da tesiri altında kalan 
bu bölge halkı tasalı, kaygılı ve endişelidir. Te
reddütlerinin izah edilmesi ihtiyacı vardır. Onun 
içindir ki, Sayın Bakanımın elbette yaptıkları 
çalışmaları burdan izah etmelerinin kamu oyu
na büyük bir ferahlık getireceğine inanmakta
yım. 

Keban gölü teessüs ettiği zaman 125 Km. 
uzunluğunda ve 880 bin hektar genişliğinde 
bir arazi sahası su altında kalacaktır. Bunun 
tarım dışı kalması tarımla hayatını geçindiren 
köylülerin başka imkânlara, kaderlerini başka 
yerlerde aramaları gibi bir problem ortaya çık
maktadır. Şimdi Elâzığ civarında iskânlarını 
istiyen yahut Elâzığ şehrinde iskânını, sadece 
mesken istiyen 2 052 aileden yalnız 750 aileye 
yetecek kadar imar - iskân Bakanlığı gecekon
du önleme sahası içerisinde 750 aileye yer teinin 
edildiğinden haberdarız. Ama yine bilhassa göl 
civarında yerleşmek istiyen 1 099 aile için had 
çalışmaların yapıldığını da biliyorum. Fakat 
bugün için bu köylülere ve köylerin halkına he
nüz bir fikir veya ışık tutacak saha temin edil
miş değildir. Nereye gideceğiz, akıbetimiz ne 
olacak endişesi içindedirler haklı olarak bu köy
lüler. Taahhütname alınıp, taahhütname doldu
rulup imza edildikten sonra geriveı ilmesi gibi 
bir karşılıklı anlaşma olduğuna göre de bu ta
ahhüdün yerine getirilmesi elbette olacaktır. An
cak bunun için bu köylüleri yerleştirmek için 
gereken miktarda toprak henüz alınmamıştır. 
Köy işleri Bakanlığınca ki bunun karşılığı ola
rak da 2,5 milyon lira vardır zannediyorum 
Köy İşleri Bakanlığında. Bu 2;5 milyon lira 
ile her üniteye, her aile ünitesine 10 - 50 dönüm 
arazi vâ'dedildiğine göre bu köylerde 1 099 ai
leye elemek ki 50 bin, 60 bin dönüm arazi ica-
betmekte, bunların da metresi üzerinden hesa-
bediîirse daha büyük meblâğ icabettirmektedir. 

Şu halde bu hazırlıklara, elbette bir hazırlık 
vardır, sonra borçlandırma voliyle de bu topra
ğa kavuşturma imkânı yani 25 sene vâdeyle ve 
sonra ilk beş senede hiç taksit alınmıyor, on
dan sonra müsavi taksitlerle 25 senede bu arazi
nin değeri köylüden geri almıyor, Aynı şekilde 
ev almak istiyenîer de birtakım kolaylıklar gös
teriliyor. Fakat dediğim gibi henüz halkın ka-
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fasında ben nereye gideceğim, nerede yerleşe
ceğim, ne olacak nihayet bir, iki senedir elimiz
deki periyotta bu hususta bir endişe mevcuttur. 
Bu endişeyi Sayın Köy İşleri Bakanı değerli 
Bakanımızın lütfedip buradan izah buyurmaları
nı rica edeceğim. Muhakkak İd, söyliyecekleri 
şeyler bu bölgenin halkına ferahlık verecektir. 
Bu vesileyle Köy İsleri Bakanlığı Bütçesinin ha
yırlı ve uğurlu olmasını, hizmetlerinde bu Ba
kanlığımızın basarılar kazanmasını diler, hepi
nizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler, Sayın Eakan ve erkânı; 
Köy İşleri Bakanlığının YSE Genel Müdürlüğü 
üzerinde durabileceğim. Çünkü zaman az. Bu az 
zamanda bu Müdürlüğün bâzı konuları üzerine 
değindikten sonra saman kalırsa diğerlerine de
ğinmeye çalışacağım. 

Y S E Genel Müdürlüğü, Köy İşleri Bakan
lığı bünyesinde, Köy Yolları Dairesi, Köy İç
me Suları ve Köy Elektrifikasyon dairelerinin 
birleştirilmesi suretiyle meydana getirilmiştir. 

Bugün, 67 ilde Y S E Bölge Müdürlüğü ve 
14 ilde de Mıntıka Kontrol Amirliğinden mü
teşekkildir. 

35 877 muhtarlık ve 65 277 müstakil yerle
şim ünitesi halinde bulunan yerlerin yol, su ve 
elektriklendirilmesiyle ilgili daireler olarak ça
lışan bu teşekkül, büyük bir görev yükü altın
dadır. Çünkü,, köy yolu ihtiyacımız 162 055 Km. 
dir. Yapılmış köy yolu ise, 33 055 Km. olarak 
görülmektedir. Ve böylece 129 00Q Km. yola 
daha ihtiyaç vardır. Ayrıca, 23 583 köyümüzde 
yeterli içme suyu olduğu görülmektedir. Halen 
41 258 köy ünitesinde ya çok yetersiz veya hiç 
su yoktur. 

Genel olarak Türkiye'de % 30 nisbetinde 
köy yolları yapılmış görünmektedir. Bu oranın 
yükseliş sebebi ise, Devlet yolları kenarında 
olan veya yakınında bulunan köy yollarının et
kisinden ileri gelmektedir. Doğu - Anadolu'da 
ise, Sivas dâhil köy yollarının ancak % 9 u 
yapılabilmiştir. Bu % 9 un da yine bu orana 
yükselmesi anayollara yakın olan köylerin yol
larının etkisinden ileri gelmektedir. 

Türkiye'de halen 34 971 köyde elektrik yok
tur. Grup köyleri elektrifikasyonun çalışmala
rına daha çok önem verilmesi bunların daha ça
bukla ştırılacağı kanaati vardır bizde. 

i Doğu illerimizde yapılması gereken 55 610 
I Km. yol tülüne ihtiyaç vardır. 4 832 Km. stabi

lize yol yapılmıştır. Tam yola kavuşan köy 
oram ise % 9 dur. Bu bölgelerde yani 23 ilde 
2 339 köyün yolu stabilize olarak yapılabilmiş
tir. 

Bu hal, ulaştırma işlerini büyük oranida ak
satmakta, üretimin gelişmesini engellemekte
dir. Kültürel, sosyal, ekonomik ve sağlık yö
nünden köyleri uygarca yaşamadan bu yolsuz
luk alıkoymaktadır. Ayrıca, sosyalizasyon böl
gelerindeki köy sağlık ocakları ve sağlık evleri 
bu yolsuzluk yüzünden istenilen randımanı ve
rememektedir. Bu köyler hâlâ 20 - 30 yıl önce 
bucak müdürlerinoe imece suretiyle yaptırılan 
yollar olarak kalmakta ve bakımsızlıktan da 
daha kötü duruma gelmektedir. Bu yollar için 
bu seneki bütçeden 330 milyon lira ayrılması 
sevindiricidir. 

Köy evlerinin ise, sağlık şartları çok kötü
dür. Burada insanlar hayvanlariyle yan yana 
toprak damlar altında yatmktaidır. Ben size 
kısaca Sivas'taki durumu anlatarak, daha gerçek 
bilgi vererek Türkiye'nin yollarının ve köyle
rinin durumunu ne zaman ve nasıl yapılabilece
ği, ne zaman tamamlanabileceği hakkında net 
bilgiler vermeye çalışacağım. Sivas'ın 1 279 
köyü vardır. 4 558 Km. tulü olan yola ihtiyaç 
görülmektedir. Halen 395 Km. stablize yol ya
pılabilmiştir. Halen 4 163 Km. yol yapılması 
gerekmektedir. Oysa, senede ancak 80 - 90 
Km. yol yapılabilmektedir. Buna göre, ancak 
45 yıl sonra Sivas'ın yolları bu tempo ile ta
mamlanabilecektir. Bugün 93 köyün yolu ya
pılmıştır. 1186 köyün ise yolu yoktur. 1982 
yılında köy yollarını tamamlıyacağını söyliyen-
ler bir hayal mahsulü olarak bu fikri ortaya 
koyuyorlar. Gerçek budur. 

içme suyu ise, 2 109 üniteden ancak 337 üni
tenin suyu tamamlanmış, 1 772 ünitenin suyu 
yoktur. Her yıl ortalama 45 ünitenin suyu hal
ledildiğine göre, bu tempo ile 39 yıl sonra Si
vas köylerinin içme sulan sağlanacaktır. Yine, 
1279 köyden 6 sı belediyelik, 4 tanesi de köy 
olmak üzer 10 köyde elektrik vardır. Bu köy
lerin elektriğinin de Belediyeler iller Bankası 
kanaliyle köylerde kendi paralarının çoğunu 
vererek yaptırmışlardır. 

Bilindiği gibi, nüfusumuzun % 70 i köyler
de yaşamaktadır, öyleyse Türkiye'nin kalkın-
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ması bu müstahsil halkın kalkınmasına bağlı
dır. Bu kalkınmada, köy yollarının yapımı, 
sağlık işleri, içme sulan ve köy ürünlerini de
ğerlendirecek kooperatifleşme ve pazarlama iş
lerinin başta gelmesi gerekmektedir. Oysa bun
ların hiçbirisi yeteri kadar yapılıp tamamlan
mamıştır. 

Bu bakımdan, Köy İşleri Bakanlığı koordi
natör bir özellik taşımaktadır. Köy kalkınma
sını ekonomik ve sosyal yönlerden etkiliyen so
runların birlikte ele alınıp çözümlenmesinde di
ğer Bakanlıklarla işbirliği içinde olunma zo-
runluğu vardır. Türkiye'de maalesef bu kuru
lamamıştır. Bunun için de köyde halk eğiti
mini iyi organize etmek harcanan insan gücü 
karşılığında verim alıcı sonuçlara ulaşmayı 
sağlamak gerekir. Köy çocuğu okutulmalı, ilk
okuldan sonra da çevrenin özelliklerine ve ihti
yacına cevap verecek bir meslek sahibi yapıl
mak toplum kalkınması bu yönde geliştirilme
lidir. 

Bugün Türkiye ̂ de 23 480 köy ünitesinde iç-
mesuyu görünmekte dn\ Bunun dışındaki köy
lerde ise, biliyorsunuz 65 bin küsur ünite olarak 
tesbit edilmiştir, içme suyu yoktur. Buralarda 
yaşıyan milyonlarca yurttaşımız, derelerden, 
çaylardan, kurtlu kuyulardan mikroplu pis su
ları içmektedirler. 19 214 köy ünitesinde 
yetersiz içmesuyu olduğu halde diğerlerinde 
hiç yoktur. Yine Türkiye'nin 906 köyünde elek
trik vardır, bir plâna ve Sayın Bakanın da 
demin elimize geçen ifadelerine göre bir tertiple 
beş yıl sonra bunların tamamlanacağı söylene
cektir ki, bu tempoyla oranladığımız zaman an
cak 500 yıl sonra bunlar tamamlanacaktır. 

Türkiye'de 7 635 köyde yollar tam olarak 
yapılmış görülmektedir. Köylerde yapılan yol, 
su ve elektriğin paralarının çoğu da köylünün 
cebinden çıktığı halde, bu kadar az köy bu ni
metlerden faydalanabilmiştir. Bir zamanlar ime
ce suretiyle yapılan ve cüzi miktarda da yol 
yapımı için alınan paraları seçim propaganda
larında istismar edenlerin, şimdi elleri köylü
lerin ceplerinden hiç çıkmamaktadır. Köy, pa
ra verirse yolu yapılıyor, elektiriği yapılıyor, 
suyu getiriliyor. Yoksa hiçbir işi yapılmıyor. 
Biz bunun karşısında değiliz ama, imece bi
zim zamanımızda kurulmuş ama ben bunu ye
renlere bunu hatırlasınlar diye söylüyorum. 

Hattâ Y S E nin mühendis ve teknisyenlerinin 
Devletçe harcırah ve ücretleri aylarca verileme
diği için, köylerdeki bu işler aksamaktadır. 

Bu yüzden bu memurların bâzan vasıtala
rını köylülerin para vererek tutup, köylerine 
götürdüklerini görmekteyiz. Yine bu seferki 
bütçede da cari harcamalarda bir milyonu bul-
mıyan bir artış konmuştur ki, bu çok yeter
sizdir. 

Bugün yine kendi seçim bölgem olan Sivas'
ta üç aydan beri bu teşkilâttaki memur ve hiz
metliler maaşlarını ve ücretlerini alamamak
tadırlar. Bundan aylarca önce istenen ve bu 
ihtiyaçlarını karşılıyacak olan 800 bin lira ha
len de gönderilmemiştir. Taşkın sularla hara-
bolan yolların bir an önce kapatılıp köylerin 
birbirine bağlanması için istenen üç dozer, bir 
türlü temin edilip gönderilememektedir. Köy
lere halâ bir üvey evlât muamelesi yapılmakta, 
şehrin yolu Devletin yolu diye adlandırılmakta, 
Devletin köylerinin yolu ise köy yolu diye ifa
de edilmektedir. Bu sebeple köyler yolsuz bı 
rakılarak kapalı bir ekonomi içinde mahkûm 
edilmiştir. 

Diğer taraftan 10 milyarı bulacak olan ve 
parası yabancı şirketlerin veya yerli ortakları
nın, komprodorlarının cebine girecek olan Bo
ğaz köprüsüne harcanacak bu para ile en az 
Türkiye'nin bütün köylerinin köprülerini yapa
bilir. Bilhassa Buğunun köyleri çok mahrumi
yet içindedir. Hastasını, doğum yapacak eşini 
hastaneye yetiştirememektedir. Yolda ölmekte
dirler. Hattâ bu yüzden hastaların yolda ölü
şü ve çeşitli sebepler köylüleri şehre akın et
meye etkilemiştir. Bugün gecekondu meselesi
nin ortaya çıkışının sebebi ekonomiktir, sos
yaldir ve bu yönlerdendir. 

Türk köylüsü uyanmıştır. Kendi meseleleri
ne kendisi sahip çıkacaktır. Onun arasına 
her hangi bir istismarla giren mutlaka hüs
rana uğrıyacaktır. Köyün sosyal ekonomik 
sorunlarını çözmekte başarısızlığa uğrıyanlar 
bugün ümidini yabancı şirketlere bağlamışlar 
dır. Ama ondan da netice alamıyacaklardır. 
Dün toprak Kanununun karsısında olan
lar, bugün üç milyon dönüme yakın toprağın 
dağıtıldığını ve dağıtılacağını söylemektedir
ler. Dün kimin toprağını kime dağıtıyorsunuz 
diyenler, bir karış toprak mı var diyenler, 
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bugün üç milyon dönüm toprağı dağıtmışlar
dır. 

C. H. P. olarak bizim ortaya koyduğumuz 
fikirler baştan tenkit edilir ama, sonradan 
bizden çok ona sahip çıktılar. Bugün sulardan 
sallarla geçilmekte ve hakikaten köyler köp-
rüsüz bırakılmaktadır, C. H. P. olarak ortanın 
solu politikası içinde fakir, fukaranın yol, su, 
ekonomik sıkıntı çekmesinden kurtulmasını 
boğaz köprüsüne tercih ediyoruz. 

Saygılar sunuyor, bütçenin hayırlı olmasını 
diliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine? Yoklar. 
Sayın Tuna. 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, konuşulması lâzımge-
len çok mevzular olduğunu anlıyoruz. Fakat ge
cenin bu satainde verilen imkânlara sözlerimi 
sığdırmaya çalışacağım. Onun için münferit 
bâzı hâdiselere temas etmekle iktifa edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, konuşmacıların 
bir kısmı işte köy sorunu Halk Partisi zama
nında ele alındı, onun eseridir. Diğer bir söz
cü köy enstitülerinin kurulması ile bu köy so
runu ele alındı ve saire gibi köy işlerinde kendi 
tutumlarının, kendi vaatlerinin söz sahibi oldu
ğunu ifade etmektedirler. Ben şunu söyliyece-
ğim, arkadaşlar, sosyolojik bir kanun vardır. 
Demokrasinin girmediği yerde, gerçek demokra
sinin girmediği yerde koy sorunu, köy meselesi 
olmaz. Demokrasiye ne zaman girmiş isek, ha
kikaten köy işi, köye dönük hizmet onunla 
başlamıştır. 

Binaenaleyh, bu uzun yıllar şu şekilde bir 
idare tarzının sahibi olursun, köyü ben yarat
tım, köy sorunlarını ele ben aldım, demek müm
kün değildir. Zaten bugün çektiğimiz sıkıntı
lar da, o zamanların ihmalinin bir neticesi ol
duğu meydandadır. Netice itibariyle şunu ifade 
etmek istiyorum; 

Gerçek demokrasiye inanmamış, temsilî re
jime inanmamış gruplarda, partilerde her ne 
kadar kendisini köyün sahibi göstermeye uğ-
raşsa dahi, bu yoktur. Bizde de köy sorunları 
gerçek demokrasi ile başlamıştır, onun içinde
yiz, her geçen yıl biraz daha bu işe eğilmek im
kânını buluyoruz. Bu mevzuda bu kadar söyle
mek istiyorum. 

Arkadaşlar, yalnız bu bütçede değil, bütün 
bütçelerde bir de Teşkilât Kanunundan bahse

diliyor, Aşağı - yukarı 10 - 15 bakanlığın büt
çelerinde olduğu gibi. Bu iş kolay i§ değildir 
arkadaşlar. Evet, birkaç şey yazılır, bir örnek 
alınır, ona benzer birtakım şeyler yazılır geti
rilir ama, hakiki Teşkilât Kanunu olmaz. Niye? 
Biz bu Devleti Osmanlı devrinden tevarüs et
mişiz. Usun mazisi olan bir idareye sahibiz. 
iler devir her zaman duyduğu ihtiyaca göre 
bâzı teşekküller kurmuş, bunlar bugünkü ba
kanlıklar içerisinde serpilmiş. Bu şekilde bir 
Teşkilât Kanunu yapmak mümkün değil. Bu bir 
bakanlığın işi değil. Bu ilmî bir tetkikin ve 
mutlak ve muhakkak Hükümetin işidir, topye-
kûn Hükümetin işidir. Âmme hizmetleri orta
ya konacaktır, Devlet ne günkü hizmetleri üze
rine almıştır, bu serilecektir, münasebeti olan
lar yanyana getirilecektir ve ilmî bir metotla 
bunlar paylaştırılıp, bölüştürülecektir. Bu şe
kilde Teşkilât Kanunu yapmak mümkündür. 
Yoksa, münferit Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât 
Kanunu. Yaparız, bir kanun olur. Olur ama is
tediğimiz ideal Teşkilât Kanunu olmaz. Top-
yekûn Devleti teşkilâtlandırmaya mecburuz. 
Bunca zaman mazisi olan bu devletin, bakanlık 
teşkilâtlarını ilmî bir metotla izah ettiğini şe
kilde yapmaya mecburuz. İnşallah zamanı ya
kındır, o da yapılacaktır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, memnun oldu
ğum bir husus oldu, bütün gruplar ve par
tiler hakikaten köy hizmetlerinde daha faz
la bir hizmet yürütülmenin yarışı içindedirler. 
Asırların ihmaline uğramış ülkemizde çok şeye 
ihtiyaç var. Bu yaptıklarımız bugün beliren
ler, birkaç yıl evvel köy okulu büyük bir 
proplemdi. Nereye gitsek, köy okulu istiyorlar
dı. Görülüyor ki, bugün yol isteniyor, su iste
niyor, elektrik isteniyor, elbet bunlar tahakkuk 
ettir ilecek, fakat ihtiyaçlar da bununla bit-
miyecektir. ihtiyaçlar yeni ihtiyaçları davet 
edecektir. 

Şimdi bu kadar ihmal edilmiş bir memleket
te şunu şükürle kaydedelim ki, milletimizde bir 
uyanma var. Artık, demokratik nizamın getir
diği faziletlerden istifade ediyoruz, istiyoruz. 
Hepsinin birden istenmeye başlanması hükü
metleri, vazifeli arkadaşları sıkıntıya sokuyor. 
Hepsi birden isteniyor, elbette bu bir sıraya 
konacaktır. Bu sırada öncelik alanlardan başla
mak suretiyle bu ihtiyaçlar giderilmeye çalışı-
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lacaktır. Şimdi bu topyekım hepsinin birden 
istenmesinin Köy isleri Bakanlığındaki tatbi
katta bir mahzuruna temas etmek istiyorum. 

Gerek Bakanlığın mensupları, gerek vilâyet
lerin mensupları daimi bir baskı altında. Hal
kın baskısı altında, Geliyor aman bizim köye 
yol yapacaktınız, su oldu, bu oldu, yapılmadı 
diye. Çok mahdut imkânı olan bu bakanlık men
supları ve vilâyet bir hizmet askı var, her ta
rafa yetişmek aşkı var, onu bitirmeden bir di
ğerine koşma gibi bâzı haller oluyor, progra
mın dışına çıkma gibi zaruretler doğuyor, fa
kat bu çok zaman faydalı olmuyor, bir üsUniü 
mevzuu olan haller oluyor, iyi bitirilmeden, 
her şey tam yapılmadan bir barkamın geçildi
ği zaman kısmen hikmet iyi görüî jıemiş olu
yor. Bundan da bir zarar gördüğümüz muhak
kak. Elbet halkımızın milleti reidn bu aşkma ; 

bu iştiyakına, bu isteğine cevap vereceksin 
ama, bu cevap verme işin bozulmadı derecesine 
varmamaiıdır. Söz buraya gelmişken, orman 
köylerinin durumundan da bahsetmek i::terim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de fert 
başına millî hâsılada düşen miktar 3 000 lira, 
civarındadır. Bizim dağ köylerinde, bilhassa 
orman köylerinde bu miktar 300 liraya inmek
tedir. Plânlı devrede dengeli kalkışma esr-
sını kabul ettik. 3 000 lira düşüyer, S00 îira 
düşüyor. Binaenaleyh, Koy İsleri Bakanlığımı
zın hizmetinde, ön safta alması lâzım galen ka
metlerin başında orman köyleri, dağ küykı i 
gelmektedir. Bu muvazeneyi tesis iğin bunu 
yapmaya mecburuz arkadaşlar. Bu oluyor mu, 
Buna bütün bakanlık erkânı diyecek':'r hayır. 
Meselâ, Kastamonu bir orman memleketidir. 
800 küsur köyü orman içindedir, 5 200 koy ve 
mahallesi vardır. 7 köyünde orman köyünün 
kalkındırılması inin faaliyet vardır. Bu kere 
yalnız merkez ilçede, Kastamonu merkez ilçe
sinde kooperatifleşmeye matuf bir hizmet var
dır. Fakat bu miktarın, bu hizmetin çok az 
olduğunu kabul etmek lâzım. 1957 senesinde 
yürürlüğe giren, Orman Kanununun 13 ııcü 
maddesi var. Her yerde geçiyor, arkadaşlar da 
onu söyledi. Bu en az 50 milyon liranın her 
yıl Hazinece Ziraat Bankasına yatırılması ve 
orman köylerinin kalkındırılmasında sarf edil
mesi esasını kabul etmiştir. 1957 den 19-04 se
nesine kadar bu 13 neii maddede:.! sadece-cr-
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[ kadaşlar 337 bin lira gibi bir para orman köy
lerinin kalkınması için kendisine gönderilmiş
tir. Şöyle böyle 7 senede 334 bin lira 10 mil-

| yon nüfusa, 10 milyonun hizmetine bu para 
I gönderilmiştir. Bu bir sembolik bir başlangıç-
| tır. Fakat şunu rica'ediyorum, Sayın Bakanı-
| mızdan, bu 13 ne-ü madde yürürlüktedir. 24 

milyar bütçesi olan Devletimizin bu kadar im-
] kânı olan Devletin, orman köylerini nazara 

alıp bunları,, hakikaten çok acı olan durumdan. 
ı kurtarması için çaba seri etmesi mümkündür, 

Tarım Bakanlığı bünyesindeki teşkilâtta bir 
> değişiklik olmuştur. Bu teşkilâtlandırma ge-
| nel müdürlüğüne bağlanmıştır. Daha evvel or-
j man köylerinin kalkındırılması için bir reislik 
; vardı. Aeaba o büyük teşkilât içinde büsbütün 

hiiviyetiri kaybetti mi diye bir endişem var. 
Son olarak şu sözlerle sösümü bitiriyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, demin de sözümün 
bir yerinde ifade ettim. Kastamonu'nun 5 200 

i köy ve mahallesi vardır. Bu Köy İsleri Bakan-
lığının bize verdiği rakamlar. Biz 4 800 demiş-
e'k Köy İşleri Bakanlığı f> 200 köy ve mahalle
si var demiştir. Bizim er. büyük vilâyetlerimi-

j ?i.n köy adedi -300 ilâ 1 090 civarındadır. Or-
j tein ma köy adedi 500 civarındadır. Bu kadar 
| yerleşim ilkesi olan bir yerde iki dozer gibi bir 

vasıta çalışmaktadır. Ara yerde ibraz Dae'ları 
1 vardır. Geçilip gidilmesi zordur, Buraya bir 
! ^ölge kurulacaktı. Köy İşleri Teşkilâtında böl-
] ge teşkilâtının pek iyi karşılanmadığını görü-
I yorum. Bölge olması şart değildir. Fakat şu 

5 200 üniteye hizmet götürecek teşkilâtın gö
rülecek hizmetle mütenasibolması lâzım geldi-

j ğini Sayın Bakana ve kıymetli mesai arkadaş-
| tana duyurmak istiyorum. Köy dendiği za

man, vilâyet dendiği zaman 400 - 500 köy zan-
1 redilir. Fakat Kastamonunun bir hususiyeti 
| var 5 200 köy ve mahallesi vardır. Hizmet git-
| memiştir, gidememiştir. Zamanım doldu, teşek-
j kürler ederim ve bütçenin aziz Milletimize ha-

yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (Al-
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

j ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş-
î kan, değerli arkadaşlarım, muhterem Bakan, Ba-
] kanlığın güzide elemanları, Köy İşleri Bakanlığı 
I Bütçesi üzerinde sadece söz almamın sebebi 
] muhterem bakanlık erkânının bihakkin vazife-
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lerini ifa edip, bütçenin sağladığı imkânlar dai
resinde millete hizmet etmeleri sebebiyle teşek
kürlerimi arz edecektim. Fakat, Yüce Senatonun 
zabıtlarına intikal eden bir kısım fikriyatın ge
rekli cevabını zamanın müsaadesi risbetinde 
bendeniz de arz etmek mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Köy işleri Bakan
lığı, bakanlık olarak, yeni bir teşekkül ama, ba
kanlığın bünyesindeki umum müdürlükler ve te
şekküller aslında her biri bir bakanlık bünye
sinden koparılıp Köy İşleri Bakanlığı bünyesin
de toplanmış uzun yıllardan beri aynı vazifeleri 
gören teşekküllerdir. Ama, yapılan hizmetler, 
gerek Birinci Beş Yıllık Plânda, gerekse İkinci 
Beş Yıllık Plânda tesbit edilmiş, bakanlık plân 
hedeflerine göre hizmetini ifa etmenin gayreti 
içindedir. 

Sayın C. H. P. Sözcüsü arkadaşım, sözüne 
başlarken birtakım şikâyetlerden söz açtılar. Bu 
değerli arkadaşıma şunu hatırlatmak isterim ki, 
Adalet Partisi iktidara geleli 3,5 yıla yakın bir 
zaman elimizdeki istatistik rakamlarına bakıyo
ruz 1965 e kadar Türkiye'de mevcut köylerin 
ve köy ünitesi sayılan yerlerin 30 binden fazla
sının içecek suyu yok. Ama arkadaşım dönüp 
diyor ki, dağlarımız su deposudur. Birer boru 
ile bu so depolarından niye su getirilmedi. Peki 
bu kadar basit işti de muhterem arkadaşım ku
sura bakma, döneceğiz maziye, 30 sene bu mem
leketin iktidarını elinde tuttunda su dolu dağ
ları gözün görmedi mi veya o dağlardan o köy
lere getirilecek su borusunu yapma kudretini 
bulamadın mı kendinde? Bakıyorsunuz 35 000 
köyün yolu yok, 1964 yılma gelinceye kadar 
250 köyde sadece elektrik ama yine bu Bakan
lığın verdiği rakamlara baktığımız zaman 1964 
ten bu yana 19 000 Km. köy yolu yapılmış. 1983 
yılını misal olarak veriyorum, 1 103 Km. beyen-
mediği A. P. iktidarının sadece 1968 yılında 
yaptığı yol 1 103 e karşı 5 500 Km. Su getirilen 
köy ünitesinin adedi 1963 te 954, ünite, 1968 yı
lında 3 400. Sadece 1988 yılında 800 köye elek
trik getirildiği bütçenin raporundan meydana 
çıkıyor. 

Şimdi şu rakamlar karşısında bir başka Halk 
Partili arkadaşım buraya geliyor vaktiyle imece 
suretiyle yapılan işlerden şikâyetçi idiniz, şimdi 
bir eliniz köylünün cebinde. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yalan mı? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Arkadaşlar 
6 lira yol parasını veremeyip 30 gün dağ başla
rında aç, susuz çalışan Tünk milleti, Türk köy
lüsü idi bu. 6 lirayı veremiyordu. Bugün 60 000 
lira parayı toplayıp geliyorlar... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 700 liradır, 
her lira bir altındır. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Benim köyü
mün yolunu yap, köyümün suyunu getir veya 
köyüme elektrik yap diyorlar. Demek ki, bu bir 
iktisadi imkân yaratılmışta bu parayı derleyip 
toplayıp getiriyor. 

' HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 30 yıla o ka
dar dil uzatmajan. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk lütfen müdahale 
etmeyin, lütfen devam edin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım hastalar yolda ölüyor diyor. Ne ya
palım yapaydınız yolları da 30 yılda. Hastane
ye gelip tedavi olup kurtulmalardı. Biz de gönül
den arzu ediyoruz kimsenin burnu kanamasın. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yaptık... 
BAŞKAN — Sayın Öztürk demokratik ni

zam bu. Karşılıklı konuşacaksınız ve tahammül 
edeceksiniz, ama fikirlerini söyliyecek arkadaşı
mız, müdahale yok, müdahale yok. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi gelir
de ortanın solu idi, sosyal adaletti, halka dönük
tü, zayıftan yanaydı gibi birtakım sözlerle bu 
zabıtları doldurmaya hakkınız yoktur aziz ar
kadaşlarım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Onlar kıy-
matüi sözler. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk niçin müdahale 
ediyorsunuz? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım Birinci Beş Yıllık Plânı C. H. P. ik
tidarı yapmıştır. İstirham ediyorum okuyunuz 
bir daha tetkik buyurunuz, Birinci Beş Yıllık 
Plânda köy mevzuu 6 satırla tesbit edilmiş. İkin
ci Beş Yıllık Plâna bakarsanız 12 sayfalık köy 
meselelerinin tesbitine dair yer var, yani ikti
darda iken unutacaksınız, köylüyü, muhalefete 
düştünüz mü köy, köylü. Değerli arkadaşlarım 
bundan vazgeçelim. Bir arkadaşım burada Sup
hi Karaman gayet güzel ifade ettiler. Köy ve 
köylü asırlardan beri ihmal edilmiştir. Köylü
nün imkânı yok, toprağa götürüp kuvvet vere
cek, gübreyi bulamamış, toprak zayıf düşmüş 
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işte benim iktidarım köylünün alabildiği kadar 
gübreyi verebiliyor. Dün görüştük Tarım Ba
kanlığı Bütçesinde. 1950 de 16 000 ton gübrenin 
Türkiye'de sarf edildiği istatistiklerle tesbit 
edilmiş. E... Bugün 2,5 milyon tona çıkmış, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Alıştırdık. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Tabiî, Türk 

köylüsü sizin bildiğiniz gibi sadece tahsildarla, 
jandarmayla idare edilen bir teşekkül değil. 
Gördü mü, duydu mu her şeyi yapmak hasletini 
haiz. Gelin Köy İşleri Bakanlığında gayretle ça
lışan arkadaşlarımızın hikmetlerini değerlendi
relim burada. Yoksa dönüp de köyü bir kitap 
tanıttı, yok köyü ortanın solu kurtaracak, de
ğerli arkadaşlarım, buradaki arkadaşlarımın 
yüiîde 90 ı köyden gelmiştir, Allah'a çok şükür. 
Yoksa bir kitap aydınlara o köyün derdini he
pimiz o çileli diyardan adım adım yürüye yürü-
ye geldik. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ps<ki Sayın 

Başkanım biz her şeye boyun eğeriz millet için, 
Sayın Köy işleri Bakanına ve Bakardık erkânı
na elimizdeki istatistiklere göre yaptıkları hiz
metin daha da fazlasını yapacağına inanarak 
kendilerine teşekkürümü arz eder, bütçenin mil
letimize hayırlı olmasını dilerim. Hürmetlerimle. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına 5 konuşma ya
pılmış, 6 sayın üye de konuşmuş bulunmakta dır. 
Sırada daha 13 sayın üye söz almış bulunmakta
dır. Yeterlik önergesi gelmiştir, yeterlik önerge
sini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Köy işleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeter 
sayıda sayın üye konuşmuştur. Bu itibarla mü
zakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Sayın Işmen aleyhinde mi? 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Aleyhinde 

değil efendim benim konuşmam çok sonra, sıra 
da gelmiyecek 3 tane sorum var eğer müsaade 
ederseniz sorarım, 

BAŞKAN — Soru hakkınız baki, sorabilir
siniz. Yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiş

tir. Son söz olarak sırada Sayın Rendeci vardır, 
Bakanın konuşmasından sonra Sayın Rendeciye 
söz vereceğim. Sayın üyelerin soru hakları mah
fuzdur. Sayın Bakan buyurun. 

Sayın üyeler, Sayın Köy işleri Bakanı konuş
malarını bastırmış ve sayın üyelere dağıtmış 
bulunmaktadır çok isabetli ve ileri bir davranış 
olarak bunu kutlamak gerekir. Bu arada bu gü
zel davranışı kutlarken Saym Bakandan da ya
zılı metnin 8 nci sayfasının tamını, 9 ncu sayfa
sının da bas tarafını teşkil eden tamamen ista-
tistikî rakam olan ve sayın üyelerin takibedebi-
lecekleri zapta da geçeceği hususları da geçebi
leceklerini kendilerine sadece hatırlatırım. Bu
yurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SELÂHATTİN KI
LIÇ (Samsun Milltvekili) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun çok değerli üyeleri; Köy işleri Bakan
lığı Bütçesi üzerinde şimdiye kadar 12 hatip ar
kadaşımız 3,5 saate yakın görüşlerini lütfetmiş
lerdir. Görüşlerimin istikameti ne olursa olsun 
bu bizim vazifemizi, bizim mesuliyet hissimizi 
canlı tutma, bakımından kendilerine şükranları
mı arz ederim. 

Görüşlerin değişik yönlü olmasına rağmen 
bir değerli senatör arkadaşımın da belirttiği 
gibi bir nokta herkesin hedefi olarak belirmiş
tir. Bu da köye daha çok hizmet götürülmesi, 
dalı?, mükemmel hizmet götürülmesi ve daha 
süratli hizmet götürülmesi gerektiği noktasıdır. 

Konuşmamın panoramasını şöylece arz ede
ceğim : Bir genel izahattan sonra. 1968 program 
uygulaması ve 1969 programı üçüncü nokta ola
rak 1969 program uygulamasında takibedeceği-
miz özellikler ve nihayet sayın senatörlerin özel 
sualleri ve kapanış. 

Çok değerli senatörler, köy kalkınması, di
ğer bütün kalkınmalarda daha doğrusu eser 
meydana getirmede olduğu gibi son derece he
yecan verici bir şeydir. İnanç ister, esasen inanç 
heyecanın devamlılığıdır. Bilgi ile aklıselim ile, 
metotla takviye edilmiş heyecanın kendisi inanç
tır. Bu bakımdan köy kalkınmasını, köylüye 
hizmeti konuşurken inancımız hareket noktamız 
olacaktır. Mesele yalnız inançla bitmez tabiî, 
köy kalkınması bir sayı meselesidir, bir büyük 
faktörler meselesidir. Bütçe Karma Komisyonun
da da izah etmiştim, köy kalkınmasının Türki-
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ye'de değeri son derece büyüktür. 20 milyon 
köylü var, 240 milyon dönüm arazi var. 20 mil
yon köylünün beheri günde 25 kuruş, istihsali
ni artırabilirse işte size günde 25 milyon, yılda 
1,5 milyar. Dıştan aldığınız bütün yardımları 
kapatır. Aynı şey köylünün işlediği araziye de 
uygulanabilir. 240 milyon dönüm, beher dönüm
den 10 lira gibi cüz'i bir rakam tasavvur ediniz, 
o halde Türkiye'nin geliri 2 milyar 400 milyon 
lira artacaktır. Bu bizim dış yardımlar olarak 
aldığımızın bir miktar da üstündedir. O halde 
köy kalkınması büyük faktörlere bağlı. Türki
ye'nin kalkınması mânasında son derece ehem
miyetli bir gelişme, bir vaka olacaktır. Köy bu
gün için cemiyeti irili ufaklı birçok çarklardan 
ibaret, bir çarklar makanizmasma benzetirsek, 
bu çarkların en büyüğü ve fakat ataleti, atalet 
momenti en çok olan, en ağır olanıdır. O halde 
biz köyü Türk cemiyetine kazandırabilmek için 
diğer çarkların süratine uyar derecede süratle 
döndürmeye mecburuz. 

Türk köyü ve Türk köylüsü Anadolu'da 
Türk ırkının ayaklarıdır. Anadolu'ya yayılmış 
sağlam ayaklandır. Ve asırlardır cefa çekmiştir, 
eza çekmiştir ve bizim şu andaki mevcudiyetimi
zin, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin 
sebebi vücudu olmuştur, insan hazinesi olmuş
tur, Osmanlı ordularının, Türk ordularının. Bu
nu şunun için söylüyorum, sevgili senatörler. 
Türk köylüsüne çok şey borçluyuz. Bu borcu 
ödemek bizim neslimize nasibolmuştur. Bu son 
derece şerefli bir hizmettir. 

Birçok arkadaşlarım belirttiler, Türk köyü 
ne zamanlan beri su yüzüne çıktı. Türk köyü 
gerçek demokrasi ile suyun yüzüne çıktı. O 
günden itibaren Türk köyü gerçek mânada 
kendi muhtarını seçmeye başladı, ondan evvel 
de seçerdi, ama merasim kabilinden seçerdi, bu 
gerçeği kimse inkâr edemez. Türk köyü gerçek 
demokrasiyle beraber kendini idare edenleri 
seçmeye başladı ve daha mühimimi Türk köyü, 
Türk köylüsü şikâyet hakkı ve isteme hakkı 
kazandı. Sizi temin ederim ki, Köy işleri Ba
kanlığının odası sabah 8 den, akşam 8 e kadar 
her dakika, her an hakkını istemeye gelen köy
lülerle doludur. Bu asırların biriktirdiği bir 
haktır, bir senenin, üç senenin, beş senenin de
ğildir. O itibarla diyorum ki, Türk köyüne ve 
Türk köylüsüne hizmet etmek, bizim neslimize 

| düşen bir şereftir. Bu şerefi hep beraber taşı
maya mecburuz ve taşıyabiliriz. Türk köylüsü 
muhtarım seçmek, kendini idare edenleri seç
mek şikâyet hakkını kullanmak, istemeye ilâ
veten bir merhaleye daha gelmiştir. O da mesu
liyetlerini idrak etme merhalesidir. 

Birçok arkadaşlarım bütçelerde mukayese 
yaptılar, rakamlar verdiler. Bunların hepsi doğ
rudur. Ama, asıl mühim olan Türk köylüsünün 
gönüllü katkısıdır. Türk köylüsü 1968 yılı içe
risinde 120 milyon lira değerinde emek ve pa
ra olarak Köy işleri Bakanlığının hizmetlerine 
gönüllü katkıda bulunmuştur. Bunun mânası 
çok büyüktür. Nereye doğru gidersek 120 mil-

I yon lira Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
1963 senesinde köy hizmetlerine ayırdığı para
nın miktarı demektir. Bunun mânası şudur, o 
halde 5 sene sonra Türk köylüsü ikna edilirse 
ve inanırsa beş sene evvelki meblâğ kadar Dev
let bütçesi kadar bir katkıyı' gönüllü olarak 
verebiliyor. O halde bu seneden beş sene sonra 
1974 te bu sene bütçemiz takriben 1,1 milyar
dır. Türk köylüsünün 1,1 milyar katkıda bulun
ması bir hayal değildir, sadece bu rakamların 
ekstraplasyonudur. 

Dedim ki, köy kalkınması bir inanç ve bir 
felsefe meselesidir ve bir de büyük rakamlar 
meselesidir. Bütçe Komisyonunda bir hâtıramı 
anlatmıştım, burada da tekrar etmek istiyorum. 

I Takriben beş, altı sene evveldi. Ilgın'dan karlı 
bir kış günü Saçıkara köyüne gidiyorduk, Kon
ya Senatörü arkadaşlarım bilirler. Ilgın'ın bir 
gölü vardır, sekiz rakamı gibi Çavuşçu gölü ve 
onun bir ayağı vardır, Saçıkara'ya doğru gider 
ve oradan Akgöl üzerinden Sakarya'ya birleşir. 
Golcü Devlet Çiftliğine giderken her taraf karlı 
idi, üç, dört mühendis arkadaş bir jeepte idik. 
Dedim M, şu ovada yüz bin kişi var, şu anda 
kimler müstahsildir. Ova karlar altında, hiç 
canlı bir şey yok, gözükmüyor. Herkes evinde 
damının altında. Tabiat uyuyor, toprak uyuyor, 
ağaç uykuda, elektrik yok, yollarda otobüs yok, 
yani motor sesi yok. Ama istihlâk eden insan
lar, biraz eskiyen elbiseler, biraz eskiyen toprak 
var. Müstahsil olarak ne geldi aklıma bilir mi
siniz, köy kadınları. Kahve ocakçıları ve köy 
öğretmenleri. Yani o anda istihlâkine muvazi 
istihsalini yapabilen köy kadınları idi, nihayet 

I bulguru bulgu; pilâvına çeviriyordu, bir değer 
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katıyordu. Kahve ocakçısı soğuk suyu sıcak su
ya ve çaya tahvil ediyordu, köy öğretmeni harf 
bilmiyen çocuğa harf öğretiyordu, ona bir de
ğer katıyordu. Bunu niçin anlatıyorum? Bugün 
bizim köyümüz idamei hayattan kurtulmanın 
çabası içindedir, insanı, toprağı, bitkisi, canlısı, 
hayvanı bir istihlâk ekonomisi içindedir, 
Onu canlandırmaya mecburuz, insanı can
landırmaya mecburuz Toprağı canlandır
maya mecburuz, nebatı canlandırmaya mecbu
ruz. iste Köy isleri Bakanlığının alt yapı hiz
metleri toprağı, su, insana su, köye elektirik, 
köye yol bütün bu canlandırmayı onu müstah
sil hale getirmeyi ve ölü mevsimini asgariye in
dirmeyi daha doğrusu canlı mevsimini, müstah
sil mevsimini âzamiye çıkarmayı hedef tutmak
tadır. Üzerinde konuştuğumuz bütçe, Adalet 
Partisi çoğunluğuna dayanan ve Millet Mecli
sinden itimat oyu almış bir hükümetin bütçesi
dir. O itibarla 1968 uygulama ve 1969 progra
mımızı anlatırken hareket noktası olarak Hükü
met programını alacağını, Köy ve köylü hiz
metleri bakımmd?n, 

Hükümet programında köy ve köylü hizmet
leri şu ifade ile mânasını bulmuştur. Köyden 
fışkırmıyan ve nimetlerini köye götürmiyen bir 
kalkınmanın mümkün olaımyacağma inanıyo
ruz. Köy ve köylü meselesini bir beşeriyet ve 
medeniyet dâvası telâkki ediyoruz. Hükümeti
miz köylerimizin sosyal, ekonomik yönlerden 
hızla kalkınarak lâyık oldukları seviyeye ulaş
malarını millî ekonomi ile köy ekonomisinin 
birbirlerini destekleyici hale getirilmesini mil
letçe kalkınmamızın temel şartı olarak kabul 
etmektedir. 

Şimdi bu hareket noktası ile Adalet Parti
si iktidarının bir İkinci Beş Yıllık Plânı, 1968 
uygulama plânı ve 1969 programı vardır. Bun
ların bir özelliği vardır. Bilhassa arkadaşlarım 
mukayeselere giriştiler. Ben mukayeselere gi-
rişmeksizin bu İkinci Beş Yıllık Plânın köy ve 
köylü hizmetlerine 1968 programının özellikle
rini söylemek istiyorum. 

Bir kere biraz evvel Ucuzal arkadaşım da 
söyledi köy ve köylü sorunları ikinci Beş Yıl
lık: Plânda da 1968 programında da 1969 prog
ramında ayrı bir mevzu olarak mütalâa edilmiş
tir. Bunun ehemmiyeti büyüktür. En azından 
bize aynen Köy işleri Bakanlığının kuruluşu gi
bidir. Her türlü fayda bir yana Köy işleri Ba

kanlığının kuruluşu bu meseleleri kendisi içeri
sinde ve müstakil olarak mütalâa etmek imkâ
nını verdiği için faydalıdır. Aynı şey, aynı 
mantalite aynı düşünüş plânda da yer almıştır. 
ikinci Beş Yıllık Plânda 1968 ve 1969 program 
uygulamalarında. Toplum kalkınması ve teş
vik ödeneği ikinci Beş Yıllık Plânın köye getir
diği yeni bir hizmet şeklidir ve nihayet İkinci 
Beş Yıllık Plân Birinci Beş Yıllık Plâna naza
ran çok daha büyük hizmetleri köye götürmeyi 
öngörmüştür. Bunun dışında 1968 yılı ikinci 
Beş Yıllık Plânın birinci uygulama yılı oldu
ğu halde şimdi vereceğim rakamlarla görecek
siniz ki, sadece birinci yıl bile ortalamanın 
üstündedir. Köye götüreceğimiz yol miktarı 
İkinci Beş Yıllık Plânla 17 500 kilometredir. 
Bizim 1B68 yılında yaptığımız yol tesviyeli de
ğil kaplamalı yol 5 500 kilometredir. O halde 
bunu beşle çarparsanız 27 500 kilometre eder. 
Yani ikinci Beş Yıllık Plânın birinci yılında 
k:5ye götürdüğümüz yol ortalamanın üstünde
dir. Su da öyledir. 12 500 köye suyun veril
mesi suyun gelmesi kanunlaşmıştır. Yani Ada
let Partisi iktidarı 1972 ye kadar, 1969 dan son
rasını tabiî nazari olarak arz ediyorum. 1972 
ye kadar 12 500 köye su getirirse başarılı bir 
iktidar olması lâzımgelir. Plânı uygulıyan bir 
iktidar olmak lâzımgelir. Ama bugünden bile 
yılda, bu yıl yaptığımız içme suyu miktarı 3 400 
dür. Bunu yine beşle çarptığınız takdirde 
17 000 eder, Birinci Beş Yıllık ilk yılı yine or
talamanın üstündedir. 

Elektrik konusuna daha büyük ehemmiyetle 
bilâhara geleceğim. Çünkü ikinci Beş Yıllık 
Plân elektrikte her hangi bir sayı derpiş etme
miştir. Ama elektrikte 1968 yılında giriştiği
miz hamle cesaretin de üstünde cürettir. Size 
sebepleri ile biraz sonra izah edeceğim. 

Muhterem senatörler, sizlere dağıttığımız 
konuşmadan ikinci sayfasından kısaca yol, su, 
elektrik hizmetlerine toprak su hizmetlerine, 
kredi ve teşkilâtlanma hizmetlerine ve toprak 
iskân hizmetlerine değinerek geçeceğim. 

Şimdi Türkiye'nin yola ihtiyacı 162 000 ki
lometre, köy yoluna ihtiyacı. 1968 sonu itiba
riyle 38 555 kilometre yol yapmışız. Daha 
123 000 kilometre yola ihtiyacımız var. Burada 
geçen yılkı bütçe konuşmalarından bir bölmeyi 
burada bir arkadaşım zannediyorum Halk Par
tisine mensup bir arkadaşımız da bahsettiler, 
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geçen yıl da Sayın Sadık Artukmaç şöyle bir j 
karşılaştırma yapmış, demiş ki, yılda 2 200 ki
lometre yol yaparsak 120 000 kilometrelik yol | 
işte 60 küsur sene eder. Yılda 2 200 kilomiet- I 
reyi çok ağmışız. Yılda 5 500 kilometreye ulaş
mışız. Çok değil. Geçen sene bu sene aynen 
bütçe konuşmalarında kendilerinin sözlerinden 
alıyorum. 63 veya 64 sene demişler. Şimdi 
120 000 kilometreyi. 111 000 kilometreyi daha 
doğrusu 5 500 e bölersek 20 seneye düşmüş. 
Demek ki geçen sene 66 sene veya 63 sene ola
rak hesapladığımız süre 20 seneye düşmüştür. 
Bu daha düşecek aslında biraz evvel zannede
rim öztürk arkadaşımızda, bu gerçek rakamlar 
bunlar, hayalî rakamlar değil. Bu 15 senedir 
bu miktar. 15 senedir çünkü sırası gelmişken 
arz edeyim YSE kurulduğundan beri elimizdeki 
makinalar karayollarından devraldığı son dere
ce eski makinalardı 1968 senesi içerisinde ilk 
defa 10 milyon dolarlık makina mubayaa ettik. 
Bu makinalar 1968 senesi içerisinde tam randı
manla çalışamadı, gelme zamanlan bakımın
dan. Bir kere bu makinalar 1969 da tam ran
dımanla çalışacak. Ve dahası var. Bu seneki 
makina alım programımız 13,5 milyon dolar. 
Bu bir programdır. 1969 ve 1970 yıllarını 
belki de 1971 in bir derece içine sirayet edecek
tir. O halde bu 13,5 milyon dolarlık makinayı 
aldığımız zaman kapasitemizin 5 500 ün de üs
tünde olacağı ve 15 senenin sizi temin ederim 
ki, ben inancolarak hiçbir siyasi şeye kapılmak-
sızm, inancolarak 15 sene evvelden de, 15 sene
den erkende köy yollarını ikmal edeceğimiz 
kanaatindeyim. Bunlar rakamlar, isterseniz 
20 seneyi kabul edelim ve lütfedin bir se
nedeki tekâmülü üç katı olarak kabul eder
seniz mutabık kalırız. Hattâ Parlömanter | 
şakaya müsaade varsa ben diyeceğim ki 
cayın senatörleri bilmem ama yaşı 30 civa
rında olan milletvekillerinden bir kısmının 
saçlarını iyi muhafaza edebilenlerin saçları 
ağarmadan Türkiye'de yol ve içme suyu dâva
sını mutlaka halledeceğiz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Efendim, size de Sivas için 
geleceğim. Fakat acele ettiniz, söyliyeyim. 
Türkiye'nin, bu rakamlar 162 000 kilometreye 
Sivas'ın yolları da dâhil. Farz ediniz ki, o mâ
nada söylemiyorum ama Sivas'ta son yıl yapıl

mış olsun, yine Sivas'ta 15 nci yılda ikmal edil
miş olacak. Zannediyorum sizin verdiğiniz ra
kam bir 37 idi, bir de 65 idi. Yani ümitsizliğe 
düşmek için sebep yok Sayın öztürk. Ben di
yorum ki, 15. En son yılda yapsak dahi. Me
sele böyle olmıyacaik Sivas'ı da geç kaldığı 
oranda âdım adım yani hepsini son yila bıraka
cak değiliz muayyen bir oranda Sivas'ı da diğer 
illerin seviyesine getireceğiz. 

1969 Bütçemiz 120 milyon ilâvesi ile 330 
milyon liraya yükselmiştir. Ve 1969 yılı içeri
sinde yeni mubayaa edeceğimiz makinalan say-
maıksızm ulaşabileceğimizi tahmin ettiğimiz 
programladığımız rakam 6 000 kilometredir. Si
ze şunu söylemek isterim. Bu 13,5 milyon do
larlık makinanm Türkiye'ye bir gün evvel gel
mesi için bir ay evvel demiyorum, bir gün evvel 
gelmesi için ben ve arkadaşlarım elimizden ge
len her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her 
şeyi yapacağız. Tek bir buldozer, tek bir gray-
der, tek bir yükleyici bir gün evvel Türkiye'ye 
gelsin ve hizmete koşulsun diye. 

Birçok arkadaşlarım, orman köylerinden 
bahsettiler. Her şeyde sırası geldikçe orman 
köylerinden bahsedeceğim. Ve bir yende de or
man köyleri için ne düşündüğümüzü toparlaya
cağım. 1969 program uygulamamızın bir özel
liği de orman köylerinden 22 orman köylerini 
içine alan 22 ilde 500 kilometreye yakın özel 
bir programla bu yıl orman köylerine yol ya
pacağımız hususudur. Aynı şeyi Doğu kalkın
ması için Sayın Hazerdağlıtâa bahsettiler. Do
ğu kalkınması için de seyyar ekipler teşkil ede
rek, 15 seyyar ekip teşkil ederek normal işleri
ne ilâveten 22 Doğu vilâyetimizde 500 kilo
metre, demin bahsettiğim 500 kilometreden 
farklı olarak yol yapmak imkânını bulacağız. 
Bunun dışında 1969 yılında bir tatbikata daha 
girişeceğiz. O da köy yollarında asfaltlama tat
bikatı. Şimdi bundan 10 sene 20, sene 30 sene 
evvel Devletin köye yol götürmesi zarureti pek 
münakaşa edilmezdi. Belki bilen birkaç kişiy
di. Uzaklarda bir hülya gibi. Ama Bugün köy 
yolunun asfaltlanmasından baJhsediyoruz. Bu 
yıl narenciye projesi adı altında Antalya'dan 
Hatay'a kadar cenup mıntıkasında özel bir 
proje icabı, bir tatbikat projesi olarak değil, fa
kat bir öğrenme projesi olarak köy yollarının 
asfaltlanmasına başlıyacağız. İnşallah 1970 de 
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bu tatbikattan elde ettiğimiz neticelerle ekiple
rimizi operatörlerimizi makmalanmızı ikmal 
ettikten sonra 1970 de normal bir programın 
unsuru olarak köy yollarının asfaltlanmasına 
başlamış bulunacağız. 

Köy içme sularından fazla bahsetmek istemi 
yorum. Notun dördüncü sayfasında var. Bir
çok arkadaşlarım da okudular. Yalnız bu se
nenin bir özelliği daha var. Dicle ve Fırat mın-
tikasındaki suya çok muhtaç bölgeye Gaziantep 
ve Adıyaman vilâyetlerinin katılmış olması ve 
50 milyon sarfı ile 700 üniteye daha bu mıntı
kaya içme suyunu vermek imkânını bulmuş ol
mamızdır. Ayrıca, bizim için bir önemli hizmet 
de askerî garnizonların, daha doğrusu asker
lerin içme suyuna kavuşturulmuş olmasıdır. 
Bu noktada da çok büyük merhaleler kat'edil
miştir. 1961 yılında başlıyan bu tatbikat 1964 
yılı sonuna kadar 56 askerî garnizonuna içme 
suyu getirilmiştir. 1965 yılında 40, 1966 ile 
1968 yılları arasında da 210 askerî garnizona 
su getirme imkânım bulduk ve bu yılki prog
ramımızda 90 askerî garnizona su getirilmesini 
istihdaf etmektedir. 

Köy elektrifikasyonu meselesi : Demin de 
arz ettiğim köyün toprağını insanını, motorunu 
canlandırmada en aslî fonksiyonu görecek mu
harrik güc olacaktır. Gerçekten 1968 de gi
riştiğimiz hamle süretli bir hamledir. Şunun 
için cüretlidir, 1968 yılı başına kadar Türki
ye'de asırların demiyeyim ama son elli senenin 
elektriğin kullanılmaya başlandığı günden be
ri, elektrikliyebildiği köy sayısı Hükümetin 
906 dır. 1968 yılı başında bizim elektriklenme
sine başladığımız köy sayısı 1 500. Katlamanın 
da üstünde. Bunun birçok meseleleri var tabiî. 
Birçok Parlâmento üyesi arkadaşlarım şikâyet 
ettiler, işte trafosu yok, doğru. Elektriği ah
şap, doğru. Projesi gecikti, doğru. Hülâsa 
1968 yılı köy elektriklenmesi bakımından dar 
boğazları aşma yılı olmuştur. Ama buna rağ
men sekizyüz köy bu yılın sonunda elektriğe 
kavuşmuş ve geriye kalan 714 köy ki 1 514 köy
dür tamamı Haziranda elektriğe kavuşmuş ola
caktır. Gerçekten bu son derecede büyük bir 
merhaledir, ilk zamanlarda direk bulama-
ımşızdır. Trafo bulamamışındır. Proje yap
tıracak: mühendislik firması bulamamışız-
dır. Bugün de meseleleri var. Yani Proje, 

direk, trafo, tel halloldu diye meselelerin tama
mı hallolmuyor. Girişmedikçe bu problemlere, 
girişmedikçe bu meselelere ne çikacağını bile
miyorsunuz. Bugün de bir elektrik mühendi
si, bugün de bir elektrik teknisyeni ve bu 
elektrik şebekesinin işletilmesi problemi var. 
Onun da üzerinde inşallah 1969 da büyük bir 
eğitim faaliyeti ve Millî Eğitim Bakanlığı ile 
işbirliği yaparak hakkından gelmeye çalışaca
ğız. 

Şimdi Sayın Hüseyin öztürk arkadaşım bu
rada benim beş yıl dediğim şeyi bir yıl hesa
bını beşyiiz yıl olarak söylediler yanılmıyorsam. 
Şimdi ben o cümleyi okuyorum elektriklenme
yi. Bugün Türkiye'de mevcut ve İkinci Beş 
Yıllık Plânda yapılması öngörülen santraller 
yapıldığı ve iletim hatları için kâfi fon temin 
edildiği takdirde 25 bin köye elektrik vermek 
mümkün olacaktır. Bu son derecede büyük ve 
değerli bir merhaledir. Bunun mânası şudur: 
Bugün Türkiye'de 35 bin köy var. Hakikaten 
bunu son derecede büyük bir merhale addedi
yorum. Yani şu anda Türkiye'de mevcut 
santraller bilmem yapılmakta olan Keban, Gök-
çekaya, Seyitcmer büyük santraller ve iletim 
hatları. Yani beş yıllık plâmn derpiş ettiği ile
tim hatları bittiği zaman Türkiye'nin 35 bin 
köyünden 25 binine iktisadi limitler dâhilinde 
elektrik vermek mümkün olacaktır. Bu ger
çekten büyük bir merhaledir. Bu santraller ol
masaydı yapılmasaydı veya plânlanmasaydı 
köylere elektrik vermekten bahsedemezdik. Bu 
itibarla bunu büyük bir merhale olarak addedi
yorum. 

Şimdi 1969 programımızda 2 260 köyün in
şaatına devam edeceğiz. Bu 2 274 köydür par
don. Bunlardan 714 köyü bu seneden intikal 
eden işler. 1 5Ö0 ı 1969 da alacağımız işlerdir. 
O halde 1968 e nazaran 1969 da bir büyük mer
hale daha katetmiş oluyoruz. Şimdi toparlıyo
rum. Yol, su, elektrik hizmetleri bakımından 
1969 yılı 701 milyonluk bütçemizle genel büt
çeden ayrılan tahsisatla, bunlara il yardımları 
ve vatandaş yardımları ile birlikte 6 bin Km. 
kaplamalı yol, 3 500 üniteye su ve 1 100 köye 
elektrik getirilmiş olacak yani fiilen bitirilmiş 
olacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir iki yer
de de anlattım, artık köyün yolu, köyün suyu, 
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köyün elektriği bir hayal olmaktan bir nazari 
mevzu olmaktan çıkmıştır. Tartışmalarımız, 
muhalefete mensup arkadaşlarımızla tartışma
larımız, sene hesabından ileri geliyor. Ben bu
nu şuna benzetiyorum. Eskiden Devletin köye 
elektrik, su ve yol getireceğini kimse bilmezdi. 
Âdeta okyanuslardaki bir gemi gibi. Ama sim
di o gemi ufukta gözüktü. Yaklaşıyor. Eni 
belli boyu belli direği belli, hattâ rengi belli 
ama siz diyorsunuz ki o geminin ucu, o gsmi 
120 metre ben diyorum ki 100 metre. Aramız-
ıdaki münakaşa buna dökülmüştür. Yani köy 
yollarının, köy sularının ve köy elektriğinin he
yeti mecmuası, nasıl yapılacağı ve hattâ bize 
göre sonu ve hattâ sise göre de belki üç - beş 
sene fark etse bile bize göre sonu gözükmüştür. 

Yol, su, elektrik hizmetlerinden sonra top
rak ve iskân faaliyetleri ile ilgili olarak kısaca 
1966 Kasım ayından itibaren, yeniden 1968 yı
lı sonuna kadar 500 köyde 4 500 çiftçi ailesine 
2 milyon 658 bin dönüm toprak verilmiş ve köy 
tüzel kişDiklerine bir milyon 50 bin dönüm or
ta malı mera tahsis edilmiştir. 

Bu faaliyetlerimize 1969 yılı içerisinde de 
devam edilecekitir. Şu anlaşılmıştır M, Haşi
ne malı olarak tesbit edilmiş köylüye 4753 sa
yılı Kanun gereğince dağıtılmaya hazır yıllık 
kapasitemiz bir milyon 100 ilâ bir milyon 200 
bin dönüm arasındadır. 

Bir noktada demin Sayın Tunakan arkadaşı
mız 4753 sayılı Kanunun kuruluş onarım, yıllık 
işletme, canlı ve cansız demirbaş eşya almak 
için topraklandırılan köylünün kredinin kâfi 
olmadığından bahsettiler. Bunda mutabıkız. 
Bu özel fon hakikaten köylünün, tarla toprak 
verdiğimiz köylünün işlemesine kâfi değildir. 
Mesele yalnız bununla da bitmiyor. 

Şu noktayı da tesbit etmiş durumdayız. 
Köylünün tapusu olmadığı için henüz daha 
kendisi bu mülke temellük etmediği için, yani 
malik olmadığı için, tesasübetmediği için ban
kadan kredi de alamıyor. Bankadan kredi al
ması fevkalâde güç oluyor daha doğrusu. Bu 
itibarla öyel ümidediyorum M, yeni getirece
ğimiz tanm remormu kanununda bu nokta
lara da çözüm yolu bulmak imkânı bulaca
ğız. Köy imar plânı ve köy konutları, işlet
meleri, köy işletmeleri daha doğrusu tanm iş
letmelerinden bir arkadaşımız Önemle bahset
tiler. Aslında bu mesele başlangıç haldedir. 

Demin koy içme sularında, yollannda ve 
elektrikleııdirilmesmde olduğu gibi rahatça 
perspektifi göremeyiz bunda. Meselenin ger
çeği bu. Türkiye'de tutalım ki, 20 milyon nü
fustan bsş kişiden 4 milyon ev var, bunun her 
birine 20 bin lira derseniz 80 milyar lira eder. 
Ancak bizim çalışmalarımız bunun denemesi 
ve araştırması mahiyetindedir. Bugün köyün 
imar plânnmdan konuşabiliyoruz ve birçok 
köylerin, sayısı çok büyük olmamakla bera
ber imar plânını da yapmışız. O halde bu bir 
deneme, bir merhaledir. Ve tahmin ediyorum 
ki, ileriki yıllarda köy meskenleri, köy imar 
plânları son derece ehemmiyetli bugün aynen 
köy içme suları, yol ve elektrikte olduğu gibi 
en önemli konulanınızdan birisi olacaktır. 

Toprak - su çalışmalariyle ilgili şeyleri Sa
yın Başkan da söyledilen, 8 ve 9 ncu sayfalan, 
Sadece zapta geçmiş olması için arz ediyorum. 
1966 yılında bütün yurt yüzeyini kaplamak 
üzere 26 havzada başlıyan Türkiye gelişti
rilmiş toprak haritası bu yıl 1969 da son arazi 
çalışmalariyle bitirilmiş olacak ve 1970 .yılı
nın sonunda da bu harita daha doğrusu bu 
toprak etüdü hizmete arz edilecektir, Top
rak - Su Genel Müdürlüğünün 1969 yatırım 
bütçesi 248 milyon liradır. Bunun 41 milyon 
lirası makina alımı, diğerleri sırasiyle 73 mil
yon lirası 25 bin hektar yeni sulama sağlıya-
cak olan küçük su işleri, 30 milyon lirası 
yeraltı suyu kooperatifleri, 13 milyon lirası 
yerüstü suyu kooperatifleri, 62 milyon lirası 
sulama developmanı, 13 milyon lirası batak 
ve çorak arazi ve drenaj ıslahı ve nihayet 9 
milyon lirası da demonstratif mahiyette 9 bin 
hektar sahayı kapsıyan erozyon çalışmalandır. 

Toprak - Suyun sulama, developmanı, ço
rak arazi ve toprak muhafaza tedbirlerine ilâ
veten bir de çiftçiyi kredilendirme, toprak - su 
kredileri vasıtasiyle çiftçiyi kredilendirme faa
liyetleri vardır ki, bu da takriben 1969 yılı 
içerisinde 35 milyon lira 1 500 çiftçinin sula
ma projeleri daha doğrusu tanm projeleri 
hazırlanarak kredi sağlama imkânı bu çift
çilerimize temin edilecektir. 

Nihayet bir faaliyet konumuz teşkilâtlan
ma ve kredi çalışmalandır. Bu kuruluş el sa-
natlan ve toplum kalkınması, kooperatifçilik 
ve orman köylerini içine alır. Pek çok arka
daşım orman köyleri mevzuunda durduklan 
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için bu umum müdürlük yönünden yani demin 
bahsettiğim YSE hizmetlerinin dışında bu 
Umum Müdürlük yönünden ne yaptıklarımızı 
arz etmek istiyorum. 

Orman köylerinin kalkınması hizmetleri 
6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine dayalı 
olarak yürütülmektedir. Gerçekten Sayın Tuna 
Sayın Koçaş bahsettiler. Yılda 50 milyon lira 
değil, çok daha cüzi rakamlar bu köylerin 
kalkınması için ayrılabilmiştir. Ancak sizlere 
bir fikir vermek bakımından nasıl bu 6831 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesine göre ayrılan 
krediler yıllara göre nasıl değişmiştir ve nasıl 
orman köylerine Adalet Partisi iktidarı el at
mıştır, el atması kâfi olmamakla beraber şim
di bu ayrılan tahsisatları size okuyorum, 
6831 sayılı Kanunun ve birçok arkadaşlarımı
zın niçin 50 milyon lira ayırmadınız dedikleri 
Kanunun 13 ncü maddesine göre ayrılan tah
sisatları okuyorum. 

1957 de 5,5 milyon, 1958 de 1 milyon, 
1959 da bir milyon, 1960 da sıfır, 1961 de bir 
lira, 1962 bir lira, 1963 te bir lira, 1964 te 
bir lira, 1965 te bir lira, 1966 da iki milyon 
lira, 1967 de iki milyon lira, 1968 de 4 milyon 
lira, toplam 15 milyon lira. 1969 da beş mil
yon lira. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, meseleleri vaz'-
etmek ve meselelerin büyüklüğü ile işbaşında 
olanları itham etmek kolaydır. Ama bu mese
leyi çözecek imkânı bulmak asıl mühim olan 
noktadır. Şimdi orman köyleri mevzuunda sı
rası gelmişken arz edeceğim. 

Hem İkinci Beş Yıllık Plân, hem 1969 prog
ramı bu noktaya ehemmiyetle el basmıştır. Al
dığımız tedbirlerin orman köylerinin bütün 
meselelerini çözeceği iddiasında değilim. Ama 
meselelere el atmışızdır, eskisinden çok daha 
fazla el atmışızdır. Orman köylerine iş veril
mesi Orman Genel Müdürlüğünün fonksiyonla
rı içerisinde ve çok büyük meblâğları bulmak
ta ve Sayın Başbakanın da mütaaddit kere söy
lediği gibi orman köylerinde her ailenin bir 
ferdine en az onları geçindirecek kadar değil
se bile çok rahat hayatlarını idame edecek ka
dar iş verilmek imkânı bulunmuştur. Orman 
köylerinin eğitilmesi yine İkinci Beş Yıllık 
Plânın 1969 programının icaplarındandır. Yan 
gelir sağlayıcı pdojelerle bilhassa bizim Teşki
lâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğümüzün 

faaliyeti ile orman köylerinin kalkınmasına 
gayret sarf edilecektir. Ve Orman Genel Mü
dürlüğünün teşkilâtının dışında teşkilât kurıü-
maksızm Köy İşleri Bakanlığı orman köylerini 
kalkındırma dairesinin koordinatörlüğü altın
da bu fonksiyonlar görülecektir. Hülâsa mese
leye gerek organizasyon yönünden gerekse bir 
miktar eskilere nazaran bir miktar kredileri 
artırarak eğitim yönünden, iş verme yönünden 
ve nihayet kooperatifleşme yan gelir sağlama 
yönünden el atılmıştır. 

Diğer konuşmamın 13 ve 14 ncü sayfasın
daki rakamları okumuyorum. Böylece zapta 
geçmiş olacağı kabulü ile kapıyorum. Çünkü 
saat ikiye yirmi var. Sayın senatörlerin sualle
rini, konuşmaları sırasında suallerini cevap
landırmak istiyorum müsaadenizle 

Şimdi sırayla, konuşma sırasiyle kaydettim 
söylüyorum. Sayın Hazerdağlı bizi seçimlerde 
Türk Köylüsüne, Türk Halkına şikâyet edece
ğinden, köye köprü yapmıyarak İstanbul köp
rüsü yapacağımızdan bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlar, rakamları verdim. 
Hâlâ şikâyetlerinde devam edebilirler. Türk 
köylüsüne ve Türk köyüne İkinci Beş Yıllık 
Plânda, eskileri katlıyarak bu noktada Sayın 
Suphi Karaman'm bir beyanını tamamlamak is
tiyorum sırası gelmişken, gerçekten eskileri 
katlıyarak dedim, Sayın Suphi Karaman plân
lı dönemi methettiler ve kadirşinaslık göster
diler. Ben bir hamle daha ileri gideceğim, bakı
nız Plânlı dönemin o sizin verdiğiniz büyük ra
kamları hangi yıllarda tahakkuk etmiş. Köy 
yollarını okuyorum. 1963 te 1 103 Km. 1964 
te 2 180 Km. 1965 te 3 449 Km. 1966 da 4 308 
Km. 1967 de 4 385 Km. 1968 de 5 500 Km. Ya
ni A. P. iktidarının 1965 - 1966 - 1967 ve 1968 
de yaptıkları Birinci Beş Yıllık Plânın asıl bü
yük kısmı 1968 deki icraat 2 nci Beş Yıllık 
Plâna giren parça. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Köy İşleri Ba
kanlığı yeni kuruldu mukayese yapılamaz ki? 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Köye hizmetler... 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Yeni kuruldu, 
kuruluş halinde bakanlık... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Bakanım doğan çocuk elbette ki büyür. (Gü
lüşmeler) 
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KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Şimdi muhterem beyefendi
ler. Köy İşleri Bakanlığı yeni kuruldu ama, 
Köy İşleri Bakanlığının yol hizmetleri, Kara
yolları Umum Müdürlüğü bünyesi içerisinde 
kurulduğu gürden beri vardı. Devlet Su İşleri 
1959 tarihlidir. Su İşleri Kanunu, Köy İçme Su
ları Kanunu 1959 tarihlidir. O halde sizin şüp
he kaptığınız senelerde bu kuruluşlar vardı. O 
halde hizmetleri katlamışındır, bunu lütfedi
niz, plânın öngördüğü tatbikatı yapmışızdır. 
Bunu lütfeder kabul ederseniz biz bundan daha 
fazlasını istiyemeyiz. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Plânı siz be
nimsedikten sonra biz de kabul ediyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Benimsemek uygulamakla 
olur. Yani plânı uygulamışız, katlamışız. Hâlâ 
plânı benimsemedinizse, diye bir sual sorma
nızın mânasını bilmiyorum. Her neyse. Asıl is
tanbul köprüsüne geliyorum. 

Şimdi her nedense Köy işleri Bakanlığının 
bütçesi sırasında Komisyondaki tartışmalar sı
rasında da arkadaşlarımız İstanbul Köprüsün
den bahsettiler. Hattâ bugün Sayın Hazerdağlı 
zabıtlara geçmiştir çok enteresan bir şey söy
ledi. Dedi ki, rantabl de deseniz, balkınız raıı-
tabl de deseniz, biz yine gidip sizi köylüye is
tanbul köprüsünü yaptılar, köy köprüsünü yap
madılar diye şikâyet edeceğiz, dedi aynen za
bıtlarda vardır. Öyle başladı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Dedim 
ki, işiniz yoksa rantabilite hesaplarını veriniz 
dedim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Ama tabiî doğru dürüst ve
receğiz. Uydurma rakamlar vermiyeeeğiz. De
mek yanlış anlamamışım. Yani diyorsunuz ki 
siz işiniz yoksa rantabilite diye birşeyler var, 
siz o şeyleri yapınız. Onlar doğru da olsa, biz 
yine gidip s'öyliyeceğiz sizi ki ey vatandaşlar 
A. P. iktidarı efendim istanbul Köprüsünü yap
tı 35 milyon dolar köprü, 100 milyon dolar çev
re yolunu yaptı. Ve sizin köy köprülerinizi 
yapmadı. Sayın Hazerdağlı'nın bunu dememe
sini isterdim. Fikrimi söylüyorum. Dememesini 
isterdim hakikaten, Çünkü böyle bir düzeyde 
tartışamayız. Tartışamayız. Bakınız bir kere 
Türkiye ekonomisi bir bütün. Bu, Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesinde tartışıldı. Bütçe Komisyo

nunda da tartışıldı. Bendeniz ordaydım. Türki
ye ekonomisi bir bütün. Dengeli bir ekonomi kur
maya mecbursunuz. Bu proje rantabl ve kay
nağı var. Peki hâlâ niçin itiraz ediyorsunuz. 
Köy köprülerini ve köy yollarını da yapmışız. 
işte rakaiiılariyle veriyorum. Şikâyete hakkı-
kmız yok. Lütfediniz şikâyete hakkınız yok. 
Hem ben size bir şey daha söyliyeyim. Rantabi
lite. Efendim diğer bütün teknik ve iktisadi un
surlar bir yana balanız istanbul Köprüsü nasıl 
aklıselime uygundur. Bunu ben size söyleme
mem lâzım ama sizin şikâyetinizi önlemek için 
söylüyorum. 

Şimdi beyefendiler Karaköy Köprüsü 1903 
senesinde yapılmıştır. 1903 istanbul'unu düşü
nünüz. Beyoğlu tarafından Bayazıt'a geçenler 
Üniversiteye tahsil için, gece yatısına geçen is
tanbullu veya şu veya bu oranda ticari mak
sat için geçenler, istanbul'un nüfusunu ve bu 
geçenleri düşününüz. Kaç kişi idi ve iktisadi 

i değeri ne idi? Şimdi, o zaman bu köprüyü ya-
| panların cinayet işlemiş olması lâzım. Şimdi bir 
I de Boğazla, yani Anadolu'yla Rumeli tarafını 

aynı mukayeseler içerisinde, gece yatısına ve 
üniversiteye giden istanbulluyla bilmem Emin
önü 'nde küçük bir ticarethanesi olanın mü
nasebeti, o zamanki adiyle bunu düşününüz ve 
sırf bu düşünce Boğaz Köprüsünün aklı selime 
uygun olduğu bu düşünceyle aklı selime uygun 
olduğu neticesine varırız. Sizi temin ederim ki, 
hiçbir rantabilite hesabına lüzum yok. Sırf 
aklıselim. Yani kabul ediyorsunuz ki, bugün Ga
lata, Karaköy köprüsü sonra Atatürk Köprüsü 
ki bugün kaldırmanıza imkân yok bugün aynı 
mahiyette Boğaz Köprüsü sırf aklı selimle bir 
ihtiyaç haline gelmiştir. Onun için lütfediniz 
bu şikâyet düşünüşünüzü bir revizyondan ge
çiriniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kara
köy Köprüsü saltanat devrindeydi şimdi sosyal 
adalet devrindeyiz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Beyefendi sosyal adalet faki
rinize şimdi Hükümet programında bir şeyle 
cevap vereceğim. Sayın Başkan inşallah vakti
nizi çok almıyorum. Yani bir miktar şöyle ya
rım saat kadar tutar çünkü arkadaşların soru
ları var. 

BAŞKAN — Devam edin. Yalnız bir kiismı-
I nı yazılı olarak da verebilirsiniz. 
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KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Hay hay arkadaşlar nasıl 
arzu ederlerse. 

BAŞKAN — Tabiî tabiî bir kısmını yazılı 
olarak verebilirsiniz. Bilhassa rica edeceğim bir 
kısmını yazılı olarak da verebilirsiniz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) —< Efendim, o zaman ben sizden 
tavassutta buunmanızı rica edeyim. Hangi arka
daş burada sözlü olarak cevap istiyorsa, çünkü 
hepisini kaydettim buraya, cevap isterse, uygun 
görürseniz hepsi var burada, ama hepsine yazı
lı verin derseniz, yine hazırız, ben hazırım. (Ya
zılı cevaplar verilsin sesleri.) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Bakan komisyonda sorduğum suallere yazılı ce
vap vereceğim demişti ve yazılı olarak cevapla
rını aldım, teşekkür ederim. Diğer soruları vardı 
bunlara da yazılı olarak cevap alırım. Komisyon
da yalnız kendileri yazılı oarak cevap verdiler. 

BAŞKAN — Evet tamam. Sizden cevap al
dıklarından ve memnuniyetlerini ifade etmiş bu
lunuyorlar. Sayın Öztürk siz konuşunuz siz de 
yazılı cevap istiyorsunuz. Başka. Sayın Tuna siz 
de yazılı cevap istiyorsunuz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Okuyayım efendim ben. Sa
yın Hezardağlı Sayın Hatunoğlu, Sayın, Tuna-
kan, Sayın Şenocak, Sayın Koçaş, Sayın Bora, 
Sayın Ertuğ Sayın Öztürk. 

BAŞKAN — Şifahi cevap istiyen yok Sa
yın Bakan. Şifahi cevap istiyen olmadığına 
göre tensibedeceğiniz yazılı cevapları sayın ar
kadaşlarımıza takdim edersimiz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Hay hay. Konuşmamı şu bir 
kaç cümleyle bağlamak istiyorum. 

Çok değerli senatörler bu Bütçe Kanunuyla 
ve diğer kanunlar ile bana ve arkadaşlarıma 
para, personel, makina ve yetkiden ibaret 4 âlet 
veriyorsunuz: Para, personel, makina ve yetki. 

Biz bu dört aleti en rasyonel bir şekilde kul
lanarak Türk köylüsüne bize verdiklerini hiz
met olarak iaJdede kararlıyız. 

Karanlık, Türk köylüsünün kaderi değildir, 
yolsuzluk kaderi değildir, susuzluk kaderi de
ğildir. Biz onunla torikte düşüneceğiz ve onunla 
birlikte çalışacağız. Ve merhale merhale Türk 
vatanını ve Türk milletini aydınlık ufuklara 

götüreceğiz. Hepinize şükranlarımı arz ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Pırıltı, Yoklar. Sayın 
ismen sorunuzu? 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Gönderdim 
yazılı olarak istiyorum. 

BAŞKAN — Gönderdim yazılı olarak istiyor
sunuz. Saym Bora buyurun. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Sayın Bakan
dan bir hususu rica edeceğim Konya'nın Yunak 
Kazasında mevcut Hazine arazisinin Toprak 
Komisyonunca vatandaşlara verilmesinin durdu
rulmasının sebeplerini yazılı olarak cevap isti
yorum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak Saym Bakan ce
vaplandıracaklar. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Yunak Kazasının Odabaşı 
köyü değil mi Sayın Bora? 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Evet. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI

LIÇ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka soru yok buyurun Sayın 

Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI

LIÇ (Samsun Milletvekili) — Efendim, çok te
şekkür eder, şükranlarımı arz ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Biz teşakkür edelim. Saym Ren-
deci sözünüzü kullanacak mısınız? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; sayın Bakana 
da ben şifahi olarak darumu arz ettim. O sebep
le fazla konuşmıyacağım. 

Bu 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu ile, 768 sayılı Tapulama Kanununun tat
bikatı ayrı ayrı yürütülmektedir, personel ayrı, 
vasıta ayrı, binaları ayrı, teşkilâtları ayrı, ay
rılan paralar, cari masraflar ayrı. Şimdi bun
ların ikisinin birleştirilmesinde fayda mülâha
za ederim. Şöyle ki, Tapulama Kanununun tat
bikatı son çıkan kanunla hakikaten 4753 sayılı 
Kanunla muvazi hale getirilmiştir. Fakat tapu
lama, personel eksikliği, malzeme ve diğer para 
noksanları yüzünden gerekli faaliyeti göstereme-
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mekte. Buna karşılık 4753 sayılı Kanuna göre 
Toprak ve iskân Umum Müdürlüğüne bağlı top
rak ve tevzi komisyonları tapulamanın yaptığı 
faaliyeti yapmaktadır. Fakat yetkileri tapulama 
kadar müessir olmamaktadır, ihtilâf vukuunda, 
yapılan faaliyetler ve masraflar boşa gitmekte
dir. Bendeniz derim ki, bu iki komisyonun faali
yetlerini, bu İM müesseseyi birleştirelim, tetkik 
elemanları, vasıtaları ve parası ile daha çok 
tapulama hizmeti yapılır, tapulama ile hazine 
yerleri, dağıtılacak araziler tesbit edilir. Tesbit-
ten sonra yine Köy işleri Bakanlığı tevziatına 
devam edebilir. Bu bakımdan bu iki müessese
nin birleştirilmesi hususundaki temennilerimi 
bu kürsüden arz ediyorum, ilgililerin bir kanun 
mevzuu olmadan da işi birlikte yürütmeleri 
mümkün olacağı kanaatindeyim. Bu mevzudaki 
temennilerimi arz ediyorum. 

İkincisi arkadaşlarım, bir noktaya daha te
mas edeceğim. 

Toprak - Su faaliyetlerinde, Toprak - Su'-
yun daha faydalı hale getirilmesi lüzumuna ina
nıyorum. Personeli, masrafı, vilâyetlerdeM teş
kilâtı, elemanları itibariyle çok masraf içerisin
de bulunduğu fakat, yatırımların elindeki mas
raf eleman durumuna göre rantabl olmadığı ka
naatindeyim. Bunu da Sayın Bakana ve Top
rak - Su mensubu arkadaşlarıma - kendilerini 
çok severim - bilerek yani, benim bu mevzuda
ki fikir ve kanaatlerimi de kendilerinin bildi
ğini zanediyorum, birçok konuşmalarımız, gö
rüşmelerimiz olmuştur. Şimdi bir vilâyette 8 
tane, 10 tane mühendisiniz vardır, yevmiyeli 
mühendistir, altında üç beş tane vasıtası var
dır; bakarsınız görünen işi, üç beş tane sulama 
kanalı veya bunun gibi hepsini toplasanız, bir 
milyon liralık bir yatırımın başında 10 tane, 
20 tane mühendis veya teknik eleman, vasıta 
var. Biz olmasın demiyoruz. Daha çok mühen
disimiz olsun, daha çok vasıtamız olsun, daha 
çok teknik personelimiz olsun. Ama, o teknik 
personele yetecek işi plânlıyalım, verelim ve 
yapılan işin maliyeti ucuz olsun. Fikrim bu. 
Bunu arz etmek için bu mevzua da temas ettim. 

Muhterem arkadaşlar, Hüseyin öztürk ar
kadaşımız konuşurken, olmaması lâzımgelen bir 
işi yaptım, itiraz ettim kendisine oturduğum 
yerden. Savın Başkanı ikaz ettim fakat nazara 
almadılar. 

Şimdi kendileriyle bir fikirde olmamız şart 
değil. Zaten aynı fikirde olsak mücadeleye, böy
le bir çatışmaya lüzum olmaz. Dediler ki, «Top
rak reformuna muhalefet edip de, bugün üç mil
yon dönüm toprak dağıttık diyenlere, kompra
dorlardan ümit bekliyenlere» falan diye lâflar 
etiler. Halbuki, yeri yok, kimse kimseden ümit 
beklemez. Toprak Kanununa, toprak reformuna 
muhalefetimiz, toprak reformu mevzuunda an
layışımız ilgililer tarafından bu kürsülerde ge
niş izah edildi. Ama, siz bir fikirde bizim fik
rimizde olmadınız diye, bizi mutlaka bir yere 
bağlayıp, bir fikre bağlayıp, kürsüde konuşma 
yapmanıza lüzum yok. Herkes neye bağlı ol
duğunu, neye hizmet için geldiğini, hangi dâ
vanın peşinde olduğunu bilir, biliriz. Ama bizi 
müsaade edin de biz tarif edelim, siz tarif et
meyin. Bu bakımdan arkadaşımızın sözlerine iti
raz ediyorum. 

Gecenin bu geç saatinde Sizleri fazla üzme
mek için sözlerimi burada kesiyorum. 

Bütçenin hayırlı, uğurlu olması temennisiyle, 
bütün arkadaşlarımı saygiyle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin 
birçok kısımları Başkanlık Bütçesi ile Tarım 
Bakanlığı Bütçesi içerisinde görüşülmüş ve 
bölümler oylanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, Topra.k ve İskân işleri Genel Müdür-
lğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

A) TOPRAK YE İSKÂN İSLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ : 

Bölüm Lira 

(A/l) Cari harcamalar 
13,000 Personel giderleri 39 247 164 

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

13.000 Yönetim giderleri 5 208 138 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 073 027 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 340 575 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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C. Senatosu B : 33 5 . 2 . 1969 O : 3 

Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 375 251 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım haroamalraı 
21.000 Etüt ve proje giderleri 4 950 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
Giderleri 2 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 160 001 

Bölüm Lira 

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

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 11 307 724 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 724 780 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Görüşmeler bitmiştir, bugün 
saat 10,00 da toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 2,00 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagiVin, 1969 yılında Erzurum'da 
inşaatına başlanacak ortaokullara dair yazılı 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İlhamı Er
tem'in cevabı (7/524) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Millî Eği

tim Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Erzurum Senatörü 
Osman Alihocagil 

1. Erzurum'da 1969 yılında inşaatına baş
lanacak ortaokullar hangileridir? Hangi tarih
lerde ihale olunabilecektir? 

2. 1969 yılında Bakanlığınızda dosyalan te
kemmül edip Erzurum'da ortaokul açılabile
cek yerler nerelerdir? 

3. Tortum Ortaokul Pansiyon binası hangi 
tarihlerde ve bütçenin hangi fasıl ve maddesin
deki tahsisatla ihaleye çıkarılacaktır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 5 . 2 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 21 . 1 . 1969 tarih ve 9569/3077 -
7/524 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Osman 
Alihocagil'in, 1969 yılında Erzurum'da inşaatı
na başlanacak ortaokullara dair, yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

— W — 
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Cumhuriyet Senatosu Erzurum üyesi Osman Ali-
hocagil'in, 1969 yılında Erzurum'da inşaatına 
başlanacak ortaokullara dair 18 . 1 . 1969 tarihli 

yazılı soru önergesine cevabımız 
1. Erzurum ilinde, liseye 12 derslikli ek pav

yon ve Dumlu Ortaokulu bina inşaatının tamam
lanması 1969 yılı programına alınmıştır. Bun
lardan Dumlu Ortaokulu binasının mahallen 
tamamlandığı hakkında Bakanlığımıza sözlü bil
giler intikal etmektedir. Bu durum Erzurum 
Valiliğinden sorulmuş olup işin tamamlandığı 
kesin olarak bildirildiği takdirde, Dumlu Orta
okulu için ayrılan ödenek, Erzurum - Uzundere 
Ortaokulunun ikmali için kullanılacaktır. 

2. Bakanlığımıza ait yatırımlar Bayındır
lık Bakanlığınca yürütülmekte olduğundan iha
le işlemleri de adı geçen Bakanlık tarafından 
yapılmaktadır. Bu sebeple şimdiden, ihale ta
rihleri hakkında kesin bir şey söylemek mümkün 
olamamaktadır. 

3. Yıllık okul açma programımız Haziran 
ayı içinde hazırlanmaktadır. Bu program ha

zırlanırken yurt çapında yapılan bütün mahallî 
müracaatlar; Kalkınma Plânının gerekleri ve 
Bakanlığımızın yatırım imkânları dikkate alın
mak suretiyle «Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Orta Dereceli Okulların Açılma Esasları hak
kındaki Yönetmelik» şartları içerisinde incele
nir. 

Erzurum ili dâhilinde Aşkale - Çiftlik, Hı
nıs - Karaçoban, Pasinler - Çobandede, Şenka-
ya - Aksar ve Gaziler Bucak merkezlerinde orta
okul açılması için Bakanlığımıza mahallen mü
racaatlar yapılmış olup, bu istekler 1969 yık 
okul açma programı içinde incelenecektir. 

4. 1969 yılı yatırım programı ile ilgili ön-
çalışmalar yapılırken, Tortum ilçesinde mahal
len yapılmasına başlanılan pansiyon binasının 
ikmali de düşünülmüştür. Ancak Bakanlığımı
za ayrılan yatırım ödeneğinin yetersizliği sebe
biyle adı geçen işin 1969 yılı programına alın
masına imkân görülememiştir. 
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5. — DÜZELTİŞ 

28 . 1 . 1969 tarihli 25 nci Birleşim tutanağı sonuna ekli 1162 ve 1162 ye ek Sıra sayıh basmaya-
zılarda aşağıdaki düzeltisler yapılacaktır. 

Sayfa Sütun 

(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1162) 

Satır Yanlış Doğru 

992 
998 
998 
999 

1 
1 
1 
1 

24 
28 
29 
28 

ve 
miktarları 
ödenmeye 
harcamadan 

veya 
miktarlara 
ödemeye 
harcamalar, 

Sayfa Bölüm Madde Yanlış Doğru 

61 
191 
246 
307 
579 
600 
606 
611 
611 

1164 

13.000 13.610 Kire Kira 
(Bölümlere ait rakamlar son sütundaki bölüm toplamı hizasına konacaktır.) 

12.000 
11.000 
13.000 
21.000 
23.000 
36.000 
36.000 
13.000 

12.211 
11.140 
13.143 
18.813 
28.885 

— 
36.000 

— 

idere 
11.140 
ettirilerek 
12.813 
28.885 
36.300 
36.000 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

idare 
11.440 
ettirilecek 
21.813 
23.885 
36.000 
36.300 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Sayfa Sütun Satır 

D/48 
D/48 
D/48 
D/48 
D/48 

1 
1 
1 
2 
2 

19 
27 
29 
12 
ıa 

66 - 14 
74 - 14 
76 - 30 

117 - 7 
118 - 6 

Yanlış 

66 - 10 
74 - 10 
76 - 20 

117 - 5 
118 - 5 

Doğru 
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Sayfa Bölüm 

(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1162 ye ek) 

Madde Yanlış Doğru 

5 
10 
11 
16 
18 
19 
38 
39 
41 
49 
49 
51 
63 
64 
67 
68 
74 
75 
77 
79 
81 
86 
86 

89 

91 

92 
92 
94 
94 

100 
103 
107 
109 
115 
125 
125 
141 
142 

15.000 
15.000 
16.000 
14.000 
12.000 
13.000 
13.000 
14.000 

15.379 
15.387 
16.812 

— 
— 

13.130 
— 
— 

3 500 
976 814 

4 030 152 
95 002 

62 557 982 
109 950 

5 713 250 
721 002 

(Madde 12.610 tamamen çıkacak) 
12.000 
12.000 
15.000 
12.000 
13.000 
13.000 
14.000 
13.000 
14.000 
16.000 
13.000 
14.000 
15.000 
15.000 

15.000 

16.000 

12.000 
13.000 
14.000 
16.000 
12.000 
14.000 
15.000 
16.000 
13.000 
15.000 
15000 
16.000 
12.000 

— 
12.881 

— 
— 

13.320 
13.140 
14.430 

— 
— 
— 

13.143 
14.547 
15.346 

~ 

— 

— 
— 
— 
— 

12.912 
14.739 
15.535 

— 
— 
— 

15.257 
— 

60 117 900 
21 905 195 

6 712 450 
9 587 875 

59 400 000 
210 750 

23 700 
186 210 

5 767 001 
250 000 

ettirilerek 
folklor araştırma 
biderleri 
(Yetişkinler ee-itim ve mektup
la ÖPTetim giderleri toplamı : 
1 143 168) 
YABANCI ÜLKELERDEKİ 
öftRENCÎ MÜFETTİŞLERİ 
GİDERLERİ 
DİYARBAKIR TIP 
FAKÜLTESİ GÎDERLERÎ 

702 002 
610 000 
230 000 
135 000 

2 292 500 
250 750 
156 700 
118 750 

29 2 H 238 
6 9R2 868 

175 062 
Kesim trolamı 332 500 

1 171 001 
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9 500 
976 815 

3 828 645 
95 000 

62 535 232 
109 250 

5 353 250 
721 052 

58 24Ş 300 
21 90Ş 100 

6 717 450 
9 587 876 

49 400 000 
213 750 

23 750 
186 200 

5 478 651 
237 500 

ettirilecek 
folklor enstitüsü araştırma 
giderleri 
(Yetişkinler eğitim ve mektupla 
öğretim merkezi giderleri topla
mı : 1 143 168) 
Y AB ANCT ÜLKTüLERTYEKÎ 
öftRTVN-fît MÜFETTİŞLİKLERİ 
GİDERLERİ 

666 902 
579 500 
194 750 
128 250 

2 992 500 
251 750 
156 750 
3*6 250 

29 264 238 
5 959 868 

175 061 

1 112 451 
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Tekel G-enel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasansma verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABII ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Öadilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 0 
[Kabul edenler] 

İskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhoıı Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ü. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

Edip S omun oğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Al)bas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İneibeyli 
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SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
#emal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıc'ı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Akaoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Seaai OTKjın 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Musftffer Yurdakuler 
(î. A.) 

ADANA 
M. Yılma» Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

ÂYDIH 
Halil Goral 

BURSA 
î. Sâbri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

Ahmet Demir Yüee 
Mehmet Ali Pe*tilei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner . 

İÇEL | GAZİANTEP 
Lütfi Bilge ı 1 Salih Tanyeri 

[Çekin sûr] 

K I R Ş I 
Halil Özmen 

]HİR 

[Oya kattlmtyanlar] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Tüpalioğhı 

HAKKÂRİ 
Neeip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İçmen 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Osman Nuri Caııpolat 
Fakih öslen 

MALATYA 
Nurettin Akyurfc 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküfik 
Hilmi Soydan 

M3ARDİN 
Abdtilkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mentetşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat öçten (1.) 
HÜMyin öztürk 

TOKAT 
Zihni BetiJ 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfî Akadah 
Hayri Dener 
Vehap Güvene, 
Mehmet İzmon 
Sadi Koça§ 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nâdi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

m*>m 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

33 NCÜ BİRLEŞİM 

5 . 2 . 1969 Çarşamba 

Saat : 10,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
»KURULA SUNUŞLARI 

B - İKÎNOİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE IGÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senalosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ~ 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




