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1 - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İkinci Oturum 

Sanayi ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
bütçeleri kabul olundu. 

Başkan 
Başkanveki'li 

Nurettin Ok 

Kfıtij) 
Tunceli 

Kenan Arar 

B;ış>k;m 
Bi ld in vekili 
İsma:! A var 

Kfıl'i)) 
Tokat 

Fethi Alacaklı 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvokili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN : 52 nci Birleşimi açıyorum. 

2 - GÖRÜŞÜLEN İ3LER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1045)\ 

A — ÎMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

a — Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi : 

BAŞKAN — imar ve Isknâ Bakanlığı Büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Ner-
min Neftçi'nindir. Buyurunuz efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA NERMlN NEFTÇİ 
(Muş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 1968 malî yılı İmar ve iskân Bakanlığı 

bütçesinin İkinci Beş Yıllık Plâna, A. P. 
Hükümet Programına ve 1968 Uygulama Prog
ramına ne dereceye kadar uygun olup olmadığı 
hususunda bir eleştirme ile girmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık 
Plân, imar ve iskân Bakanlığının uğraştığı 
genel yerleşme düzeninin bozukluğu ile ilgili, 
bu bozuk genel yerleşme düzenini zorlayıcı bir
takım hükümler getirmişti, ikinci Beş Yıl
lık Plâna bakacak olursak genel yerleşme 
düzeni bakımından hakikaten kıymetli birta
kım teşhisler getirmiştir. Ama genel siyasi ko
nularda tercihlerini gizlemekte, aynı zamanda 
bir izleme plânı olmaktan öteye gidememekte-
dir. Daha ziyade bu, plânlı kalkınmayı be-
nimsemiyen bir siyasi görüşün plânı mahiye
tindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de İmar ve 
iskân Bakanlığı, genel yerleşme sorunu ile 
ilgili vazife görür ve plânlı devreden sonra 
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bu Bakanlık çok büyük bir önem kazanmış
tır. Genel yerleşme sorununun içinde nüfus 
hareketleri, bu nüfus hareketlerinin doğurdu
ğu şehirleşme, şehirleşme merkezlerinin tes-
biti ve bu nedenlerle meydana çıkan konut 
problemi, gecekondu problemi, sahiller prob
lemi, âfet meseleleri hepsi temelinde toprağa 
bağlı meselelerdir. Türkiye'de toprak düze
nine bakacak olursak gerek tarımsal arazi
nin kullanılması bakımından, gerekse kentle-
şen arazi ve arsa düzeni bakımından bozuk bir 
toprak düzeni olduğunu görüyoruz. Nitekim 
İkinci Beş Yıllık Plân bunu şu şekilde iti
raf etmektedir : 

«Kırsal alanlarda, köylerde tarım arazi
sinin sınırlılığı ve bu tarım arazisinin in
sanları beslenmesi yüzünden tarım alanla
rından itilme dolayısiyle şehirlere bir göç 
vardır. Umumi olarak nüfus çoğalışı memle
ketimizde 2,6 olduğu halde şehirleşme 6,6 
dır.» Bu nedenlerle büyük şehirlerde bâzı 
problemler doğar... Meselâ; arsalar büyük şe
hirlerde spekülâsyon konusu olmuştur. Büyük 
şehirlerde konut yapımında arsanın payı 50 ye 
yaklaşmaktadır bizde, halbuki demokratik 
diğer ülkelerde bunun yüzde 5 - 10 arasında 
olduğunu görüyoruz. Şehirlerde arsaların ta
pudaki tescil değeri ile rayiç bedelleri ara
sında milyarlar yatmaktadır ve arsa sahip
leri tapudaki tescil değerleri üzerinden vergi 
ödemektedirler. Mütevazi bir konuta sahibol-
mak istiyen vatandaşlar paralarının yansını 
arsaya yatırmak durumundadırlar. Bâzı açık
göz vatandaşlar kentleşen arazinin geleceği
ni önceden tahmin hususunda çok uyanıktır
lar, şehirlerin gelişmesi istikametindeki arsa
ları önceden kapatmaktadırlar ve ellerindeki pa 
rayı da topprağa yatırmanın çok kârlı bir para 
kazanma metodu olduğunu öğrenmişlerdir. Bu 
konuda, kamu menfaatlerini düşünmekle görevli 
olan Devletten ve onun icracısı bulunan hü
kümetlerden çok daha uyanıktırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususu bir mi
sal ile anlatmak isterim. Kır alanlarındaki 
arazinin metre karesi 1 - 10 lira iken bu kır 
alanlarındaki araziler şehir arazisine dönüş
tükleri zaman metrekaresinde 50 ilâ 500 lira 
arasında bir değer kazanırlar. Bu değer ka
zanma, elbetteki kamunun bir takım yatırımlar 
yapması sonucu olur. Yani, bu değerde kamu

nun alın teri vardır amma, bu alın teri hiçbir 
zaman devlete ve kamuya dönüşmez, bu alın 
terinin meydana getirmiş olduğu değeri orta
lama 100 lira olarak da kabul etsek doğrudan 
doğruya arsa spekülatörlerinin cebine girer. 

Sahiller de aynı yağmanın içindedir. Dün
yanın çeşitli denizlerine açılan çeşitli iklimler -
deki Türk sahilleri turizm bakımından çok kıy
metlidirler, bunlar da arsa spekülatörlerinin 
kapışması ile elden gitmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki Tür
kiye'de gerek tarımsal topraklar yönünden ki 
Tarım Bakanlığı bütçesinde bizim sözcülerimiz 
tarafından uzun uzun izah edildi, gerekse kent
leşen alanlar yönünden bozuk bir düzen var
dır. İşte Arsa Ofisi Kanunu, Konut Kanunu, 
Gecekondu kanunu ve yeni İmar mevzuatı bu 
bozuk düzen içinde birşeyler yapmaya çalışıyor, 
bu bozuk düzeni temelinden değiştirici , düzel
tici birtakım tedbirler getirmiyor. 

İkinci Beş Yıllık Plân bu bozuk düzeni dü
zeltmek için bâzı tedbirlere girmiştir. Ama 
bunlar temelli tedbirler olmaktan uzaktır, biraz 
sonra izah edeceğim. Meselâ, politikasının dene
timinin yapılabilmesi için «kamu elindeki arazi 
satılmıyacaktır.» dendiği halde bu arsalar, 
maalesef muhterem arkadaşlarım, satılmakta
dır. Geçen yıl Ankara civarındaki Hazine arsa
larının parsellenerek satıldığı hepimizce malûm
dur. ihale tarihi 19.10.1967 dir. Ekim günü yani 
haberi, ilanı gazeteden okur okumaz Başbakan
lığın cevaplandırılması dileğiyle bir yazılı so
ru. verdim. Sorumuzda bu satılan arsaların sa
tış muamelesinin durdurulup durdurulmıyaca-
ğ* ve yurdun diğer yerlerindeki Hazineye ait 
arsaların satılmaması hususunda ne gibi ted
birlerin alındığı sorulmakta idi. Maalesef beş 
aya yakındır ki Başbakanlık bizim bu sorumu
zu cevaplandırmamıştır. Bu canlı misâl hü
kümetin plâna aykırı davranışım ve yetersiz 
plânı anlayışını belirtmektedir sanırım. 

Birinci Beş Yıllık Plâna bakacak olursak 
şöyle bir hüküm getirmiştir; Arsalar rayiç de
ğerler üzerinden vergilendirilmelidir. Arsa de
ğerlerinde zamanla meydana gelecek gerçek 
artışların alım-satım sırasında vergilendiril
mesi hususu üzerinde durulacaktır.» 

Değerli milletvekilleri, Birinci Beş Yıllık 
plânın getirmiş olduğu bu tedbir, bizim kanaa-
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timizce çok köklü, yani bu genel yerleşme dü
zenindeki bozukluğu düzeltme ınaLİyütin-o 
çok köklü bir tedbirdi. K/iselâ 2 C00 livaya ç a ; 
önceleri kapatılan, yani esasında taştan top
raktan 200 bin hattâ 2 milyona önlenecek 2 bin 
liraya çok önceleri, kapat^-m bir arfi^n;n ve.r;i 
vermeden 200 bin hattâ 2 milyona satılması 
önlenecek, yani esasında taftan top /akıiıvı ve 
hiç çalışmadan elde edilen bu fa.hiş kllrm yogi
den kamu zararına taşa toprağa y^;' "ilma3i 
ve geometrik dici olarak artacak k^rlarm 
sağlanması önlenecektir. Maalesef ikinci Bd] 
Yıllık Plân bu tedbiri bünyesinden çıkarmış 
ve kabul etmemiştir. 

1968 uygulama programı «şehirlerdeki ar
saların boş bekletilmesi, ek- vergi tedbirleriyle 
önlenecektir.» demekteyse do babuıusLa Hükü
metin her hangi bir davranışta bulunacağını 
zannetmiyoruz. Kaldı ki, bu tedbir, Birinci Beş 
Yıllık Plânın bozuk düzeni düzeltici, zorlayıcı 
niteliği yanında çok zayıf bir tedbir olarak kal
maya mahkûmdur. Bu itibarla başvurulacak 
kanuni tedbirler ve bu arada Arsa Ofisi Kanu
nu, Konut Kanunu ve yeni imar mevzuatı, bi
raz önce söylediğimiz gibi, probleme çözüm 
getirmiyecektir. Meselâ Arsa Ofisi Kanununu 
ele alalım. Arsa Ofisi Kanunu bir genel mü
dürlük kurmaktadır, bu genel müdürlük ya
pacağı arsa stoku ile arsa spekülâsyonlarını ön-
liyecektir. Bunun için kamulaştırmalara gide
cektir, elbetteki paraya ihtiyacı vardır, yine 
kanun gereğince her sene 20 milyon Tl, tahsi
sat ayrılacak ve 10 senede genel müdürlüğün 
250 milyon Tl. gibi bir sermayesi olacaktır. 

Öbür taraftan 10 sene zarfında olacak hâdi
selere bakalım muhterem arkadaşlar; her yıl 
Türkiye'mizde göçler ve şehirlerin kendi doğa! 
çoğalışları sebebiyle 195 milyon kişi yeniden şe-
ihirlerde yerleşecektir. Yoğun bir yerleşmeyle 
1 hektara 100 kişinin yerleştiğini kabul edecek 
olursak, şehirlerde bir sene zarfında 15 bin 
hektarlık arazi yeniden şehir arazisine, yahut 
arsa niteliğine dönüşecektir. Biraz önce söyle
miş olduğumuz gibi, metrekaresini ortalama 
100 Tl. kabul etsek, bu gelişen 15 000 hektar 
arazi 150 000 000 metrekareye eşidolduğuna gö
re, 150 000 000 metrekareyi 100 Tl. ile, yani şe
hirleşme değeri ile çarpacak olursak 15 milyar 
Tl. gibi bir sonuç alıyoruz. Yani 15 000 hek

tarlık arazinin her yıl şehirleşme dolayısiyle 
15 milyar liralık bir artış değeri olacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, bu rakamı çok fazla 
bulabilirsiniz, yarısına inebiliriz, 7 590 000 000 
liraya da inebiliriz daha yoğun bir şehir
leşme ile. Görüyorsunuz ki, on sene zarfında 
250 000 000 Tl. na ulaşacak olan Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğünün sermayesi kolay kolay hız
la işliyen bu bozuk düzene çare bulamıyacak-
tır. 

Sayın milletvekilleri, biz C. H. P. olarak yu
karda da belirttiğimiz gibi, bugünkü genel 
yerleşme düzeninin bozuk olduğunu biliyoruz 
ve bu genel yerleşme düzeninin Anayasaya uy
gun bir şekilde düzeltilebileceğine de inanıyo
ruz. Anayasanın 36 ncı maddesi herkes mülki
yet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, an
cak kamu yararı amacı ile kanunla sınırlana
bilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum 
yararına aykırı olamaz.» der. Şimdi bakalım 
arsa spekülatörünün durumuna. Bir arsa spe
külatörü 2 000 liraya kapattığı arsayı, rayiç be
del üzerinden vergi vermeden, 200 000 Tl. salar
ken toplum yararına mı, yoksa toplum zararı
na mı hareket etmektedir muhterem arkadaşla
rım? Devlet, bu bozuk düzendeki çıkarcının 
oyununu birtakım tedbirlerle bozduğu zaman 
mülkiyet hakkının yaygınlaşması için toplum 
yararına bir davranışın içine girmiyor mu? Bi
zim Karma Komisyonundaki (imtiyazlı özel 
mülkiyet) den ne kaydettiğimizi, sanırım ki 
Sayın Bakan şimdi anlamışlardır. İşte bizim 
kaydettiğimiz bu arsa spekülatörleri, arsa tüc
carları idi. Çünkü, sahillerde de aynı şey işle
mektedir. Bizim istediğimiz genel yerleşme 
düşeni, bir Anayasa düzenidir muhterem arka
daşlarım; Anayasanın 36, 37, 38, 39 ve 41 nci 
maddelerinin gerçekleştirebileceği bir Anayasa 
düzenidir. Bu düzen gerçekleştiği saman de
mokratik sistem içinde insan hürriyetine ve yay
gın mülkiyet hakkına daha uygun bir insanlık 
düzeni kurulacaktır. 

Gelelim konut problemine: 
Sayın arkadaşlarım, A. P. Hükümet prog

ramı bütün yoksul ve dar g-elirli vatandaşları 
birer konut sahibi yapmayı vadeder. Ama 
Adalet Partisinin bugünkü siyasi tercihi ile bu 
va'din kolay kolay gerçekleşeceğine inanmıyo
ruz. Aslında bu vait yerinde vaaddir. Adalet-
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Partisinin tou va'dini gerçekleştirebilmesi için 
daha çok bilimsel davranışların içine girmesi, 
kaynakları daha fazla genişletmesi, daha büyük 
tasarruflar yapması ve bu kaynakları çok daha 
ciddî, çok daha akıllıca kullanması gerekir. 

Bir ülkede, kimlerin ne ölçüde uygarlıktan 
yararlandıklarını o ülkenin konutları gösterir. 
Yurdumuzdaki konut ihtiyacı çeşitli sebeplere 
dayanır. Bunlar; demokratik değişiklikler, yâni 
nüfus değişiklikleri, dalgalanmaları dolayısiyle 
meydana gelen değişiklikler gecekonduların tas
fiyesi, eskiyen konutların yenilenmesi, âfetler, 
kamulaştırma ve sıkışıklığın giderilmesi gibi se
beplerdir. Bunlara sırasiyle göz atalım. 

Nüfus ve aileleşme artışları, mutlaka karşı
lanması gereken konut ihtiyacını doğurur. Bu 
ihtiyacın miktarı; gittikçe artan şehirlerin nü
fusunun, gittikçe azalan ortalama aile büyüklü
ğü sayısına bölünmesi ile bulunur. Bu ihtiyaç 
1968 - 1972 yılları arasında, yani beş yıllık dö
nemde 757 000 konut birimidir. • 

Gecekonduların tasfiyesi için konut yapımı 
gereklidir. Sayıları 450 000 i bulan gecekondu
ların tasfiyesi süresi, yılda bu amaçla yapılacak 
konut birimi sayısına bağlıdır. Gecekonduların 
tamamının ya da yarısının tasfiyesine göre ya
pılması gereken konut sayısı, yılda 7 500 den 
45 000 e kadar yükselir. 

Eskiyen konutların yenilenmesi için 
1968 - 1972 arasında, beş yıllık dönemde yılda 
24 000 birimden 120 000 konut birimine ihtiyaç 
vardır. Âfetler ve kamulaştırma dolayısiyle do
ğacak ihtiyaç, eski trendlere göre bu dönem için 
20 000 konut birimidir. 

Sıkışıklığın giderilmesi barınma yoğunluğu
nun hafifletilmesi büyük ölçüde yatırımı gerek
tirir. Bugün oda başına 2,5 kişi olan yoğunluğun 
beş yılda iki kişiye indirilmesi için 10 000 birim
den, beş yıllık dönemde 50 000 konut yapmak 
gereklidir. Türkiye'nin, önümüzdeki beş yıl için
de ciddî konut ihtiyacı budur. Yukardaki açık
lanan faktörlerden hangilerine ne ölçüde önce
lik verileceğini, izlenen sosyal politika tâyin 
eder, yâni bu bir politika tercihidir. İhtiyacın 
hepsini birden gidermek için beş yıllık dönemde 
1 000 000 konut birimi yaratmalıyız. Plânın ka
bul ettiği ortalama konut maliyeti üzerinden 
1 000 000 konut birimi yaratılması için 27 mil
yarlık yatırıma ihtiyaç vardır. 

Gecekonduları kendi kaderlerine bırakıp, dü
zeltme ve yenilenmelerini, konutlarda iç bütün
lüğün giderilmesini hiç hesaıba almadan sadece 
artan nüfus, âfetler, kamulaştırma ve çürüyen 
çökenlerin Doğu'da doğurduğu ihtiyaçların kar
şılanması da bir tercihtir. Bu takdirde ikinci 
Plân dönemi içinde 837 000 konut birimi yara
tılması yetecektir. Aynı maliyetle bu, 22,6 mil
yarlık bir yatırım gerektirir. İkinci Beş Yıllık 
Plân, ortalama bir yol tutarak şehirlerde konut 
ihtiyacının karşılanması için 900 000 birimlik 
konut yaratılmasını hedef almaktadır. Bu da bi
zim hesabımıza göre 24,3 milyarlık bir yatırım 
ifade eder. Biz, bu Hükümetin bugünkü anla
yışla bu yatırımları gerçekleştirebileceğine ve 
plân hedeflerine ulaşabileceğine inanıyoruz. 

Sayın İmar ve iskân Bakanı, Senatodaki ko
nuşmalarında dar gelirli vatandaşları konut sa
hibi yapmak için dört ayrı usulde uygulanacak 
plânları olduğundan bahsettiler ve uzun uzun 
anlattılar. Bu usullerden birisi; arsa ve malze
me vermek suretiyle yaptırılıyor, ikincisi, yi
ne arsa, malzeme ve fazla kredi vermek 
suretiyle yaptırılıyor. Üçüncüsü yine arsa mal
zeme ve daha fazla kredi vermek suretiyle 
yaptırılıyor. Bir de dördüncü usul var, 
bunu da Devlet - Vatandaş gücünün karmasiy-
le yaptırılan konutlar şeklinde ifade ettiler. Bu 
dördüncüde, baştan vatandaş 2 000 Tl. verecek 
bilahara her sene 100 er liradan aşağı olmamak 
şartiyle birtakım taksitler verecek, sonunda 
tekrar 2000 lira verecek ve 26 000 Tl.na -mal 
olan birtakım konutlar elde edilecek. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, bir dakikanız var 
efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Topluyo
rum efendim, 1,5 sayfa kaldı. 

Sayın Bakan Senatodaki konuşmalarında bu 
dört usulden ne kadar konut yapılacağını, her 
birisi için, ayrı ayrı açıklamadılar. Sadece dör
düncü usulle, önümüzdeki sene dediler, dört il
de 1 300 birimlik konut yapılacak... Muhterem 
arkadaşlar, dört ilin bir senelik konut açığı 
50 000 konuttur. Acaba bu usulle, yani diğerle
rini de açıklamadıklarına göre, ne gibi bir ça
re düşünüyorlar, onu da anlamış değiliz. 

Âfetler konusuna gelince, muhterem arkadaş
larım ; meriyetteki Âfetler Kanunu ve bizim za
manımızda hazırlanmış olan, bilahara bâzı mad-
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delerinde tadilât güren yeni Âfetler Kanunu, 
hep âfetlerden sonraki meselelere, yâni can ve 
mal kaybından sonraki yaraları saran bir ta
kım tedbirler getirmektedir. Bizim memleketi
mizde âfet olmadan önce, yâni can ve mal kay
bından önce bir takım tedbirlere, hukukî ted
birlere henüz gidilmemiştir. Eski bir yönetme
lik vardır; «Deprem tipi yapılan» yönetmeliği. 
Bu yönetmelik hiç bir zaman uygulanmamış
tır. Yeni bir yönetmelik yapılmıştır, amma ina
nıyoruz ; bu yönetmelik de hiç bir zaman uygu-
lanmıyacaktır. Çünkü, vatandaşın bu yönetme
liği uygulamak için yeteri kadar bilgisi yoktur. 
Vatandaşın bu yönetmeliği uygulamak için âfet 
bölgelerinde yapacağı âfet tipi evler için malze
mesi yoktur ve hiç bir zaman Hükümetler bu 
hususta öğretici olamamışlarıdır. 

BAŞKAN Lütfen toparlayınız sayın Neftçi. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Topluyo
rum efendim. 

Bu durumda biz meselâ, hiç olmazsa Japonya 
gibi olmalıyız amma, onlara yakın bir başlangı
cın adımını dahi atabilmiş durumda değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, hükümetler dahi he
nüz bu hususta, temelli tedbirler huşunda, yâni 
can ve mal kaybından önce alınacak tedbirler 
huşunda bir bilgiye sahip değildirler. Bunun 
canlı misâlini sizlere verebilirim: Eylül ayında 
idi, partim tarafından görevlendirilerek yeni ya
pılan daimi konutları gezmeye gittim. Karlı
ova'da bir çeşit kabuklu kamıştan tatbik edi
len nüve konutları inceledim; bunlar bir yum
rukla sıvaları dökülen konutlardı. Üstelik gözle
rimle gördüm; bir öküzün bağlı olduğu konut 
öküzün boynuzlariyle kocaman bir delik şek
linde açılmıştı. Bu durumu sayın Bakanlığa tel
grafla bildirdim. Sayın Bakanlıktan aldığım ce
vap şudur: «Nermin hanım, Türkiye'nin mâli 
imkânlarına göre biz bu kadar yapabildik. Siz 
yeni bir proje biliyorsanız eğer, bize hatırlat
manızı rica ederiz.» Diyor. Görülüyor ki, Hükü
metler de bu konuda Varto'nun tepesinde nakıs 
20 derecede, her türlü sert iklim şartlarına mâ
ruz yerde, bir çeşit kabuklu kamıştan plâkalarla, 
içi duralit olan tipler uygulamışlardır. Nüve ko
nutun anlamı esasında, vatandaşa ilerde yapa
cağı depreme mukavim evleri kendi kendine de 
yapmasını öğretmektir. Varto'nun tepesindeki 
insan, Karlıova'nın tepesindeki insan acaba bu 

kaJbuklu kamış plâklarını nereden bulacak muh
terem arkadaşlarım? Aynı şekilde Varto'nun or
tasında ithal malı çelikten bir takım barakalar 
dikmişlerdir, Bunlar da nüve konut diye yapılı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, bir dakikanızı 
alacağım efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Beş dakika geçtiniz efendim. 
Vakit istiyorsanız oylıyayım. Bağlıyacaksanız 
lütfen suiistimal etmeyin efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Bir keli
me ile bağlıyorum efendim. 

Sayın Bakan konuşmasında, âfetlerle ilgili 
«Geçen sene 18 000, bu sene de 18 000 konut 
yapmak suretiyle tamamen hedefi aştık, çok 
fazla aştık» dediler. Sayın Bakandan sosarız; 
acaba geçen seneler yapılmış olan küçücük tah
ta barakaları da yapılmış daimi konut mu sa
yıyorlar? 

Saygılarımla muhterem arkadaşlarım. (C. H. 
Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Üstün? Yok. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Ali Baran 
Numanoğlu, buyurun efendim. 

M. P. GRUPU ADINA ALİ BARAN NU
MANOĞLU (Nevşehir) — Muhterem Başkan, 
saygı değer milletvekilleri, İmar ve iskân Ba
kanlığı 1968 malî yılı bütçesi üzerinde, Millet 
Partisi Meclis Grupu olarak, görüş ve temenni
lerimizi arz edeceğim. 

Bu vesile ile, 1968 yılı İmar ve iskân Bakan
lığı çalışmalarının aziz milletimize hayırlı ol
masını diler, Bakanlığın mümtaz ve fedakâr 
mensuplarına saygılar sunarım. 

Muhterem milletvekilleri, henüz 10 yaşını 
idrak etmiş bulunan ve bugüne kadar verilen 
imkânlar nisbetinde, küçümsenmiyecek büyük 
hizmetler ifa eden, imar ve İskân Bakanlığı ku
ruluş kanununa ve bu bakanlığa bağlı iller 
Bankası ile Türkiye Emlâk Kredi Bankası mev
zuatlarına göre yapmakla mecbur olduğu vazi
feler ağır ve sorumlu bir hizmet teşkil etmek
tedir. 

Bu anlayışla tetkik ettiğimiz imar ve iskân 
Bakanlığı bütçesi 1967 yılı bütçesine nazaran: 
Cari harcamalarda: 663 677 lira fazlalıkla 
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37 826 889 lira olup, yatırım harcamalarında 
ise : 44 204 000 lira fazlalıkla 112 801 000 lira
dır. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarına 
gelince: 10 500 lira fazlalıkla 18 057 501 liradır. 

Bu rakamların bize verdiği bilgiye dayana
rak, İmar ve iskân Bakanlığına ait ağırlığı ve 
sorumluluğu Yüce Heyetinizce malûm bulunan 
hizmetlerin ve Birinci Beş Yıllık Plân tatbikatı
nın ve bu suretle de memleketimizin muhtacol-
duğu refah ve kalkınmanın, bu anlayış ve dav
ranışlarla mümkün olamıyacağı, birinci ve İkin
ci Beş Yıllık plânların öngördüğü ve tesbit et
tiği hizmetler için, gerekli tahsisat ve tedbirler, 
şu veya bu şekildeki görüşlerin kurbanı edile
rek verilemez ve alınamaz ise, Bakanlığa mev
du görevler icabı olan çalışmaların koordinas
yonunu da yapacak olan imar ve İskân Bakan
lığının, tabiatiyle yapmakla mecbur olduğu âm
me hizmetleri aksıyacak ve istenen hedefe za
manında ulaşılamıyacağı hakikati de böylece 
tesbit edilmiş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasa düzeni 
içerisinde iktisadi ve içtimai kalkınmayı amaç 
edinmiş bulunan Türk Milleti, köyü ve ziraa-
tiyle, şehir ve sanayisiyle daha hızlı bir kalkın
ma durumu içinde ve mecburiyetindedir. Köy
lerin ve şehirlerin gelişmesi, her ünitenin husu
siyetlerine bağlı kalmakta ve gelişme seviyele
ri ile hızlarının farklı olduğu da aşikârdır. 

Memleketimizde, hızla artan nüfus hareket
lerinin ve sanayileşmenin zorunluğu ile norma
lin üstünde ve hızla gelişen bir şehirleşme olayı 
görülmektedir. Bu sebepledir ki, ikinci Beş 
Yıllık Plân, kalkınmamızın şehirleşme ve dola-
yısiyle sanayileşme ile olacağını tesbit etmekte
dir. Bu hakikat ışığı altında bölgeler ve sınıf-
lararası dengeli kalkınmanın fiziksel plânlara 
bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Şehirleşmenin 
yarattığı gecekodu sorunu, çözümü bulunamaz 
bir hale gelirken, diğer yandan da şehirlerin 
plânlama işleri, araştırma ve bir esasa bağlan-
mıyan isabetsiz kararlarla çıkmaza sokulmakta
dır. Şehirlerimizin, sorumlu kuruluşları, malî 
istiklâli olmıyan ve üst kademenin, yani Dev
letin yardımına ihtiyaç duyan belediyeler oldu
ğuna göre, şehirleşme ve şehirlerde ortaya çı
kan içtimai ve iktisadi meseleler ne şekilde ve 
nasıl çözülebilecektir? ikinci Beş Yıllık Plân

da, bölgesel gelişme teşvik edilerek, büyük şe
hirlerin gelişmesi destekleneceğine, şehirler ile 
köyler arasında kalan kasabaların da bir, ara 
kademe teşkil edeceğine ve bu kademenin şehir 
gelişmesini sınırhyacağına ve belediyelerin de 
kendi imkânlariyle, şehirleşme problemlerini 
halledecek durumda olmadıklarına göre, Dev
letin denetimi ve katkısının ne yönlerden olaca
ğı düşüncesi ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Doğu'da geri kal
mış yerlere yapılan yetersiz yatırımların, bu 
bölgelerin iktisadi gelişmelerini tahakkuk etti
remediği de bir vakıadır. Bu bölgelerin gelişme
sinde, bir vasıta olarak düşünülen, sanayi böl
geleri kurulamamıştır. Plânda tesbit edilen ka
mu sektörü yatırımlarının, bu bölgelere yönel
tilmesi memnuniyet verici ise de; yatırımların 
yurt içinde dengeli dağılmasını Bağlıyarak, çe
şitli bölgeler arasındaki gelişme farklarını 
azaltmak, sosyal adalet içinde bölgeler arası 
dengeli gelişmenin bir icabı olduğu halde, bu 
esasa göre yatırımların, yurt sathına dağılımı 
yönünden projelerin hazırlanmasında, iktisadi 
faaliyetleri az gelişmiş mıntakalara yöneltmek 
için birden fazla kuruluş yeri üzerinde durul
mamıştır. 

Bu bölgelerin, tabiî kaynaklarını ve iş gü
cü potansiyelini değerlendirecek projeler önce
likle ele alınmamıştır. 1968 yılında yatırım ya
pılacak 26 ilin durumlarının tetkikinde; plân 
hedeflerine göre az gelişmiş iller daha fazla na
zarı itibara alınması icabederken, hemen hemen 
hiç az gelişmiş bölgelerdeki illere raslanmamış 
olduğu hayretle müşahede edilmiştir. Şöyle ki: 

İstanbul, Ankara, izmir, Adana, Bursa, Ga
ziantep, içel, Muğla, Samsun, İsparta, Balıkesir, 
Eskişehir, Kocaeli, Zonguldak ve Çanakkale gibi 
gelişmiş bölge illerine ceman 72 080 000 lira yatı
rım yapılacağı öngörülürken Konya, Erzurum, 
Çorum, Elâzığ, Malatya, Kırşehir, Maraş, Sivas, 
Kayseri ve Diyarbakır gibi normal gelişmiş 10 
ile yalnız istanbul iline yapılacak yatırıma yak
laşık, yani 15 270 000 lira olduğu görülmekte
dir. 

1967 yatırımı tetkik edildiği takdirde de, ge
lişmiş bölgelere 57 milyonun üstünde, az geliş
miş bölge illerine ise bir milyona yakın yatırım 
yapıldığı daha acı bir gerçek olarak görülmek
tedir. 
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Bu da gösteriyor ki, 1983 yılı Bakanlık büt
çe yatırımı, ikinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü 
yatırımların, yurt içinde dengeli dağılımını sağ-
lıyacak ve bölgeler arasındaki farklılığı azalta
cak nitelikte değildir. Bunun sebebini de, her 
halde, bu bölgelere ait yatırım plânlarının ev
velce hazırlanmamış olması mazeretine bağla
makla yetineceğiz. 

Sayın milletvekilleri, imar Kanununun tat-
bikçisi olan imar ve iskân Bakanlığı teknik 
hizmetleri tanımalı ve ihtisas ayırımını gerçek
leştirmelidir. 

Depremler sonucunda her yıl kaybettiğimiz 
yüzlerce insan, yıkılan yığma taş duvar ve top
rak damlı konutları, geri kalmışlığımızın üzücü 
belirtileridir. 

Depremlerde, betonarme binalar ve resmî ya
pıların inanılmıyacak şekilde hasara uğradığı 
yüksek heyetinizin malûmudur. Sebebolarak, 
malzeme kontrolünün yapılmaması ve teknik 
hizmetlerin yetkisiz ve ehliyetsiz kimseler tara
fından yapılması sonucuna varılmaktadır. Bu 
durum karşısında, ister istemez «yapı kontrolü 
niçin yapılmaz, kalfanın, teknikerin, mimarın 
ve mühendisin ihtisasları dâhilinde çalışmaları 
niçin sağlanamaz, sorusunu sormak mecburiye
tinde kalmaktayız. 

inşaat maliyetlerini ucuzlatıcı ve Türkiye'
mizin şartlarına uygun yapı ekonomisi araştır
maları yapılmamaktadır. 

Kalkınmamızı sağlıyacak, istihsale mütevec
cih bir yatırım politikası gerçekleştirilememiş
tir. 

Köyde, küçük ve büyük şehirlerde başıboş 
inşaata son vererek belirli plânlar içinde hare
ket edilmesi, köyde ve kentte her ailenin bir 
yuva sahibi olması için gereken her türlü ted
birlerin alınması ve kolaylıkların sağlanması, 
bu maksatla belediyeler, hususi teşekküller ve 
bilhassa kooperatifler tarafından girişilen te
şebbüsleri desteklemek ve teşvik etmek başlıca 
vazife olmalıdır. Bilhassa şehirlerde arazi ve ar
sa spekülâsyonlarını önleyici tedbirler alınması 
ve bu suretle belediyelere yüklenen büyük kül
fetlerin de bertaraf edilmesi en halisane temen
nimizdir. 

Şehirlerimizin bir düzenle gelişmesini temin 
bakımından yardım ve sağladığı tasarruf sebe
biyle, ayrı ayrı konut inşaatı yerine, toplu mes-

I ken yapımına gidilmesinin uygun olduğu görü
şündeyiz. 

Her yıl plâna rağmen inşaat yatırımlarının 
% 20 sinden fazlası, lüks konut inşaatına yatı
rılmaktadır. Lüks mesken yapımının sınırlan
ması, iktisadi olmıyan devlete ait konutların 
yapılmaması, Bakanlığın, çok yönlü ve âcil ola
rak tatbikata intikali gereken hizmetlerin ve 
kalkınmamızı temin edecek nitelikteki vazifele
ri kolaylaştıracak taşra teşkilâtının süratle ta
mamlanması lâzımdır. 

Ziraat Bankası, Emlâk ve Kredi Bankası, 
Halk Bankası, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 
Emekli Sandığı gibi müesseselerin, iştigal mev-
zularına uygun olarak konut kredisi verecek 
bir düzene ve imkânlara kavuşturulması, görü
şündeyiz. 

Gecekondu sorunu, konut sektörünün bütü
nü içinde ele alınacağına göre hiç olmazsa gece
kondularda oturanların zamanla ve bir plân 
dâhilinde yapılmış meskenlere kavuşturulunca-
ya kadar mümkün olan yol, elektrik ve su gibi 
kamu hizmetlerinden faydalandırılmalarını iste
meyi adalet ölçümüzün şart olan icaplarından 
sayıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, malî istiklâli ol
mıyan ve üst kademenin yani, devletin yardımı
na ihtiyaç duyan bir mahallî idare, demokra
tik nizamın unsuru sayılamaz. Bu sebeplerle, 
mahallî idarelere malî istiklâl kazandıracak ge
lir kaynaklarını temin edecek nitelikte tedbir
ler alınmak ve kaynaklar bulunmalıdır. 

Bugünkü şartlar, imkân ve davranışların 
ifadesi olan bütçe tatbikatiyle İmar ve iskân 
işlerimizin halledilebileceğini mümkün görme
mekteyiz. Bu hizmetlerin yalnız bütçe ile ayrı
lacak çok cüzi tahsisatlarla halledilmesi haya
linden ve anlayışından artık vazgeçilmelidir. 
imar ve İskân işlerimizin biran önce halledil
mesini temin edecek usul ve imkânlar bulunma
lı ve bilhassa bir konut yapımı fonu ihdas edi
lerek, bu fonun kaynakları arasında vatandaş
lara tahmil edilecek tasarruf yatırımı, en önde 
mütalâa edilmelidir. Bu fona imkânları nisbe-
tinde bir milyon vatandaşın ayda vasati yüz li
ra gibi bir tasarrufla iştirak ettirilmesi halin
de yılda bir milyar ikiyüz milyon liralık bir ya
tırım sağlar ki, bunun iş hayatımızda ve sosyal 

I bütünlüğümüzde, memleket imarı ve sorumlu-
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luğuada mânası çok büyük olur. Bu fonun ve
rimli hale getirilmesi için tasarruf ve iştirak, 
kanuni bir vecibe olarak vatandaşlara tahmil 
edilmelidir, işte hakiki reformun mânası bu fel
sefedir. 

Muhterem milletvekilleri, vatandaş işlerinin 
öncelik ve kolaylıkla görülebilmesini ve kalkın
mamızı temin edecek nitelikte bulunan imar ve 
iskân Bakanlığı Kuruluş Kanunu ve Bakanlığa 
bağlı teşekküllerin özel kanunları ile verilen 
vazifelerle, bunların uygulanmasında ihtiyaca 
ve gerekçelere en uygun hizmetleri teşhis ve 
tesbit etmek için ilgili sektörlerle işbirliği ha
linde çalışılması ve koordinasyonun sağlanması, 
mesken yapımı ve gecekondu probleminin hal
li, âfet işleri konularında ilgili kuruluşlarla 
mevzuat çalışmalarını yapmakla mükellef imar 
ve İskân Bakanlığının bu hususlardaki gayret
leri ümit vericidir. Bu cümleden olan ve Hükü
met programında «Tabiî âfetlerden zarar gören 
vatandaşların zor durumdan kurtarılması gay
retlerine hız verilecek, âfetin vukuunda derhal 
Devletin yardım ve iskân edici kudretinin se
ferber edilmesine çalışılacaktır» ifadesiyle ehem
miyetine işaret olunan bu anlayışı takdirle kar
şılarız. Bu meyanda, Yüksek Meclise sunulan 
umumi hayata müessif âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle, yapılacak yardımlara dair 
7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, yukarıda belirttiği
miz Hükümet programı lâfzına ve taahhüdüne 
uygun olmakla beraber, bu kanunun yayımın
dan önce meydana gelmiş bulunan Ürgüp, Ye
nice, Fethiye ve yurdun diğer yerlerindeki âfet 
bölgelerinde, âfetten zarar görüp de mahallî is
kân komisyonu kararları ve üst mercilerin tas
dikiyle ve Hükümet emriyle 1955 yılında Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasının borç verdiği pa
ralar veya özel kanunlarla iskânları yapılanlar
dan bir kısım vatandaşların, ihtilâlden sonra, o 
zamanın atmosferi ve anlayışının icabı olarak, 
şu veya bu görüşlerle mahallî iskân komisyonu
nun tasdiki kararlarını hiçe sayarak ve 4 - 5 
senedir ev sahibi olmuş ve evlerinin taksitleri
ni ödeme çabasında bulunan afetzedelerin güya 
«ihtiyaçlı belgeleriniz bulunamamıştır, yıllık 
brüt geliriniz 5 bin liranın üstündedir, duru
munuz yönetmeliğe uymuyor, iskânlarınız yan

lış ve haksız yapılmıştır» gibi adalet Ölçüsüne 
uymıyan ve yüksek huzurlarınızda ifade etmek
ten içtinabettiğim ve azap duyduğum türlü se
beplerle haksızlığa uğramış vatandaşların diğer 
felâketzedeler gibi bu kanundan istifade ede
bileceklerine dair geçici 6 ncı madde hükmünün 
sarahata kavuşturulmasını ve bu gibi yaraların 
çok geç de olsa, sarılmasını adalet ölçüsünün 
bir nişanesi olarak muhterem heyetinizden ve 
sayın bakanlıktan istirham edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Numanoğlu, bir dakika
nız kaldı, lütfen toparlayınız. 
ALİ BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 

Bir sayfam kaldı, bitiriyorum efendim. 
Yurdun birçok yerlerinde ve bu meyanda 

Hacettepe Üniversitesi Sitesinin genişlemesini 
teminen yapılan istimlâkler dolayısiyle konut-
suz kalan ve Devlet yardımına muhtaç bir du
ruma gelen vatandaşların biran önce mesken 
sahibi edilmeleri hususunda da gerekli tedbirle
rin alınmasını zaruri görmekteyiz. 

Saygı değer milletvekilleri, çok zengin 
kaynaklara sahip bulunan ve fakat bunları de
ğerlendirecek nitelikte mütehassısların yıllar
dan beri yetişirilememesi veya yetişenlerin iş
başına şu veya bu görüşlerle getirilmemesi, da
ha kısacası ahlâk ve kanun hâkimiyetini her-
şeyin üstünde tutarak bunu sözleriyle ve hare
ketleriyle teyidedecek ve bilhassa millî menfa
atler uğruna şahsi fedakârlıklarda bulunacak 
aydınlardan yoksun bulunmamız yüzünden, in
sanca yaşıyabilmemizin öncüsü olan köy, kasa
ba ve şehirlerimizin imar, yol, su, elektrik, ka
nalizasyon ve benzeri âmme hizmetlerini yerine 
getiremediğimizi ve bu suretle borçlu bulun
duğumuz asıl milletimize hizmet edemediğimizi, 
çok acı da olsa ifade etmek mecburiyetinde
yiz. 

Muhterem milletvekilleri, Millet Partisi Mec
lis Grupunun 1968 yılı İmar ve iskân Bakan
lığı bütçe tenkid ve temennilerimize A. P. Ge
nel Başkanı ve Başbakan Sayın Süleyman De-
mirel'in 29 Kasım 1964 tarihindeki A. P. Genel 
Başkanlığı seçiminde irad buyurdukları nutuk
tan, vukufla teşhis ettiği tahakkukunu hasret
le beklediğimiz ve bugüne kadar tatbikatını mü
şahede edemediğimiz sözleriyle son vereceğim. 

Sayın Demirel »Devlet dairesinde iltimas ve 
rüşvet almış yürümüştür, iktidarın, kendi ta-
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raflısından başka kimseye tahammülü yoktur. T 
A. P. meşakkatli insanların partisidir. Kuvvet
lisiniz. kudretlisiniz. Bu kuvveti şer için değil, 
hayır için kullanacaksınız. Biz hep kötü mua
mele gördük, fakat kimseye kötü muamele et-
miyeceğiz. iktidarımızda muhalefetle birlikte, 
iki kuvvet olarak çalışmak istiyoruz.» Buyur
muşlardır. 

Çok sayın milletvekilleri, bu anlayış ve iyi 
niyet içinde hepinize Millet Partisi Meclis Gru-
pu adına hürmetlerimi sunarım. (M. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Adına Sayın 
Ahmet Üstün. 

G. P. GRUPU ADINA AHMET ÜSTÜN 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; imar ve iskân Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Güven Partisi Meclis Grupu adına görüşlerimi
zi özet olarak arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

7116 sayılı imar ve iskân Bakanlığının ku
ruluş Kanununda Bakanlığın görevleri tesbit 
edilmiştir. 

Bu hizmetleri şöylece sıralamak mümkün
dür. 

a) Memleket bünyesine uygun mesken po
litikasını çizmek ve bunu uygulamak, 

b) Memleket bünyesine uygun yapı mal
zemesini bulmak ve tatbik etmek, I 

c) İmar plânları çizmek, bölge plânlarını 
diğer bakanlıklarla birlikte hazırlamak, 

d) özel kanunların hükümlerine göre göç
leri tanzim etmek, âfetlerden önce ve sonra ge
rekli tedbirleri almak, 

Görülüyor ki, vatandaşlarımızı insanlık hay
siyetine yakışır bir meskene kavuşturmak, İmar 
ve iskân Bakanlığının maddi ve mânevi gücüne 
bağlıdır. 

Evinden, ve toprağından gayrimemnun olan 
halk fizik ve moral varlığından çok şey kay
beder. Bu sebepledir ki, imar - iskân politika
mızın kalkınma dâvamız içinde önemli bir yeri 
vardır. Nitekim Bakanlığın kuruluş tarihinden 
bu yana hizmetlerinin önemi her yıl biraz daha 
anlaşılarak bütçelerinde devamlı artışlar yapıl
mışsa da, halen memleketimizde mesken dâva
sı bir düzene girmiş değildir. 

Bakanlığın görevleri uzun vadeli ve kısa 
vadeli olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. I 
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a) Türkiyenin' umumi yerleşme plânını, 
yerleşme politikasını tesbit etmek, 

b) Âfetlerden hemen sonra alınacak tedbir
lerle açıkta kalan ailelerin yerleşmesini sağla
mak, 

Köylerimiz, şehir ve kasabalarımızın kenar 
semtleri hâlâ toprak binalar, sıhhat ve ışıktan 
mahrum gayrifennî gecekondularla meskûn bu
lunmaktadır. 

Geri kalmış ve Orta - Anadolu köylüsü, ahır 
başlarında yapmış olduğu bölmelerde yaşamak
tadır. En kısa zamanda şehir ve köy plânlama
sı yapılarak vatandaşlar fennî ve sıhhi birer 
meskene kavuşturulmalıdır. Elbette, idari, ma
lî ve teknik çalışmayı gerektiren bu hizmetlerin 
bir anda yapılması mümkün değildir. Ancak, bu 
hizmetler için bütçelerden ayrılan payların, işin 
önemi ile bağdaşmadığı da bir gerçektir. Bu 
bakımdan Hükümet işin önemine yakışır bir ça
lışma içine girmelidir. 

Halen yapılan bölge plânları sadece o böl
gelere münhasırdır. Bölge plânlan arasındaki 
koordinasyon kurulamamıştır. Kalkınma plânı
nın bölgeler arası dengeyi sağhyacak şekilde 
hazırlanması, ve genel yerleşme plânını kapsa
ması da gereklidir. Şehir gelişmelerinin düzen-
lendirilmesinde en mühim unsur imar plânları
dır. Tatbikatta imar plânları sık sık tadil edil
mekte ve şikâyet konusu olmaktadır. Tatbikat 
farklı olunca da, vatandaşların idareye karşı 
güveni haklı olarak sarsılmaktadır, imar plân
larının tanziminde bu hususlar göz önünde tu
tulmak ve kontrol ciddî olarak sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 

Bugün büyük şehirlerimizi çevreliyen gece
kondu sayısı 450 bin civarındadır. Şehirlerde 
yaşıyan 8 milyon insanın 2,5 milyonu gecekon
dularda yaşamaktadır, iktisadi tedbirler alın
madığı takdirde, on sene sonra gecekondu sayı
sı 1 milyon üstüne ve gecekondu da barınan 
nüfus ise 7 milyon civarına yükselecektir, ikti
sadi şartların zoru ile her gün biraz daha artan 
gecekondu dâvası üzerine önemle eğilmek, Dev
let ve Belediye hizmetlerini şehirleri saran ve 
mahrumiyet içinde bulunan gecekondu bölgele
rine yöneltmek lâzımdır. 

Ayrıca köyden şehire devam eden , akını 
azaltmak için, köylüyü köyünde rahatça geçine-
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bilecek bir imkâna kavuşturmalıyız. Artan 
nüfusa iş ve geçim temin etmek, sanayileşmeye 
hız vermekle mümkündür. Ekonomimizi sağlam 
temellere oturtmanın ve sosyal gelişmeyi sağla
manın en isabetli yolu dalmdur. 

Plân hedeflerimize göre şehir ve köylerimiz
de yapılması öngörülen ev sayısının ancak ya
rısı gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye'nin ikti
sadi ve sosyal yapısı göz önünde tutularak Sa
yın Hükümetçe bu konuda gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, memleketimiz jeolojik 
bakımdan sağlam bir zemin üzerine oturmadı
ğından, sık sık deprem olmaktadır. Bu sebeple
dir ki, âfet işleri tmar ve İskân Bakanlığını de
vamlı şekilde meşgul etmektedir. 

Tabiî âfetlerden önce alınacak tedbirler, 
âfetlerden sonra alınacak tedbirler kadar önem
lidir. Memleketimizin muhtelif yerlerinde ağır 
can ve mal kaybına sebebolan son depremlerde, 
felâketzede vatandaşlarımızın ihtiyaç ve ıstı
raplarının en çabuk ve en kısa yoldan gideril
mesi için halisane yapılan çalışmalara rağmen, 
geçmişteki felâketlerden ders alınmamış ve 
muvakkat iskân konusunda birçok aksaklıklar 
meydana gelmiştir. Bu gibi aksaklıkların tek-

- rar etmemesi için bakanlık koordine bir çalış
ma içine girmelidir. Bu cümleden olarak, 7269 
Sayılı Kanunu tadil eden tasarının biran evvel 
kanunlaşmasını temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bakanlık bünyesinde 
yer almış bulunan tiler Bankasının memleket 
ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda, her geçen 
gün biraz daha tesirini artıran bir çalışma içe
risinde bulunduğunu memnuniyetle ifade eder
ken, köye olan hizmetlerini biraz daha artırma
sını temenni etmekteyiz. 

Emlâk Kredi Bankasının, mesken darlığı 
içerisinde bulunan yurt köşelerine yönelen bir 
çalışma içerisine girmesini Bankanın kuruluşu
na uygun bir çalışma şekli olacağı kanısında
yız. 

Sözlerime burada son verirken, tmar ve is
kân Bakanlığı bütçesinin Bakanlık mensupları
na ve Milletimize hayırlı olmasını temenni eder, 
Yüce Heyetinizi Güven Partisi Grupu adına say
gı ile selâmlarım. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Sevinç Düşünsel? Yok. 
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I T. i. P. Grupu adına Sayın Tarık Ziya Ekin-
I ci, buyurunuz efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKiNOt (Diyarbakır) — Sayın milletvekille-

I ri, imar ve İskân Bakanlığı ekonomik ve sos-
I yal kalkınmada önemli görevi olan bir bakan-
I lıktır. Kalkınma olayı ekonomik kaynaklann, 
I koordine ve rasyonel bir şekilde, plâna bağlı 
I olarak toplum yararına bir anlayış içinde kul-
I lanılmasını gerektiren bir süreçtir. Kâr faktörü-
I nün düzenleyici etkisi altında, daha çok günlük 
I ihtiyaçlara cevap veren bir anlayışla ekonomik 
I faaliyetlerin yürütüldüğü bugünkü toplum dü-
I zeninde, kalkınma olayını gerçekleştirmek müm-
I kün olamamaktadır. Bu sebeple, imar Bakanlı-
I ğı da kalkınma olayında kendisine düşen göre-
I vi yapamamıştır. 

I ikinci Beş Yıllık Plânda kalkınma olayı, 
I sanayileşme, tarımda modernleşme ve şehirleş-
I me gibi birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün 
I olmıyan üç unsurun birlikte yürütülmesini ge-
I rektiren bir süreç olarak tarif edilmektedir. Bu 
I üç unsurun birbirinden bağımsız olarak düşü-
I nülmesi ve bunlardan birinin tek başına geliş-
I tirilmesi kalkınma sürecini olumsuz bir yönde 
I etkiliyecek ve dengeli bir kalkınmanın gerçek-
I leşmesi mümkün olmıyacaktır. Bunların birlik-
I te yürütülebilmesi ise toplumun temel ekono-
I mik ve sosyal yapısının olanaklarına bağlıdır. 

Kâr faktörünün düzenleyici rol oynadığı özel 
sektörcü bir toplum düzeninde, bu üç unsurun 

I birlikte yürütülmesi mümkün değildir. Bu se-
I beple, Türkiye'de şehirleşme, sanayileşmeden ve 

tarımda modernleşmeden bağımsız bir gelişme 
I göstermektedir. Sanayileşme ve tarımda mo-
I dernleşmeden bağımsız olarak gelişen bu şehir

leşme hareketi karşısında, tmar Bakanlığının 
tek başına bir şehirleşmeyi gerçekleştirmesi 

I düşünülemez. Kalkınma olayının bir bütün 
I olarak gerçekleşmesi halinde, tmar ve İskân 

Bakanlığının dengeli bir şehirleşmeyi sağlamak 
için uygulaması gereken politikanın esaslarını 
şu şekilde sıralıyabiliriz: 

a) Şehirlerin müstakbel gelişme ihtiyacına 
ve sanayileşme olanaklarına cevap verecek bir 

I alt yapı stratejisinin tespiti ile bu stratejinin 
uygulanmasına nezaret etmek, 

b) Şehirleşme süreci içinde artan nüfusun 
| barınması, yenilenme ve âfetler sebebiyle orta-
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ya çıkan konut ihtiyacını giderici tedbirler al
mak ve uzun vadeli bir konut politikası tespit 
etmek, 

c) Modern şehircilikte büyük önem kaza
nan kamuya ait, park, çocuk bahçesi, okul ve 
benzeri kuruluşlara yer verecek şehircilik poli
tikasının tespiti ve şehir plânlarının hazırlan
ması ile bunların uygulanması için belediyeler
le işbirliği yapmak, 

d) Sanayileşmeyi kolaylaştıracak, iktisadi 
kaynakların değerlendirilmesine imkân verecek 
bölge plânlariyle şehir plânlarının hazırlanma
sı ve bunların gerçekleştirilmesine çalışmak, 

e) Yeniden ortaya çıkan konut ihtiyacını 
ve kamu kuruluşlariyle sanayileşmek için ge
rekli olan arsaların sağlanması amaciyle uzun 
vadeli bir arsa politikası tespit etmek, 

f) Konut yapımı için ihtiyaç sahiplerine 
uzun vadeli ve ucuz kredi sağlanması olanakla
rını yaratmak ve kredi veren kuruluşlar arasın
da bir koodinasyon kurmak, 

g) Yurt gerçeklerine uygun, ucuz ve stan
dart yapı malzemesi sağlanması için çalışmalar 
yapmaktır. 

Yukarda belirttiğimiz gibi, İmar Bakanlığı
nın kalkınma sürecinin bir unsuru olan şehir
leşmede kendisine düşen bu görevi başarılı bir 
şekilde yapabilmesi için, kalkınmanın diğer iki 
unsuru olan sanayileşme ve tarımda modern
leşmenin de ahenkli bir şekilde gerçekleşmesi 
lâzımdır. 

Halbuki bugün Türkiye'de A. P. iktidarının 
yürütmekte olduğu ekonomik ve sosyal politi
kanın bir sonucu olarak, gerek tarımda mo
dernleşme sorunlarımız yüzüstü bırakılmıştır. 

Tarım sektöründe bugünkü mülkiyet ilişki
leri, tarımda verimliliğin artmasını engelleyici 
bir nitelik arz etmektedir. Tarıma elverişli top
rakların sınırlı olması sebebiyle, alman toprak 
mülkiyetini elinde tutanlar toprağı tabiî tahrip
lere karşı korumak ve toprağın verimini artırı
cı tedbirler almak suretiyle onu en verimli bir 
şekilde işletmeye mecburdurlar. Halbuki bugün 
topraktaki mülkiyet ilişkileri, işletmede geniş 
şekilde absentimza yer verdiğinden toprağı işli-
yen yancı ve kiracıların, toprak bakımını ve 
verimini artırıcı tedbirler almasını imkânsız 

kılmaktadır. Bu ilişkiler devam ettiği sürece 
tarımda verimin artması mümkün olmadığı gi
bi, sanayileşmemiz için zorunlu olan, üretim 
fazlasının sermaye olarak birikimi de mümkün 
olmıyacaktır. Tarımdan modernleşmenin ilk şar
tı, bu mülkiyet ilişkilerini değiştirmek, yani 
Anayasanın öngördüğü toprak reformunu yap
maktır. A. P. iktidarı açık ve kesin bir şekilde 
toprak reformuna karşı olduğundan kalkınma
nın ilk unsuru olan tarımda modernleşme ola
yının gerçekleşmesi de mümkün değildir. 

Sanayileşme politikası da, tarım sektöründe
ki verimli işletmecilikten hız alamadığı için, sa
nayiimiz ileri kapitalist ülkelerin sanayiine 
bağlı, daha çok ithalâta dayanan bir montaj 
sanayii olarak kalmaya mahkûmdur. 

Bu iki destekten yoksun bulunan başıboş 
şehirleşme hareketini düzenli ve dengeli bir şe
kilde yürütmek imar ve İskân Bakanlığının 
olanakları dışında kalmaktadır. Bu sebeple, bu
gün Türkiye'de kontrol altına alınması müm
kün olmıyan dengesiz bir şehirleşme hareketi 
ve bunun sebebolduğu son derece ağır sosyal 
ve ekonomik sorunlar toplulumumuzu bir bu
nalım içine sokmuş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; son yirmi yıldan beri 
Türkiye'de görülen süratli şehirleşme hareketi, 
toprak mülkiyetindeki ilişkilerin sebebolduğu 
güçlükler ve tarımda verimliliği engelliyen fak
törlerin etkisiyle meydana gelen kırsal alanda
ki nüfus akımının bir fonksiyonu olarak orta
ya çıkmıştır. 1950 de 3 883 865 olan şehirli nü
fusu 1965 te 9 395 159 a yükselmek suretiyle 
15 yılda 2,5 misli bir artış göstermiştir, önümüz
deki 20 yıl içinde şehirli nüfusun 25 - 30 mil
yona çıkacağı tahmin edilmektedir. Son 15 yıl
da 5 milyon kadar artan şehirli nüfusun ihti
yaçlarını karşılamakta karşılaşılan güçlükler 
göz önüne alındığında, her yıl bir milyon civa
rında artacak şehirli nüfusunun yaratacağı so
runların önemi kendiliğinden anlaşılır. 

Sanayileşmiş ülkelerde sanayiin talebettiği 
işgücü sebebiyle yarattığı nüfus çekimi ve kır
da serbest bıraktığı işgücü belirli bir denge ya
rattığı halde, Türkiye gibi sanayileşmemiş ül
kelerde kırdan hızla itilen nüfusa şehirlerde iş 
bulmakta büyük güçlükler çekilmektedir. Sana
yileşmeden bağımsız olarak, tarım sektörünün 
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itici etkisiyle ortaya çıkan bu hızlı şehirleşme, 
istihdam problemine bağlı olarak önemli sosyal 
sorunlar ve imar Bakanlığını yakından ilgilen
diren son derece güç barınma meselelerini de 
beraber getirmektedir. 

Bugün şehirlerimizin etrafında, yıldan, yıla 
miktarı artan ve şehirlerle organik bağlantısı 
olmıyan geniş gecekondu bölgelerinin meydana 
gelmesi, A. P. iktidarının toplum gerçeklerimi
ze ters düşen özel sektörcü sosyo - ekonomik 
politikasının bir sonucudur. 

1960 yılında Türkiye'de yaklaşık olarak 
240 000 gecekondunun mevcudolduğu ve top
lam şehirli nüfusunun % 13,5 unun bu barınak
larda yaşadığı tesbit edilmiştir. 1960 - 1965 
yılları arasında gecekondu sayısı artarak 
430 000 i bulmuş ve buralarda yaşıyan nüfuc 
toplam şehirli nüfusunun % 21,8 ine varmıştır. -

Gecekonduların önlenmesi, ıslah ve tasfiyesi 
için 30 Temmuz 1966 da çıkarılan 775 sayılı 
Gecekondu Kanununa büyük ümitler bağlıyan 
iktidar bu kanunun 1,5 yıllık uygulamasından 
sonra, toplumumuzun temel ekonomik ve sos
yal düzenindeki dengesizlikle ilgili olan bu 
önemli sorunun kanunlariyle ve idari tedbirler
le çözülemiyeceğini anlamış olmalıdır. 

Sayın imar ve iskân Bakanı bu yargıyı çı
karmış olmamıza üzülecek belki de mutadı veç
hile sert bir tepki gösterecektir. Fakat bizzat 
kendilerinin verdiği rakamlar bu gerçeği orta
ya koymaktadır. Gecekondu Kanununun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren yeniden gecekon
du yapımı kesin olarak yasaklanmakta ve 6 ay 
içinde mevcut gecekonduların envanteri yapıla
rak gecekondu ıslah ve tasfiye bölgelerinin tesbi- « 
ti öngörülmektedir. Geçen yıl bütçe müzakerele
ri sırasında Gecekondu Kanununun uygulaması 
hakkında bilgi veren Sayın Bakan kanunun yü
rürlüğe girişinde Türkiye'de 400 000 gecekondu
nun mevcudolduğunu ve kanundan önce yılda 
ortalama 20 000 gecekondunun yeniden yapıl
masına karşılık, kanunun çıkışından sonraki ilk 
altı ay içinde ancak 1 500 gecekondu yapımı
na teşebbüs edildiği ve bunların da önlendiği
ni beyan etmiştir. Halbuki, imar ve iskân Ba
kanlığının çalışmalarından da yararlanılarak 
hazırlanan ikinci Beş Yıllık Plân 1967 yılı so
nunda toplam gecekondu sayısının 450 000 civa-
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rmda olacağını bildirmektedir. Bu sonuç sayın 
Bakanın verdiği rakamlarla mukayese edildiği 
takdirde, Gecekondu Kanununa rağmen 1,5 yıl 
içinde gecekondu sayısının 50 000 civarında ar
tış gösterdiği anlaşılır. Plânın verdiği rakam
lar kendi aralarında karşılaştırıldığında 1967 
yılı sonunda gecekondu sayısında yine en az 
20 000 civarında bir artış olduğu görülmekte
dir. Bu karşılaştırma Gecekondu Kanununun 
toplum kanunlarına karşı gelemiyeceğini ve ge
cekondu yapımının tabiî seyrine devam ettiğini 
göstermektedir. 

ikinci Beş Yıllık Plânın toplumun yurt üze
rinde yerleşmesi bölümünde, bunun sebebini 
açıklıyan ve çözüm şeklini getiren bir ilke var
dır. Fakat bu ilke plânın temel ekonomik man
tığına aykırı olduğundan A. P. iktidarı tara
fından cazip görülmemiş olmalıdır. Bu ilke şu
dur: 

«Genel yerleşme politikasının dengeli bir şe
kilde gerçekleşmesi, özel tedbirlerden çok, ge
lişmeyi, sanayileşme, tarımda modernleşme ve 
şehirleşme unsurlarının birlikte yürütülmesi, 
bütün iktisadi ve sosyal kararların bu ilke ile 
politikanın uyçun olması halinde sağlanabilir.» 
denmektedir. Diğer bir deyimle gecekondu me
selesinin çözümü ve dengeli bir şehirleşme hare
ketinin gerçekleşmesi ancak toplum kanunları
na uygun bir istikamette yürütülecek sosyal ve 
ekonomik bir temel politikanın uygulanmasiyle 
mümkündür. 

Gecekondu bölgelerine yol, su ve elektrik 
götürülmesi asgari bir görevdir. A. P. iktidarı 
tarafından daha çok seçim endişeleriyle yapı
lan bu görevin gecekondu sorununu çözümleme
de köklü bir tedbir olarak gösterilmesi ciddi
yetle bağdaşamaz. 

Say m milletvekilleri; Türkiye'de barınma 
problemi yalnız gecekondu sorunundan ibaret 
değildir. Bu büyük meselenin yanında önemi 
küçümsenmiyecek bir konut problemimiz de 
vardır. 1965 istatistiklerine göre, şehir konutla
rımızda oda başına düşen nüfus 2,05 kişi, köy
lerimizde ise 2,7 kişidir. Bu değer Batı memle
ketleri standartlarına göre sıkışık bir barınma 
yoğunluğunu ifade etmektedir. Ayrıca, şehir 
konutlarımızın % 27 sinde mutfak, % 7 sinde 
hela, % 49 nda banyo, % 26 smda elektrik ve 
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% 45 nde su yoktur. Köy konutlanmızda ise 
% 79,7 sinde mutfak, % 26,8 inde hela yoktur. 
Elektrik ve suya sahip konutların oranı % 3 ten 
azdır. Barındırdıkları nüfus ve oda sayısı ba
kımından da şehir konutlarımız büyük sakınca
lar arz etmektedir. 1965 nüfus sayımı sonuçla
rına göre, toplam şehir konutlarının % 24 ünü 
bulan 450 780 şehir konutunun tek odalı oldu
ğu anlaşılmaktadır. Köylerde ise bu oran % 23 
civarındadır. 

Süratle gelişen şehirleşme sonucu, şehir ko
nutlarında kira ile oturan aile oranı gittikçe 
artmaktadır. Bu oran büyük şehirlerde daha da 
yüksektir. 1960 yılında kiracıların oranı Türki
ye'nin bütünü için % 42 iken, İstanbul'da 
% 61,4 ve Ankara'da % 62,4 olmuştur. 

Nüfus artması ve şehirleşme sonucu meyda
na gelen konut ihtiyacı yanında, yenileme, âfet
ler, kamulaştırma, gecekondu tasfiyesi ve mev
cut sıkışıklığın giderilmesi gibi sebepler de ko
nut ihtiyacını artırmaktadır. Ayrıca şehir ko
nutlarında yetersiz nitelikler sebebiyle yenile
me ve mevcudu iyileştirme sorunları da vardır. 
Bütün bu sebeplerden ötürü ikinci Beş Yıllık 
Plânda 1968 yılında konut ihtiyacı 141 000, 
plân döneminde 5 yıllık ihtiyaç toplamı da 
900 000 olarak tahmin edilmektedir. 

Konut sorununun hem nitelik, hem de mik
tar bakımından olumlu bir şekilde çözülmesi, 
her şeyden evvel kalkınma olayının gerçekleş
mesine, diğer bir deyimle tarımda modernleş
me ve sanayileşmeye bağlıdır. Ancak bu husus
ların gerçekleşmesi ile birlikte toplu konut üni
teleri şeklinde sosyal konut yapımının planlan
ması, arsa ve kredi sorunlarının geniş halk küt
leleri yararına düzenlenmesi ile konut sorunu
muz geçerli bir şekilde çözüme kavuşturulabi-
lir. 

Bugün hâlâ arsa spekülâsyonu ve lüks ko
nut inşaatı büyük kazanç sağlıyan cazip yatı
rım alanları olarak devam ettiğinden toplum 
gerçeklerimize uygun sosyal konut politikasını 
uygulamak mümkün olamamaktadır. Dünyanın 
bütün ileri ülkelerinde olduğu gibi, şehir arazi
si bir ticaret metaı olmaktan kurtarılarak imar 
plânlarının gereklerine göre kullanılması ola
nakları sağlanmadıkça konut sorunumuz bu
günkü başıboş durumdan kurtulamaz. 

1965 yılında konut yatırımları 2 milyar 626 
bin lira olarak genel yatırımın % 22 sini teşkil 
etmiştir. Konut yatırımları genel olarak özel 
sektör tarafından yapılmaktadır. 1965 te konut 
yatırımlarının % 95,2 si özel sektör tarafından 
yapıldığı .halde, kamu sektörü tarafından an
cak % 4,8 i yapılmıştır. Plânın tavsiyelerine 
rağmen kamu konut yatırımları yıldan yıla azal
maktadır. Nitekim 1963 te toplam konut yatı
rımları içinde kamu konut yatırımlarının payı 
% 12 iken, 1965 te % 4,8 e düşmüştür. Bunun 
başlıca sebebi, arsa spekülâsyonu ve lüks konut 
yatırımlarının emniyetli ve yüksek kazanç sağ
lama olanaklarının devam ettirilmesidir. A. P. 
iktidarının, özel sektörün kârlı gördüğü bu 
alandaki yatırımlarını sınırlayıcı tedbirleri al
mak istemeyişinden ve toplam konut yatırım
larını istenen oranda tutmak için bu yatırımla
rını kısmaya mecbur olmasından ötürü kamu 
konut yatırımlarının oranı yıldan yıla düşmek
tedir. 

Konut yatırımlarının ticari amaçlarla lüks 
inşaata yönelmesi sebebiyle, bu alandaki yatı
rımlar genel yatırım hacminin % 22 sine ulaş
tığı halde yıllık konut ihtiyacını karşılamak 
mümkün olamamaktadır. Konut açığının devam 
etmesine rağmen, büyük şehirlerimizde inşaatı 
bitmiş birçok lüks daireler kiracı bulamadığın
dan boş kalmaktadır. Yapılan bir ankete göre, 
kiracı bekliyen konut oranı İstanbul'da % 2, 
Ankara ve Adana'da % 4, izmir'de % 5, Kon
ya'da % 6 ve Erzurum'da ise % 7 yi bulmak
tadır. 

Kalkınma olayının üç unsuru birlikte yürü
tülmek suretiyle arsa spekülâsyonunu ve lüks 
konut inşaatını önlemek, şehirleşmede uzun va
deli projeksiyonlara göre hazırlanan alt yapı 
kuruluşlarını sağlamak, konut kredisi veren ku
ruluşlar arasında bir organizasyon kurarak ih
tiyaç sahiplerine ucuz ve uzun vadeli kredi ola
nakları bulmak, toplu konut anlayışına yönelen 
sosyal konut yapımına öncelik vermek suretiy
le Türkiye'nin bugünkü konut problemine ge
çerli bir çözüm getirilebilir. 

Sayın milletvekilleri; iç ve dış turizmin 
önem kazandığı çağımizda, arsa spekülâsyonu 
yanında sahillerimizin özel mülkiyet konusu 
olarak yağma edilmesi de, hem şehircilik bakı^ 
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mmdan hem de sosyal açıdan önemli bir sorun 
olarak ortaya çıkmaktadır. Deniz sahillerinin 
dinlenme ve turizm alanında değer kazanması 
kıyı mülkiyetinin, şehirleşen arazi mülkiyetine 
nazaran daha çok ilgi toplamasına sebebolmuş-
tur. Bu sebeple haksız ve kolay kazanca yönel
miş bâzı örgüt ve kişiler gözlerini bu yeni açı
lan alana dikmişlerdir. 

Bugün gelişmiş büyük sahil şehirlerimizde, 
kıyılarımız, halkın denizden yararlanmasına en
gel olacak şekilde yerli ve yabancı özel mülki
yete geçmiş bulunmaktadır. Denizden yararlan
mak istiyen halk, bu ihtiyacı karşılamak için 
kilometrelerce yol katetmek zorunda bırakıl
mıştır. Hem şehircilik bakımından, hem de hal
kın en tabiî hak sahibi olarak denizden yarar
lanmasını sağlamak bakımından sahillerin yağ
ma edilmesine son verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri; İmâr ve İskân Bakan
lığının önemli görevlerinden biri de tabiî âfet
ler konusunda, gerek âfetlerin önlenmesinde 
ve gerekse âfetlerden sonra gerekli tedbirleri 
almak, yeniden yerleşme olanaklarını gerçek
leştirmektir. 

Bilindiği gibi Türlüye jeolojik iklim ve ta
biat şartları icabı tabii âfetlere en fazla maruz 
kalan bir ülkedir. Yer sarsıntısı, su baskınları, 
yer kayması, kaya düşmesi, yangın ve çığ gibi 
âfetlerde sık sık görülmektedir. 

Jeolojik yapısı icabı Türkiyenin üçte biri 
birinci derecede bir deprem bölgesini teşkil 
etmektedir. Bu sebeple ülkemiz hemen her yıl, 
değişik vüsatte olmak üzere farklı bölgelerde 
meydana gelen ve bölge sakinlerini "büyük 
oranda maddi ve mânevi kayıplara mâruz bı
rakan deprem felâketlerine sahne olmaktadır. 
Nitekim 1967 yılında da biri Plümür bölgesinde 
diğeride de Sakarya da olmak üzere iki önemli 
yer sarsıntısı bizi milletçe büyük üzüntülere 
duçar kılmıştır. Deprem felâketleri, âfetin se
bep olduğu tahribatı karşılamak, yeniden yer
leştirme ve barınma problemleri yanında ba-
zan toplumumuzun sosyal ve ekonomik temel 
yapısiyle ilgili sorumları da gün ışığına çıkar
makta ve kamu oyuna sunmaktadır, örneğin 
Plümür depremi, depremin en şiddetli olduğu 
bölgede 3-4 bin nüfusun barındığı bir çok köy 
ve meraların bulunduğu büyük bir arazi par

çasının bir ailenin mülkiyetinde bulunduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Bu bölgede oturan felâket
zede vatandaşlarımız, toprak sahipleri karşı
sında, daimî iskân için kendilerine yapılacak 
konutların mülkiyeti konusunda endişe ile düşü
nüyorlardı. Olay görülüyor ki, toprak mülkiye
tindeki bugünkü ilişikler, büyük felâketlerde 
bile, halkımızın ve devletimizin büyük feda-
karşılıklarla yaptıkları yardımların mustarip 
vatandaşlara intikal etmesini engelliyecek bir 
nitelik arz etmektedir. 

Türkiye'nin jeolojik yapısından ötürü, çok 
sık görülen deprem felâketine karşı önceden 
hazırlıklı olmakta hayati önemde bir zorum-
luluk vardır. Bu sebeple imar ve iskân Bakan
lığının bu konuda ciddî şekilde önleyici ted
birler alması gerekir. Bunun için de deprem 
bölgelerinin her yönden tetkiki, kabili iskân 
olmıyan yerlerin tahliyesi, buna mücavir yerler
de depreme dayanıklı konut tipinin tesbit edi
lerek inşa edilmesi zorundadır. 

Sayın milletvekilleri; Su baskını, kaya düş
mesi, yer kayması, yangın ve benzeri tabiî âfet-
ere gelince, önlenmesi mümkün olan bu afetlere 
karşı da bakanlığın etkili bir rol oynadığı iddia 
edilemez. Teknik imkânlarla kontrol altına alın
ması mümkün olan su baskınlarının her yıl ye
niden tekrarı, bu konudaki ihmalin açık bir 
belirtj sidir. Bakanlıkça^ büyük tahribat yapan 
ve önlenmesi mümkün olan afetleri meydana 
getiren faktörlerin yurt ölçüsünde etütleri 
yaptırarak genel planlama içinde önleme 
tedbirleri alınmalıdır. Bilhassa su baskınlarının 
tekrarına mâni olmak ve kaya düşmesi tehli
kelerini bertaraf etmek mümkündür, ülkemizin 
genel ekonomik ve sosyal kalkınmasına sıkı 
bir şekilde bağlı olan bu tedbirler manzumesi, 
bugünkü dar imkânlar içinde bile rasyonel 
ve plânlı bir çalışma ile gerçekleştirilebilir. 

Tabiî afetlere maruz kalan yurttaşlar için, 
evini yapana yardım uygulanması veya konut 
yapımı işleri son derece ağır seyretmektedir. 
Çeşitli afetlerin ortaya çıkardığı taleplerin 
yıldan yıla devredilmesi şikâyet konusu olmak
tadır. Bunların programlanarak biran evvel 
bitirilmesi olanakları bulunmalıdır. 

Sayın Milletvekilleri; Keban barajının biti
şinden sonra baraj gülü içinde kalacak yerleş-
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me bölgelerinin istimlaki ve tahliyesi ena.3 
20.000 yurttaşın yeniden yerleşmesi pr-oblcmi-
ni ortaya çıkaracaktır. Bu vatandaşları, tapıl
maz mallarına istimlâk bedeli ödenerek kader
leriyle başbaga bırakmak son derece hatalı bir 
davranış olur. Herseyden evvel vatandagîarı-
rımızı eski üretim olanaklarına kavuşturacak 
toprakların sağlanması ve yeniden yerleştiril
meleri gerçekleştirilmelidir. Bu görev imâr ve 
İskân Bakanlığına düğmektedir. Bakanlıkça 
bu konuda yapılan çalışmaları öğrenmek isteriz. 

Sözlerime burada son verirken Yüce Meclisi 
Türkiye işçi Partisi Grubu adına sayeyle se
lâmlarım.. (T.İ.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAM —• Adalet Partisi Gurubu adını 
sayın Ömer Eken, buyurun efend:h.-ı. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER EKEN (An
talya) — Sayın Başkan ve muhterem millet
vekilleri, 

Yüce Heyetinizde görüşülmekte olan. İmar 
ve iskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde Adalet 
Partisi Grupu adına görüş, temenni ve tenkid-
lerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, bir müddetten be
ri bilerek bilmiyerek, kasıtlı kasıtsız yapılmak 
istenen çeşitli engelleme gayretlerine rağmen, 
realist bir tempo ile kalkman yurdumuzda imar 
ve İskân Bakanlığının kalkınmanın bütün yön
leri ile ve bilhassa sosyal yönü ile köklü ve ya
kından irtibatı bulunduğu izahtan varestedir. 
Bölge plânlaması, şehircilik yapı malzemesi sa
nayi, köy kalkınması, yerleşme düzeni, gecekon
du gibi sosyal dâvalarla iştigal ettiğini nazara 
alarak, sosyal adalet, sosyal devlet mefhumla
rı ile sosyalizm ve düzen değişikliği gibi, uydur
ma iddialara kısaca temas etmekte fayda ve 
zaruret görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 1961 yılında yapı
lan bir referandum sonunda kabul olunan Ana
yasada, sosyal Devlet geniş ifadesi ile hukuk 
devletini tarif, teşhis ve tesbite yarıyan bâzı 
ifadeler, asıl maksatlarını gizlemeye çalışan ve
ya gizliyebildiklerini sanan bâzı kişiler ve mah
filler tarafından alabildiğine suiistimal edile
rek istismar ve tahrik unsurları haline getiril
mek ve bu maksatlar uğruna kullanılmak iste
nilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, mugalâtacı ve kof bir 
gururla söylenildiği gibi yüksek bilim ve me-

tod açısından değil ve fakat sağlam karakterli, 
haysiyetli samimî ve salim bir mantık ve kav
rayış açısından bakıldığı zaman dahi memleke
ti aşırı solun en ucuna doğru çekmek istiyen, 
sosyalistliğin temelinde yatan maddi ve mâne
vi değerlerden ve inançlardan mahrum insan 
haysiyetini inkarcı bir idare ile hukuk dev
leti, sosyal devlet ve sosyal adalet ilkelerinde 
ifade ve gayesini bulan mülkiyete, imana, hu
kuka ve insan haysiyetine hürmetkar cumhu
riyetçi demokratik idare arasındaki çok derin 
ve bariz farkı müşahede etmemek kabil değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi adı
na Anayasanın radyoda tenkidinin yapıldığı sı
rada Adalet Partisi görüşünü savunan bir ar
kadaşınım ifade ettiği, «Sosyal adalet hukuk 
devletine, «evet» sosyalizme, «hayır» diyen se
si, Adalet Partisi Grupunun ve iktidarlarının 
bugün muhafaza ettiği kanaatindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1961 Anayasasın
daki bu ifadeleri büyük Türk milletinin rızası, 
anlayışı ve kabulü hilâfına «Bu Anayasa ardı
na kadar sosyalizme acıktır.» demenin, farz et
menin, millî iradoyi tanımakla, ona saygılı ol
makla, Cumhuriyetçi demokratik idare mantığı 
ile hukuk ile ve hele hele bilinçli olmakla telif 
ve ispjhım mümkün göremiyoruz. 

Bu konudaki kısa maruzatımızdan sonra, 
bahse konu Bakanlığın ifa etmekle yükümlü ol
duğu ve sona erdirmeye muvaffak olduğu iş
lerin muhasebesini yapalım. 

1. Bölge plânlaması konusunda: Bakanlık 
çalışmalarının iştigal alanlarını ve dolayısiyle 
yönlerini şöylece özetlemek kabildir: 

A) Yerleşme; 
B) Bölgesel gelişme; 
C) Şehirleşme 
D) Cazibe merkezlerinin tesbiti; 
E) Sanayi merkezlerinin tâyini; 

İ F) Büyük merkezlerin nâzım plânlarının 
] tanzimi. 
î 

Bakanlık çalışmaları arasında bütün yönleri 
ile memleket kalkınmasını yakından ilgilendi
ren ve bu vasfı sebebiyl? büyük önem taşıyan 
bölge plânlaması hizmetleri son iki yıl içinde 
gegmiş yıllara nazaran kıyas kabul etmiyecek 
bir süratle artırılmıştır. 



M. Meclisi B : 52 26 . 2 . 1968 O : 1 

Bu süratlenen çalışmalardan beklenen ve 
peyderpey aknan neticelerin tatbikat ve fii
liyat safhalarına derhal intikalini sağlıyacak 
bir seviyeye ulaştığını rahatlıkla söyliyebiliriz. 
îşte bu şekilde bölge plânlaması hareketlerin
den elde olunan neticeler, bir yandan genel ola
rak kalkınma plânının yıllık programlarına ak
tarılmak, bunun yanısıra da yatırımcı kuruluş
lara intikal ettirilmek suretiyle resmî sektöre 
yön vermeye ve millî plân hedefler'ne ulaş
maya çalışılırken, aynı zamanda da bakan 
lıkta v© taşra teşkilâtında kurulan danışma 
büroları kanalı ile özel sektöre de gerekli bil
giler sunulmak suretiyle bu sektörün de kal
kınarak verimli hale getirilmesine gayret 
sarf edilmektedir. 

7116 sayılı Kuruluş Kanununun derpiş et
tiği şekilde yurdumuz 8 bölgeye ayrılmış vs 
Bakanlığın çalışma programı bu bölgeler da
ğılımına uygun, olarak d kkat ve titizlikle' ha
zırlanmıştır. Her bakımdan büylik b'r kalkın
ma hamlesine girişen Türkiysmiz de bilhassa 
ekonomik ve sosyal yönlerden gelişmesini sağ-
lıyabilmek için her şeyden evvel ayrılan böl
geler arasındaki ve yıllar boyu bir ihmalin 
mahsulü olan dengss'zliğin kesin olarak orta
dan kaldırılması icabetmektcdir. Bunun yanısı
ra memleketimizin sosyal vs ekonomik hayatına 
büyük ölçüdeki, tesirleri aşikâr olrrn gollşno 
ve kalkınma merkezlerinin diğer belgilere ör
nek olacak şekilde incelenmesi ve bu açıdan 
değerlendir İmesi gerekmektedir. Alt bölgeler 
de dâhil olmak üzere bölge plânlaması çok 
hızlandırılmış ve kalkınma programına uy
gun bir tempo ile memnuniyet verecek şekil
de inkişaf ettirilmiştir. Bölge plânlaması ça
lışmaları 1989 yılı sonuna kadar ele alınılma
mış ve bitirilmemiş bölge kalmıyacak şekilde 
bir hedef tesb't edilerek programa bağlan
mış bulunmaktadır. Bu konudaki çalış-ıalara, 
geçmişe nazaran kolaylıkla görülebilen hız
lanmaya misal olarak 1963 - 1903 yılların
da muhtelif plânlama işlerinden ezcümle, ge
nel çalışmalar - tur'zm plânlaması - çevre dü
zeni plânları - turistik bölge imar plânlan 
ve sair gibi sadece 15 tanesinin ikmal edilme
sine mukabil, 1967 yılında aynı konulardan 
71 tanesi bitirilmek suretiyle sev"nilecek bir ne
ticeye vanlması bm huzura sevk .etmektedir. 
1986 - 1967 yıllarında yapılan bu çalışmaları 
şöylece gruplandırmak mümkündür; 

A) Bölge ve alt bölge çalışmaları : Bu 
grupta 15 aded bölge çalışması, bölge plânla
ması (İktisadi yapı araştırması), fiziki yerleş
me plânı, Paris - İstanbul yerleşme plânı kıyas
laması, gibi hususlar yer almaktadır. 

B) Genel çalışmalar : Burada daha ziyade 
nüfus hareketleri, çalışan nüfus; iç ve dış göç
ler yer almaktadır. 

C) Metropoliten plânlama çalışmaları, iz
mir - Ankara çalışmaları gibi. 

D) Gecekondu önleme bölgeleri çalışma
ları: 22 ildeki 33 çalışma yerinden 25 ine ait 
çalışmaların tamamiyle bitirilmiş olması mem
nuniyet vericidir. 

E) Turizm plânlama çalışmaları: a) Kuş
adası - Efes, b) Denizli Pamulkkale, c) Bolu ve 
çevresi plânlaması. 

F) Çevre düzeni plânlaması çalışmaları: 
18 kadar il ve ilçede bütün teferruatı ile geliş
tirilmiş ve ikmal edilmiştir. 

G) Turistik bölgeler imar plânları: a) Mer
sin - Anamur sahil bandı, b) Balçova - Karlı-
dere - Güzel Bahçe - Urla Sahil bandı, c) Nev
şehir - Göreme, d) Didim, turistik bölgelerinin 
imar plânları. 

Muhtasaran yukarıya aldığımız bölgelerdeki 
çalışmalar şu neticeleri vermiştir : 

I - Yu dumuzda yerleşme düzeninin tâyini, 
ki bu düzen iktisadi ve sosyal kalkınmamıza 
şehirleşme ve sanayileşme yolları ile yardımda 
bulun?saktır. Devlet plânı, ancalk hangi sektö
re ne znıman ve ne miktar yatırım yapılması 
icabettiğini tesbit eder. İşte bu yatırımların ne
relere yapılacağını genel yerleşme düzeni çalış
maları tâyin eder. Bu konudaki çalışmalar mem
nuniyet vericidir. 

II - Bölgesel gelişme merkezlerinin tesbiti: 
yurdumuzda kamu ve özel sektörler tarafından 
yapılan yatırımların kapasite itibariyle mem
leketin her noktasını kısa zamanda kalkındıra-
mıyacağı tabiîdir. Bu sebeple birbirlerini des-
tekliyen yatırım projelerinin birleştirilerek bir 
demet halinde belli başlı gelişme merkezlerine 
tevcih ötmek ve bu suretle de bu merkezlerden 
çevreye doğru bir kalkınma ve gelişme hare
keti sağlamak zarureti öngörülmektedir. Bu 
çalışmalar neticesinde gelişmiş büyük şehirler, 
gelişmekte olan şehirler, geliştirilecek şehirler 
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olmak üzere, yurt sathına dengeli olarak dağı
tılmış 18 tane bölgesel kalkınma merkezi tesbit 
olunmuştur. 

Gelişmiş büyük şehirler sanayileşmenin sağ
ladığı büyük ekonomik imkânlar sayesinde hem 
yurt kalkınmasına katkıda bulunacaklar, hem 
de bulundukları bölgeleri tesir sahalarına ala
rak gelişmelerini sağlıyacaklardır ve kırdan ve 
köyden şehirlere doğru hareketlenen göçler, bu 
günkü g'ibi birkaç büyük şehir istikametinde ol
mayıp, tesbit ©dilen bölgesel kalkınma merkez
lerine doğru yöneltilecektir. 

III - Bölge gelişme merkezlerinin tesir etti
ği plânlama bölgeleri tâyini ve bu bölgelere ya
pılacak yatırımların, yatırım öncesi projeleri
nin hazırlanması; Bakanlığın bu konudaki ça
lışması da memnuniyetle kaydedilmeye değer 
bir niteliktedir 

Muhterem arkadaşlarım, İmar ve İskân Ba-
ıkanlığı 1965 yılı sonuna kadar genellikle mün
ferit plânlama çalışmaları yapmış ve önemli ko
nulara çözüm yolları bulmaya çalışmıştır. 

Ancak 1966 - 1967 yılları çalışmaları daha, 
yaygın ve bölgesel hale getirilmiştir. Kalkınma
mız bakımından bu iki çalışma sistemi arasın
daki farkı, Adalet Partisi lehine ehemmiyet ve 
memnuniyetle nazarı dikkatlerinize arz ederim. 

1963 - 1965 yılları arasında plânlama çalış
malarından: 1) Doğu - Marmara bölgesi, 2) Zon
guldak bölgesi olmak üzere, ancak iki önplân 
çalışması realize edilmişti. Halbuki 1966 - 1967 
yılları arasında, sürenin daha kısa olmasına 
rağmen; a) Antalya bölgesi fizikî plânı, b) Çu
kurova bölge plânı, c) Trakya alt bölge plânı, 
d) Doğu - Marmara bölge plânı (1965 esasları
na göre yeniden ele alınmıştır.), e) Elâzığ - Ke
ban fizikî yerleşme plânı, f) Elâzığ - Keban 
bölgesi sosyal ve ekonomik kalkınma teklifi ol
mak üzere, 6 önemli çalışma bitirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, kı
yaslamalar bizi, bâzı muhalefet çevrelerinin 
mesnetten yoksun ve maksatlı iddialarına rağ
men, memleket hesabına sevinilecek neticelere 
götürmektedir. Biz bundan dolayı millet he
sabına huzur duymaktayız. Bilmiyoruz sayın si
yasi muarızlarımız ne düşünürler. Buna rağmen 
ilgili bakanlıktan • diğer bölgelere ait şümullü 
plânlama çalışmalarına başlamasını ve ayrıca 

1968 yılı içinde bölge çalışmalarının ele alın
masını da temenni etmekteyiz. 

IV - Büyük şehir (Metropoliten) bölge imar 
plânlaması; bu bölümde de imar İskân Bdkan-
lığı takdire şayan bir inkişaf kaydetmiş ve gün
den güne hızla artan büyük şehirleşme istidat
larına paralel, zirai sektörden sınai sektöre ge
çen nüfusun, bu değişiklik karşısındaki gerekli 
tedbirleri isabetle almak yoluna girmiştir. 

Süratli şehirleşmeye dair bir fikir edinmek 
için şöyle bir kıyaslama yapmak kabildir. Böl
ge plânlama çalışmalarına göre, on bin nüfus 
üzerindeki yerleşmelere şehir nüfusu, on bin 
nüfusun altındaki yerleşmelere de kıraç nüfus 
denilmektedir. 

1935 deki şehir yerleşmesi, bütün nüfusun 
% 10,8 i olmak üzere sadece 2 700 000 civa
rında iken, bu nisbet 1965 te genel nüfusun 
% 28,2 si olmak üzere 8 850 000 civarına ulaş
mıştır. üçüncü plân döneminde 42 milyona 
yükselecek olan nüfusumuzun, % 52,7 sine te
kabül eden 22 100 000 nüfus şehirlerde otura
bilecektir, 1985 yılında ise 52 milyona vara
cak olan nüfusumuzun % 64,7 si nisbetindeki 
33 100 000 lik kısmı, şehirlere sıkıntısızca yer
leşmiş olacaktır. Bu hususta gerekli tedbirleri 
aldığını müşahede ettiğimiz İmar ve İskân Ba
kanlığının topyekûn kadrosunu takdire şayan 
bulurken, ileride bâzı nahoş sürprizlerle karşı
laşmamak için mezkûr Bakanlığın daha ted
birli, temkinli ve durendiş olmak hususunda 
dikkatlerini çekmeyi lüzumlu saymaktayız. 

Yüz binin üzerindeki nüfus barındıran şe
hirlerimizin adedi: 1965 yılında 14 iken, yapı
lan hesaplara göre bu nisbet, 1977 de 35 e yük
selecektir. Süratle kalkınan Türkiye'mizde bü
yük şehir (Metropol) hareketlerine muvazi 
olarak, süratle artan yeni teknik, zaman, me
kân ve para gibi ihtiyaçları göz önüne alarak, 
bu ihtiyaçları bir arada düşünen tedbirleri al
masını, bünye ve teşkilât kuruluşunu buna 
göre ayarlamasını tavsiye ederiz. 

V - imar plânlarında yeni bir anlayış; İmar 
plânlarının bundan böyle yeni bir görüş içe
risinde ele alınması ve bu istikamette tadil, 
tevsi ve ıslah edilmesi prensibi süratle benim
senmiştir. Bu prensibin anatemellerini şöyle 
özetliyebiliriz: 
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a) Gelişme potansiyeli yüksek şehirler, 
b) Turizm bakımından önemli yerler, 
c) Tabiî âfetlere mâruz kalan yerlere, ön

celik tanınması, buna paralel olarak da önce
lik tanınan yerlere mücavir olan yerlerin de 
birlikte ele alınıp planlanması. Bakanlığın bu 
yöndeki çalışmalarını da olumlu buluyoruz. 
Biz bu prensibin lâyıkiyle uygulanmasının te
mini amacı ile;, 

Bölge plânlama prensiplerine dayanılması
nı, belediyelerin teknik güçlerinin ve bölgenin 
kadastral durumunun nazarı dikkate alınma
sını, alt - yapı tesislerinin ekonomik gücü için 
imkânlar aranmasını, gelişme şekillerine göre 
esnek bir uygulama sağlanmasını, imar plânla
rı düzenlenirken memleket çapındaki gerçek
ler dikkate alınarak bir ölçü ve çizim birliği
nin temini, belediye imar hareketlerinin des
teklenmesini, şehirlerimizin plânlı bir şekilde 
gelişmesi hususu ile şehirleşme ve bu hareket 
nizamlama prensipleri göz önünde tutulacak
tır. Ancak, bu hareket ve çalışmalara belediye
lerimizin dar, sınırlı malî ve teknik imkânları 
kâfi gelmediğinden, imar ve iskân Bakanlığına 
bağlı kuruluşlar ve teşkilât tarafından imar 
ve plânlama hareketleri programlı olarak des
teklenmelidir. Bu cümleden olmak üzere, 1966 
yılında çıkan 710 sayılı Kanunla, belediyele
rin fen ve imar alanlarına giren bütün hizmet
leri ilgili Bakanlığın kontrolü altına geçmiş, 
böylece de daha elverişli gelişme imkânlarına 
kavuşmuştur. Ancak, ilgili Bakanlığın araştır
ma, plânlama ve son olarak uygulama safha
larında belediyelerimize daha da artan bir nis-
bette yardımcı olmaları temenniye şayandır. 
Buracıkda gerek Bakanlığın destek çalışmaları, 
gerekse belediyelerimizin bünyevi çalışmaları 
sırasında bariz şekilde teknik eleman sıkıntı
sı çekildiğini ifade etmek isteriz. 

Belediyelerin, yeteri kadar teknik personel 
bulamamaları dolayısiyle, harita ve imar plân
ları uygulamalarında büyük sıkıntılar çekilmek
te ve bazan da yanlış uygulamalar yüzünden, 
geniş ölçüde emekler ve masraflarla vücuda 
getirilen plân ve haritalar, içinden çıkılmaz 
hale gelmektedir. Bu marazın tedavisi için, 
esasen .Bakanlığın bağlamış bulunduğu kurslar 
ve seminerler açma ve sair eğitim hareketlerine 
daha geniş ölçüde hız vermesini ısrarla talebe-

deriz. Şimdiye kadar mahdut imkânlarla yapı
lan bu çalışmalardan 1 221 elemanın faydalan
dığını, yani eğitildiğini söylemek huzur ver
mektedir. Belediyelerin imar tatbiki işlerine 
Devletin fiilen katılması ve yardımcı olması 
hususunda da ferahlık verici merhaleler kay
dedilmiştir. 

Bölge plânlaması ve şehircilikten sonra şim
di de konut problemi üzerinde kısaca duralım. 
Hükümet tarafından hazırlanan ve tatbikatta 
çok büyük bir boşluğu dolduracak olan Ko
nut kanunu tasarısı Yüce Meclisinize sevk edil
miş durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, meşhur ata sözü
dür, «Dünyada mesken, âhirette iman» derler. 
Huzura kavuşmamızın, kalkınmamızın asıl un
surlarından bir de vatandaşlarımızın kolay
lıkla bir yuvaya kavuşturulmasıdır. İmar ve 
iskân Bakanlığı, bildiğiniz ve verebileceğiniz 
imkânlara rağmen 1966 - 1967 dönemi içinde 
81 il ve ilçede 548 ünite konut yapılması için 
11 milyon lira harcamıştır. Buna ilâveten ve 
paralel olarak 3 ilimizde de önleme çalışmala
rı neticesinde 29 milyon sarfı ile 2 792 ünite 
konut yapılmasına muvaffak olunmuştur. Bu 
çalışmaların ve nisbetlerin daha da artırılma
sını Adalet Partisinin sosyal felsefesine uygun 
bulmaktayız. 

Konut dâvasında ihmal edilmiyecek bir 
konu da arsa spekülâsyonu işidir. Bunun için 
de Hükümet, gerekli tedbiri almış, Arsa Ofisi 
kanun tasarısını Yüce Meclise sevk etmmiş-
tir. 

Yurdumuzda yıllar boyunca müzminleşerek 
bir problem haline gelen bir konu da, gecekon
du konusudur. Süratle artan nüfus, arsa ve sa
ir imkânsızlıkları ve tanzimsizlikleri karşısın
da vatandaş, kanun ve nizamları adetâ berta
raf ederek gecekondu yapımına hücum etmiş
lerdi. Bu maraz ancak konut yapımını kolay
laştıracak ciddî tedbirlerin alınması bir arsaya 
ve yapı malzemesine sahibolmak imkânı veril
mek sureti ile bloke edilmiş, Yüce Heyetiniz
den 775 sayılı tasarı geçerek kanunlaşmış ve 
tatbikata geçmiştir. Bu imkânla gecekondular 
ıslah edilerek oralarda yaşıyan vatandaşları
mıza, elektrik, su, kanalizasyon ve âmme hiz
metleri götürebilmiştir. 1966 - 1967 yılları ara-
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sında gecekondu bölgelerinde 101 850 meskene 
elektrik verilmiş, 325 Km. yol yapılmış, 110 036 
meskene su getirilmiş, keza 2 800 meskene de 
kanal götürülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Eken, bir dakikanız 
kaldı, lütfen. 

ÖMER EKEN (Devamla) — Ve bunlara 
ilâveten, tapu dağıtılmış olması ile -ayrıca 66 
il ve ilçede 87 önleme bölgesi ihdas olunmuş
tur. Ve Emlâk Kredi Bankasına 7,5 milyon li
ra, bu fona yatırılmak suretiyle ihtiyaç sahip
lerine intikali sağlanmıştır. Bununla beraber, 
gönlümüz daha köklü tedbirlerin ahnmasını 
temenni etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi de memleketimi
zi zaman zaman üzüntüye garkeden sıkıntılı, 
ıstıraplı günler yaşatan tabiî âfetler konusuna 
temas edeceğim. Bu konudaki Hükümet poli
tikasını şöylece özetliyebiliriz: 

Âfetin vukuu ile beraber, derhal Devletin 
iskân edici gücünü, yardımcı gücünü harekete 
geçirmek, zarar ve ziyanı hemen tesbit etmek, 
iskân hizmetlerini plânlamak, nüve mesken sis
temini uygulamak, âfete mâruz kalanların borç
ları sebebi ile ödeme güçlerini zorlamamak 
1966 - 1967 yıllarında vukua gelen ve bütün 
Türk Milleti için birer ıstırap kaynağı olan 
âfetler karşısında meseleler bu espri içinde ele 
alınmış, afetzedelerin süratle barındırılmaları 
sağlanmıştır. Doğu depremlerinde, felâkete uğ-
rıyanlar için kamu tesislerinin yanı sıra 20 533 
mesken, 22 okul, 331 aded hikmet binası yap
tırılmıştır. Keza, Sakarya ilimizi kasıp kavuran 
deprem felâketlerinden sonra da âmme hizmet
lerinin yeniden çalışmaya geçmesine muvazi 
olarak 362 okul inşa veya tamir olunmuş, 
5 500 konutun derhal inşasına geçilmiş ve ay
rıca 240 tane öğretmen lojmanı yapılması sağ
lanmıştır. Doğu ve Sakarya depremi için 
38 980 mesken v.s. inşa edilmiş ve 292 milyon 
sarf olunmuştur. Bunlara ilâveten ilmî sahada 
çalışmalar yapılmış, Bakanlıkta büyük çapta 
Deprem Enstitü nüvesi kurulmuş, Deprem 
Yönetmeliği yeni baştan düzenlenerek yürür
lüğe konulmuş ve deprem öncesi tesirli ve ka
demeli teknik kontrol sisteminin uygulanması 
için gerekli tedbirler alınmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, istatistiklere göre 
1963 - 1964 - 1965 yılları çalışmalar ve sonuç

ları esas alınırsa, konut yapımında da İmar ve 
iskân Bakanlığı lehine, Adalet Partisi Hükü
metleri lehine rakamlar söylemek mümkün
dür. 

Sayın Başkan, vaktimin dolduğunu ifade 
buyurdunuz, eğer müsaade ederseniz bir sayfa 
var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. O kadar to
lerans gösteririz bütün arkadaşlara. 

ÖMER EKEN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri istatistiklere göre 1963 - 1964 - 1965 
yılları çalışmaları ve sonuçları esas alınırsa, 
konut yapımında % 167, yol yapımında % 324, 
su getirilmesinde % 216, elektrik verilmesinde 
% 200, kanalizasyon işlerinde % 49, plân 
tanziminde % 235, harita bölümünde % 171 
bir artışın mevcudiyetini memnunlukla kayde
deriz. 

iller Bankası: özel idareler, belediyeler, 
köyler ve her mânadaki imar işleri ile uğraş
mak üzare 1945 yılında kurulan bu bankanın 
çalışmaları huzur verecek şekilde inkişaf et
mektedir. Kalkınma hareketleri ile gayesi ve 
fonksiyonu bakımından çok yakından ilgisi 
bulunan iller Bankasının hizmetlerini gereği 
gibi yerine getirebilmesi için, sermayesinin 
600 milyon liraya çıkartılması huzur verici bir 
neticedir. 1966 - 1967 yılları arasında yaklaşık 
olarak 251 milyon lira sarfı ile, karşılığında 
111 mahallî su projesi hazırlanmış, 177 yer de 
su tesislerine kavuşturulmuştur. Keza, 360 mil
yon lira harcıyarak, 329 elektrik projesini, 
273 elektrik tesisini tahakkuk safhasına koy
muştur. Bu millî müessesenin sermayesinin ar
tırılması istikametinde ciddî çalışmaları temen
ni etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer millî bir 
müessesemiz de Türkiye Emlâk Kredi Banka
sıdır. Mâruzâtımızın sonuna yaklaşırken İller 
Bankası kadar önemli olan diğer bir millî mü
esseseden kısaca bahsetmek isteriz. Memleket 
sathında 90 kadar şubesi ile hummalı ve verim
li bir gayret sarf ederek kalkınmamızda mes
ken ve imar dâvamıza yararlı olan, yurdumuz
da tasarruf karşılığı konut kredisi vererek va
tandaş tasarrufa teşvikle mesken sahibi yapan 
tek kuruluş bu millî müessesemizdir. 1968 yılı 
için konut kredisi olarak 50 milyon lira ayırdı
ğını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Aziz arkadaşlarım, yukardan l eri zrzır.v, 
ve eleştirilmesine çalıştığım imar Bakanlığı 
Bütçesi ve faaliyetleri sonunda Adalet Parti
si Grupu olarak, Bakanlığın fedakâr ve vatan 
sever kadrosunu gönülden tebrik eder, mem
leket kalkınmasında daha üstün başarılar di
lerim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Düşünsel? Yok. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Neftçi? İkinci 
defa buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Muş) — Muhterem arkadaşlar, 20 dakika
lık konuşmamızda söyliyemediğimiz bâzı hu
susları bu 10 dakikalık konuşmamızda belirt
meye çalışacağım. 

İmar plânları ile ilgili, şehirlerin imar plân
ları ile ilgili hususlarda şöyle düşünmekteyiz. 
ilk evvel bakanlığın imar Plânlama Dairesi 
hakikaten çok güzel çalışmaktadır. Bu daire
de çalışan arkadaşlarımızı tebrik etmeyi ken
dimiz için bir vazife biliriz. 

Yalnız bakanlığın siyasi tercihi içinde, ba
kanlığın diğer kıymetli elemanları elbette ki, 
bu kadar faydalı olabilmektedirler, imar plân
ları en güzel verilere dayansa ve ekip çalışma
ları yapılarak en güzel plânlar meydana geti
rilse bile bunların tatbikatında birtakım zor
luklar çıkmaktadır. Bir defa bu imar plânları
nın tatbik edileceği şehirlerdeki halkın bu 
plânları benimsemesi çok mühim bir noktadır. 
Batı ülkelerinde imar plânları aylarca, hattâ 
senelerce halka teşhir edilir, yayınlar yapı
lır, modeller gösterilir ve halk kendi menfaat
lerine aykırı dahi olsa ilerde şehirlerinin gele
ceğinin çok güzel olduğuna, çok faydalı oldu
ğuna inanarak bir noktaya gelir, yani toplum
sal sorumlulukla halkın kendi menfaati, te
ker teker özel menfaatin çıkarları bir noktada 
birleşir. Ve toplumsal, maşerî bir gelir orta 
yere. Bizde imar plânlarının bu şekilde teşhi
ri gerek yayımlar suretiyle, gerek modeller 
teşhir etmek suretiyle halka sevdirilmesi hu
susu üzerinde hiç de durulmamaktadır. Zaten 
belediyelerin maddi durumları bu yola girmek
ten, bu yola girici bir vaziyetten onları alıkoy
maktadır. üstelik imar ve iskân Bakanlığı 
değil yalnız belediyeler, Türkiye'nin genel 

yerleşme sorununu düzenleyici bir bakanlık 
olduğuna göre, her konuda öğretici yayınlar 
yapmak zorunluğundadır. Maalesef imar ve 
İskân Bakanlığının plânlı devreden sonra ken
di uhdesine düşen bu vecibeyi lâyıkiyle yerine 
getirmediğini görmekteyiz. Propaganda ile il
gili olarak 1968 bütçesine 50 000 Tl. gibi, çok 
cüzi bir şey ayrılmıştır ki, bununla bakanlık 
hiçbir şey yapamıyacaktır. Bu 50 000 Tl. da 
gösteriyor ki, bakanlık Türkiye için çok önem
li olan bu konuyu hafife almaktadır. 

Gecekondular hususunda Sayın Bakanın Se
natoda yapmış olduğu konuşmayı dinledik. 
Sayın Bakan 450 000 değil, 400 000 gecekon
dunun olduğunu iddia ederler, ikinci Beş Yıl
lık Plâna aykırı olarak. Ve derler ki, .bir uçak 
uçurduk, 400 000 gecekondu vardı, bunun 
elli binini tasfiye edeceğiz, 350 000 ini ıslah 
edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; plân, kendi plân
larıdır ve bu plân Plânlama Dairesi bilimsel 
metotlarla 450 000 gecekondu olduğunu tesbit 
etmiştir. Burada da bakanlığın plânlama gö
rüşünün ne derece hafif olduğunu görüyoruz. 
Bir uçak uçurmakla mı kaç gecekondu olduğu 
tesbit edilir, yoksa bilimsel verilere dayanarak 
Plânlama Dairesinin yapmış olduğu çalışma
larla mı bu daha esaslı bir şekilde tesbit edile
bilir? Zaten birinci konuşmamızda söyledik, 
A. P. nin siyasi tercihi ilerdeki 5 yıllık dönemde 
gecekonduları kendi kaderine bırakacak bir 
şekilde olsa bile yine de şehirlerin doğal ola
rak nüfusunun çoğalması ve hızlı şehirleşme
ler sonucu çürüyüp çöken konutların yenilen
mesi sonucu sıkışıklık da bir tarafa bırakılsa, 
âfetler sonucu yapılacak bir siyasi tercihle 
5 yıllık konut ihtiyacı yine de 837 000 i bul
maktadır. Ve İkinci Beş Yıllık Plânda mali
yet fiyatı beher konut için 27 000 Tl. sidir. 

Görüyorsunuz ki, gecekonduları kendi ka
derine bıraksa bile yine de bakanlığın 22 mil
yar bir yatırım yapması gerekmektedir. As
lında İkinci Beş Yıllık Plân beher konut için 
27 000 Tl. lık maliyeti de çok görmüş, bunun 
22 000 Tl. sına indirilmesi esasını kabul etmiş
tir. Fakat Senatoda dinlediğimiz sayın Baka
nın ifadelerinden anladığımıza göre, 4 ncü 
usulde yapacakları evler de gelecek sene için 
26 000 Tl. sına çıkmıştır. Demek ki, bu rakam 
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azalmıyacaktır. Bizim tahminlerimize göre, 
değil 22 000 e inmesi, beher konut için 30 000 e 
yükselecektir, işte bu tutum yani gecekondu
ları kendi kaderine bıraksa bile A. P. iktidarı
nın imar ve iskân Bakanlığı, 'verdiğim rakam
lar muvacehesinde, yüzbinleroe gecekondu açı
ğı verecektir muhterem arkadaşlarım. 

Kira Kanununun meriyetten kalkması büyük 
bir boşluk yaratmıştır. Kiralar serbest gibi 
hir duruma girmiştir. Fakir, fukara halk bun
dan çok büyük zararlar görmektedir. Yargıtay 
Başkanının işaretine rağmen, hâlâ bu konuya 
bir çare bulunamamıştır. 

Sayın milletvekilleri; âfetler meselesine bi
raz değinmiştik, bu ikinci konuşmamızda mü
saadenizle biraz daha açıklamak istiyoruz. Hü
kümet, geçici iskândan sonra, büyük Doğu 
depreminde, daimî iskâna geçmiştir ve daimî 
iskân için de iki çeşit konut tipi tesbit etmiştir. 

Bu konut tiplerinden bir tanesi; geçici is
kânda yapmış olduğu küçük barakaların, ki 
3 500 liraya çıkmıştı, yine aynı maliyete çık
mak üzere biraz gelişmişi, sundurmalı tahta 
baraka şeklindedir ve bizim kanaatimizce ora
da nüve konut fikrini geliştirecek iyi bir tiptir. 

İkincisi : Biraz önce söylemiş olduğum gibi, 
kamışlı nüve konut tipleridir. Bunlar, halk 
7 500 liraya borçlandırılmak suretiyle yapıl
maktadır. Bu konut tipleri son derece berbat 
bir tiptir, İklime uygun değildir, halk bunları 
sevmemiştir. Bu kış bunlar, birer rutubet ku
tusu haline gelmiştir. Bu tipten vazgeçmesi için, 
Bakanlığa çektiğimiz telgrafa, verdikleri ce
vapta, vazgeçeceklerine dair her hangi bir işa
rete raslamadık. 

Tekrar, memleket menfaati için, kendile
rinden rica ediyoruz, bu kamışlı tip nüve ko
nuttan vazgeçsinler, halka yaramamaktadır ve 
Devlet kendisine de boşuna masraf olmakta
dır. 

Nüve konut programı, geçici iskândan 
sonra dört seneye bölünmüştü. Bakanlığın so
rumluları ile yapmış olduğumuz konuşmada, 
geçen sene, yani 1967 senesinde sadece 1/4 
programı uygulıyacaklarmı, geri kalan 3/4 
programı da gelecek senelerde uyğulıyacakla-
rını söylemişlerdi. Fakat 1968 yılı İmar ve 

İskân Bakanlığı Bütçe Raporunu okuduğu
muz zaman, burada Hükümetin gelecekteki 
programlarla kendisini bağlamadığını görüyo
ruz. Meselâ, Varto'dan bir ekip gelmiştir; 
daha çok A. P. senahma yakın bir ekip. Ve bu 
ekip Başbakana gitmişt'r, İmar ve İskân 
Bakanına gitmiştir. «Herkes Doğu'da bir yuva
ya kavuştu, teşekkür ederiz» şeklinde beheri 
1 500 liraya çıkan iki tane anahtar hediye 
etmiştir. Yani artık, büyük Doğu depremi
nin yaralarının kapandığına, kapının kapan
dığına dair birer anahtar. 

Muhterem arkadaşlarım; şunu üzüntü ile 
belirtmek isterim ki, büyük Doğu depreminin 
ıstırapları devam etmektedir. Merkez Var
to'da birçok hususlar yapılmıştır, doğru, 
Hükümete teşekkür ederiz. Fakat, köylerin du
rumu hâlâ feci bir vaziyettedir. Programın 
3/4 ü uygulanmamıştır. Sayın Başbakanı al-
datmıyalım, iskâna tâbi tutulan birçok köyler 
ve bu köylerde yaşıyan insanlar hayvanlarını 
satarak Varto'ya gelmişler, Muş Ovasına yer
leşmişler, artık ziraati de bırakmışlardır. 
Yol olmadığı için birinci derecede deprem böl
gesi olan köylerine gidememektedirler, maddi 
müzayaka içindedirler. Yollan yapılmamıştır, 
kendilerine hayvan kredisi verilmemiştir, nüve 
konut problemleri hallolmamıştır. Bütün bun
lar Doğu depreminin felâket'nin yaraları, ge
çici olarak sarıldığı halde, Hükümetin ihtima
mına rağmen, devamlı iskân konularının ve 
devamlı problemlerin var olduğunun birer işa
retidir, bu hususları da kamu oyuna bildir
meyi vazife biliriz. 

Muhterem arkadaşlarım; beni dinlediğiniz 
için saygılar sunarım. (C. H. P. sıraalrmdan al
kışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi gel -
mistir. Sayın Bakan konuşmak isterler. Buyu
runuz efendim, söz sizin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Bakanlığı
mın 1968 bütçesi üzerinde görüşlerini, tenkid-
lerini ve tavsiyelerini izhar buyuran değerli 
arkadaşlarıma, şükranlarımı ifade ediyor ve 
Yüce Meclisinizi saygılarla selâmlıyorum. 

Konuşmalarım, iki etapta cereyan edecek
tir. Birinci kesimde Bakanlığımın 1967 çalış-
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maları ve dolayısiyle iki senelik iktidarımızın 
neler getirdiğini rakamlar söyliyerek, belge
ler ifade ederek, sizleri sıkmamaya çalışarak 
ifade edeceğim ve ondan sonra da konuşmacı 
arkadaşlarımın sorularına teker teker cevap
lar sunacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bakanlığımın 1967 çalışmaları Beş Yıllık 

Plânın ilkelerine ve Hükümet Programında 
tesbit ettiğimiz taahhütlere uygun bir istikâ
met içinde gelişmiş ve cereyan etmiştir. 
Bakanlığımın plânlama konusundaki çalışma
larını sizlere şöyle takdim edeceğim ve bu ve
sileyle yanlış tefsirler yapanlara, hattâ bu ko
nuyu şu veya bu maksatla istismar etmek isti-
yenlere de cevap vermiş bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir genel yerleşme 
düzeninden bahsedilir, bu düzenin planlanma
dığı, tâyin edilmediği söylenir. Oysa ki, haki
kat böyle değildir, imar ve iskân Bakanlığının 
Plânlama Teşkilâtı, Bölge Plânlama Teşkilâtı 
bu konuda gayet hedefli çalışmalar yapmış ve 
Türkiye'nin genel yerleşme nizamının çerçeve
sini çizmiştir. Yüksek malûmlarıdır ki, genel 
yerleşme düzenini kurabilmek için, ülke sathın
daki faaliyetlerin ve nüfusun dengeli dağılımı
nı sağlayıcı tedbirler manzumesini tesbit ve tâ
yin etmektir. Bu tedbirler manzumesi, genel yer
leşim düzenini meydana getirir. Bunu imar ve 
iskân Bakanlığının Plânlama Teşkilâtı bilhassa 
1966 yıllarından itibaren yıllık programlarına 
ithal ederek gayet kesif ve olumlu çalışmalar 
yapmış, illerin faaliyet haramlarını, nüfus ha
reketlerini, göçlerini ve nihayet ekonomik ve 
sosyal kapasitelerini gerçekçi ölçüler içinde tâ
yin ederek Türkiye,de bir genel yerleşim düze
nimin, Türkiye'yi bölgelere ayırmak ve bölgeler 
içinde gelişme merkezleri, cazibe noktaları tes
bit etmekle tâyin edileceğini ortaya koymuş, 
Türkiye'yi sekiz anabölgeye ve bunlara bağlı 
olan alt bölgelere ayırmış ve aynı zamanda, 
biraz sonra temas edeceğim, şehirleşme olayının 
bir plân ve nizam içinde geçmesini Bağlıyabil
mek ve Türkiye'de şehirleşme olayının bir ka
demeye bağlanması problemini de çözmüş ve 
18 bölgesel gelişme merkezi tâyin etmiş bulun
maktadır. 

Birçok arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, 
bölgesel gelişme merkezleri tesbit edilmiyerek, 
Türkiye'nin yine muayyen büyük şehirlere doğ

ru birtakım göçlere mâruz kalacağını her vesi
le ile tekrar etmeleri gerçeklere uymamakta
dır. Bizim bölge plânlamamız ve genel yerleşme 
düzeni çerçevemiz şu, muhtterem arkadaşlarım: 
Biliyorsunuz ki, bu konu aynı zamanda Türki
ye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasıyla da il
gili bir mevzudur. Devlet plânı, millî plân han
gi sektörün ne zaman ve ne miktar ya
tırım yapacağını tâyin etmiştir. Ama bu yatı
rımların nereye yöneleceğinin tâyini, işte, bu 
bölge plânlama çalışmalarının ortaya koyduğu 
bir keyfiyettir ve bizim plânlamamıza göre, Tür
kiye'de yatırımlar bu bölgelerin bölgesel geliş
me merkezlerine yönelecek ve bu bölgesel geliş
me merkezleri inkişaf edecek ve bu inkişaf ve 
gelişmelerini de bölgelerine yayacaktır. Bu su
retle kırsal sahalardan, çeşitli sebeplerle, Tür
kiye'nin muayyen şehirlerine doğru giden nü
fus hareketleri, bölgelerinin gelişme merkezleri
ne yönelerek bölgeleri tarafından masedilecek 
ve bu suretle nüfuslar ve faaliyetler ülke ölçü
sünde dengeli bir dağılıma mazhar olacak ve 
bâzı konuşmacı arkadaşlarımızın beyanları hi
lâfına, Türkiye'nin muayyen şehirlerinde nü
fus akımları dolayısiyle bir tıkanıklık hâsıl ol-
mıyacak, bilâkis bir denge meydana gelecek
tir. 

Türkiye'de yatırımların her noktaya tevcih 
edilmesine imkân olmadığı Türkiye'nin şartları 
ve Türkiye'nin kalkınmasına hâkim ilkelerle bu 
noktayı nazarın kabili telif olmadığı aşikârdır 
ve bunun içindir ki, Türkiye'de yatırımlar, böl
gelerin muayyen cazibe merkezlerine yöneltil
mek zorundadır. Bu plân çizilmiştir ve yatırım
lar oraya yönelecektir. Nitekim İmar ve İskân 
Bakanlığı bu yatırımların o bölgelere yönelme
sini sağlıyacak yatırım öncesi projelerini yap
makta, Başbakanlığa, Devlet Plânlama Teşkilâ
tı Müsteşarlığına tevdi ederek, yıllık icra prog
ramlarına intikalini sağlamaktadır. Geçen sene 
yapmış olduğumuz bu yatırım projelerinin beşi 
1968 icra programına, yatırım programına it
hal edilmiş bulunmaktadır. İşte, bu bölgesel ge
lişme merkezleri bir taraftan hızla şehirleşecek, 
ama bir düzen içinde şehirleşecek, sanayileşe-
cek ve o bölgenin muhtacolduğu istihdam im
kânlarını sağlıyacaktır. 

Bu itibarla, bâzı konuşmacı arkadaşlarımın, 
muayyen şehirlere giden akımların doğuracağı 
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istihdam imkansızlıklariyle başbaşa kalacağı 
ve oralara giden vatandaşların işsiz kalacağı 
şeklindeki noktayı nazar, bizim tes'bit ettiği
miz pilânla, bizim tes'bit ettiğimiz düzenle ifa
desi mümkün olmıyan mücerret ve nazari gö
rüşlerdir. 

Arz ettim ki, bu bölgesel gelişme merkezle
ri hem kendi bünyelerinde bir inkişafa mazhar 
olacaklar, hem de bölgelerine bu gelişmeyi ya
yacaklardır. Şu halde, bu gelişmenin ve bu 
inkişafın yayılma hâdiselerinin bir düzen için
de cereyan etmesi lâzımdır. Bakanlığımız, Hü
kümetimiz bunu da düşünmüş, metropoliten sa
haların plânlamaları, nâzım plânlar yapma ve 
çevre düzeni ile müşterek imar plânları tanzim 
etme hususlarını kapsıyan yeni bir şehircilik 
tekniğini fiiliyata sokmuş bulunmaktadır. Üç 
büyük şehirimizde - ki bunlar gelişmiş büyük 
şehirlerdir, şehirleşme kademeleşmesinde ve 
aynı zamanda bölgenin bölgesel gelişme mer
kezleridir - istanbul'da, izmir'de ve Ankara'
da, iktidara geldiğimiz andan itibaren üzerin
de ehemmiyetle durmuşuzdur ve istanbul'da 
kurmuş olduğumuz «Büyük istanbul Nâzım 
Plân Bürosu» Doğu - Marmara Bölge Plânla
manın ortaya koymuş olduğu donelere ve ve
rilere dayanarak çalışmalarını ilerletmiş ve 
1968 yılı ortalarında istanbul'umuzun nâzım 
plânı hazırlanmış olacak ve detay çalışmaları 
içine girilecektir. Diğer taraftan, izmir ve 
Ankara gibi büyük şehirlerimizde metropoli
ten saha plânlamaları bitmiş ve İzmir'in nâzım 
plânı buna dayanarak 1968 yılının sonunda ik
mal edilecek, Ankara da en geç 1969 yılının 
ortalarında bitmiş olacaktır. 

Şu halde, bölge plânlamalarından sonra bir 
kademe teşkil eden nâzım plânı çalışmaları 
içine girmişiz ve bu büyük şehirlerin bir düzen 
ve nizam içinde inkişaflarını da bu suretle te
minat altına almış bulunmaktayız. 

imar plânlarımızda yeni bir teknik getirdi
ğimizi işaret etmiştim. Bir imar plânı muhak
kak bir çevre düzeni plânına da sahibolacak-
tır, yani mücavir sahasını da ihtiva edecektir. 
Bir imar plânı, bölge plânlama verilerine isti-
nadedecektir. Bir imar plânı, beldesinin malî 
ve teknik gücünü dikkate alacak ve altyapı 
sorunlarının ekonomik ölçülerde çözümünü 
sağlayıcı tedbirleri bünyesinde taşıyacak, mem

leket gerçeklerine uygun olacak, şehrin bu
günkü ve yarınki menfaatlerini dikkate alan, 
gelişme ihtimallerini dikkate alan esasları bün
yesinde taşıyacak ve bu suretle esnek bir tatbi
kat imkânım ihtiva edecek ve bu suretle bele
diyelerin imar plânlarını bir devamlılık için
de, bir bütün içinde uygulamalarını sağlıya-
caktır ve diğer taraftan imar Bakanlığı olarak, 
bilhassa altyapı hizmetlerinde, güçsüzlüğü do-
layısiyle yapılması lâzımgeleni yapamıyan şe
hirlerimize bakanlık malî güç olarak, teknik 
güç olarak kendisini destekliyecektir. 

Diğer taraftan mahallî idarelerimizin hiz
metlerini lâyıkiyle ve süratle görebilmesi için 
malî kaynaklarının tezyidi konusunda Hükü
met olarak itina ile durmaktayız ve belediye
lerin gelir kanunu Yüksek Huzurunuza en kı-

• sa zamanda gelecektir. Diğer taraftan iller 
Bankası olarak belediyelerimize, mahallî ida
relerimize kredi açma işine, iktidara geldi
ğimiz ilk günden itibaren başlamış bulunuyo
ruz. Yıllık programlar dışında belediyelerin 
her hangi bir talep ve ihtiyacına beş kuruş 
veremiyen bizden evvelki iktidara rağmen, 
A. P. iktidarı işe başladığı ilk günde progra
mına koyduğu esaslara uygun olarak belediye
lerimize kredi vermek imkânlarını sağlamış ve 
bunu da uygulamaya tevessül etmiştir. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) 

Diğer taraftan mahallî idarelerimizin imar 
hareketlerine yönelmeleri için imar tatbikatı 
ödeneklerimizden kendilerine destek olmakta
yız, Bu sene 32 yerde birçok tarihî eserlerin 
etrafını açarak, mahallî idarelerimizi imar ha
reketlerine teşvik ettik, destek olduk. 1968 yı
lında bu çalışmalarımızı daha da inkişaf etti
receğiz ve bir beldemizde, pilot bir bölgemiz
de imar plânı tatbikatını iller Bankamızın 
nezareti altında yürüterek bir misal ve örnek 
de vermiş olacağız. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, üzerinde 
duruian bir noktayı Yüce Ivleeiisinisdö aydın
lığa kavuşturmak isterim. Bakanlığımın Bölge 
i-'lânlama Teşkilâtının nasıl hızlı bir çalışma 
temposunun iç nde bulunduğunu özetle arz 
o İtim, Hakikat bu olmasma rağmen bâzı nc-
">].!' organları ve o neşir organlarının ağzını 
kullanan bfts\ kişiler, Bölge Plânlama Torşkilâtı-
,nı:an, 1966 yılma kadar gayet iyi bir çalışma 

538 — 



M. Meclisi B : 52 26 . 2 . 1968 O : 1 

içinde olmasına rağmen 1966 yılından sonra, 
yani A. P. İktidarından sonra büyük bir ba-
tâetin iç.ne girdiği, ifade edilmiştir. 

Arkadaşlar, bu tamamiyle bir isnattır, bu 
konuda geceli gündüzlü çalışan Türk teknis
yenine, Türk münevverlerine isnattır. İsnattır, 
çünkü 1966 yılma kadar, o zaman iktidarda 
bulunanlar, bu arkadaşlarımıza lüzumlu imkân
ları veremedikleri iç*n, iki bölge plânlaması 
yapmış, 15 çalışma bitireb.lmiş, ama beğen
medikleri A. P. İktidarı zamanında idareye 
getirdiğimiz rasyonelizasyon ve dinamizm pren
sipleri dolayısiyle bu çalışkan ve vatanse
ver arkadaşlarım altı bölge plânlamasını ikmal 
etmiş ve 71 çalışmayı da intaceylemiştir. Ha
kikat bu olmasına rağmen, Bölge Plânlama 
Teşkilâtımıza ve bize batâeti izafe edenlerin, 
kendi hususi maksatlarının, kendi siyasi men
faatlerinin mahkûmu olduklarını teşhirden 
başka bir ifade taşımamaktadır. 

Arkadaşlar, plânlama konusunda yine ha
kikatlere ve elde edilmiş olan donelere daya-
nılmaksızın yapılan bâzı tahminler, ifadeler 
ve konuşmalara cevap teşkil etmesi bakı
mından, Türkiyenin nasıl bir şehirleşme olayı 
geçireceğine de kısaca temas etmek isterim. 
Çünkü bâzı insanlar, bâzı yazarlar, bunların 
A. P. İktidarı tarafından planlanmadığını ve 
bir düzene bağlanmadığını, objektif verilere 
göre bir tchmin tasarrufunun yapılmadığını 
söylemektedir.. Bunlara cevap olsun diye arz 
edeceğim. 

Arkadaşlar, 1935 yılında Türkiye'nin şehir
sel nüfusu, toplam nüfusa nazaran yüzde 10,8 
idi. 1965 yılında Türkiye'nin şehirsel nüfusu
nun toplam nüfusa oranı yüzde 28,2 dir ve 
100 000 in üstünde Türkiye'nin 14 büyük şehri 
vardır. Bugünkü vakıa, bu. 

1972 yılında, yani ikinci Boş Yıllık Plân 
döneminin sonunda şehirsel nüfusun toplam 
nüfusa oranı yüzde 38 olacaktır ve 100 binin 
üzerindeki şehirlerin adedi 14 ten 24 e çıkacak
tır. 

1977 yılında Türkiye'nin şehirsel nüfusu
nun toplamsal nüfusa nisbeti yüzde 52,7 olacak 
ve 100 binin üzerindeki şehir adedi 35 e çıka
cak ve Türfkiye ilk defa tarımsal bünyeden sa
nayi bünyesine intikal etmiş olacaktır. 1985 yı-

I lında ise 100 binin üzerindeki şehir adedi 57 ye 
çıkacak ve şehirsel nüfusun toplam nüfusa ora
nı da yüzde 63,7 olacaktır. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, bu tah
minler biraz evvel arz ettiğim gibi, uzun emek
ler verilerek yapılmış çalışmaların ortaya koy
duğu donelere göre tesbitt edilmiş, ayarlanmış
tır ve bizim bölgesel gelişme, şehirleşme olay
larını plâna söküşümüz da bu realiteye göre ce
reyan etmiş bulunmaktadır. Şu halde şunu ifade 
etmek istiyorum, özet olarak: Bu genel yerle
şim düzeni, bu şehirleşme olayının planlanması, 
tanzimi ve bir nizama sokulması bir hesaba, 
bir ölçüye ve gerçek donelere dayanmaktadır. 

Plânlama çalışmalarımızla bir yönden irti
batı olan İller Bankamızın faaliyetleri hakkın
da da kısaca bilgi vermek isterim. 

Biz, Hükümet programımızda İller Banka
mızın malî kaynaklarını ve teşkilâtını gelişti
receğimizi vadetmiştik. Muhterem arkadaşla
rım, her sahada olduğu gibi, Hükümet prog
ramında taahhüdettiğimiz bu esasa vefakâr ol
duk, İller Bankamızın sermayesini 600 milyon 
liradan 1 milyar 200 milyon liraya çıkardık, böl
ge müdürlüklerinin adedini artırdık, başmühen
disler adedini de artırmaya devam edeceğiz ve 
bu suretle belediyelerimizin âmme hizmetlerini 
süratli ve kaliteli yapmayı teminat altına soka
cağız. 

İller Bankamızın plân hedeflerini, yıllık 
program hedeflerini aşan bir dinamizm içinde 
olduğu ve büyük çapta yatırımlar meydana ge
tirdiği bir vakıadır. Şimdi o nisbetleri söyliye-
ceğim. Ama ona geçmeden evvel İller Banka
sının bir banka statüsüne sahibolması bakımın
dan malî faaliyetinin de ne seviyede olduğunu 
ve neyi ifade etmekte olduğunu tavzih etmek 
isterim. Çünkü, bâzı konuşmacılar, hattâ bâzı 
yazarlar iller Bankamızın birtakım sıkıntılara 
mâruz kaldığı şeklinde hepimizi endişeye dü
şürecek imalar yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, iller Bankası ras
yonel ölçüler içinde çalışmaktadır, o hale gel
miştir ve 1967 yılında ilk defa kârını 33 mil
yona çıkarmak suretiyle, tarihinde bu çapta bir 
rekor kırmış bulunmaktadır; bunu da memnu
niyetle Yüce Heyetinize arz etmek isterim. Her 
halde İller Bankasını birtakım sıkıntıların, hat-

| tâ birtakım israfların sathı mailinde görmek is-
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tiyenler ya bu rakamları bilmiyorlar veyahut da 
gerçeklere riayet etmek zihniyetini taşımıyor
lar. iller Bankamız 1966 yılında 540 ve 1967 yı
lında da 657 iş bitirmiş bulunmaktadır. 

tiler Bankamızın 1963 yılından 1967 yılma 
kadar ne riisbetlerde yatırım gerçekleştirdiğini 
bir kere daha açıklamak isterimi. 

1963 yılında yüzde 96,1, 1964 yılında yüzde 
91,5, 1965 yılında yüzde 102, 1966 yılında yüzde 
126, 1967 yılında yüzde 136 oranında yatırım 
gerçekleştirmek suretiyle yıllık programlarının 
hedefini aşan bir dinamizm, bir canlılık ve ba
şarı göstermiştir. iller Bankamız bu yıl da bu 
başarılarına emniyet içinde devam edecek ve 
yaptığımız bir plânlamaya göre 1969 yılının 
sonunda Türkiye'de elektriksiz, susuz, haritasız 
ve imar plânsız hiçbir belediye kalmıyacaktır. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; mes
ken konusunda da Yüce Heyetinize bâzı özel 
bilgiler sunmak isterim. 

Biz meskeni, sosyal güvenliğin bir unsuru 
olarak kabul ediyoruz ve vatandaşlarımızı böy
lesine bir sosyal güvenliğe kavuşturmak A. P. 
iktidarının refah devleti telâkkisinin vazgeçil
mez bir prensibidir, buna azimle devam edece
ğiz. Bizim mesken edinme politikamızda meto
dumuz, genel olarak vatandaşın fizikî ve malî 
gücü ile Devletin gücünü mezceden karma bir 
metottur. Bunlara dayanarak nasıl sistemler 
kurduğumuzu özetle işaret etmek isterim. Buna 
geçmeden evvel memleketin bir realitesini be
raberce tesbit etmemiz lâzımdır. 

Türkiye'nin mesken ihtiyacını mesken üre
timi karşılıyamamaktadır, bir açık vardır. Ama 
bu açık 1963 yılında 45 bin iken, 1967 yılında 
18 bine inmiştir. Diğer taraftan Türkiye'miz 
ekonomik veya sosyal bir kalkınmanın müca
delesini yapmaktadır. Böyle kalkınma safha
sında bulunan memleketlerde yatırımlar üret-
gen sektörlerden alarak, konutun ifade ettiği 
ve onun şartlarını haiz olan sektörlere itmeye 
ve tahsis etmeye imkân olmadığı da aşikârdır. 
O takdirde Türkiye'nin kalkınma hızını o nis-
betler dâhilinde azaltmak gibi bir sonuca var
mış oluruz. Şu halde Türkiye'de yatırımların 
bir dengesi vardır ve bu dengeye hâkim olan 
prensip, konuta kamudan ziyade özel sektö

rün gitmesini âmir kılmakta ve kamu da elin
deki imkânlarını her sene biraz daha çoğalt
mak fakat çok iyi değerlendirme prensibi için
de çalışmaya mecburdur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bu realite 
karşısında ne yapmak lâzımdır? 

Burada konut kesiminde konuşan bütün ar
kadaşlarıma umumi bir cevap teşkil etsin diye 
bu konuyu biraz yayacağım. Madem ki, Tür
kiye'de konut üretimi konut ihtiyacını karşı
lamamaktadır, şu halde alınması lâzımgelen 
tedbirler muayyen bir miktarla daha çok ko
nut üretiminin yolunu bulmak lâzımdır. Bu 
yol da ekonomik standartlar yapmak, inşaat 
maliyetini ucuzlatmanın yollarını bulmak, üret-
gen sahalara intikal etmemiş dağınık, münfe
rit küçük tasarrufları konut finansmanına ka-
nalize etmek, ucuz arsa temin etmek ve niha
yet toplu inşaat kuruluşlarını desteklemek gibi 
tedbirleri almak lâzımdır. Şimdi, imar Bakan
lığı olarak şu arz etmiş olduğum tedbirler 
üzerinde ne yapmışız, bunu özetle dile getir
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, standartlar tesbit 
edilmiştir. Bu standartlara göre, yapılacak ya
pıların sahibolacağı muafiyetler önceden ka
nunlarla tesbit edilmiş, bunun dışında da va
tandaşın, bilhassa yoksul ve dar gelirli vatan
daşımızın ihtiyacını karşıhyacak ekonomik 
standartlar tesbit edilerek projelere bağlanmış, 
hem imar Bakanlığı yatırımcı olarak mesken 
sahasındaki çalışmalardan bunu kullanmış, hem 
de en az 10 - 12 proje yaparak Türkiye'nin 
bütün belediyelerine göndermiş ve bu suretle 
özel teşebbüse de bir yön vermiş ve ışık tut
muştur. 

Diğer taraftan, her arkadaşımız temas etti, 
inşaat maliyetini ucuzlatmak. Bakanlığımız 
1966 yılından beri bu konuda kesif çalışmala
rın içindedir ve bu, Türkiye'nin konut kesimin
de çok ciddî bir problemidir. Hem inşaat faa
liyetini ucuzlatacaksınız, hem de inşaatı sürat
li yapmanın yollarını bulacaksınız. Çünkü, Tür
kiye'nin bâzı bölgelerinin iklim şartları oralar
la âzami üç ay gibi kısa bir zaman inşaat ça
lışmalarına müsaade etmektedir. Bunların üze
rine biz ciddiyetle eğilmişiz ve bir yapı rasyo-
nalizasyonunun nelere bağlı olduğunu millet-
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lerarası ilmî heyetlerle temas ederek, onların 
neşriyatlarını değerlendirerek, Türkiye'de ge
çirilen tecrübelerin muhassalasmdan faydala
narak tesbit ve tâyin etmişiz, projeye bağlamı
şız ve bu sene de kendi kesimimizde bu mali
yeti ucuzlatıcı proje safhasında ve inşaat mal
zemesi safhasında alınacak tedbirlerle ucuz
latmanın neler olduğunu Türk efkârı umumi-
yesine göstereceğiz. 

Diğer taraftan Türkiye'ye ilk defa bir pre
fabrikasyon gelmesini de plânlamış bulunmak
tayız. Türkiye'nin âfet bölgelerinde ve gece
kondu önleme bölgelerinde süratle konut ya
pabilmek için hafif prefabrikasyon tesisini ken
di bünyemizin içinde kurduk ve bu sene en 
az bin ünite yaparak âfet bölgesinde ve bâzı 
gecekondu önleme bölgelerinde bunu kullana
cağız. Prefabrikasyon, aynı zamanda imar Ba
kanlığının ahşap hizmetlerinde ve gecekondu 
hizmetlerinde modern bir zihniyetle çalışma
sının bir delili ve ispatı olacaktır ve bu hafif 
prefabrikasyonlar muayyen miktarda Bakan
lıkta stok edilecek ve her hangi bir âfet vu
kuunda derhal o prefabrikasyon yapı eleman
ları mahalline götürülecek ve en kısa zamanda 
kurularak, evleri yıkılmış, evleri hasara uğra
mış vatandaşlarımızı sıhhi ve sağlam konutla
ra intikal ettirmiş olacağız. Bu da imar Ba
kanlığının, âfetlerde Devletin yardım edici 
ve iskân edici kudretini seferber etme ilgisini 
en modernize ölçüler içinde uygulaması ola
caktır. 

Küçük ve münferit tasarrufların konut fi
nansmanı ile kanalize edilmesi konusunda da 
ciddî çalışmalar yaptık, kararı verdik ve Em
lâk Bakanımız bünyesi içinde böyle bir üni
te Mart ayından itibaren işlemeye başlıyacak 
ve diğer taraftan Mesken Genel Müdürlüğü ile 
Emlâk Bankası Genel Müdürlüğünün müşterek 
mevzuu olan; «Tasarrufla ev yap» sistemi de 
Marttan itibaren Türk efkâri umumiyesine tak
dim edilecek ve uygulamaya başlıyacaktır. 

Toplu konut kuruluşlarına, yani yapı koo
peratiflerine destek olmak; muhterem arkadaş
larım, bunun üzerinde de imar Bakanlığı ga
yet ciddiyetle durmuş, Emlâk Bankamız kesif 
çalışmalar vapmıştır. Geçen yıl çok mevziî ve 
müta.vazi oMasına rağmen, bu sene bi'nyemiz-

den ayırdığımız 25 000 000 lira ile Türkiye'de
ki yapı kooperatiflerine, bilhassa dar gelirli 
üyelere sahip yapı kooperatiflerine kredi aç
mak imkânını bulacağız. Tahmin ediyorum ki, r 

bunlar da yıllardan beri Türkiye'de ilk defa 
tatbik edilen oylardan biri olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, arsa konusunda 
çok konuşuldu. Arsa spekülâsyonundan bahse
dildi. Her toplum hayatında bu gibi spekülâs
yonlar olur, olabilir. Ama onların tedbirlerini 
almak de elbette Hükümetlere düşer, işte biz 
iki seneden beri diyoruz; arsa spekülâsyo
nunu önlemek, kamu elinde bir arsa stoku yap
mak ve arsa tanzim satışları yapmak için bir 
arsa ofisinin kurulmasına lüzum vardır, ka
nun Yüce Meclisimizin gündemine gelmiştir, 
lütfediniz, çıkarınız, bunun tatbik edelim ve 
tatbikatımızın neticelerini de Yüce Heyetinize 
sunalım. Ama acaba buna rağmen, yani arsa 
ofisi kanununun çıkmamış bulunmasına rağ
men arsaların stok edilmesi konusunda imar 
Bakanlığından bir gayret sâdır olmamış mıdır? 
Arkadaşlarımızın beyanına göre olmamıştır. 
Halbuki gerçek bu değildir. Muhterem arka
daşlarım, yüksek tasvibinize uğramış ölen Ge
cekondu Kanunu ile Türkiye'nin belediyeleri 
içinde bulunan kamu menşeli bütün arsalar bu 
kanunun emrine geçerek stok edilmiştir, bir. 

ikincisi, yine o Gecekondu Kanununun hü
kümlerine dayanılarak önleme bölgeleri ihdas 
edilmek suretiyle, birçok arsaların kamu elinde 
stok edilmesinin nüvesi de kurulmuş bulun
maktadır. Bugün bizim 87 yerde 120 000 par
selli önleme bölgelerimiz var. işte bu, kamu 
elinde bir arsa stokunun kendi çapında ifadesi 
değil mi? Ama arkadaşlarım fikirlerine ve gö
rüşlerine kuvvet ve cazibe verebilmek için, bun
lara işaret etmezler ve objektivitenin dışına çı
karlar. Biz, bunlar kâfidir demiyoruz ama bir mes
ken politikamızın unsurları olarak kabul ettiğimiz 
bütün tedbirler üzerinde, mevcut kanun ve im
kânları zorlıyarak çalışmalarımız vardır, al
dığımız kararlar vardır, uyguladığımız ve mey
dana getirdiğimiz sonuçlar vardır, diyoruz. El-
betteki bir konut kanunu, elbetteki bir arsa 
ofisi kanunu çıkmadan bir bütün olarak konut 
sorununun çözülemiyeceğini her mantık, her 
iyi niyet sahibi kabul eder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Konut Ka
nunu ve Arsa Ofisi Kanunu çıkmamış olması-
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na rağmen, elde mevcudolan imkânları değer
lendirerek yaptığımız ve meydana getirdiğimiz 
sistemlere özetle işaret edeyim. 

önleme bölgelerimizde arsa ve proje vere
ceğiz, yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımıza. 

Yine önleme bölgelerimizde arsa, proje ve 
5 000 lira vereceğiz. Bu, ikinci sistem oluyor. 

Yine arsa, proje, 5 000 ile 10 000 lira ara
sında kredi vereceğiz, ama vatandaşımız da 
bu kredinin yüzde 25 ine iştirak etmiş ola
cak. 

Dördüncü sistemimiz; yine dar gelirli va
tandaşlarımız anlaşmayı kabul ettikleri takdir
de 2 000 lira peşin verecekler, ayda 100 er 
lira taksit verecekler ve konutu teslim aldıkla
rı zaman da 2 000 lira vermek suretiyle ayda 
250 lirayı geçmiyen bir taksitle 10 sene için
de, (sistemlerin durumuna göre 8 veya 10 sene 
içinde) bu borcunu ödiyecek ve sağlam, sıhhi 
bir konutun sahibi olacaktır. 

Şimdi sırası gelmişken Sayın Neftçi'nin bir 
sorusunu cevaplandırmak isterim. Bu sistemle
rimizden bahsettiler; «Acaba ne miktar uygu
lanacaktır?» dediler. 1968 programını açıklı
yorum: 2 000 arsayı proje ile beraber vermeyi 
plânladık. Arsa, proje, 5 000 lirayı ihtiva eden 
sistemimiz 2 500 aileye hitabedecektir. Arsa, 
proje, 5 000 ilâ 10 000 lirayı ihtiva eden siste
mimiz 3 700 vatandaşa hitabedecektir. «Tasar
rufla ev yap» sistemi 1 300 dür. Ama istanbul'-
de geçen seneden devreden, ki biraz sonra ge
cekondu konusunda onlara temas edeceğim, 
elde bulunan 400 konutla, yapılmakta olan 500 
konutu da bu dörtlü sistemin içinde bu sene 
uygulıyacağız. 

Bu suretle yuvarlak rakam olarak 10 270 
aileye, daha Konut Kanunu çıkmadan, daha 
Arsa Ofisi Kanunu çıkmadan kendilerine arsa 
ve kredi vermek suretiyle ev sahibi yapma im
kânlarını hazırlamış olacağız ve yine Türkiye'
de ilk defa böyle bir sistemi uygulıyan Adalet 
Partisi iktidarının hissesinin ve politikasının 
yeri olduğunu da bu kürsüde teşhir etmek is
terim. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri), 
Çünkü, bu kanunlar çıkmadan da bu rakam
larda oturanlar olmuştur, ama bu konulara 
eğilmemiştir ve böyle sistemler getirmenin hüne
rini gösterememiştir. 

Bunun dıcmda Sayın Neftçi'ye yine ifade 
3tmek isterim; Emlâk Bankamızda yapı tasar
ruf sistemi çerçevesi içinde, ipotekli inşaat kre
disi çerçevesi içinde ve yapı kooperatiflerine 
kredi vermek çerçevesi içinde en az 9 000 aileyi 
ev sahibi yapmak imkânına kavuşturacak ve 
bunların toplamı olarak imar Bakanlığı, çeşit
li kademeler ve sistemler içinde 19 000 yoksul 
ve dar gelirli aileyi ev sahibi yapmak imkânını 
bulacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Adalet Par
tisi iktidarına kadar bu rakamların yarısını 
yapamıyanlar, kendi iktidarlarının üç yıllık 
mühassaİasınm iki misli olan rakamları plân-
lıyarak, uygulamaya başladıkları zaman bu gay
retlerin bir parça teşvikçisi olmak lüzumunu 
hissetselerdi cidden memnun olurduk. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gecekondu 
konusuna temas etmek istiyorum. Arkadaşla
rım, Gecekondu Kanunu, biliyorsunuz ki dört
lü bir sistem getirmiştir: Tasfiye, ıslah, önle
me hukukîleştirme. Biz 1967 yılında bunların 
hepsini tatbik ettik. Bir kere tasfiye yaptık; 
istanbul'da tarihî eserlerin kovuklarında insan 
haysiyet ve şerefine uygun olmıyan şartlar 
içinde oturan 1 000 aileyi, Osmaniye önleme 
1 ölgesinde yaptığımız fennî ve sıhhi konutlara 
taşıdık ve bu da Türkiye'de ilk defa, yeni bir 
tatbikattır. 

Ankara'da Çankaya'da Yıldıztepe semtinde
ki, karanlık içinde oturan, suyu olmıyan, elek-
riği, yolu olmıyan 431 yoksul ve fakir aileyi 
Aktepe'deki sıhhi nüve konutlarımıza intikal 
ettirerek, onlara hem bir ev sahibi olmak im
kânını sağladık, hem de onları karanlıktan, su
suzluktan, yolsuzluktan kurtardık. Şu halde 
tasfiye bölgesi sistemini de uygulamış bulunu
yoruz. 

önleme bölgelerine gelince; biraz evvel de 
izah ettiğim gibi, Türkiye'nin 87 yerinde 
120 000 parselli önleme bölgeleri ihdas ettik. 
Bâzılarının alt - yapıları üzerinde çalışmalar 
kaydettik, 1968 yılında, yani bu yıl, bu alt - ya
pı hizmetlerimizi daha geliştireceğiz ve biraz 
evvel de izah ettiğim gibi, Ankara Aktepe'deki 
600 nüve konutu tamamen bitirdik ve istan
bul'da da yarım olanları tamamlamak suretiyle 
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1 514 apartman siteleri halindeki olan konut 
birimlerini ikmâl ettik, ayrıca da 114 tane nü
ve konutu tamamlamış bulunuyoruz. 

Bunun dışında, vaktiyle başladığımız, halk 
konutları dediğimiz ve mesken sıkıntısı çekilen 
muhtelif yerlerde belediyelerimizle, mahallî 
idarelerimizle işbirliği yaparak plânladığımız 
bir programın tatbikatı olarak da, 390 halk ko
nutu ikmal ettik ve bu suretle iktidarımız za
manında 2 450 konut birimini İmar Bakanlığı 
üretmiş ve ilk defa konut kesimindeki yatırım 
pazarında hacimli bir icracı olarak ortaya çık
mıştır. 

Hukukîleştirme, muhterem arkadaşlarım, o 
yerin imar plânlarına göre yerinde kalacak olan 
konut birimlerini tesbit ederek vatandaşa ta
pularını vermek ve bu suretle inşa ruhsatı, 
tamir ruhsatı almalarını sağlamak ve konutları
nı daha fennî esaslara dayanır bir konut haline 
getirmek imkânını veren bir sistemdir. İstan
bul'da bu tatbikatı da yaparak 1 200 aileye ta
pu vermiş bulunuyoruz. 

Islah bölgelerindeki çalışmalarımıza gelin
ce: 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 775 sa
yılı Gecekondu Kanununun tatbikatı olarak çe
şitli yollarla yapılan tesbit ameliyelerine göre 
son rakam, Türkiye'deki gecekondu adedini 
400 bin olarak göstermektedir. Ama bu raka
mı ikinci Beş Yıllık Plân, Birinci Beş Yıllık 
Plânın esaslarını dikkate alarak 450 bin olarak 
tesbit etmiştir, tahmin etmiştir. Sayın Neftçi, 
burada bu konuya da cevap vermek isterim, 
plân 450 bin diyor... Evet, plânın 450 bin dedi
ğini biz kabul ediyoruz, «hayır» demiyoruz, 
ama ben de İmar Bakanlığının mesul bir insanı 
olarak, bir Bakanı olarak, çıkardığınız ve tas-
vibettiğiniz bir kanunun tatbikatı olarak biz 
400 bin tesbit ettik, diyoruz. Bunu Yüce Mec
lise arz etmiyeyim mi? Gayet tabiî ki arz ede
ceğim. 

Sonra, Gecekondu Kanunu ile ıslah, tasfiye, 
önleme bölgelerinin tesbiti konusunda ve bilhas
sa gecekonduların tesbiti, ıslahı ve tasfiyesi 
için belediyelere yetki verilmiştir. Belediyeler 
bunu tesbit ediyor, bizimle ortak mesailer ya
parak ve hangi gecekondular tasfiyeye tabi tu
tulacaktır, hangileri ıslah bölgesi içinde kala

caktır, konusunu mahallî belediye ayırıyor. Be
lediye meclisi karara bağlıyor ve İmar Bakan
lığına gönderiyor. Bakanlığımın uzmanları ma
hallinde tetkik yaparak, ya bu teklifleri tadil 
ediyor veyahut da bu teklifleri kabul ediyor. 
Bu ameliyelere göre de, Türkiye belediyeleri 
bu 400 bin gecekondunun ancak 50 bininin tas
fiye edilmesini ve 350 bininin de tasfiye edil
memesini karara bağlamış bulunmaktadır. Ama 
Gecekondu Kanununun tatbikatının sonucu ol
madan hazırlanan bir plân, bunun yansını tas
fiye yansını ıslahı olarak bir tahmin yürütmüş 
olabilir ve Gecekondu Kanununa göre bu çalış
malar cereyan etmeseydi, belki vahleten ve 
mantıkan hepimiz böyle bir tahmin yapabilir
dik. Plân bunu yapmış, ama hususi bir komis
yon çalışmalan sonunda fiilen tesbit etmiş. Ha
va fotoğrafları ile tesbit edilmiştir, haritalarla 
tesbit edilmiştir, fiilen dolaşılarak tesbit edil
miştir, demiştim. Gerçi Sayın Neftçi, hava fo
toğraftan ile tesbit edilmiş olsa dahi plânın bu 
deyimi, rakamı bertaraf edilemez, diyor. Biz 
plânın bu rakamını bertaraf edelim diye konuş
muyoruz. Böyle bir iddianın da salhibi değiliz, 
zaten olamayız. Ama realiteleri Yüce Heyeti
nize getirmeye mecburum. Bir mesul Bakan 
olarak sorumluluğumun en tabiî icabıdır. Hat
tâ ben getirmesem sizin sormanız lâzım. 

Şimdi arkadaşlar, bâzı çevreleri nedense 
memnun edemeyen ıslah bölgeleri çalışmalan-
mız hakkında da özetle bilgiler sunmak iste
rim. 

Muhterem arkada^lanm, bu 400 bin gece
kondu ve bu semtlerde oturan iki milyonu mü
tecaviz insan, yüzdo 80 e yakın bir nisbet için
de karanlıklarda oturuyordu, susuzluk içinde 
idi, yolsuzdu.. Biz ıslah bölgelerine bir ağırlık 
verdik ve iki sene içinde 102 bin gecekonduya 
elektrik ve 110 bin gecekonduya su getirdik, 
375 kilometre yol yaptık ve 6 O00 gecekonduya 
da kanalizasyon getirdik. 

Tahmin ediyorum M, Türk vatandaşlannı 
insan haysiyet ve şerefi içinde yaşamasını he
pimiz arzu ediyoruz, muhalif ve muvafık. Pe 
ki, bu gecekonduda yaşayan 2 milyonu müteca
viz insanı karanlıktan kurtarmak, susuzluktan 
kurtarmak, çamurdan kurtarmak gayriciddî 
bir hizmet midir? Ama bir konuşmacı, bizim ıs
lah bölgesindeki çalışmalanmızm ciddiyetle ka-
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bili telif olmadığını beyan etti, ama beyan ve 
iddiasının ne ölçüsünü ne delilini verdi. Sarih 
olmak lâzım milletin bu kürsülerinde muhterem 
arkadaşlarım; eğer ıslah bölgelerinde bu vatan
daşlarımıza elektrik gitmesin, su gitmesin, yol 
gitmesin diyorsanız bunu açıkça söyleyiniz... 

TARIK ZtYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Yan
lış not alınışsınız, söylediğimi yanlış anlamış
sınız... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bunu açıkça 
söyleyiniz. Eğer değilseniz, bir noktada bir 
asgari müşterekte beraber olduğumuzu söyleme
niz iktiza eder. Ama, eğer alınmaz ve darıl-
mazsanız şunu söylemek isterim, biz gecekondu 
sorununu çözeceğiz, biz gecekondu ıslah bölge
lerine medeni hizmetleri getirmeye devam ede
ceğiz ve bu senenin sonunda Türkiye'de susu?; 
ve elektriksiz gecekondu semti kalmıyacaktır 
ve bâzı çevrelerin istismarı için malzeme olmak
tan gecekonduları kurtaracağız. (Soldan «Bra
vo» sesleri alkışlar) 

LEBÎT YURDOĞLU (izmir) — istanbul ge
cekonduları da dâhil mi? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim, rica ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEıŞEOĞLU (Devamla) — istanbul'da ve 
Ankara ida nerelere su getirdiğimizi, nerelere 
ışık getirdiğimizi semt semt ifade ederim ve ar
zu eden arkadaşlarımı da beraberimde götürü
rüm ve gezdiririm. Eğer istanbul şosesinin ke
narında düne kadar karanlıklar içerisinde ka
lan, susuz bulunan örnek mahallesine, eski is
mi ile ıSinekli Tepeye, geçerken atfı nazar eder
seniz sözlerimizin nasıl gerçek olduğunu anlar
sınız, (A. P. ve C. H. P. sıraları arasında kar
şılıklı konuşmalar) 

LEBİD YURDOĞLU (izmir) — istanbul'un 
suyu yok ki, gecekondunun olsun. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın arka
daşlar... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, bir arkadaşımız diyor ki; 
«Bu büyük şehirlerin suyu yok ki gecekondu
ya su getirilsin.» Muhterem arkadaşlarım, o 
şehirlerin sularının tüm olarak halli için Adalet 
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Partisi iktidarı ilk günden beri çalışmanın 
içindedir. Ben şunu söylüyorum : Gecekondu
da oturan vatandaş bir saatlik mesafeye gidip, 
sırtında tenekelerle su taşıyordu. Ben işte 
ona çeşme getiriyorum ve çeşme adedini ar
tırmak suretiyle saatlerce çeşme başında bek
leme ıstırabından kurtardım, diyorum ve kurta
racağım. (Soldan alkışlar) 

Beykoz'un Kavacık mahallesine gidiniz, ka
ranlıkların içinde yatıyordu o güzel yer, ora
ya biz götürdük ışığı... 

Gümüşsüyü'na gidin Beykoz'un... Işıkları 
yanmaktadır. 

Gidiniz Okmeydanı'na, Mart içinde açaca
ğız, Okmeydanı'nda, muhterem arkadaşlarım, 
en az 45 bin nüfus mutlak mânada karanlıklar 
içinde idi, 1967 nin Haziranında gittiğimiz za
man. Şimdi oralara ışıklar gelmiştir. 

Gidiniz Talâtpaşa, Gürselpaşa mahalleleri
ne, gidiniz Kâğıthane'ye, gidiniz Kuştepesi'ne 
ve şöyle Ankara'nın yüksek bir yerine çıkarak, 
ama 1966 dan evvelki görünüşünü de hafıza
nızda tutarak, o karanlıklar içinde bulunan te
pelerin nasıl ışığa kavuştuğunu göreceksiniz 
ve tahmin ederim ki, siz de memnun olacaksı
nız. 

LEBÎT YURDOĞLU (İzmir) — 1950 - 1960 
içinde de nur içindeydi, nurlu kalkınma vardı.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Beyefendi, ben 
söylüyorum, inanıp inanmamak sizin vicdanı
nıza ait. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin bir 
Batı medeniyetçiliği mücadelesini yapan bir 
iktidarız. Bu dâvanın sahibiyiz ve her şart 
içinde bu dâvayı gerçekleştirme azmimizi kay-
betmiyeceğiz. Binaenaleyh, bunun aksini dü
şünenler biraz sabırlı olsunlar ve biraz bekle
sinler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, âfetler ko
nusuna da değinerek bu takdimimi bitirmiş 
bulunacağım. 

Âfetler konusunda biz Hükümet olarak, pro
gramında taahhüdettiğimiz bir ilkeye vefakâr 
olduk. Bu ilke şu idi : Âfet vukuunda, Devle
tin, yardım edici, iskân edici gücünü seferber 
etmek, âfetleri mümkün olduğu kadar yılı 
içinde karşılamak.. Bizden evvel âfetler hizme-
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tindeki prensip; âfetleri tesbit etmek, hasar 
tesbitini yapmak, âcil yardımları yapmak ve 
ondan sonra da «talepleriniz gelecek yılların 
programına alınacaktı» şeklinde bir tebligat
tan ibaret idi. Biz bunu değiştirdik ve âfeti 
yılı içinde karşılamayı hizmet politikamızın 
içine aldık ve âfetin çapı ne olursa olsun Dev
letin iskân edici gücünü seferber ettik ve bu il
keye bağlılığımızdır ki Varto'yu bugünkü hale 
getirmiştir, o bölgedeki iskânı sağlamıştır. Sa
karya'daki tedbirlerimizin başarıya ulaşması, 
bu anlayışımızın eseridir. Pülümür ve Tercan 
dağlan üzerinde ahşap konutlar yaparak va-
tandaşlanmızı kış gelmeden evvel iskân edişi
mizin kuvveti ve fikri bu temelde yatmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı konuşmacılar 
«Âfetten sonra çalışmalar yapılıyor ama, âfet 
öncesi çalışmaların da yapılması lâzımdır.» bu
yurdular. Çok doğrudur bu. işte bu konuyu 
ilk defa biz ele aldık. Ondan evvel kimse ele 
almamıştır. Biz, milletlerarası teşekküllerle 
Türkiye'nin bu konuda yetkili olan üniversite 
mensuplan ile, yani ilim adamları ile müşterek 
çalışmalann içine girdik ve bu karma heyetin 
sekreteryalığını bakanlıkta kurduk. Ayrıca, 
Deprem Araştırma Fen Kurulu ünitesini biz 
ihdas ettik ve iki teknik üniversitenin ve aynı 
zamanda Millî Deprem Komitesi mensuplannın 
bakanlığımla müşterek çalışmalarının masraf-
lannı deruhde eden de ilk defa biziz. (A. P. 
sıralanndan «bravo» sesleri) 

Şu halde, depremden önceki birtakım ça
lışmalann içine girilmiş, bir deprem enstitüsü
nün kurulmasının nüvesi atılmış bulunmakta
dır. 

E, daha evvel, bu konuda hiçbir çalışma ol
madığı bir hakikat bulunduğuna göre, bu ger-
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çeğin ifade edilmesini doğrusu ben isterdim. 
Ama, arkadaşlanm. ifade etmediler. Bunlar 
kâfidir, demiyorum. Ama, mesele çözülmüş, 
rayına oturmuş ve çalışmalar plânlı bir şekilde 
devam edecektir. Tahmin ediyorum ki, arka-
daşlanmın da bizden istediği budur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız da
ha uzun sürecek mi efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
zannediyorum ki, yanm saat içinde konuşmala-
nmı toplıyabilirim. (Orta ve sağ sıralardan 
«öğleden sonra devam edelim» sesleri) 

Arzu ederseniz 15 dakikada da toparlanm. 
BAŞKAN — Efendim, 15 dakikada bitire-

çekseniz müsaade edeceğim. (Orta sıralardan, 
«Bakandan soracağımız sorular da var» sesle
ri) Bir dakika arkadaşlar, müsaade edin. Bi-
tirmiyeceksiniz, eğer buyurduğunuz gibi, ya
nm saat sürecekse, 14,30 da tekrar toplanmak 
mecburiyeti sebebiyle çalışmaları keseceğim, 
ara vereceğim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu benim bir tahminim. Fakat arkadaşlanm, 
«sorular da var» diyorlar. 

BAŞKAN — Var efendim, bana gelmiş ya
zılı sorular da var. Belki de tevali edecek. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bu itibarla 15 
dakikaya sığdırmak imkânının olmadığı anla
şılıyor. Takdirinize arz ederim. 

BAŞKAN — öyle ise, kaldığımız noktadan 
devam etmek ve saat 14,30 da toplanmak üzere 
ara veriyorum. (A. P, sıralanndan «bravo» ses
leri, sürekli alkışlar) 

Kapanma saati : 13,05 

...... 
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İKİNCÎ OTURUM 
Açılma saati; 14,30 

BAŞKAN — Baskanvekili Atıf Şohoğlu. 
KÂTİPLER — Bedrettin Karaerkek (Tokat), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

Komisyon ve sayın Bakan yerindeler.. 
Sayın Bakan kaldığınız yerden devam etmek 

üzere buyurun efendim, söz sizin. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-

TEŞEOĞLU (C. S. Muğla Üyesi) (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, sözlerimin 
sonunda âfet kesimindeki çalışmalarımıza temas 
etmiş ve âfet kesimindeki hizmet politikamıza 
getirdiğimiz ilkelerin neler olduğunu ve bunu ne 
derecelerde uygulamakta olduğumuzu arzetmiş-
tim. 

Burada konut maliyet birimini ucuzlatma 
esasında yaptığımız çalışmalara özetle temas 
etmek isterim. 

Biz, iktidara geldiğimiz âna kadar âfet ta
leplerinin karşılanmalarının maliyeti yirmi bin 
liranın üzerindedir. Biz bunu ortalama olarak 
7 500 liraya getirmiş, bu suretle, aynı miktar pa
ra ile daha çok konut birimleri yaparak âfet 
taleplerini karşılamak imkânlarını hazırlamış 
bulunmaktayız. 

Bu meyanda, bundan önceki konut kesimin
deki konuşmamda izah ettiğim gibi, inşaatın 
maliyetini düşürme ve inşaatı süratlendirme ko
nusundaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak 
hafif prefabrikasyonu bu seneden itibaren âfet 
kesiminde tatbika başlıyacağımızı ve bu suret
le âfet vukuunda Devletin yardım edici ve is
kân edici gücünü seferber etme ilkesini daha 
kolaylaştırmış olacağımızı arzetmek isterim. 

Afetler konusunda, teşkilâtımısm büyük bir 
dinamizm içinde çalıştığının bir delili olmak üze
re birinci beş yıllık devre zarfındaki hizmetleri 
gerçekleştirme oranımız hakkında kısa bir bilgi 
vermek isterim. 

Birinci Beş Yıllık Plân, her yıl beş bin âfet 
talebinin karşılanmasını bir hedef olarak ele al
mıştır. Buna göre, 1967 yılının sonunda 25 000 
konut birimi yapmak yâni âfet talebini kar

şılamak iktiza eder. Bunun yıllar içindeki duru
mu şudur muhterem arkadaşları; 1963 yılında 
ancak 947 konut birimi sağlanmış âfet talebi 
karşılanmış, halbuki plânlanan miktar 3522 dir. 
1964 te 4640 konut birimi programlanmış, ancak 
bunun 1930 u sağIanaibilmiştirjJL965 te 4663 ta
lep plânlanmış amma 2253 i karşılanabilmiştir. 

Şu halde 1963 ten 1965 sonuna kadar üç yıl
lık müddet zarfında gerçekleşmeler ne plân he
define ulaşmış, ne de idarenin kendi kudretine 
göre tesbit etmiş olduğa miktarlar gerçekleşe
bilmiştir. Amma, 1966 ve 1967 yıllarında durum 
plân hedefinin iki mislinin üstüne çıkmış, 1966 
da 18 825, 1967 de 18 097 âfet talebi karşılan
mıştır. 

Şimdi sayın Neftçi burada «plân hedeflerini 
aştık derken, acaba muvakkaten yaptıkları ah
şap konutlar da dâhil midir» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğu'da yapmış ol
duğumuz konutların dışında normal ihtiyaçları, 
yine plân hedeflerinin üstünde gerçekleştirmi
şiz dir. Yâni, 1968 yılında 5 000 âfet talebi kar
şılanması lâzım gelirken bu 7 000 in üstüne 
çıkmış ve 1967 yılında da yine 7 000 i bulmak 
suretiyle plân hedefleri aşılmış bulunmaktadır. 

Elbette ki büyük çaplı âfet hadiseleri karşı
sında bilhassa bu sene yapmış olduğumuz, dep
reme ve iklim şartlarına müsait olan ahşap ko
nutlarımızı bir âfet talebinin karşılanması ola
rak mütalâa etmek gayet tabiî ve mantıkidir. 

Muhterem arkadaşlarım, mazide bu memle
ket çeşitli âfetler geçirmiştir. O âfetleri kar
şılamada, yıllar sonra yapılmış olan ahşap ko
nutlar, âfet taleplerini karşılama oluyor da A. P. 
iktidarının Türkiye'nin âfetler tarihinde görül
memiş şekilde muazzam bir hâdiseyi, iki ay 
gibi kısa bir zamanda karşılamış bulunması
nın küçümsenecek hangi tarafı vardır? (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) 
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Ama, onları bir kenara koyunuz, biz yine 
geçmiş yıllardan intikal etmiş olan âfet talep
lerini Birinci Beş Yıllık Plânın derpiş ettiği he
defleri de geçmiş bulunmaktayız ve bununla 
A. P. iktidarı iftihar eder. 

Şimdi, arkadaşlarımın sorularına, konuşma
larına cevap arz edeceğim. Bu ana kadar olan 
konuşmamda zalten birçok arkadaşlarımın de
ğindikleri noktaları, sordukları soruları cevap
landırmış idim. Şimdi, temas ötmediğim nokta
ları dile getireceğim. 

Sayın Nefçi, bozuk bir genel yerleşme düze
ninden bahsettiler. Genel yerleşme düzenini ne 
derecelerde ilmî ve Türkiye'nin gerçeklerine 
uygun olarak tanzim ve tesbit ettiğimizi, konuş
malarımın başında arz etmiş bulunuyorum. Tah
min ediyorum ki, arkadaşımı tatmin etmiş ola
yım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Neftçi arsa 
konusuna temasla arsa spekülâsyonundan bah
settiler. İşte bu spekülâsyonu, arsa fiyatları
nın artışını önlemek ve bir arsa stoku yapmak 
lâzımıgeldiği fikri iktidarımızca benimsenmiş 
bulunuyor ki, huzurunuza bir Arsa Ofisi kanu
nunu getirmiş bulunmaktayız. Ümidederim ki, 
bu noktayı eleştiren arkadaşlarımız, Arsa Ofi
si Kanununun müzakeresinde bize yardımcı 
olurlar. 

Arkadaşımız, sahillerden de bahsettiler, sa
hiller yağma ediliyor dediler. Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, realiteleri huzurunuzda tesbit et
mek iktiza eder. Bugün Türkiye'de belediye sı
nırları ile, mücavir sahaların sınırı dışında ara
zi ve yapı kullanışını kontrol eden bir müesse
se ve bu sahada her hangi bir nizam yoktur. 
Biz bunu tesbit ve teşhis etmişiz, böyle bir ni
zamın kurulması lüzumuna kaani olmuşuz, umu
mi politikamız itibariyle yakında huzurunuza 
'gelecek olan imar Kanununun bâzı maddeleri
ni tadil eden tasarımızda bu konuyu derpiş et
mişiz. Bu vesile ile ifade etmek isterim, çok de
ğerli geçici komisyona mensup arkadaşlarımız 
ilim adamlarının ve bu konuda tecrübe sahibi 
olan kimselerin de fikirlerini almak suretiyle bu 
kanun tasarısı üzerindeki çalışmalarını gayet 
olumlu bir şekilde devam ettirmektedirler, imar 
Kanunumuz, biraz evvel arz ettiğim belediye 
sınırları ile mücavir sahalarının dışında arazi 

ve yapı kullanışını tanzim eden bir kontrol mü
essesesi getirmektedir. 

Diğer taraftan, sahillerde turistik potansi
yele sahip arsaların, kamu elinde bulunması 
keyfiyetine de biraz evvel arz etmiş olduğum, 
Arsa Ofisi kanunu Bağlıyacaktır. Şu halde, biz 
meseleyi teşhis etmiş, bunu çözen kanun tasa
rılarını da Yüksek Heyetinize getirmiş bulun
maktayız, bunlar çıktıktan ısonra da, umumi po
litikamızın prensipleri içinde kanunları tatbik 
ederek bunları önliyeceğiz. 

Arkadaşım, burada bir, «imtiyazlı özel mül
kiyet» tâbirinden bahsetti. Bütçe Komisyonun
da da bahsetmişlerdi, ben dedim ki, hukuk lite
ratüründe, «imtiyazlı özel mülkiyet» diye bir 
terime şahidolmuş değiliz. Eğer, özel mülkiye
tin tahdidi manâsına geliyorsa, bilhassa sahiller
de, çünkü muhterem arkadaşlarım, Türkiyenin 
deniz olarak, göl olarak, nehirler olarak sahil
leri 25 000 Km. yi tutuyor, bütün bunların ka
mulaştırılması mânasını ifade ediyorsa bu terim, 
mülkiyet hakkını kısıtlamaktır, tahdittir, biz bu 
fikrin karşısındayız, dedim. Simidi arkadaşım 
diyor ki, «Arsa spekülâsyonu oluyor, 50 liraya 
aldığı arsayı sonra 100 liraya, 200 liraya satı
yor. Binaenaleyh işte, «imtiyazlı özel mülkiyet» 
budur. Her halde Bakan anlamış olsa gerektir.» 
diyor. 

Muhterem arkadaşlarını, arsa ispekülâsyonu-
nu ifade etmek başka, özel mülkiyet terimine 
bir yeni unsur koyarak onu bir slogan haline 
getirmek başkadır. Eğer arkadaşımız, bu «im
tiyazlı özel mülkiyet» ile arsa spekülâsyonu fik
rini ifade etmek istiyorsa evet, biz de arsa spe-
külâsyonununun karşısındayız ve onu önlemek 
için kanunî tedbirlerini almanın ıgayreti içinde
yiz. 

Kamu elimdeki arsaların çıkarılmaması lâ-
zımgeldiğini, Ankara 1da bir kamu arsasının sa
tılığa çıkarıldığını (gazetelerde okuduğunu arka
daşımız beyan etti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hâdise 189 sa
yılı Kanuna göre, Millî Savunmamız tarafın
dan yapılmış olan bir tasarruftur. Konuşma
mın başında arz ve izah ettiğim gibi, Gecekon
du Kanunu hükümleriyle biz zaten belediye sı
nırları içindeki arsaları stok etmiş bulunuyoruz, 
onların satımı, şu veya bu ihtiyaç için, Ba-
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kanlığın müsaadesine bağlıdır, ancak muay
yen şartları ihtiva eden ihtiyaçlar karşısında 
satılabilir. Diğer taraftan da önleme bölge
leri kurmak suretiyle arsa alıyoruz ve bu önle
me bölgeleri umumiyetle şehirlerin yakınında 
bulunmaktadır. Arkadaşımız buralarda arsa fi
yatlarının gayet fahiş olduğunu söylediler. 
Arkadaşlar, biz Sincan'da 45 bin kişinin ya-
şıyabileceği ve ikinci kısmını da ilâve etti
ğiniz takdirde yüz binin üstünde nüfusu ba
rındıracak olan Sincan sitesinin arsalarını iki 
lirayı geçmiyen fiyatlar içinde aldık. Birçok 
yerlerde önleme bölgeleri ihdaslarımızda al
mış olduğumuz arsaların fiyatı en mühim yer
lerde - istanbul Osmaniye bölgesidir, evvelden 
alınmıştır - 15 lirayı geçmemektedir ve bâzı 
beldelerimizde bu 80 kuruş, 100 kuruş, niha
yet 3 liranın içindedir. Binaenaleyh, bu re
alite karşısında arkadaşımın endişesinin me-
hazsız olduğu kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. 

Arkadaşımız konut meselesine de temas 
ederek İkinci Beş Yıllık Plânın hedefine işa
ret etti. Biliyorsunuz İkinci Beş Yıllık Plân 
inşaat maliyetinde yüzde 18 bir ucuzlatmayı 
hedef tutmakta ve konut birimini de 22 500 
lira olarak sınırlandırmaktadır. Fakat, bizim 
4 numaralı konut edinme sistemimizde ifade 
ettiğim gibi, 26 bin lirayı geçmiyen konut
lar yapılacaktır, sözüm vardır. Bu doğrudur, 
çünkü maliyeti ucuzlatma tedbirlerimizin ne
ler olduğunu tesbit ettik, bunları 1968 yılın
dan itibaren uygulıyacağız. Bu uygulamalar 
belki 26 binin altına da düşebilir. Ama bte 
tavanın 26 bin olduğunu ve 26 bini asla geç-
nıiyeceğini ifade ettik. 

Arikadaşımız, «programları nedir, ne mik
tar mesken edinilecektir?» sorusunu tevcih etti
ler. Bunun cevabını arz ettim, 10 270 dir, Em
lâk Bankamız da en az 9 bin sağlıyacaktır, bu 
suretle 19 bin ailenin mesken sahibi olması işi 
1968 yılında plânlanmış bulunmaktadır. 

Âfetlere temas etti arkadaşımız, «Deprem 
yönetmeliği yapıldı ama bunu halk uygulıya-
maz» dediler. Düne kadar bir deprem yönet
meliğinin hâlâ çıkmadığından şikâyet ediyor
lardı. Demek ki, o şikâyeti halletmişiz. Çünkü, 
bir yıllık çalışmalarımızın sonunda deprem 
yönetmeliğini meriyete sokmuş bulunuyoruz. 

Yalnız burada bir nüans farkı var, onu ar
kadaşıma hatırlatmak isterim. Bu deprem yö
netmeliğini teknisyenler kullanacaktır, vatandaş 
değil. Yani, deprem yönetmeliğine göre proje
ler yapılacak, ona göre yapılan projelere müs
tenit taleplere inşaat ruhsatı verilecektir. Ama 
eğer arkadaşım... 

NERMÎN NEFTÇİ (MUŞ) — Denetimi kim 
yapacak, belediye başkanları mı? 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, bir şey sormak, 
Başkandan izin almakla mümkündür. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hanımefendi-
ciğim, ne kadar sabırsızsınız? Söylediklerinizin 
her şeyine cevap vereceğim, merak etmeyin. 

Şimdi, arkadaşım kim yapacak bunun kon
trolünü, diyor. Siz kontrolü kimin yapiacağını 
sormadınız, «halk bunu tatbik edemez, bu dep
rem yönetmeliği tatbik edilemiyecektir» buyur
dunuz. Ben de diyorum ki, deprem yönetmeliği 
uygulanacaktır, bunu teknisyenler uygulaya
caktır. Kaldı ki, biraz sonra arz edecektim, 
amma şimdi söyliyeyim, biz deprem bölgele
rinde, âfet bölgelerinde kurduğumuz imar mü
dürlüklerini, ki bu sene tamamlayacağız, tak
viye ederek bu inşaatın kontrolünü kendilerine 
tevdi edeceğiz ve her sene bu kontrol gücünü 
artıracağız. Bunu da İmar Bakanlığının bünye
si olarak plâna, programa bağlamış bulunmak
tayız. 

Çeşitli konuşmacılar «âfetlerden sonra ted
birler almıyor, ama âfetlerden önce tedbirler 
alınmıyor» dediler. Depreme taallûk öden kısmı
nı konuşmalarımın başında arz ettim Nasıl bir 
teşekkül kurduğumuzu, bir deprem enstitüsü
nün tesisi için teşkil etmiş olduğumuz araştır
ma fen kuruluna işaret etmiştim. Bunun dışın
da kaya düşmesi âfeti, heyelan ve su baskını 
var. 

Mulhterem arkadaşlarım, su baskınlarını 
önleme görevi İmar Bakanlığına değil, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına tevdi edilmiş olan 
bir görevdir ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı, yani Devlet Su işleri Türkiye'deki taş
kın ısuları tesbit etmiş, bunların zararlarının 
neler olabileceğini tâyin etmiş ve buna göre yıl
lık programlar yaparak bunları önleme tedbir-
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lerini almaktadır. Bu bir vakıadır, ama arka
daşlarımız sanki Hükümetin taşkın sular için 
tedbir alıcı bir çalışmanın içimde olmadığını işa
ret etmek istiyorlar. Eğer, niyetleri bu ise bu 
yanlıştır, hakikatlere uymamaktadır. 

Kaya düşmesi ve heyelana gelince; arka
daşlar, vatandaşlarımız bizden kanunların ver
miş olduğu görevleri istiyeceklerdir. Tahmin 
ediyorum ki muhterem milletvekili arkadaşları
mız da kanunların bize vermiş olduğu görev ve 
yetkiler dairesinde bizden iş istiyeceklerdir. 
Var mı elimizdeki mevzuatta kaya düşmesi ve 
heyelan için daha önceden tedbirler almak yet
kisi? Bir görev verilmiştir İmar Bakanlığına, 
7269 sayılı Kanunda böyle bir şey yok. Olmadı
ğını gördük ve tesbit ettik, huzurunuza getiri
len tasarıya bunu koymuş bulunuyoruz. Şu 
halde, kanunların bir görev ve yetki vermediği 
bir konuda imar Bakanlığını çalışmaz göster
mek, ilgisiz göstermek, ihmalkâr göstermek bil
miyorum insafla, vicdanla, gerçeklerle ne dere
ceye kadar kabili teliftir. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşları
mızı Doğu bölgesindeki çalışmalarımızdan hâlâ 
memnun edemediğimizi teessürle öğrenmiş bu
lunuyorum. Muhterem arkadaşlarım, bu konu
ya hiç temas etnıiyecektim. Ama bir arkada 
şımız bir altın anahtardan bahsetti ve bunu ge
tirenlerin İde A. P. temayülünde olan insanlar 
olduğunu söyledi 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Çoğunluğu de
dim Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Müsaade buyurun 
hanımefendi, müsaade buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, kafilenin başkanı 
Varto Belediye Reisidir. Varto Belediye Reisi 
O. H. P. nin bir üyesidir. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Değil efendim, 
bağımsız. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müda
hale etmeyin rica ederim. Söz alırsınız gelir 
tesbit edersiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Belediye Meclisinin 
ittifakla almış olduğu bir karar vardır, yanımda 
olsa muhterem arkadaşıma derhal takdim eder

dim, -fotokopisini gönderirim postayla kendr-
lerine - muhalifi, muvafıkı ittifak halinde mo
dern bir Varto'nun kurulduğunu ve bundan duy
dukları memnuniyeti ve teşekkürü ifaJde eden 
kadirşinas, cemilekâr bir beyandır. Biz, böyle 
bir mukabeleye muhtaç değiliz. Biz, hizmeti 
bir karşılık için yapmıyoruz, biz hizmeti her 
hangi bir siyasi menfaat için de yapmıyoruz. 
Büyük milletimizin bize tevdi etmiş olduğu va
zifeyi lâyikiyle yapmaya çalışıyoruz. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar). Kadirşi
nas Vartolular bir heyet halinde gelecekler, Hü
kümetin Başkanına ve naçiz arkadaşımıza hâtıra 
olmak üzere bir anahtar teslim edecekler, arkada
şımız, kendi seçmenleri olan bu kimselerin bu ka
dir bilir hareketini gölgelemek istiyecek." Ben 
Vartolu ve Muşlu vatandaşlarımla, onların tak
diriyle ıSayın Neftçi'yi baş başa bırakıyorum. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Bu bana yeter. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Yetsin veya yetme
sin hanımefendi, belki yetmez. 

Diyor ki, arkadaşımız «nüve konutlar yapıl
dı, fakat kullanılan birtakım malzemeler kifa
yetli değildir, bu binalar hafiftir, itilse dökü
lür.» 

Muhterem hanımefendi, ilme ihtisasa ya hür
met edeceksiniz veya etmiyeceksiniz. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Ben de size ay
nı şeyi söylüyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) —'Müsaade buyurun, 
biraz sabırlı olun. Ya edeceksiniz, ya etmiye
ceksiniz. Eğer ihtisasa ve ilme hürmet ediyor
sanız, bu nüve konutların konstrüksiyonunu, 
yapı elemanlarını Bakanlığımda bu konuda ihti
sas yapmış, deprem konusunda Japonyatöa ih
tisas yapmış teknisyenler hazırlamıştır. Niteliği 
ağır kış iklimine, depreme dayanıklı olacaktır. 
Hanımefendi sonbaharda gitmiş, binaların sıva
ları yapılırken bâzı sıvaralarm düştüğünü gör
müş ve bize tel çekmiş. O telin muhtevası dı
şında bâzı şeyler de var, biz de bunu tesbit et
tik ve teknisyen arkadaşlarımız gerekli fennî 
tedbiri aldı. Ama, arkadaşımız bunu beğenmi
yorsa, bu yanlıştır ıdiyorsa, bu fennî kurallara 
uygun değildir diyorsa delillerini getirmek rnıec-
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buriyetindedir. Çünkü, fennî ve teknik gerçek
leri mücerret ve nazarî sözler bertaraf edemez. 
Varto'ya ne yapmışız arkadaşlar? ingiltere'
den getirdiğimiz çelik konstrüksiyonlu binalar 
kurmuşuz, dayanıklı, yıkılmaz, iklim şartları
na mukavim, modern esasları haiz. Fakat, Sa
yın Nermin Neftçi'yi bu dahi memnun etme
miş, bu çelik konstrüksiy onludur, yarın bunun 
tamiri icabederıse vatandaş nasıl yapacaktır, gi
bi bir endişe izhar etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de ilk defa 
yıkılmış bir belde modern bir imar plânına da
yanarak ve bir imar plânının ihtiva etmesi lâ-
zımgelen 4 kaideyi, yani iskânı, işi, ulaşımı, ro
tasyonu tamamiyle ihtiva öden ve her evin par
selasyonu ve her evin temeli şehircilikte uz
man olan arkadaşlarım tarafından atılmış ve 
çocuk parkına kadar ihdas edilmek suretiyle 
medeni veçheli bir Varto kurmuşuz, fakat 
hanımefendi hâlâ «konstrüksiyonu çeliktir» di
ye bize tenkidler ve hücumlar yöneltmek isti
yor. Bunun izahı, beşerî bir mantıkla müm
kün değildir. 

A. P, SIRALARINDAN BİR MİLLETVEKİ
Lİ — Saraçoğlu mahallesi... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Ben polemik yapmak 
istemiyorum, ben maziye inmek istemiyorum, 
ben mazide yapılanlarla bizim yaptıklarımızı 
mukayese etmek istemiyorum. Bunu tenezzül 
telâkki ederim. 

Sayın Numanoğlu arkaJdaşım, umumi olarak 
Bakanlığımın çalışmaları üzerimde eleştirmeler 
yaptı ve yapı malzemesi ve inşaat kontrolleri 
üzerinde dikkatle durmamızı istediler. Bu fi
kirlerine katılıyoruz. Biz de aynı şeyi düşünü
yoruz ve aynı şeyi plânlaJdık. Taşra teşkilâtı 
olarak, merkez teşkilâtı olarak biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, çalışmalarımız devam etmek
tedir ve bizim tarafımızdan Tapılacak bütün 
yapılar bu esaslara dayanılarak inşaa edile
cektir. 

Arkadaşımız şehirleşmenin ve sanayileşme
nin dengesine temas ettiler. Konuşmalarımın 
başında arz etmiştim, tekrar etmiyeceğim. 
Bizim bölge plânlama çalışmalarımız neticesi 
teşekkül etmiş olan bölgesel gelişme merkezle

rine yatırımların her cinsi tevcih edilecektir. 
Bu bir sanayileşme meydana getirecektir. Do
ğu, Güney - Doğu ve Orta - Anadolu'da da Tür
kiye'nin Iher yerinde ve Türkiye ölçüsünde den
geli bir şehirleşme dağılımı, yahut bölgesel bir 
gelişme merkezi dağılımı yapılmıştır. Binaen
aleyh, bu şehirleşme ve sanayileşme bu plâna 
göre cereyan edecektir. Biraz evvel izah ettiğim 
genel yerleşme düzen çerçevesi içinde. Bu iti
barla bir dengesizlik ortada kalmıyacak veya 
bölgelerarası dengesizlik ilerliyen zaman için
de azalacak ve kaybolacaktır. Arkadaşımızın 
huzurunuza gelecek olan Âfetler Kanununu ta
dil eden tasan üzerindeki noktayı nazarına şim
di cevap arz etmeye lüzum yoktur. Onu takdir
lerinize bırakacağız, Yüksek Meclisin görüşü 
ne şekilde tecelli ederse onun hürmetkarı ola
rak uygulayıcısı olacağız. 

Arkadaşımız, imar plânlannın tam ve kâmil 
mânada uygulanabilmesi için Devlet ve Hükü
metin desteğine lüzum olduğunu işaret ettiler. 
Bu noktai nazara katılıyoruz, bizim hizmet po
litikamızda da mevcuttur, ikinci Beş Yıllık 
Plânımızda da bir ilke olarak durmaktadır. 

Sayın Numanoğlu, konuşmasının sonunda 
Sayın Başbakanımızın bir konuşmasından pa
sajlar okudu ve «biz kimseye kötü muamele et-
ımyeceğiz» cümlesiyle bitindi. Evet doğrudur. 
biz bütün vatandaşlarımıza eşit ve âdil muame
le yapmanın gayreti içindeyiz ve Adalet Parti
sinin genel politikası da budur. Bizim için bü
tün vatandaşlar eşit bir muameleye lâyıktır ve 
Adalet Partisi iktidarı ve onun Hükümeti, mu
ayyen bir sınıfın ve zümrenin değil, 32 milyon 
Büyük Türk Milletinin Hükümetidir. (Alkışlar) 

Sayın Üstün arkadaşımız bölge plânlama, şe
hir plânlama çalışmalannın lüzumuna işaret et
tiler. Bu görüşlere biz de katılıyoruz. Tekrar 
etmiyorum, imar plânlannın düzenli bir şehir
leşme için ehemmiyet taşıdığını ifade ettiler. 
Doğrudur. İmar plânlarının sık sık tadil edil
memesi lüzumuna da değindiler. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette ki imar 
plânlan sık sık değişmemelidir. Ama, imar 
plânları hiç değişmemelidir tarzında bir görüş 
olamaz. Çünkü, şehir bir organizmadır, şehir
ler yaşar ve büyürler. Bu itibarla imar plân
lan da bu realiteye, bu değişen şartlara göre 
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bâzı tadiller .görecektir. Ama bu kııstaısların dı
şında sık sık tadillerin isabetsiz olduğu doğru
dur ve imar plân tadil tekliflerini tasdikte bu 
esaslara ve prensibe vefakâr olarak çalışmakta
yız. 

Arkadaşımız da gecekonduyu meydana geti
ren nüfus akımlarının ekonomik tedbirlerle dur
durulabileceğini işaret ettiler. Bunları arz et
miştim. Bölgesel gelişme çalışmalarımızın hak 
kında görüşümüz" o konuşmamda mündemiçtir. 
Âfetler konusunda idiğer arkadaşlarıma vermiş 
olduğum cevap kendilerine de şâmil bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer konuşmacı 
arkadaşlarım, bölge plânlamalarından genel 
yerleşim düzenimden, meskenden, gecekondu
dan, âfetlerden bahsettiler, bu konuları, iki 
saate yaklaşan konuşmam esnasında, teker te
ker aydınlığa kavuşturmuş bulunmaktayım ve 
tahmin ediyorum ki sorularını cevaplandırma
dığım arkadaşım kalmamıştır. Yalnız Keban 
ve Elâzığ konusunda bir soru tevcih eden ko
nuşmacıya cevap vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Keban ve Elâ
zığ'ın yerleşim problemi çözülmüştür, iskân 
problemi çözülmüştür, takan Kanununu, Top
rak İskân Genel Müdürlüğü kendisine bağlı 
bulunduğu için, Köy İşleri Bakanlığımız hu
zurunuza getirmiştir. Yaptığımız bu yerleşme 
plânına göre tadilin Köy İşleri Bakanlığına ge
tireceği yetki ve imkânlarla gerçekleştirilecek
tir. 

Diğer taraftan, bu bölgenin ekonomik ve 
sosyal kalkınması da plânlanmıştır ve fizikî 
plânlaması da Bakanlığım tarafından yapıl
mıştır. Bu da İkinci Beş Yıllık devre içinde 
uygulanacaktır. Şu kadarını ifade etmek iste
rim ki, muhterem arkadaşlarım; Elâzığ, dört 
vilâyetimizi kapsayan* bir bölgenin gelişme 
merkezidir. Malatya, bir cazibe noktasıdır. 
Bu iki şehrin, bu plânlar uygulandığı takdir
de, birisinin 100 000 diğerinin de 130 000 kişi
lik bir istihdam hacmi yaratacağını ve bir bü
yük şehir ve sanayi merkezi haline geleceğini 
arz etmek isterim, (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, iki yıllık çalış
malarımızı özetler halinde Yüce Heyetinize sun-
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muş bulunmaktayım. Bakanlığımızın bu di
namik çalışmalarına rağmen onda betâet teş
his etmek istiyenlere bir cevabolmak üzere 
1963 - 1964 - 1965 yılları içinde yapılanlarla 
bizim iki sene içinde yaptıklarımızın bir muka
yesesini vereceğim ve yatırımları gerçekleştir
me oranlannı takdim edip huzurunuzdan ayrı
lacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1966 ve 1967 yıl
larında uygulama rakamları, 1963 - 1964 - 1965 
yıllarındaki uygulamalarla karşılaştırılırsa, ko
nut yapımında % 167, yolda % 324, suda % 
216, elektrikte % 200, kanalizasyonda % 149, 
imar plânında % 235 ve harita alımında % 71 
gibi bir artış gösterdiğini Yüce Heyetinize 
sunmak isterim. 

Yatırımlarımızın plân hedefleri, yıllık prog
ramlan aşan hacmi ve gerçekleştirme oranları 
hakkında da şu rakamları vermek isterim: İmar 
İskân Bakanlığı 1963 yılında bütçesinin % 66,6 
sini gerçekleştirmiştir, iller Bankası % 96,1 ni 
gerçekleştirmiştir. 1964 yılında imar Bakanlığı 
% 60,6 bir gerçekleşme sağlamıştır. İller Banka
sı % 91,5 sağlamıştır. 1965 de Bakanlık bütün 
olarak, iller Bankası hariç, % 64 gibi bir gerçek
leşme sağlamış, iller Bankası % 102 ye çıkmış
tır. Amma, 1966 da İmar Bakanlığı bir bütün 
olarak % 145 bir gerçekleşme sağlamıştır. İl
ler Bankası da % 126 1967 yılında imar Bakan
lığı % 250 oranında bir gerçekleştirme sağlamış 
ve iller Bankası da % 136 nisbetinde yatırımla
rı gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'nin tarihi
ne yeni rekorlar taktim etmiş bulunmaktadır, 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu sözle
rimle Hükümet programında vaad ve taahüt et
tiğimiz hizmetleri dinamik bir düzen içinde, di
namik ve aktif hizmet politikası içinde yürütece
ğimiz sözünü tahakkuk ettirmiş bulunmaktayız. 

Maruzatımı bitirirken Yüce Heyetinize say
gılar sunuyorum, değerli arkadaşlarımın konuş
malarının 1968 çalışmalarımıza ışık tutacağını 
beyan ediyor hürmetlerimi arzediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın bakan, bâzı muhterem 
milletvekili arkadaşlarımızın soruları var, bun
ları birer birer istirham edeceğim. Bunlardan 
yazılı olarak verenler ve yazılı cevap istiyenler 
var. Evvelâ onları zapta geçirme bakımından 
okuyacağım, bilâhara size tevdi edeceğim. Bu-
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rada sözlü olarak sormak isteyenleri de bizzat 
burada cevaplandırmak üzere iştiram edeceğim. 

Efendim Trabzon milletvekili Ali Rıza 
Uzuner «aşağıdaki sorumun sayın imar ve İskân 
Bakanı tarafından yazılı veya sözlü olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim, diyorlar, muhay
yer bırakıyorlar sizi... Şimdi soruyu okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, sayın İmar ve iskân 

Bakanı, tarafından yazılı veya sözlü olarak ce 
vaplandırılmasını rica ederim. Saygılarımla. 

26 . 2 . 1968 
Trabzon Milletvekili 

Ali Rıza Uzuner 

Soru: Artan nüfusu ve gelişen tesisleriyle 
Trabzon'un şehir suyu ihtiyacı büyük ölçüde 
artmıştır, iller Bankasınca, 1968 yılında müb-
rem İhtiyacı karşılamak üzere, su tesisatının ge
liştirileceği açıklanmıştır. Bunun gibi Yomra ve 
Köprübaşı kasabalarının da su işinin bu yıl ele 
alınacağına ilgililer intizar etmektedirler. Prog
rama alınacağı beklenen Trabzon merkez, Yom
ra ve Köprübaşı belediyelerinin su ihtiyacı için 
bu yıl yatırım yapılacak mıdır? İhtiyaç nasıl 
getirilecektir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Arz edeyim efendim, 
müsaade buyurursanız. 

Bu üç yerin içme suyu için İller Bankamız 
Ihazırlığını yapmış, projelerini tamamlamıştır. 
Ancak, Devlet Plânlama Teşkilâtımız tarafından 
Tbu yıl için tasvip edilmediğinden durmuştur. 
Amma yeni bir hazırlıkla Devlet Plânlama Dai
remize giderek bu üç yerin içme suyu konusun
da çalışmaya başlamaya kararlı bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun sayın İmar ve iskân Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına delâletle
rinizi rica ediyorum. 

Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

1. — Diyarbakır ilimiz merkezinde belediye 
1200 haneyi tasfiyeye tabi tutmuş olup, Bakan
lıkça adı geçen vatandaşlara yer temini düşünü
lüyor mu? 

2. — Bismil - Lice - Çüngüş ve Çermik il
çelerimizde tabii âfetlerden dolayı zarar gören 
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vatandaşlarımıza Bakanlıkça bir yardım yapıl
ması düşünülüyor mu? 

3. — Lice ilçemizde 1959 dan beri 150 adet 
ev yapılmış olup maliyeti 32 000 lira olduğun
dan vatandaş yanaşmamaktadır. Bu evlerin 
maliyetinde bir indirim yapılmış mıdır? Bu hu
suslarda bilgi verilmesini saygılarımla rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Değer yok. Esasen yazı
lı olarak cevap istemektedir. Soruları Bakanlığı
nıza tevdi edilecektir. Bu soru yazılı olarak ce
vaplandırılacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın sayın Bakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi rica ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Nazım Bayıllıoğlu 

1. — Adıyaman şehrinin 'ortasındaki kalenin 
güzelleştirilmesi için etraftaki evlerden 50 ye 
yakınının istimlâk edileceği ve bu evlerin yeri
ne şehrin başka bir semtinde evler inşa edilece
ği doğru mudur? Doğru ise çalışmalar hangi 
safhadadır? 

2. — Adıyaman ilinin Besni ilçesinde yeniden 
evler yapılması Bakanlığınızca düşünülüyor mu? 

3. — Adıyaman il merkezinin içme suyu hak
kında ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? Ne
lerdir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Derhal cevap 
arz edeyim : 

Efendim, Adıyaman'da Kale denilen mahal
lede Ibir heyelan vardır. Bunun tesbitini yaptık 
ve yıllık programlar İçinde 50 konut biriminin 
indirme kararını aldık. Arsa da belediye vasılta-
siyle bize temin edilmiş bulunmaktadır. Eğer, 
orada bulunan vatandaşlarımız imar plânına 
uygun olarak tesbit ettiğimiz arsalarda yapa
cağımız evlere igelmek isterlerse, bu sene 50 ko
nutu oraya nakletmek istiyoruz. 

Yalnız arkadaşımın (sorusundan şu imâna çı
kıyor; bu yerler istimlâk edilerek oraya nakle
dilecek değil, bir âfet dolayıısiyle intikal ettiri
lecektir. Binaenaleyh, mevcut yerlerin istimlâki 
diye ıbir konu mevzuubahis değildir. 

Besni ilçesinde vaktiyle başlanmış olan ko
nut yapımına ftu sene de programımız içinde de
vam edeceğiz. 
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Üçüncü soru; Adıyaman'ın içme suyu mev
zuu programımızdadır, inşaasına devam ede
ceğiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker, imar 

ve İskân Sayın Bakanından soru sormama mü
saadelerinizi iarz ve talebederim. Buyurun Sa
yın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Bakan
dan şu noktayı soracağım. 

775 ısayılı Gecekondu Kanunu yapılmıştır. 
Bu sene 400 000 'gecekondu olduğunu ifade 
ediyorlar ki, © yıllık Plânda 450 000 dir. 400 
veya 450 bin gecekondudan kaç tanesine tapu 
verilmiştir? 

Ankara'da Aktepe ve İstanbul'da Osmaniye'
de yapılan ve halka tevzi edilen binalara, yapı
lara ne zaman başlanmıştır, bunlar ne zaman 
bitmiştir? 

Nihayet bir soru daha sormak istiyorum. 
Şehirlerde yüzde 36 nüfus kiracı durumun

dadır. Anayasa Mahkemesi Kira Kanununun 
bâzı maddelerini iptal etmiştir. Bugün Temyiz 
Malhkemesi kararlarına göre, kiralar adeta ser
best durumda gibidir. Bu hususta, vatandaşı 
ateşten gömlek gibi yakan bu hususta Sayın 
Bakan ne düşünmektedir? Gecekonduların ön
lenmesi bakımından, Gecekondu Kanununun 
tam işlemesi bakımından önleme bölgeleri ka
bul edilmiştir. Bu yıl ne kadar kişiye bu ön
leme bölgelerinde yer tahsis edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Efendim, ko
nuşmamın başında da arz etmiştim. Biz bu se
ne İstanbuFda 1 200 vatandaşımıza tapu verdik 
Osmaniye ve Aktepe önleme bölgeleri için ar
salar bizim 'iktidarımızdan evvel alınmış ve nü
ve konutların bir kısmına başlanmış, Osmani
ye fae 224 birimi ihtiva eden apartmanların da 
inşaasına başlanmış, fakat ikmal edilmemişti. 
Gerek Aıktepedeki, gerek Osmaniye bölgesinde
ki alt yapı hizmetlerini tamamlayıp, Osmaniye'
de 1 284 aded konut birimini yapan Adalet 
Partisi iktidarıdır. (A. P. sıralarından, alkış
lar) 

Kira Kanunu; Bütçe Komisyonunda da sa
yın arkadaşıma arz etmiştim, İkinci Beş Yıllık 
Plânda mevcudolan ilkeyi dikkate alarak, ko
nunun hukukî bir yönü bulunması itibariyle, 
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bu ilke üzerinde neler yapılabileceğini Adliye 
Bakanlığı ile müşterek bir mesaiye tâbi tuta
cağız. 

«Önleme bölgesinde kaç aileye arsa verildi?» 
diye sual sordular. Bu sene yapmış olduğumuz 
konutları, biraz evvel konuşmamda arz ettiğim 
gibi, verdik, yani 1 000 tane Osmaniye bölge
sinde, 431 tane de Ankara Aktepe ̂ de verdik, 
bu sene 10 270 tane vereceğiz. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Ah
met Tahtakılıç ısoru sormak için müsaade ister
ler efendim. Buyurun Sayın TahtaJkılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Efen
dim Bulgaristan'la bir yeni göç anlaşması ya
pıldığını ve bunun imza edildiğini okuduk. Bu 
göçmenlerin iskânı için iskân problemleri bakı
mından bir hazırlık başlamış mıdır? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Efendim, bu 
konu Toprak iskân Genel Müdürlüğünün hiz
metleri içinde bulunmaktadır, bu Genel Müdür
lük de Köy işleri Bakanlığına bağlandığı için 
Bakanlığımı ilgilendiren bir yönü yoktur. Arz 
ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Şim
di efendim, müsaade ederseniz, işin imara ta
allûk eden bir tarafı var. Zâtıâlinizden bu ci
heti sordum. Gecekondular bu nevi iskânlardan 
artıyor. OBunlar akrabalarına gelecekler, akraba
ları da tek odalı yerlerde oturuyorlar, nereye 
yerleşeceklerdir. Bu sebeple imara taallûk eden 
bir mesele. Zâtıâliniz istikbale muzaaf plânları 
mız var, dediniz, ben de bunun için imar bakı
mından ele alınıp alınmadığını sordum, alınma
dığını anlamış oldum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Bu göç dolayı
sıyla Hükümetimiz lüzumlu tedbirleri almıştır. 
Ve... (Anlaşılmıyan bir müdahale üzerine) Bir 
şey mi buyurdunuz Beyefendi? Siz başka yer
den mi çıktınız efendim? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar 
lütfen. Sual soran arkadaşımıza cevap veril
sin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Köy işleri Ba
kanlığımız, arkadaşımızın endişelerini bertaraf 
edecek şekilde tedbirlerini almış bulunmakta
dır. Bu tedbirler alınırken imar BaJkanlığının da 
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iştirak etmesi lâzımgelen yönleri olursa elbette j 
İmar Bakanlığı da katılacaktır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — ikin
ci bir sorum daha var. «Şehirleşmeyi teşvik» di
ye plânın bir bölümü var. Sayın Bakanı dinler
ken, «gerçekçi olalım» diye, hakikaten Türki
ye'nin ihtiyacı olan bir zaruretten bahsetti. Tür
kiye'de şehirleşmeyi teşvik için bir harekete lü
zum yok, ışehirleşmeyi medeni hale getirmek 
zarureti vardır. Bu sebeple Plânda ilk önce ge
cekondu prensibini halletmeden, meseleleri hal
letmeden nasıl bu ifade 'ediliyor? Bunu İmar ve 
iskân Bakanının izah ötmesini rica ediyorum. 

Sayın Bakan, affedersiniz milletvekillerinin 
konuşmaya hakkı olmadığı için bu şekilde sual 
sormak zarureti hâsıl 'oluyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Çok memnun 
oluyorum, tevcih buyurduğunuz sorudan Sa
yın Tahtakılıç. Yalnız bu sorunuzun cevabı be
nim iki saat devam eden mâruzâtım içinde yer 
almış bulunmaktadır. 

Düzenli bir şehirleşme nasıl olacaktır, diyor. 
Düzenli bir şehirleşmenin planlandığını ve imar 
plânlarının şave düzenini ihtiva eder kapasite
de olacağını, büyük şehirlerde nâzım plân çalış
maları bulunduğunu ve onların getireceği ni
zam çerçevesi içinde şehirleşmenin cereyan ede
ceğini arz etmiştim, tekrar arz ediyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Bir 
sualim daha var. 

Büyük şehirlerin yüksek mimari kontrolü 
Bakanlığın murakabesi altındadır, istanbul'da 
şehircilik noktai nazarından yüksek mimari 
kontrolün gerçekleştirilmesi için mevcut kuru
luşlar kâfi midir? Sayın Bakan ne düşünür? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Sayın Baş'kn.n, 
kontrolün yapılabilmesi için evvelâ şehirleşme
nin nizamını itesbit etmek, statüsünü kurmak lâ
zımdır. işte o statüyü, o nizamı büyük istanbul 
Nâzım Plânı kuracak ve Onun icabettirdiği | 
kontrol kuruluşları da ya ihdas edilecek, yahut I 
mevcutları takviye edilecektir. Bunu da arz et-
imişfâm nıâruzaltımda. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır 
efendim. 

«Sorular derken Sayın Tahtakılıç'in sorula
rını kasdettim. Diğer sorulara Saym Bakan ce
vap vereceklerdir. | 

Sayın Özoğul, buyurun efendim. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Efendim, 

1960 tarihinden önce Edirne'nin Enez - ipsala -
Keşan hudutları üzerinde 80 000 dekarlık Kız-
kapan bataklığı kurutulmuştu ve bu mıritaka-
da topraksız vatandaşlara bu arazi verilecekti. 
Görüyoruz ki, bu arazi, 1960 tan evvel kuru
tulduğu halde, halen dağıtılamamıştır. Acaba, 
Gala ıgölü projesinden önce bu arazinin iskânı 
bakımından dağıtımın biran önce yapılması için 
Sayın Bakanlık ne düşünüyor, Sayın Bakan ye
ni bir tedbir ifade ederler mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Sayın Başkan, 
bu konu tamamiyle Köy işleri Bakanlığına ait
tir, Saym Bakan arkadaşıma intikal ettireceğim 
ve arkadaşıma yazılı cevap sunacaktır. 

BAŞKAN — Vazifeli Bakan tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılacaktır, efendim. 

Sayın Nermin Neftçi, buyurun. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Bakan
dan soruyorum; büyük Doğu depreminin dai
mi iskân programı bitmiş midir, eğer bitmemiş
se programın ne kadarı tahakkuk etmiştir? Bi
rinci sorum bu, efendim. 

İkinci sorum; Pertek Belediyesinde 'gecekon
du var mıdır ve Pertek Belediyesine İller Ban
kasınca verilen kredilerden başka gecekondu 
fonundan ne kadar kredi verilmiştir? 

BAŞKAN — Tamam efendim, Sayın Neftçi'-
nin iki sualleri var buyurun Saym Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Muhterem ar
kadaşlarım, Doğu ıdepreminde biz geçici iskânı 
yaptık ve bu iskândan sonra anketler yapmak 
suretiyle vatandaşlarımızın arzularını tesbit et
tik, bu arzuları dikkate alarak yıllık program
lar içinde yeni konut birimlerine devam edile
cektir. 

«Pertek Belediyesinde gecekondu var mı
dır?» diye bir sual sordular. Pertek Belediye

sinin bu konuda bir müracaatı vardır, üzerinde 
durulmaktadır. Gecekondu Kanununun tarifine 
uyan konutları varsa, az gelişmiş bir bölge olan 
Tunceli vilâyetimizin bir ilçesi olan Pertek'e el
bette ki, yardım elimizi uzatacağız. (A. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Neftçi, sorularınız cevap
landırılmıştır efendim. 
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Buyurun Sayın Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Milletçe 

şikâyetçi olduğumuz yapı malzemelerinin kali
te düşüklüğünden doğan zararları ve özellikle 
çok kötü vasıflı inşaatları önlemek amacı ile 
yapı malzemesi standartları hazırlıkları ne za
man bitirilecektir? 

İkinci sorum: Devamlı sel felâketine mâruz 
kalan Kırşehir'in içinden geçen Kılıçözü çayı
nın kanalına oturtulması ve Çuğun barajının 
yapılması işine ne zaman başlanacaktır? 

Üçüncü sorum: Evleri yıkılan ve üç seneden 
beri perişanlık içinde yardım bekliyen felâket
zede Kırşehirli 'vatandaşlarımın evleri ne zaman 
yapılacaktır? 

Bu hususlar için kesin olarak söz veren 
A. P. Hükümeti ve imar ve iskân Bakanı ne 
düşünüyorlar? Rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, derhal sözlü ola
rak cevaplandırılacak mı? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Sayın Başkan, 
yapı malzemesinin kontrolü ve standart işlerine 
vermiş olduğumuz ehemmiyet ve Türkiye Stan
dartlar Enstitüsü ile müşterek çalışmalarımızı 
maruzatımın başında arz etmiştim. Binaenaleyh, 
hâsıl olacak şartlara göre standartların tesbiti, 
devam olunacak olan bir keyfiyettir. Biz de o 
yolda çalışmalarımızı yoğunlaştırmaktayız. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Zaman 
rica ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Sayın Başkan, 
arkadaşımız eğer bu konudaki çalışmalarımızın 
teferruatına vâkıf olmak istiyorsa, kendilerine 
gayet geniş izahat vermeye amadeyiz. Ama, 
Türkiyede yapı malzemesi kontrolü ve standart
lar işi ne zaman bitecektir, gibi bir zaman... 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Başlan
mış mı, dedim, bitecektir, demedim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Başlanmıştır, 
Beyefendi, onu arz -ediyorum. Neler yaptığımızı 
da buyurun Bakanlıkta gösterelim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, diğer suale 
geçin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Sel felâketine 
uğramış afetzedelerin durumuna değindiler. 

I Taşkın suların - yine konuşmamda arz etti
ğim gibi - kanalize edilmesi ve tedbirler alın
ması Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne ait 
olan bir keyfiyettir. Bunların bâzılarında Ba
kanlığımızın sadece bir önçalışmaya iştiraki 
vardır, imar Bakanlığı bir sel âfeti sonunda ev
leri yıkılan vatandaşları selin basmıyacağı, su 
taşkınlarının istilâ etmiyeceği bir yerde iskân 
etmek görevine sahiptir. Binaenaleyh tatbikat 
da fou şekilde devam etmektedir. 

Zannediyorum ki, arkadaşımızın, Kırşehir'
deki konutlar yapımındaki çalışmalarımızdan 

I haberi vardır. Programımızdadır, Kırşehir'de bu 
sene de çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Onan, sorularınız cevap
landırılmıştır. 

Sayın Tarık Ziya Ekinci, buyurun. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakandan üç hususun cevap
landırılmasını istirham ediyorum. 

Birincisi; 1967 yılı içinde yeniden kaç gece
kondu yapılmıştır, kaçı önlenmiştir, kaçı tahak
kuk etmiştir? 

ikincisi; Plânın projeksiyonlarına göre, 1967 
yılı sonunda 450 000 gecekondu olması iktiza 
ediyor. Sayın Bakanın verdiği rakamla bu ra-

I kam arasında bir ayrılık var. Acaba bu ayrılık 
nereden geliyor Plânın hazırlanmasında İmar 
ve iskân Bakanlığı ile teşriki mesai yapılmamış 
mıdır? 

Üçüncüsü; deprem bölgesinde başkasına ait 
arazi üzerinde hak sahiplerine daimî iskân için 
yapılmış olan binaların ve arsalarının mülkiyeti 
meselesi için nasıl bir çözüm yolu bulunmuştur? 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Sayın Başkan, 
1967 yılı ve 1966 yılı da dâhil, 8 516 gecekondu 
yapımına teşebbüs edilmiş ve Türk belediyeleri 
tarafından yıkılmıştır. 

ikinci soruları 450 000 gecekondu mu var, 
400 000 gecekondu mu var, bunu konuşmalarım
da ifade etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar, Plânlama, Gecekondu 
Kanununun daha gerçek olarak tesbit etmediği 
zamanda, daha önce elinde bulunan donelere 
göre böyle bir tahmin yürütmüş ve 450 000 de
miştir. Biz de 450 000 zannediyorduk, beledi-

I yelerin bize vermiş olduğu bilgilere göre. Ama, 

— 555 — 



M. Meclisi B : 52 26 . 2 . 1963 O : 2 

bu kanun tatbik edildi, hava fotoğrafları alın- I 
di, krokiler mahallinde tesbitler yapıldı, 400 000 
çıktı. Bunu söyleımiyelim mi? 

Binaenaleyh, Bakanlığımla Devlet Plânlama 
Teşkilâtının teşriki mesaisi olmuştur ve olmaya 
devam edecektir. 

Arkadaşımız Pülümür afetzedelerinin duru
munu, tahmin ediyorum, sormak istiyorlar. 

Arkadaşlar, biz Pülümür^de de, Tunceli'mde 
de, yaptığımız basın toplantılarında ve ilgilile
re yazılı olarak bildirdiğimiz mektupların muh
tevasında, «Biz konutu kime yapmışsak arsası 
da onun olacaktır.» demişiz. Bu arsa benimdir, 
bu arazi benimdir, diyenlere de; «Değerlendir
diğimiz fiyat üzerimden almaya amadeyiz, tapu
nu getir, bedelini verelim.» demişizdir. (A. P. 
sıralarından, «bravo» sesleri) 

Binaenaleyh, Pülümür'de yaptığımız ahşap 
konutlar ağalara ait değil, oradaki âfetzede va
tandaşlara aittir. (A. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, sorularınız cevap
landırılmıştır. I 

Sayın Sami Binicioğlu, buyurun. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın Ba
kandan iki soru rica edeceğim. 

Gecekondu problemi büyük şehirlerden di
ğer illere ve hattâ ilçelere sirayet etmiş bulu
nan bir problemdir. Halbuki, genel bütçeden bu 
problem için pek az tahsisat ayrıldığını müşa
hede etmekteyiz. Acaba, bu problemin halledi
lebilmesi için genel bütçe imkânları dışında bir 
imkân düşünülebiliyor mu? Birinci sorum, bu. 

ikinci sorum da: Sayın Bakan simidi takdim 
edeceğim, izmir'den ve Manisa'dan bâızı vatan
daşlardan mektup ve telgraflar aldım, izmir'in 
Turanlı sırtlarında, «Şen Villâ» diye bir koope
ratif varmış, bu kooperatifin 1 800 hissedarı 
varmış, parsellemişler, burada konut yapmak 
için bir kooperatif kurmuşlar, fakat sonradan 
buraları gecekondularla dolmuş, halen de dol
makta imiş. 

Acaba bu yıl bu vatandaşların arsaları istim
lâk edilecek mi veyahut da bu gecekondular 
yıkılacak mı? 

Bu hususların cevabını Sayın Bakandan rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. | 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Sayın Başkan, 
Gecekondu Kanununa göre teşekkül etmiş fon 
vardır ve bu fon muhteviyatı bu sene 50 milyon 
liradır. Diğer taraftan, önleme bölgelerinde arsa 
istimlâki için 12 milyon lira vardır. Onun dışın
da, gecekondu önleme bölgelerinde konut kredi
si olarak kullanılmak üzere Emlâk ve Kredi 
Bankamızın teşkil etmiş (olduğu 49 milyon lira
lık bir fon vardır. Ayrıca Gecekondu Kanunu
nun 29 ncu maddesinin getirmiş olduğu imkân
lar ve mahallî idarelerin bütçelerine koymuş 
oldukları meblâğların yekûnu olarak da bir 60 
milyon lira taJhmin edilmiştir ki, bütün bunla
rın yekûnu 229 milyon liraya yaklaşmış bulun
maktadır. 

Şu halde, gecekondu sahasındaki çalışmala
rımız, bütçede görüldüğü gibi 87 milyonla değil, 
229 milyonluk bir yatırım ve onun icabettirdi-
ği hizmetler şeklinde tecelli edecektir. 

Arkadaşımızın sorduğu kooperatifin İzmir'
de nerede »olduğunu hatırlamıyorum, ama ifade 
ettiklerine göre, izmir ̂ de Naldöken denilen böl
gedeki gecekondu ıslah bölgesini kasdettiğini 
ümidediyorum. Eğer orası ise, orada gecekondu 
yapımının önlenmesi için valiliğe ve belediyeye 
lüzumlu direktifler verilmiştir, orada tasfiyeye 
tabi tutulan gecekondular varsa, 1968 yılı prog
ramında tasfiye işine başlanacaktır. Islah böl
gesi ise, kanunun hükümlerine'göre gereği ya
pılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, sorunuz ce
vaplandırılmıştır. 

Sayın Mehmet Ali Arsan, buyurun. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan yazılı olarak rica et
tiğim iki sorum olacaktır. 

Birincisi; İmar ve İskân Bakanlığı Tabiî 
Âfetler Dairesinin 1966, 1967 yılları arasında 
Türkiye ̂ deki vilâyetlerimize ne miktarlarda ya
tırım yapmışlardır? Yatırım ücretleriyle istiyo
rum. 

İkincisi: Doğal şartlardan dolayı en çok ta
biî âfetlerle karşı karşıya olan İçanadolu şehir
lerine bu dairenin yatırım miktarları neler
dir? 

Yazılı olarak rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususlar zapta geçmiştir, 
yazılı 'olarak cevap verilecektir, efendim. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Peki efendim, 
yazılı olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Alican, son sual 
sizin, buyurun efendim. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Sayın Ba
kan konuşmasını bitirirken program uygulama 
mabetlerinden ve bu nisbetler arasında yüzde 
250 ye kadar uygulamanın gerçekleştirildiğin
den bahsettiler. 

Burada benim anlamadığım bir husus var
dır. Acaba Sayın Bakan !bu hususu açıkhya-
büirler mi? 

Yüzde 250 uygulama nisbetinden neyi kay
detmektedirler? Yani, fizikî olarak yapılması 
tasarlanan, programlaftırüan her hangi bir ya
tırım, fizikî olarak yüzde 250 mi yapılmıştır? 
Faraza bir sosyal mesken yapılması tasavvur 
edilmişken, programlaştırılmışken (yüzde 250 
oranında uygulama gerçekleştirilmiştir) sözün
den 2,5 sosyal mesken mi gerçekleştirildiği mâ
nası çıkmaktadır, yoksa harcama bakımından 
mı bu uygulama nisbeti yüzde 250 nisbetinde 
olmuştur? Yani, kısaca bu yüzde 250 oranın
da gerçekleşme fizikî bakımından mı olmuştur, 
yoksa harcama bakımından mı olmuştur? Bu 
bir. 

ikincisi; programlı (bir ekonomide tasarlanan 
yani, programlaştırman miktarların üzerinde, 
bilhassa fizikî gerçekleştirmelere gitmek sure
tiyle fazla harcamalar yapmak, program fik
riyle ne derece kabili teliftir, acaba bu husus
ta ne düşünürler, o zaman programada ihtiyaç 
olur muî 

Farz edelim, sene başında ben, bu yıl şu sa
hada şu kadar yatırım yapacağım, bu sahaya 
şu kadar yatırım yapacağım, dedim. Sene so
nunda, efendim ben bu kadar dedim ama tem
kinli davrandım, gayret ettim, onun beş misli
ni yaptım. Acaba, onu orada yaptığın zaman 
(başka sahada daha lüzumlu olan bir yatırımı 
ihmal durumu ortaya çıkmaz mı? Yani bu 
plân ve program fikriyle İne derece kabili telif 
olur Türkiye gibi mahdut malî imkânlara sa-
hilbolan bir memlekette? Acaba böyle bir tatbi
kat plân fikrini zedelemez mi? Sayın Bakan bu 
hususta cevap verebilir mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cevapla) — Sayın Başkan, 
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I biz plân ve program fikrine bağlı ve sadık bir 
I iktidarız. Ondan Sayın Alican'in hiçbir şüp-
I hesi olmasın. 

Biz imar Bakanlığının malî güçlerini sene 
içinde artırmayı, programımızın dışına çıkalım 

I kasdiyle değil, fakat vatandaşlarımızdan, halk
tan gelen âcil ihtiyaçları eğer imkân bulabili-
yorsak karşılamak bakımından yürütüyoruz. 

I Meselâ; iller Bankamız yüzde 136 nisbetinde 
I bir yatırım yapmıştır. 262 milyon kullanması 
I lâzımgelirken, kendi bünyesi içinden bu im-
I kânları bulmuş ve 100 milyon lira da fazla ya-
I tırım yapmıştır. Ama, arkadaşımız bu 100 mil-
I yonu, «Başka sahalarda yatırım yapacak bir 
I gücü aldınız, buraya getirdiniz» mânasına alı-
I yorsa o yanlış, öyle yapılmıyor, iller Banka-
I sı; kendi bünyesi içinde finansmanı artıyor, 
I o artan finansman ile programın dışında âcil 

ve zaruri nitelik taşıyan ihtiyaçları karşılıyor. 
Bu itibarla, bunun plân ve program fikrini Iber-

I taraf edici bir yönü yoktur, imar Bakanlığı
nın bütünlüğü içinde Türkiye'de bir defa bü-

I yük hâdiseler oluyor, âfetler oluyor, önleme 
bölgeleri kurmak, Önleme bölgelerine âmme 

I hizmetleri götürmek zaruretleri hâsıl oluyor ve 
I bu suretle fonlarını kullanıyor, ek ödenekler 
I almak suretiyle bu hizmetlerini geliştiriyor ve 
I bu rakamlar, onun için yüzde 136, yüzde 145, 
I yüzde 250 nisbetlerine çıkıyor. Binaenaleyh, 

eğer başka bir yatırımdan kısıntılar yaparak 
I imar Bakanlığına verilmiş olsa, Sayın Ekrem 
I Alican'm görüşüne iltihak edilebilir, ama bi

zim tatbikatımız öyle olmamakta, arz ettiğim 
I ölçü ve seviye içinde cereyan etmektedir. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, bu rakam-
I lan ifade edişimin maksadı şu idi muhterem 
I arkadaşlarım : Biz, bütçelerle bize verilen malî 
I imkânları yüzde yüz hizmete inkılâbettiriyo-
I ruz, hattâ bâzı malî imkânlar bulursak bunun 

da üstüne çıkıyoruz. Bunu niçin söylemiştim? 
Çünkü bâzı konuşmacılar, bakanlığımızın bir 
ihmal ve betaet içinde bulunduğunu ifade ettk 
ler. Onun için 1963 yılından aldım. 1963 te 

I bütçe ile verilmiş olan bir malî imkânın ancak 
I yüzde 60 ı, yüzde 63 ü gerçekleştirilebilirken 

1966,1967 yıllarında bütçe ve ek bütçe ile alın-
I mış olan imkânları realize edebilecek bir güç-
I tedir imar Bakanlığı demek istedim ve bu su-

557 — 



M. Meclisi B : 52 26 . 2 . 1968 0 : 2 

retle hakanlığıma yapılmış olan isnatları da 
karşılamış oldum. 

BAŞKAN — Bu suretle foütün sorular ce
vaplandırılmıştır, teşekkür ederiz. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir hususun açıklanmasını rica edeceğim 
Sayın Bakandan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
EKREM ALİCAN (Sakarya) — Bir kere 

yüzde 250 gerçekleşme hikâyesi aslında böyle 
değilmiş, ek ödenekler almışsınız, onunla ger
çekleştirmişsiniz, ki bu, yüzde yüz gerçekleşme 
demektir. Asıl açıklanmasını istediğim husus, 
bahsettiğiniz bu yatırım fizikî yatırım mıdır, 
yoksa nakdî yatırım mıdır? Bunun açıklanma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Oevapla) — Sayın Başkan, 
bu söylediğim fizikî yatırımdır, ama yaptığım 
(bir mukayese ile de bizim o malî güçle neler 
meydana getirdiğimiz, bizden evvelkelerin de 
ne miktarda hizmet meydana getirdiğini tek
rar rakamlarla arz ettim, nisbetlerini de ver
miş bulunuyorum. Binaenaleyh, her ikisinde de 
'bakanlığımın eski iktidarlara nazaran daha 
dinamik, daha başarılı olduğu bir gerçektir, 
faunu ifade etmek istedim. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Bakandan sonra son 
«öz Milletvekilinindir. Sayın ihsan Kabadayı? 
Yok. Sayın Talât Köseoğlu, buyurunuz efen
dim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh-
-terem arkadaşlarım, 1958 tarihinde 7116 sayılı 
Kanunla kurulan imar ve iskân Bakanlığı 
meskûn yerlerimizin iman, ihyası, memleket 
gerçeklerine uygun bir mesken politikasının tan
zimi, tabiî âfetler karşısında tedbirlerin alınması 
ve yapım malzemesinin norm ve standartlarını 
teshit gibi çok büyük ve çeşitli görevleri yük
lenmiş bulunmaktadır. 

Bu gibi kutsal görevlerde başarı sağlıyan 
bir bakanlık, Hükümet ve iktidarlar Türkiye'
ye ölümsüz eserler sağlıyacağı gibi, Türkiye'
nin pek çok sosyal problemlerini de zamanında 
halletmiş olacaklardır. Bu bakımdan A. P. İk
tidarı bu bakanlığın görevlerine ehliyetle, liya
katle eğilmiş, bu konuları programına almış ve 

tatbikatına girişmiştir. Elbette ki eldeki im
kânlar sebebiyle ihtiyaçlarının tamamının gi
derildiğini, problemlerinin büyük kısmının çö
zümlendiğini iddia etmek mümkün değildir. 
Fakat, biz eldeki imkânlarımızın bilgi ile, hüs
nüniyetle ve ehliyetle Hükümetimiz tarafından 
iyi bir şekilde kullanıldığına inanmaktayız. 
Bu bakımdan, bâzı muhalefet sözcüleri gibi, 
tenkidlerimiz yıkıcı değil yapıcı ve teşvik edici 
olacaktır. 

Gerek sayın Bakanımız ve gerekse grup söz
cümüz, benden önce bilhassa sayın Bakanımız 
gayet etraflı bir şekilde bu hizmetleri »burada 
dile getirdiler ve grup sözcümüz de bu konular 
üzerinde durdular. Bendeniz not etmiş oldu
ğum hususların tamamını tekrar ederek sizle
rin kıymetli vakitlerinizi israf etmiyeceğim. 
ıSadece bâzı hususlara kısaca değinerek huzur
larınızdan çekileceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimizin 
plân ilkelerine ve Hükümet programına uy
gun olarak şehirleşme olaylannın ilmî bir şe
kilde araştırılmasını, genel yerleşme nizamının 
çerçevesini çizmesini memnuniyetle karşılamak
tayız. Bu konuda standart, ucuz, süratli inşa
atçılığı biran önce gerçekleştirmesini sayın Ba
kandan temenni etmekteyiz. Sayın Bakanımız 
bundan önce bu konuda çok etraflı bilgi ver
miştir, kendilerine teşekkür ederim. Hüküme
timizi ve bakanlığı (bu yolda görmekle müfte-
hiriz. Âfete uğrıyan vatandaşlarımıza daha il
mî yardım yapılması, konut ihtiyaçlarının sür
atle giderilmesi üzerindeki çalışmalar olumlu 
neticeler sağlamıştır ve sağlamaktadır. 

Son deprem felâketlerinde bâzı muhalefet 
partilerinin tutumları, tenkidleri hazırlıklarla 
doludur, bunu Hükümetimiz eserleriyle cevap
landırmıştır, Türk Milletinin huzurundadır 
eserlerimiz. Türk Milleti bu eserleriyle iftihar 
eder. Âni felâket karşısında Türk Milletinin 
kendi günlünden kopan yardımlarla Hüküme
timiz hüsnüniyetle çalıştığı takdirde, neler 
yapacağını ispat etmiştir, o bakımdan biz bu 
konularda Hükümetin müteyakkız olduğuna 
inanmaktayız. 

Sanayileşmenin şehirleşme ile dengeli bir şe
kilde geliştirilmesi konusu üzerinde, sayın Ba
kanım burada çok etraflı bilgiler verdiler, ki 
bu Türkiye'nin istikbali bakımından çok mıii-
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hinidir. Hakikaten sanayileşme şehirleşme ile 
birlikte ahenkli bir şekilde nizamlanırsa o za
man Türkiye'nin hem yerleşme problemi halle
dilmiş olur, hem de aynı zamanda sanayileşme 
yönünden birçok kolaylıklar, avantajlar sağ
lanmış olur. Şu hale göre, Hükümetimizin bu 
konu üzerinde ciddiyetle durmasını da grupu-
muz memnuniyetle karşılamaktadır. 

Şunu bilmekteyiz ki, Türkiye'nin imar ve 
iskân konuları çok çeşitli ve zordur, çalışma
yı icabettirir, fakat yılmıyacağız, grupla Hü
kümet birlikte ahenkli bir şekilde çalışacak 
ve getireceği her türlü kanunu, mevzuatı bu
radan birlikte geçireceğiz ve Türk Milletine 
bu konuda faydalı olmaya elbirliği ile çalışa
cağız. imar ve iskân Bakanlığı tarafından, sa
yın Bakanım bu hususa burada çok güzel do
kundular, imkânı olmıyan belediyelerin malî 
yönden desteklenmesi konusundaki Hükümetin 
giriştiği hususlar yerindedir. Türkiye beledi
yeciliğini yakından arkadaşlarımızın çokları 
bilirler, Türkiye'de en kısır imkânlarla çalışan 
ve dâvası çok büyük olan belediyeler malî im
kânsızlık yüzünden üzerlerine almış oldukları 
kutsal görevleri yapamamaktadırlar, Hükü
metin desteğine muhtaçtırlar, bu bakımdan da 
bilhassa imkânsız, geliri kıt olan küçük kasaba
lardaki belediyelerimize yapılacak yardımı da 
teşekkürle karşılarız. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Hükümetimiz, 
büyük bir cesaretle Gecekondu kanunu tasarı
sını getirmiştir, Meclisimiz bunu kabul etmiş
tir, tatbikatına da başlamışız. Tatbikatının bü
tün güçlüklerine rağmen bu dâvanın da altın
dan kalkacağına inanıyoruz. Çünkü, inandığı
mız için bu kanunu biz buradan geçirmişiz. 
Yıllardan beri böyle bir teşebbüse hiçbir Hü
kümet, hiçbir iktidar girişmemiştir, buna Hü
kümetimiz ve iktidarımız girişmiştir. Bu ka
nunu getiren Hükümetimiz elbetteki onun tat
bikatçısı olacaktır ve bu konuda lâzımgelen 
bütün kolaylıkları da bu Yüce Meclisten göre
ceklerdir. 

Bu kanuda muhalefet tarafından birçok po
lemikler yapılmıştır. Bakanım bu konuda çok 
güzel izahatlarda bulundu, bendeniz bu pole
miklere giremiyeceğim ve onların kendi anladı
ğı lisanda da cevap veremiyeceğim. 

I Biz, sosyal adaletin gerçekleşmesini her yö
nü ile arzu eden bir partiyiz ve bu bakımdan 
gecekondu dâvalarına da elbette eğilmekte
yiz. 

İller Bankasının malî gücünün geniş mik
yasta artırılması ve daha da artırılacağı husu
sunda Hükümetimiz burada izahlarda bulun
muştur, onu da geçeceğim. 

Bakanın arsa spekülâsyonu konusundaki 
beyanlarını biraz evvel dinledik. Arsa ofisi
nin kurulması konusundaki çalışmalarını tak-

| dir ve bu konudaki tasarının biran önce ka
nunlaşmasını temenni etmekteyiz. Arsa Ofisi 
Kanunu Meclisimize gelmiştir, inşallah bunu 
çok kolaylıkla geçireceğiz ve o zaman muha
lefetin birçok endişeleri de bu konuda gideril
miş olacaktır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının sermaye-
r si, Hükümet programına uygun bir şekilde des

teklenmektedir ve destek de görecektir. 
Hükümetimiz tarafından mesken politika-

mıs, sosyal adaleti sağlıyacak şekilde ele alın-
' mıştır. Bakanlık bu konu üzerinde ciddiyetle 

çalışmaktadır. Bu konuyu, sosyal adaletin yap-
\: macık müdafileri şeklinde değil, sosyal adale

tin hakiki sahibi olarak inşallah biz tahakkuk 
ottireceğiz, partimiz tahakkuk ettirecek, ikti
darımız tahakkuk ettirecek. 

Her vatandaşın, medeni hayat seviyesi ile 
mütenasip bir yuvaya kavuşması A. P. iktida
rının başlıca gayesidir. Bu gayeye ulaşmak için 

; Hükümetimizin yapacağı her türlü faaliyetleri 
; şiddetle destekliyeceğiz. 

Burada sözlerime nihayet verir, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (A,. P. sıralarından al
kışlar) 

• BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

yeteri kadar hatip konuşmuştur. Müzakerelerin 
; kifayetini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Remzi Şenel 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde bir önerge 
ile Sayın Nermin Neftçi söz istemişler. Buyu
run. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Muhterem ar-
i kadaşlar, kifayetin aleyhinde oy kullanınız ki, 
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sizlere fizikî plân yatırımları ile nak&î plân 
yatırımları arasındaki farkları anlattım. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu konuya gi
rerken, Sayın Bakanın sözlerine başladığı sıra
da kullandığı şu husustan dolayı kifayet aley
hinde oy kullanmanızı istemiyoruz aslında: 
«Bu konuyu şu veya bu maksatla istismar eden
lere de cevap vereceğim.» diye sözlerine baş
ladılar. 

Sayın Bakanın âdetleridir; bu üçüncü sene
dir ki, bendeniz 0. H. P. Grupu adına bütçe 
sözcülüğü yaparım, Sayın Bakan bütün muha
lefet konuşmalarını istismar olarak kabul eder
ler. Halbuki biz burada, bilhassa Senatodaki 
konuşmalarını da bildiğimiz halde, kendi sevi
yelerinde, kendilerine cevap vermedik. Biz bu
rada büyük yurt sorunlarına, arsa spekülâsyo
nuna, arsa dâvasına parmak bastık ve konut 
dâvasını A. P. nin nasıl halledemiyeceğini söy
ledik. Ama, buna rağmen bütün sözleri, Sayın 
Bakan istismar olarak kabul etmektedir. Biz 
üzerimize alınmıyoruz, bundan dolayı kifayetin 
aleyhinde oy kullanmak gibi bir duruma gir
menize lüzum yok. Ama daha önemli konular 
var. 

Şimdi Sayın Bakan dediler ki, «Biz genel 
yerleşme plânının sınırlarını çizdik ve 18 yer
leşme merkezi tesbit ettik. Binaenaleyh, nüfus 
hızlılaşmalarmı absorbe edeceğiz bu 18 yerleş
me merkezinde. Daha başka merkezler de tes
bit ediyoruz, bu suretle genel yerleşme soru
nunu halledeceğiz.» 

Sayın Bakan genel yerleşme sorununun 
önemini maalesef henüz anlamamışlardır. Ge
nel yerleşme sorununu halletmek için evvelâ 
tabandaki kentleşen arazilerin ve arsa refor
munun halledilmesi lâzımdır. Yani, Birinci Beş 
Yıllık Plânda olduğu gibi, arsa spekülâsyonunu 
önleyici tedbirler getirmek lâzımdır. İkinci 
Beş Yıllık Plânın getirdiği tedbirler bunları 
önlememektedir. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkanım konuşmalarına cevap olu
yor, Sayın Başkan. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, yeterliğin aleyhinde oy kul
lanınız ki, Sayın Başkanın şu sözünü rahat
lıkla cerhedebilelim. Dediler ki; «Bu makam
larda oturanlar böyle sistemler getirmemiş

lerdir.» Hepimizce malûmdur ki, muhterem ar
kadaşlarım.. (A. P. sıralarından «kifayetle ne 
alâkası var» sesleri) 

Yeterliğin aleyhinde oy kullanınız ki, siszlere 
İmar ve İskân Bakanlığiyle ve yerleşme sorunu 
ile yakından ilgili bütün kanunların; Konut 
Kanununun, Arsa Ofisi Kanununun, Gecekon
du Kanununun ve İmar Kanununun tamamen 
0. H. P. zamanında ve o zamanki Koalisyon 
Hükümetleri zamanında hazırlanmış olduğunu 
ispat edelim;. 

Muhterem arkadaşlar, yeterliğin aleyhinde 
oy kullanınız ki, bütün bu kanunların, Birinci 
Beş Yıllık Plânda olduğu gibi, kesin arsa re
formuna gitmeden, muallâkta kalacağını ispat 
edelim. Zaten birinci konuşmamızda da Arsa 
Ofisi Kanunu dolayısiyle değindik, Bakan ona 
cevap vermediler. 

Muhterem arkadaşlarım, yeterliğin aleyhin
de oy kullanınız ki, Batı medeniyetçiliğinin 
âlemdarlığını kimin yaptığını sizlere anlata
lım. Sayın Bakan Batı medeniyetçiliğinin âlem
darlığını değil, temeli plomiğe dayalı bir oy av
cılığının âlemdarlığını yapmıştır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik aleyhinde 
konuşulmuştur. Oylarınızla meseleyi halledece
ğim. Yeterliği kabul edenler işaret buyursun... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

(İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi) 

(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 

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

12.000 Personel giderleri 34 212 247 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 422 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 115 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

65 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 7 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 
giderleri 105 076 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina ve taşıt alımları ve 
onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

250 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 18 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Efendim, İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi
nin müzakereleri tamamlanmıştır. Hayırlı, 
uğurlu olsun. 

Toprak ve İskân İşleri 'Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi) 

(A/l) Cari harcamalar 

11.000 ödenekler 35 929 203 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 877 001 
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B. Lira 

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

14.000 Hizmet giderleri 1 143 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 53 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 252 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 5 690 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 635 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina ve taşıt alımları ve 
onarımları v 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 2 660 000 

34.000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Malî transferler 11 422 538 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu bölümle ilgili bir önerge var okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak ve İskân İşleri 

Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçe tasarısının 
34.350 nci maddesinin (Köy sınırları içindeki 
projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik et
mek üzere il özel idarelerine yardım) tarzında 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Nuri Bayar 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim bu önergeye? 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — önerge bizimdir. 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun şimdi 
okunan önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi 34.000 nci bölümü tashihli şekilde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

35.000 Sosyal transferler 273 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi de kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu ol
sun efendim,. 

B) MALİYE BAKANLIĞI IİÜTÇLSİ : 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesine 
başlıyoruz. Komisyon yerindeler. Sayın Bakan 
buradalar. 

Söz, C. H. P. Grupu adına Sayın Şefik 
inan'mdır. Buyurun efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Maliye Bakanlığı 
bütçesi üzerinde, C. H. P. Grupu adına, görüş
lerimizi açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Bütün kamu hizmetleri, biri personel, diğe
ri de malzeme olmak üzere, iki temel unsur
dan terekkübeder. 

Bir kamu hizmeti görmek üzere, bu iki te
mel unsurun elde edilmesi, en başta, para teda
rikine ve ödenmesine bağlıdır. 

Şu halde, her kamu hizmetini harekete ge
tirecek ve işletecek olan muharrik kuvvet, pa
radır. Maliye Bakanlığı, Devlet Teşkilâtı içinde, 
esas itibariyle, Devlet gelirlerini toplıyan, Dev
let giderlerini ödiyen bir teşkilât olmak itiba
riyle, Devletçe yapılan bütün kamu hizmetleri
nin muharrik kuvvetini sağlıyan bir santral ni

teliğindedir. Bu bakımdan, Maliye Bakanlığı, 
esas itibariyle bir gelir teşkilâtıdır. 

Bendeniz incelemelerimi, açıklamalarımı, 
Maliye Bakanlığının bu niteliği üzerinde değil, 
daha ziyade, kendi işleyişini sağlamak üzere 
harcama yapan bir bakanlık hüviyetini ele ala
cağım; görüşlerimi, daha ziyade, Bakanlığın iş
te bu hüviyeti üzerinde toplıyacağım. 

Sayın milletvekilleri, Devlet bütçesinin ha
zırlanması, Maliye Bakanlığımızın görevleri 
arasındadır. Anayasamızın 94 ncü maddesi ay
nen şöyledir: «Genel ve katma bütçeli taşanla
rı ile millî bütçe tahminlerini gösteren rapor, 
malî yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar 
Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulur.» 

Görülüyor ki, Maliye Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Devlet bütçesinin, her yıl en geç 
Kasım ayının 30 ncu günü Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulması lâzımgel-
mektedir. 

Anayasamız, Devlet bütçesinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulacağı günü değil, su
nuluşun en çok hangi güne kadar gecikebilece
ğim tesbit etmiştir. Hükümet, bütçeyi, her yıl, 
30 Kasımdan önce, Meclise sunmak durumunda
dır, sunmalıdır da. Fakat, oldum olası, hükü
metler, bütçeleri Meclise sunmak üzere, sonun
cu günü beklerler. Bu alışkanlığın değiştirilme
sini, önümüzdeki yıl, bütçenin, gerekçeli ve 
anadokumanları basılı olarak, nihayet 15 veya 
20 Kasımda Meclise sunulmasının ve böylece 
yeni bir geleneğin kurulmasının sağlanmasını 
rica edeceğim. 

Maliye Bakanlığımızın, Devlet bütçesinin 
15, nihayet 20 Kasımda gerekçesiyle birlikte, 
basılı olarak Meclise sunulmasını sağlıyacak 
yeteneklere sahibolduğunu yakinen bilmekte
yim. Sayın Maliye Bakanının böyle bir karara 
varması, bu haklı isteğimizin gerçekleşmesine 
kâfi gelecektir. 

Devlet bütçesinin, 15, veya 20 Kasımda, 
Meclise, gerekçesiyle birlikte basılı olarak su
nulması, Bütçe ve Plân Komisyonunda, müza
kerelerin, Aralık ayının ilk günlerinde başlama
sını gerek komisyonda, gerekse Meclisimizde, 
bütçe müzakerelerine, bugün olduğundan daha 
geniş bir zaman bırakılmasına fırsat verecek, 
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gerek komisyonda, gerekse genel kurulda, nor
mal olmıyan gece oturumlarına mahal bırakıl-
mıyacaktır. 

Ayrıca, artık plânlı dönemler birbirini taki-
beder hale geldiğine göre gerek komisyonlarda, 
genel kurullarda, bütçe müzakerelerinin yavaş 
yavaş geleneksel bütçe müzakerelerinden ayrı 
bir nitelik kazanması gerekmektedir. 

Bütçe müzakereleri, kaynağını halkın ya
şantısından, yurt gerçeklerinden alan yeni yeni 
fikirlerin doğuşunu sağlamalıdır. Bunun için 
de, bütçe müzakereleri, sadece gruplar adına 
yapılan konuşmalara değil, milletvekillerinin 
kişisel görüşlerinin bu kürsüden dile getirilme
sine de imkân vermelidir. 

Bütçe müzakereleri bu niteliği aldığı zaman 
bu müzakerelere karşı halen gösterilen genel 
ilgisizlik de kendiliğinden kalkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanlığı, dev
let teşkilâtı içinde, yurt yüzeyinde en yaygın; 
personeli, görevlerinin icabı olarak, vatandaş
larla devamlı temas halinde olan bir teşkilât
tır. 

Maliye Bakanlığımız, personelini, 32 yıllık 
bir teşkilât kanununun kurduğu organizasyon 
içine yerleştirmiş olarak çalışmaktadır. Halbu
ki, Maliye Bakanlığımızın meşgul olduğu, ola
cağı konular, o zamandan bu zamana, çok de
ğişmiştir. 

Kalkınmamızın plâna bağlanması, plânlı dö
nemlerin artık birbirini takibeder hale gelmesi, 
maliyemizin vazifelerini artırmakta, niteliğini 
değiştirmekte, onu Batı memleketlerinde ör
neklerini gördüğümüz (Maliye ve İktisadi İşler 
Bakanlığı) haline getirmektedir. 

Hal böyle iken, Teşkilât Kanunu, 32 yıl ön
ceki ihtiyaçlara ve anlayışlara göre düzenlen
miş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, Maliye Bakanlığı teşkilâtının, 
günün ve yakın geleceğin ihtiyaçlarına uygun 
şekilde reorganizasyonu, aşikâr bir zarurettir. 

Ancak, bu reorganizasyonu, bütçe gerekçe
sinde hazırlıklarının yapıldığı bildirilen ve sa
dece geliş teşkilâtını öngören bir tasarı şeklin
de değil, Bakanlığın bütün görevlerini kapsıyan 
ve teşkilât içinde dengeyi koruyan bir reorga-
nizasyon olarak ele almanın daha uygun olacağı 
düşüncesindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, bir kamu hizmetinin 
verimli şekilde işliyebilmesinde, organizasyonun 
işin tertiplenmesinin müessiriyeti aşikâr olmak
la beraber, asıl mühim olan, organizasyona can 
verecek, ona ruh getirecek olan, yetişmiş, vasıf
lı personeldir. Maliyemizin merkez teşkilâtı 
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren gösterilen 
devamlı gayretlerin sonucu olarak cidden, mem
nuniyet verici bir seviyededir. 

Fakat, Maliye personelinin' büyük kütlesini 
teşkil eden il ve ilçeler teşkilâtının tümü için, 
durum aynı değildir. Bu bakımdan, Maliye 
Meslek Okulunun ve meslek kursunun, vasıflı 
memur yetiştirme kapasitesini artırmak gerek
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, maliyemizin merkez 
teşkilâtında çalışan personelin görevlerini, ar
zulanan şekilde başarabilecek olgunlukta ve 
nitelikte bulunmaları, il ve ilçeler teşkilatında
ki personelin de meslek okulu ve meslek kursu
nun kapasitesini artırmak suretiyle, gittikçe ar
tan bir tempoda, vasıflı bir personel ile takvi
yesi de, bizleri amaca ulaştırmaya kâfi gelmi-
yecektir. 

Bir kamu hizmetinin iyi işliyebilmesi için, 
iyi düşünülmüş, iyi tertiplenmiş bir organizas
yon ve vasıflı personel ile birlikte, dikkatlerimizi 
diğer önemli bir tedbir üzerinde toplamamız ge
rekmektedir. O da, memleket şartlarına göre 
doyurucu sayılabilecek maaş ve ücret tedbirle
ridir. 

Her yeni kurulan kanun hizmeti için, teşki
lât kanunları, yeni kurulan teşkilâtın görevle
rini önemli saymış, bu teşkilâta vasıflı personel 
tedarikini mümkün kılmak üzere, yüksek kad
rolar vermek, kadro aylıklarına ilâveten, çeşit
li unvanlar altında, çeşitli ödemeleri öngörmek 
yolunu tutmuş, böylece, en son kurulan teşki
lât kendisinden önce kurulanlara nazaran dai-
*na avantajlı hale gelmiştir. 

Bu durum, Devlet teşkilatındaki vasıflı ele
manların, daima en son kurulan teşkilât içinde 
vazife almak üzere, emek verdikleri, ihtisas 
kazandıkları hizmetlerden yeni hizmetlere doğ
ru muhaceretlerini intacetmiştir. 

Maliye Bakanlığı merkez teşkilâtında çalı
şan personel için, bu muhaceret, yıllardan beri 
devam etmektedir. Son yıllara kadar, maliye 
hizmetleri bakımından, bunun, pek de tahrip
kâr olduğu iddia edilemez, çünkü, yetişmiş 
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genç kuşaklar, boşalan yerleri, ehliyetle doldu-
rabilmişlerdir. Ancak, Maliye Bakanlığı, yeni 
kurulmamış, eski bir teşkilât olarak sağladığı 
maaş ve ücretler bakımından genç kuşaklar 
için, çekici, doyurucu olmaktan çıkmıştır. 

Üniversitelerimizden çıkan, cidden üstün 
vasıflı gençler artık, maliye teşkilâtına rağbet 
etmez olmuşlardır. Tedbir alınmadığı takdirde, 
yakın bir gelecekte, maliyemizin, her zaman if
tihar ettiğimiz merkez teşkilâtında görevli 
üstün vasıflı elemanların, memuriyet hayatının 
tabiî akışı icabı olarak bırakacakları boşluğun 
dolmadığını görmek mukadder olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, «Mum dibine ışık ver
mez» ata sözü uyarınca, maliyemiz personel re
jiminin keşmekeş içine sürüklenmesini, elinden 
geldiği kadar önlemek amaciyle gayret göste
rirken, bizzat kendisi kötü örnek verir duruma 
düşmemek için, yıllar yılı kendi personelini ih
mal etmiştir. 

Halbuki, memleketin her tarafında, akşam
ları ışıkları en son sönen devlet teşkilâtı maliye 
daireleridir. 

Bu bakımdan, maliye teşkilâtında, sorumlu 
görevlerde çalışanlara tazminat verilmesini ön
gören tasarının kanunlaşmasını, geçici bir ted
bir olarak uygun görmekteyiz.. 

Maliye teşkilâtı böyle bir tazminatı bekle
mektedir. Nitekim, her masrafın bir kanuna da
yanması gerektiği, bu sebepten dolayı da, he
nüz kanunu çıkmamış bir konuda, bütçede bir 
bölüm ve madde açılması ve oraya (1) lira da
hi olsa bir ödenek konulması, maliyenin Anaya
sası olan Muhasebei Umumiye Kanununa aykı
rı olmakla beraber, Bakanlık bütçesinde, «Malî 
görev tazminatı» namı altında, (12.590) numa
ralı bir madde açılmış bulunması; gerekçe ola
rak da, aynen «Teşkilât memurlarımıza yük
lendikleri malî görev dolayısiyle bir tazminat 
verilmesini teminen ve kanunu çıktığında öde
nek konulması için madde açılmıştır» denilme
si ; malî kanunlara, bunların başında Muhasebei 
Umumiye Kanununa harfiyen riayet kendilerin
de bir «Tabiatı Saniye» haline gelmiş bulunan 
Maliye personelinin nasıl bir özlem içinde ol
duklarının açık bir ifadesidir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet personel rejimi
mizi, biraz önce açıkladığım şekilde, zamanla 
dejenere olmuş, tam bir keşmekeş içinde bu
lunmaktadır. 

Nitekim, Devlet Personel Dairemiz, 1962 yı
lından itibaren, yeni bir personel kanunu hazır
lamak üzere çalışırken bu keşmekeşi görmüş, 
her şeyden önce yürürlükteki personel rejim
lerinin bir envanterini yapmak zarureti ile kar
şılaşmış, bu envanteri yapabilmek üzere, ay
larca çalışmak zorunda kalmıştır. Bugün, Dev
let teşkilâtı için geçerli bir personel rejimimiz 
yoktur. 

Birbirini tutmıyan personel rejimlerimiz 
vardır. 

23 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı, resmî 
adı ile «Devlet Memurları Kanunu» yaygın ve 
tanınmış adı ile «Personel Kanunu,» esas itiba
riyle, işte bu keşmekeşe son vermek, Devlet 
teşkilâtı için, bugünkü birbiriyle tutarsız per
sonel rejimleri yerine, tutarlı bir personel reji
mi kurmak, kamu hizmetlerinde çalışan kişiler 
hakkında uygulanmak üzere Devletin bir maaş 
ve ücret politikasına sahibolmasım sağlamak 
amacına yönelmiştir. 

1968 malî yılı başından itibaren uygulanması 
gereken malî hükümleri el'an yürürlüğe konüla-
mamış'tır. 

1965 in son aylarından itibaren Personel Ka
nununun malî hükümlerinin yürürlüğe konula
cağı hususunda, basma ve onun aracılığı ile ka
mu oyuna, en çok beyanat ve teminat veren, sa
yın Başbakandan sonra, sayın Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan olmuş, en az konuşan da, sayın Ma
liye Bakanı İhsan Gürsan olmuştur. 

Bir süredenberi, sayın Başbakan, verdiği se
nedin vadesi gelip geçtiği halde, bu konuda ko
nuşmaz olmuş, sayın Bilgehan da, Maliye Baka
nı olduğundan beri, Anayasa Mahkemesinin, 
Personel Kanununun üniversiteleri de kapsamı
na alan bir ibaresi ile, tüzüklere atıf yapan mad
desini iptal eden kararını, mazeret olarak, tek
rarlamakla yetinmiştir. Oysa ki, içinde bulundu
ğumuz personel rejimleri keşmekeşine bir an ön
ce son vermek, Devlet memur ve ücretlileri yete
ri kadar terfih edilmeseler bile, ^belirli, âdil bir 
rejim kurulması, nisbî de olsa, bir ferahlık ge
tirecektir. 

Kanunun uygulanması için gerekli malî im
kânların bir kısmı, bütçede esasen mevcuttur, 
«avans» namı altında öngörülen 400 milyon lira 
tutarındaki ödenek dışında, Devlet Personel 
Dairemizin evvelce yapmış olduğu araştırmalar 
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600 milyon liranın üstünde bir malî imkânın da, 
bütçede mevcut bulunduğunu göstermiştir. 

Bugünkü personel rejiminin yerine, bir per
sonel rejimi kurulduğu gün, bu imkânlar ken
diliğinden belirecektir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet personel reji
minin yanında, içinde bulunduğumuz hayat pa
hası şartları içinde Devletin eski emektarları
nın yâni emekli, dul ve yetimlerin durumları 
üzerinde durmak gerekmektedir. Bu bakımdan 
Emeklilik Kanununun yeni baştan ele alınması, 
yeni bir kanun hazırlanması ve bu yeni kanunun 
yürürlükteki kanundan tamamen farklı esaslara 
oturtulması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın İnan, bir dakikanız kal
dı, lütfen toparlayınız efendim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) —Acaba 5 dakika 
daha müsaade eder misiniz? Azamî 5 dakikada 
bitirebilirim. (A. P. sıralarından «Olur» sesleri) 

BAŞKAN — 5 dakikada bitirecekseniz buy-
runuz. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Halen yürürlük
te olan Emeklilik Kanunu, ihtiyarlığa karşı si
gorta niteliğinde olup, sigortalının ve işveren 
sıfatiyle Devletin, vaktiyle ödediği primlerin ka-
pitalizasyonu neticesi hâsıl olan sermaye ile bes
lenen, bir emeklilik aylığı esasına dayanmakta
dır. 19 ncu yüz yılın altın para esasına uygun 
olarak düşünülmüş, prensipleri tesbit edilmiş 
olan bu kapitalizasyon sistemi, çağımızın zaman 
içinde değerini kaybeden, kıymeti gayri müsta
kâr kâğıt para esası ile bağdaşamıyan bir sis
temdir. Para kıymeti bakımından bugünün ger
çeklerine uymıyan bu sistem, çağımızın ekonomi 
bilgisinin verilerine de uymamaktadır. Zira, mil
lî gelir tahlilleri göstermektedir ki, emeklilere, 
ödenek aylıkları ve o aylığın karşılığı olan mal 
ve hizmetler, daima o yılın millî gelirinden ay
rılan bir kısımdan başka bir şey değildir. 

Bu bakımdan yeni kanunun ya Repartition 
esasına, yahut Repartition ve prim karma esa
sına oturtulması zarureti vardır. Yeni kanunun 
temeli başka bir deyimle (Çalışanlar ve çalıştı
ranlar - çalışanmıyanları besler) olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Personel Kanunu ya
nında, yeni bir emeklilik kanunun, yeni esasla
ra göre hazırlanması, zaman isteyen çalışmala
rın, araştırmaların yapılmasına bağlıdır. 

Bu çalışmalar ve araştırmalar, ister istemez, 
epeyce vakit alacaktır. 

Halbuki, emeklilik çağına ulaşmış ve emek
liye ayrılacak olanları bekliyen durum ile, 
mevcut emekli, dul ve yetimlerin durumu, bek
lemeye mütahammil değildi. Âcil tedbir bek
lemektedir. 

Diğer taraftan, emeklilik arasında, emeklilik 
rejim farklarından doğan açık bir adaletsizlik 
de mevcuttur. 

Şöyle ki, Emekli Sandığı Kanununun yürür
lüğe 'girdiği 1950 yılma kadar emekli olanlarla 
1950 den sonra emekli olanlar arasında, zamanla 
beliren adaletsiz durum, 1965 yılında çıkan bir 
kanunla, büyük ölçüde tashih edilmiş bulunmak
tadır. 

Ancak, 1960 dan bu yana, 42 sayılı Kanu
nun getirdiği emeklilik düzeni, askerî ve sivil 
emekliler arasında, pek belirli bir fark yarat
mıştır ve yaratmakta devam etmektedir. 

Şöyle ki, 30 yıl Devlet hizmetinde bulun
muş olanlardan, askerî şahıslara, en son almakta 
oldukları maaşın % 70 i üzerinden emekli aylı
ğı bağlandığı halde, 30 yıl Devlet hizmetinde 
bulunmuş olan sivil şahıslara, en son almakta 
bulundukları maaşın % 50 si üzerinden emekli 
aylığı bağlanmaktadır. 

Emeklilik konusunda, bu şekilde asker sivil 
tefrikinin adalet duygulariyle bağdaşamıyacağı 
aşikârdır. 

Bu durumun • süratle tashihi gerekmekte, 
mevcut emekli, dul ve yetimlerle, bundan sonra 
emekliye ayrılacak olan sivillerin de emekli ay
lıklarının, emekliliğe esas olan en son aylığın 
% 70 i üzerinden hesaplanmasını ve ona göre 
ödeme yapılmasını acilen sağlamak durumunda
yız. 

Böyle bir düzeltme, mevcut emekli, dul ve 
yetimlerin aylıklarına % 40 zam yapmak; bun
dan sonra emekliye ayrılacak olanlara da, al
makta oldukları aylığın % 70 i üzerinden emekli 
aylığı bağlamak demektir. 

Şurasına derhal işaret etmeliyim ki, böyle 
bir düzeltmenin malî portesi pek de taşınamıya-
cak ağırlıkta değildir. 

Şöyle ki, 1950 den önce emekliye ayrılmış 
olanlarla dul ve yetimlerine, emekli aylıkları, 
Devlet bütçesinden ve maliye teşkilâtı eliyle 
ödenir. 
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1967 yılında bilfiil ödenmiş olan miktar bu 
konuda, 285 milyon liradır. Halbuki 1903 büt
çesine, 1967 bütçesine konulmuş olan ödene
ğin aynı, yani 325 milyon lira konulmuştur. 
Şu halde 40 milyon liralık bir fazla ödenek esa
sen şu anda mevcuttur. 

Bu kategori emekli, dul ve yetimler için, 
% 40 zam yapabilmek üzere daha 74 milyon li
raya ihtiyaç vardır. 

1950 den bu yana emekliye ayrılmış olan
larla, onların dul ve yetimlerine, 1966 yılında 
Emekli Sandığı bilfiil 550 milyon lira emekli, 
dul ve yetim aylığı ödemiştir. 

Bunun % 40 ı 220 milyon lira eder. 
Emekli Sandığı, 196p yılında, Devlet katma 

bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri, yani, Emekli San
dığı rejimine dâhil bütün kamu kuruluşlarının 
emekliliğe tâbi memur ve hizmetlileriyle, bun
ları çalıştıran kurumların 671 milyon lira 
prim tahsil etmiştir. 

Bu 671 milyon lira, yarısı iştirakçi, yarısı 
kurumlar tarafından ödenen % 12 oranın
daki primin hâsılatıdır. 

Pirimin %. 12 den % 16 ya çıkarılması sure
tiyle 224 milyon liralık bir kaynak elde edil
miş olur. 

% 4 munzam primin yarısı kurumlar ta
rafından ödeneceğine göre-, Devlet bütçesi 
de 1950 den sonraki emekli dul ve yetimler için 
munzam bir mükellefiyet altına girmiş ola
caktır. 

Emekli Sandığı rejimine dâhil bütün ku
rumların mecmu mükellefiyeti 110 milyon li
radan ibaret bulunacağına göre, Devlet büt
çesinin hissesi, en fazla 75 milyon liradan iba
rettir. Şu halde, gerek 1950 den önceki, ge
rekse sonraki emeklilerle dul ve yetimlerin 
durumlarını ıslah etmek, onların aylıklarına 
% 40 oranında bir zam yapmak ve böylece 
asker - sivil tefrikini ortadan kaldırmak, bun
dan sonra emekli olacaklara da, emekliye 
ayrılarak sefaletin kucağına düşmemeyi sağ
lamak üzere, Devlet bütçesinin katlanacağı 
mecmu ve âzami fedaikârlık 149 milyon lira
dan ibarettir. 

Maliye Bakanlığımız, isterse bu imkânı biz
zat bütçenin içinden, yıl içinde, pekâlâ bula
bilir. 

Sayın milletvekilleri, 1968 yılı Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin memleketimize yararlı olma
sını dilerken, C. H. F. Grupu adına, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (C. H. P. ve G. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Hayri Başar. 

Buyurun efendim söz sizin. 
G. P. GRUPU ADINA HAYRI BAŞAR 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, Maliye Bakanlığının Devlet kuruluş
ları içindeki önemi malûmunuzdur. O kadar 
ki, Hazine sorumluluğu da Maliye Bakanlı
ğında olduğu için, diğer Bakanlık ve kuru
luşlar Maliye Bakanını âdeta Devlet Hazinesi 
kapısına dikilmiş sert bir nöbetçi gibi görün
mektedirler. 

Türkiyemiz gibi, asırların ihmaline uğra
mış bir memlekette-, hızlı kalkınma arzusu 
gelip Maliye Bakanlığı kapısına dayanmakta
dır." 

Ekonomik hayatın gelişmesi, plânlı bir dev
reye girdikten sonra plândaki hedeflere ulaş
mak için Devlet parası elde etmek çabalan 
Maliye Bakanlığının önemini bir kat daha ar
tırmıştır. Eski hali ile Maliye Bakanlığı Dev
let gelirlerini toplamak, Devlet masraflarını 
ödemek, Devlet hesaplarını tutmak, Devlet mal
larını idare etmek, Hazine işlemlerini yapmak 
gibi klâsik görevleri dışında yeni ve çok önemli 
görevlerle karşı karşıya getirilmiştir. 

Okadar ki : bugün Maliye Bakanlığı eko
nomi ve Maliye politikamızın ağırlık noktası 
durumundadır. 

Plânların hedeflerine ulaşmasını sağlıya-
cak her türlü uygulamalarda, istikran, sağla
mak, parayı sağlam tutmak, millî tasarrufları 
artırmak, hedeflerine kanalize etmekte, kredi
lerin dağılmasında, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin gelişme ve denetimlerinde, gelir dağılı
mının daha âdil olmasında, Mal'ye Bakanlı
ğının müessiriyeti söz götürmez haldedir. 

Bu kadar ağır, etkili, yaygın görevler ba
şında bulunan Maliye Bakanımız, teşkilâtı
nın fedakârca çalışmalanna rağmen bilmi
yoruz; rahat uy uyabilmekte midir? 

Sayın milletvekilleri, görevleri, yetkileri, so
rumluluğu bu kadar artmış ve ağırlaşmış olan 
Maliye Bakanlığının uzun senelerden beri, bi
zim bildiğimize göre, en az on ijki yıldan beri 
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mütemadiyen üzerinde çalışıldığı tekrarlanan 
Kuruluş Kanununun Yüce Meclise getrileme-
miş olmasmı anlamakta güçlük cek^k+pyls. 

Sayın Maliye Vekiline arz etmek isteriz ki, 
Türkiye'nin nasıl bir tek lirayı israf etmeye ta
hammülü yoksa, her konuda bir saatlik zama
nı da israfa hiç tahammülü olmaması lâzımdır. 

Bugün yürürlükte olan vergi sistemimiz bir
çok bakımdan yeterli ve ileri durumdadır. Şüp
hesiz ki, gelir dağılımına sosyal adalete daha 
uygun sonuçların elde edilmesi için devamlı ola
rak eleştirip, yenileştirilmesi lâzımdır. Fakat 
bunlar da yetmiyecektir. Çünkü, kanun ve sis
tem kadar uygulamalar da önemlidir. 

Konu, bugün özellikle kamu oyunda önem 
kazanmıştır. 

Bâzı çevrelerce, bir müddetten beri, tücca
rın, sanayicinin, mütaahhidin, serbest meslek 
erbabının, iş adamının, hattâ esnafın, sömü
rücü, soyguncu, vurguncu ve özellikle vergi 
kaçakçısı şeklinde tanıtmak ve tanınlamakta 
ısrar edilmekte olduğu görülmektedir. 

Biz Güven Partisi Grupu olarak böyle dü-
şünmüyorüuz. 

Türk sanayi, ticaret, iş hayatında çalışan 
herkesin belli çevrelerce böyle damgalanmak 
istenmesi millî dayanışmayı kırarak, sınıf 
mücadelesini teşvik amacından ibarettir. 

Vergi ziyamda kusuru sadece bir tarafa 
yüklemek yanlıştır, kasıtlıdır ve haksızdır, di
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, verzi ziyaı vardır, kü
çümsenemez de. Ancak buna vergi kanunların
daki açık kapılarla, bilhassa uygulamadaki ye
tersizliklerin sebebolduğunu da görmemezlik-
ten gelemeyiz. Neticeleri iyi kestirilmeden, 
acele ihdas edilmiş türlü muafiyetlerin, hima
ye ve teşvik tedbirlerinin de tesirleri vardır. 
Bu çeşit tedbirlerin, ciddî, dürüst iş adamları
nı, gayrimeşru rekabetler karşısında zayıf dü
şürüp piyasadan çekilmeleri sonucunu verip 
vermediğini de araştırmaya değer nitelikte gör
mekteyiz. 

Yine vergi ziyamı tamamen önlemeye muk
tedir olacak şekil, kanuni tedbirlerle birlikte, 
vergi dairelerinin,' kontrol sistem ve müessese
lerinin yeterli hale getirilmesi de şarttır. Bu
gün yapılabilen mükellef toplamının % 3 - % 5 
oranındaki vergi incelemeleri ile vergi zıyaı 

önlenemez. Bu konular Yüce Mecliste yıllar
dır konuşulur ve üzerinde herkesçe mutabakat 
vardır. 

Fakat bu konunun da ağırlık noktası yine 
gelip Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanununa da
yanmaktadır. 

Yine bu konuda fatura kullanmıya ait mec
buriyetlerle, defter tutulmasına ait usuller 
üzerinde de devamlı araştırmalar yapılarak 
ciddî tedbirler alınması gerektiği görüşündeyiz. 
Zira verginin Türkiye realitelerine uygun bir 
şekilde yeniden ele alınmasını ve götürü mas
raf usulünün bir müddet daha devamını zaru
ri görmekteyiz. 

Vergi ziyamın önlenmesi bakımından olumlu 
sonuçlar vereceği kanısında olduğumuz Ser
best hesap uzmanlığı Kanununun da henüz 
çıkarılamadığı malumlarınızdır. 

Saym milletvekilleri, vergi mükelleflerini 
ağır sözlerle suçlıyarak, aleyhte bir kamu oyu 
yaratılma çabalan karşısında, Maliye Bakanlı
ğı zaman kaybetmeden gereken tedbirleri al
mak ve kanunların çıkarılması çabalarını ar
tırmak zorundadır.. Bunu bilhassa Sayın Baka
nın dikkat nazarlarına sunarız. 

Sayın milletvekilleri, bu ölçülü zaman için
de bütün konulara değinmek zor olmaktadır. 
Bu sebeple diğer konulara da kısaca değinece
ğiz. 

Bugün Devlet harcamalarımızın düzenlen
mesi bakımından yeniliklere ihtiyaç vardır. 
Bunların bir kısmını sağlıyacak olan Genel Mu
hasebe Kanunu da yıllardır çıkarılamamıştır. 
Görüşümüz şudur ki, yeni Genel Muhasebe Ka
nunu eski kanunun ufak tefek değişikliklerle 
getirilmiş şekli olmasın. Hızlı kalkınma için 
zorunlu, ciddî, cesur hükümler getirsin. Yetki 
ve sorumluluklar aynı ve birbirini tamamlar şe
kilde düzenlesin. Açıkça belli etsin. Gerçek bir 
reform niteliğinde olan bu hususlara maliye
mizin ciddî ihtiyacı vardır. 

Sayın milletvekilleri; yine Devlet harcama
ları bakımından etkili olan Devlet thale Kanu
nu, geçici komisyonca kabul edilmiştir. Yıllar
dır bekliyen bu kanunda da Meclis gündemin
de acele yer almasını; kanunlaşmasını dinle
mekteyiz. Bunların dışında kalan daha birçok 
kanunlar da vardır, zaman kaybetmeden ka
nunlaşmaları iktidar grupunun sorumluluğun
dadır. 
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özellikle, mahallî idarelerle ilgili olan ka
nunlar biran evvel çıkarılmalıdır. Gruptunuz 
bunda ısrar edecektir. Üzülerek kaydetmek is
teriz ki, Anayasamızın 116 ncı maddesinin ma
hallî idareler için getirdiği anlayışın gerçekleş
mesi çok gecikmiştir. Mahallî idarelerin malî 
iktidara kavuşmalarının önemi bugüne kadar 
lâyık olduğu ciddiyetle anlaşılamamış ve ele 
alınamamıştır. Hızla gelişmekte olan yurdu
muzda bu konu, huzur ve refahın gerçekleşme
si ile de doğrudan doğruya ilgilidir. 

Sayın milletvekilleri, kalkınma plânlarının 
başarılı uygulanmasında, Maliye Bakanlığının 
yetki ve görevlerinin önemine işaret etmiştik. 
Hızlı bir kalkınmanın gerçekleşmesine müessir, 
ciddî malî müesseselerin kurulmasında da Ma
liye Bakanlığının sorumluluğu ön plândadır. 
Bilhassa, özel sektör yatırımlarında kullanılan 
ticari kredilerin hacmini daraltmak da daha bü
yük yüzdesini dondurmamak için özel yatırım 
bankalarının kurulması zorunludur. Bu gerçek
ler ortadadır. Ama henüz özel Yatırım Bankası 
Kanunu tasarı olmaktan ileri geçememiştir. Ke
za menkul kıymetler ve kambiyo borsaları ko
nusu da böyledir, özellikle bu kanun anonim 
şirket, aksiyon ve obligasyonlarını yaygın hale 
getirmek bakımından, tasarruf ve küçük ser
mayenin katılmasını da teşvik edecektir. 

Geçen gün Büyük Millet Meclisi tarafın
dan iki yıl müddetle bir defa daha uzatılan 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 
Kanun da iki yıl dolmadan Meclise sunulacağı 
ümidini muhafaza etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 440 sayılı Kanunla 
Maliye Bakanlığının sorumluluğu altına, veri
len yeniden düzenleme komisyonu çalışmaları
nın yavaş gittiğini hatırlatmak isteriz. Yeniden 
düzenleme belki de kolay olmaz. Ama bu kadar 
yıl beklemeye de müesseselerin ve Türkiye'nin 
tahammülü olmadığını kabul etmek lâzımdır. 

Yine adedleri bine yaklaşan ve çok çeşitli 
kuruluşlar halinde olan döner sermayeler hak
kındaki yeniden düzenlemede biran önce sonuç
lanmalıdır. Sayın Maliye Bakanı dikkat buyu
rurlarsa bilhassa son yıllarda bu döner serma
yelerin artırılması yolunda kabul olunan ka
nunlardan sonra konuya eğilmek bir kaçınılmaz 
görev haline gelmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, son olarak 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununu söz konusu edece
ğiz. Kanun 25 . 7 . 1965 günü yayınlanmıştır. 

1968 bütçesi dâhil, kanun çıktıktan sonra 
üçüncü bütçedir. Kanunun malî hükümleri bu 
yılda gerçekleşememiştir. Yanlız bütçe Mec
lisimize gelmeden evvel birbuçuk ay içinde ye
ni tasarının Bakanlar Kuruluna verileceği be
yan edilmiştir. 

Personel rejimi hakkında işin başından be
ri verilen beyanlar yanıyana getirilince yine 
sürüncemede kalacağından endişemiz yersiz 
görülmemelidir. 

Devlet Memurları Kanununun uygulanması
nın ertelenmesi, malî portesi sonucu olup doğ
rudan doğruya Maliye Bakanlığını ilgilendir
diği için bunları söylemek zorundayız, Esasen 
durum da naziktir. Bugün Devlet istihdam 
düzeni o kadar karışıktır ki, bütün kapsamı 
ve uygulama alanları ile Maliye Bakanlığınca 
id a bilindiği kanısında değiliz. 

Personel Kanununun uygulanamaması do-
layısiyle Devlet memurları için kabul olunan 
Avans Kanununun ortaya koyduğu ayırma ve 
adaletsizlikler de bir yara halinde işlemekte
dir. 

Bu konuda grupumuzca verilen kanun tek
lifine iltifat edilerek, özel idare, belediyeler 
ve iktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarının 
mâruz kaklığı adaletsizlik giderilmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, personel reformunda 
ciddî ve her halde süratli bir adım atılması zo
runludur. Şöyle ki, bugün Devlet Maliyesinin 
bütün yükünü taşıyan Maliye memurlarına taz
minat verilmesi kabul edilmekte fakat arkasın
dan gelecek benzeri istekler belki de bunu ge
ciktirmektedir. Fakat size şu bilgiyi arz eder
sek durum bütün açıklığiyle ortaya çıkar. 
Maaşların yetersizliğinin telâfisi için hiçbir 
prensiple ilgili olmadan çeşitli tazminatlar. 
ek görevler de birbirini kovalıyor. Durum da 
durmadan karışıyor. Ve böylece Devlet kad
roları birçok mesleklerde görüldüğü gibi eşit 
hizmet, eşit ücret emsallerini bozan pek çok 
ödenek ve tazminatlarla dolmuş bulunuyor. 

Bu meyanda dul ve emeklilerin durumları
nın da yeniden ele alınmasının zaruretine bir 
nokta halinde işaret etmek isteriz. 
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Bu ve buna benzer haller, Sayın Maliye 
Bakanını, cari masrafların alabildiğine artışı
na, mukavemet edemez bir hale getirmiştir. So
nuç, mali muvazeneyi, bir muvazenesizlik hali
ne getirmekten ücrettir. 

Konuşmamı Sayın Maliye Bakamna bir iki 
soru ile bitirmek istiyorum: 

Son zamanlarda Hazine ödemelerinde, is
tihkakların ödenmesinde çok gecikmeler oldu
ğundan şikâyet edilmektedir. Bu yıl sonunda, 
emanete intikal edecek miktarlar tahminen ne 
kadar olacaktır? Ve bu şekil emanete intikal 
ettirmeler, kanundaki emanet mefhumu ile 
nasıl telif olunmaktadır? 

Gerçekte bu işlemler Hazinenin para açığı 
sonucu mudur? Ve bugün Hazinenin para açı-
ğı ne miktardadır? 

Maliye Bakanlığı bütçeısinlden çeşitli der
neklere yapılan yardımların, harcamaları her 
hangi bir şekilde Maliyece veya Hükümetçe 
denetlenmekte midir? 

Bu konuda Bakanlığın görüşü nelerdir? 
Sayın milletvekilleri, 1968 Maliye Bakan

lığı bütçesinin başarı ile uygulanmasını diler. 
Güven Partisi Grupu adına hepinize saygıla
rımı sunarım. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Ha
san özcan buyurunuz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN (Bo
lu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri, Millet Partisi Meclis Grupu adına Maliye 
Bakanlığının 1968 yılı bütçesi hakkında görüşle
rimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günden 
bu yana, Devletin malî bakımından yönetimi 
Maliye Bakanlığının uhdesine verilmiş bulun
maktadır. 

Devletin gelir ve gider politikasından tutu
nuz da, personel politikasına kadar önemli bü
tün konuların ana hedeflerini ve prensiplerini 
bu güne kadar Maliye Bakanlığı tesbit edegel-
miştir. Kurtuluş Savaşımız esnasında çekilen 
malî sıkıntılar savaştan sonra ödenen ağır Dev
let borçları yeni Türk Maliyesini ister istemez 
sıkı bir tasarruf politikası izlemeye ve özellikle 
döviz tasarrufu temin için çaba göstermeye yö
neltmiştir. 
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Malî kanunlarımız, bu disiplinli tasarruf po
litikasının etkisi altında çıkartılmıştır. Zaman 
içerisinde Türkiye'nin nüfus artışına paralel 
olarak sosyal ekonomik sahada gelişmesi ve de
ğişen dünya şartları muvacehesinde malî kanun
larımız ve alman kararlar kısır kalmaya mah
kûm olmuştur. Bu kısır malî ve hukukî mev
zuat, klâsik deyimi ile bir kırtasiyecilik anlayı
şı içinde halen Devlet idaresine hâkim bulun
maktadır. 

Maliyemiz, Ak akçe kara gün içindir, teker-
lemesindeki görüşe uygun bir tarzda yürütül
müş, yoksul halktan vergi alınmış ve fakat onun 
sefaletini giderecek yatırım yapmaktan çok de
fa çekinilmiştir. 

Memleketimizde artan nüfusun ve tabiat 
şartlarının getirdiği iktisadi güçlükler, kültü
rel ve sosyal problemler, ekonomik kalkınmamı
zın plânlı yapılması zorunluğunu doğurmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, plânlı kalkınma 
fikrinin genel olarak yerleştiği memleketimiz
de kalkınmamıza engel olma niteliği taşıyan 
temeldeki bu anlaşmazlığı belirttikten sonra, 
1968 programı, 1967 bütçesinin gelir ve giderleri 
para, kredi ve fiyat politikası Devlet borçları ve 
enflâsyon konuları üzerinde zamanın müsaade
si nisfoetinde duracağız. 

Değerli milletvekilleri; toplum ihtiyaçları
nın gelişmesi ve bu gelişmeye paralel olarak 
beşer yıllık kalkınma plânının düzenlenmesi se
bebiyle Maliye Bakanlığının görevleri hem art
mış hemde değişmiştir. Bu gün Maliye Bakanlığı 
klâsik vazifelerin yanında millî menfaatlere uy
gun malî politikanında takipçisi olmak zorunlu
luğundadır. Bu bakımdan Bakanlık, iyi bir teş
kilâta ve vasıflı elemanlara muhtaçtır. Halbuki 
1938 tarihli kanuna dayanan bu günkü kuruluş 
bu görevleri lâyikıyle ifaye elverişli değildir. 
Ve ihtiyaçlara gerektiği kadar cevap vereme
mektedir. 

Geçen yıl bütçe konuşmalarımda belirttiğim 
veçhile, Maliyenin malî ve iktisadi isler bakan
lığı hüviyetinde bir organizasyona kavuşturma
sı ve teşkilâtın tüm olarak yeniden düzenlenme
si lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, 1968 bütçesinde gelir 
taJhminlerinin, inkârı ka:bul olunmıyacak dere
cede şişirilmiş ve bâzı giderlerinde bütçeye ta-
mamiyle aksettirilmemiş olduğu görülmektedir. 
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Meselâ, gelir tahminlerine göz atalım: Vergi 
gelirleri, 1968 programında gerçeğe yakın bir 
şekilde 16 milyar 660 milyon lira olarak tahmin 
edildiği halde; bu rakam bütçe tasarısında, 490 
milyon fazlasiyle 17 milyar 150 milyon lira ola
rak tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Toplam vergi gelirleri ise, 1968 programına 
nazaran, 1 milyar 117 milyon fazla tahmin edil
mek suretiyle 21 milyar 512 milyon lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Mübalâğalı gelir tahminlerini göstermek üze
re, Yüce Heyetinize bu rakamları arz etmiş bu
lunuyorum. 

Biraz önce giderlerin bütçeye tamamen ak
settirilmemiş olduğundan bahsetmiştim. Yatırım 
giderlerinin, plân hedeflerine ulaşa/bilmek üze
re 1968 bütçesine, plân ve programın belirttiği 
miktarda konulmamış olması, başka bir deyim
le plân ve programın belirttiği miktarların ay
nen bütçede yer alması maruzatımızın delilini 
teşkil etmektedir. 

Meselâ ikinci Beş Yıllık Plâna göre köy 
içme suları için her yıl 350 milyon lira yatı
rım yapılması gerektiği halde, 1968 bütçesine 
bu miktarın çok düşürüldüğü 215 milyon lira 
ödenek konması bu görüşümüzü teyidetmek-
tedir. 

Köy yolları için konulan ödenekleri de aynı 
şekilde değerlendirmem mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, 1968 bütçe tasarısın
da gösterilen bütçe açığı 900 milyon liradır. 
Halbuki gerçek açık, bütçenin 2,5 milyar lira
yı bulacaktır. 

Bu açığı tasarrufla kapatmak mümkün de
ğildir. Şu halde Hükümet ek gelir kaynakla
rına veya açık plasmana baş vurmak, ya da 
yatırımlarının bir kısmından vazgeçmek yolu
nu seçecektir. 

Hükümet 1967 yılında sosyal adalet ilke
leriyle bağdaştırılması mümkün olmıyan vasıta
lı vergilerle zam yapmak yolunu tercih etmiş
tir. Ama, bu yol, hayat pahalılığının artması ve 
dar gelirli vatandaşların çaresizlik içerisinde 
sızlamasını mucip olmuştur. 

Geçen senenin bütçe uygulamaları, bize Hü
kümetin yatırımlarının bir kısmından dolaylı 
ve dolaysız şekilde vazgeçeceği intibaını ver
mektedir. 

Ayrıca, yukarıdan beri arz ettiğim bütün 
bu haller, bütçede samimiyet unsuruna önem 
verilmediği, sağlam gelir kaynakları bulmak 
çabası içine giremediği, mübalâğalı gelir tah
minlerinden kaçınıldığını gösteren deliller ni
teliğini de taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Bugün Devlet gelirle
rinin % 60 ını vasıtalı vergilerden ve % 40 ını 
vasıtasız vergilerden elde edilmektedir. 1967 
yılında vasıtalı vergilere yapılan zamlar ise, 
nisbetler arasındaki bu dengeyi biraz daha de
ğiştirmiş ve bozmuştur. Halbuki, sosyal adalet 
ilkeleri, Devlet masraflarının karşılanmasında 
daha ziyade vasıtasız vergilere baş vurmasını 
gerektirmekte ve bu durum, reform çalışma
larının zaruretini de ortaya koymaktadır. Ge
lir Vergisi sistemi mütekâmil bir şekle getiril
meli ve hakiki ölçülere göre vergilendirilmiyen 
sektörler bu verginin kapsamı içine alınma
lıdır. 

Mahdut sayıda çiftçiye uygulanmakta 
olan Gelir Vergisi, memleketin gerçeklerine 
uygun bir şekilde diğer zirai kaynaklara da 
teşmil eddilmolidir. Vergi kaçakçılığına ve zi
yana meydan verilmiyecek tedbirler süratle 
alınmalıdır. 

Bizim inancımız, yatırımlarımızı gerçekleş
tirmek, ekonomik ve sosyal kalkınmamız için 
gerekli kaynakları sağlıyabilmek, Personel Ka
nununu uygulıyabilmek, adaleti ve ekonomik 
istikrarı temin edebilmek için en sağlam yolu 
vergi idaresinde reform yapılması şartının ol
duğudur. 

Çok değerli milletvekilleri, bütçe raporun
da, Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Parlâ
mentoya sunulmuş olan çeşitli kanunlardan 
bahsedilmektedir. Bundan evvelki Hükümetler 
tarafından Meclise sevk edildiği halde kadûk 
olan tasarılarının ve bunlara ilâveten yeni ta
sarıların Parlâmentoya sunulmuş olmasını 
memnuniyet ve şükranla karşıladığımızı ve bu 
kanunların çıkarılması için Hükümeti destek-
liyeceğimizi açıkça belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 23 Temmuz 1965 ta
rihli ve 657 Devlet Memurları Kanunun, Malî 
hükümlerinin bugüne kadar uygulanmamış ol
ması, bu kanunun kapsamı içine giren 450 bine 
yakm memur, müstahdem, yevmiyeli ve söz
leşmeli gibi personeli hayal kırıklığına ve ümit
sizliğe düşürmüş bulunmaktadır. 
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Bunlar, sözü geçen kanunla, mevcut ücret 
adaletsizliğinin giderileceği ümidi içerisindedir
ler. Sosyal adaletin ve sosyal güvenliğinin ta
hakkukunu beklemektedirler. Ve bunu bekle
mekte, muhakkak ki haklıdırlar. Çünkü bugün 
kamu personelinin % 65 inin yani 265 bin ki
şinin eline ayda 500 liradan az para geçmekte
dir. 10 bine yakın hizmetli memur ise, çocuk 
zammı, tedavi yardımı ve izin gibi haklardan 
istifade edememektedirler. 

Sözü geçen kanunun malî hükümleri çok 
kısa bir zamanda yürürlüğe konmadığı takdir
de, bütçe raporunda da belirtildiği üzere, Dev
let memurları ve hizmetlileri ile ilgili olarak, 
portesi bir milyar 320 milyon lira olan kanun 
tasarısı veya tekliflerinin kanunlaşması kuv
vetle muhtemeldir. Nitekim 1966 ve 1967 ma
lî yılları içinde, bu kanuya mütaallik kanun 
teklif ve tasarılarından kabul edilmiş olanların 
Devlete tahmil ettiği mükellefiyet 700 milyon 
lirayı aşmaktadır. 

Kanunun malî yönden uygulanması fiyat 
artışlarına da meydan vermiştir. Maaşların 
artacağı şayiası bu artışın sebebini teşkil et
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, özel idareler ile 
belediyeler memur ve hizmetlilerinin de, sos
yal adaletin sağlanması için Devlet Memurları 
Kanunu kapsamı içine alınmaları gerekir. Ay
rıca, kanun uygulanıncaya kadar, bunlara da 
avans verilmesi hususunun sağlanması icabe-
der. Sendikalardan ve çeşitli teşekküllerden he
men her gün bizlere gönderilen broşürlerinin 
ve mektuplarının mânasını vicdanlarımızda de
ğerlendirilmiş olmamız lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl bütçesinde 
olduğu gibi, bu yıl bütçesinde de üzerinde du
racağımız önemli noktalardan birisinden 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanunudur. Devlet, be
lediye ve özel idareler ile iktisadi Devlet Te
şekkülleri memur ve hizmetlilerinin sosyal gü
venlik haklarını sağlamak maksadiyle tedvin 
edilmiş olan bu kanun, aynı menşeinden ve 
aynı hizmetten gelmiş kimselere zaman deği
şikliği sebep gösterilmek suretiyle, başka baş
ka uygulanmakta ve bu şekilde bir uygulama
dan çok büyük haksızlıklar meydana gelmek
tedir. 

Sözü geçen kanun, yürürlüğe girdiği tarih
ten bu yana, 123 aded ek ve tadil kanunu ile 

ıslah edilmek istenmiştir. Ancak, çeşitli sebep
lerle düşünülen hedefe varmak mümkün olma
mıştır. Bu durum, Emekli Sandığı Kanununun 
tek metin haline getirilmesini zorunlu kılmak
tadır. Bu yeni metinde, iştirakçilerinin hakla
rını koruyacak, sosyal adaleti ve sosyal güven
liği sağlıyacak hükümlerin yer alması gerek
mektedir. 

Ayrıca sandık gelir kaynaklarının takviye
sine de zaruret vardır. Sandığın halen ödeme 
yaptığı emekli, dul ve yetimlerin tahsis karşılı
ğı için 3 milyar 626 milyon liralık bir açığı 
vardır. Halen iştirakçi olup da ileride tahsise 
müstehak olacaklar için 8 milyara yakın bir 
miktarda buna ilâve edildiği takdirde, açık, 
11,5 milyara yaklaşacaktır. Bu açığın kapatıl
ması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, 
sandık gelir kaynakları takviye edilmeli ve kar
şılığı sağlanmadan sandığa malî külfet yükie-
tilmemesi hususuna dikkat olunmalıdır. 

Kısaca, Emekli Sandığı ile ilgili kurtarıcı 
tedbirler alınmazsa sandığın geleceği büyük 
tehlikeler arz edecektir. 

Yeni emeklilik kanunu hazırlanırken, emek
li aylıklarının, günün hayat pahası şartlarını 
takibedebilir duruma getirilmesini grupumuz 
uygun mütalâa etmektedir. Bu süratle günün 
şartlarına göre değişecek bir barem, eski emek
li ve yeni emekli tefrikini kesin olarak ortadan 
kaldıracak ve bu suretle bütün emekliler eşit 
bir seviyeye getirilmiş olacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, kısaca vergi konusuna 
değinmek istiyorum. Hükümet geçen yıl içinde 
bu konuda başlıca iki tedbir almıştır. Birisi as
gari geçim indiriminin genişletilmesi ve hesap
lamada dekot sisteminin uygulanmasıdır. Bu 
dört yıl önce atılması kanunlaşmış olan doğru 
bir adımın, dört yıl ertelendikten sonra ger
çekleştirilmesinden ibarettir. Hükümet bu ge
ciktirmenin vebali altındadır. 

Diğer tedbir, bilindiği gibi tasarruf bonola-
riyle ilgilidir. Bu tedbirle aylık 1 200 «Fiilen 
1 362» liranın üstünde geliri olanlardan vergi 
yerine borç almak devamlı bir usul haline geti
rilmiştir. Oysa bilindiği gibi, borçlanma devam
lı bir gelir kaynağı düşünülemez. Bir zaman 
sonra, anapara ödenmeye başlanınca Hazinenin 
çarkı boşa dönmeye başlar. Ayrıca yüksek ge
lirlerden borç düşük gelirlerden vergi almak 
vergi adaletiyle hiçbir şekilde bağdaşamaz. 
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Bu arada vergi sistemindeki adaletsizliğin 
ne derece artmış olduğunu şu rakamlarla dik
katlerinize sunmak isterim. Beyannameli mü
kelleflerin beyan ettikleri yıllık ortalama safi 
kazançları şöyledir: 

1960 14 213 
1961 13 445 
1962 11 597 
1963 11 530 
1964 12 143 
1965 12 970 
1966 15 000 
Rakamlar bunlardır. Oysa bu aynı devrede 

nakdî gelirler ve toptan eşya fiyatları % 30 dan 
daha fazla artmıştır. Bu artış hesaba katıhrsa 
1966 da beyan edilen ortalama safi gelir 10 000 
lira olur ki, bu 1960 yılının da altındadır. Ve 
kaçakçılık oranının artmış olmasından gayri 
bir sebeple izah edilmesi çok zordur. Kaldı ki, 
her zaman söylediğimiz gibi vergi adaleti tek 
başına gelir- dağılımını değiştiremez, sadece 
mevcut gelir dağılımı üzerinde rötuş yapabilir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin iktisadi ic
raatı hakkında, bu alandaki başarısızlıkların da 
söyliyeceklerimiz anahatlariyle bunlar şimdi di
ğer bir alandaki icraatından söz edeceğim. 

Memleketin personel dâvasına Hükümet el 
sürmemiştir. Geçen yıl bütçeden maaş ve ücret 
alanlara yapılan cüzi zam hem yetersiz kalmış, 
hem de iktisadi Devlet Teşekküllerinde ve ma
hallî idarelerde çalışan memurları kapsamı dı
şında bıraktığı için adaletsiz olmuştur. Ayrıca 
çıkarılması gerekli tüzükler halen sürüncemede
dir. Buna karşılık geçen yıl içinde çeşitli me
mur gruplarına tazminat veren, ek görev alma
larını temin eden birçok kanunlar çıkarılarak 
ücret düzeni daha da içinden çıkılmaz bir hale 
sokulmuştur. Perakende olarak yapılan bu zam
lar, personel reformunun bütünüyle sıkısıkıya 
bağlıdır. Gerçekleştirilmesi için gerekli ödene
ğin ayrılabilmesi ve rasyonel ve âdil bir şekil
de kullanılmasını da önlemektedir. 

Personel dâvasını böylece olduğu gibi yüz
üstü bırakan Hükümet, işlerini yürütmek için, 
Devlet idaresi fikri ile katiyen bağdaşamıya-
cak ve ileride sayısız güçlükler çıkaracak olan 
bir yola sapmıştır. Bu yol, Başbakanlık etrafın
da mümtaz ve mukaveleli bir personel grupu 
toplamak ve önemli işleri bu personele gördür
mektir. Bu yol çok kötü bir yoldur. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin ta-
kibettiği malî politikanın sosyal etkileriyle bu 
politikanın gelirlerde meydana getireceği eşit
sizlik üzerinde biraz durmak isterim. Son zam
ların getirdiği hayat pahalılığının, işçiler, me
murlar, küçük esnaf ve sanatkârlar, emekli dul 
ve yetimler bir kelime ile orta sınıf dar gelirli 
halk için bir felâket olma eğiliminde olduğunu, 
fakir halk tabakasının da amansız bir şekilde 
ezildiğini görmemek mümkün değildir. 

Bu arada, depolara mal gizliyen ya da elin
de satacak malı bulunan mahdut, sayıdaki in
sanı biraz daha zenginleştirmek, halkı biraz 
daha yoksullaştırmak çabalarını görmemek bi
zim için mümkün değildir. 

Çok değerli arkadaşlarım; son Avans Ka
nunundan ancak genel bütçeye dâhil memur ve 
ücretliler yararlanmışlardır, özel idare ve (bele
diyeler, iktisadi Devlet Teşekkülü memurları, 
dul ve yetimler ile emekliler esasen miktarı 
az olan avanstan mahrum kalmışlardır. 

Memurlara verilen yüzde 10 - 15 avanslarla 
birlikte yükselen fiyatlar, hayat şartlarını 
ağırlaştırılmış bulunmaktadır. Biri yer biri ba
kar, kıyamet ondan kopar, atasözünün taşıdığı 
mânayı ve Devlet kasasından az da olsa> menfa-
atlananların karşısında binlerce seyircinin bu
lunduğunu Sayın Maliye Bakanı hatırlıyor mu? 

iktisadi Devlet Teşekkülleri memurlariyle 
özel idare ve belediye memurlarının kendi büt
çelerinden verilecek bir avansla mahrumiyet
ten kurtarılması düşüncesini Sayın Maliye Ba
kanı nasıl karşılamaktadır. 

Saym milletvekilleri, Devletimizin iç ve 
dış borçları yekûnu ölçüsüz bir şekilde artmış
tır. Borçlarımız, düzenli ve bilinçli bir iktisa
di politikanın getirdiği borçlar değildir. 23,5 
milyar lira dış borç, 17,5 milyar lira iç borç 
olmak üzere 2073 yılına kadar ödenmesi gere
ken 41 milyar liralık Devlet borcumuz vardır. 
Bu kadar büyük bir borç yükünün, dengesiz, 
masrafçı enflâsyonist bir bütçe ile hafifletmesi 
düşünülemez. Yıllardan beri bütçeler hükü
metlerce birbirlerinden aynen kopye edilmekte
dir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; Türkiye'nin 
politik, ekonomik ve sosyal alanda kalkınabil
mesi az gelişmiş ülkeler safından çıkabilmesi için 
denenmiş, eski metotlara sapmamak yerine ça
ğımızın ve yurdumuzun koşullara uygun bir 
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anlayış ve davranış yolunu seçmekten başka ça
resi kalmamıştır. 

Büyük Türk Milletini, lâyık olduğu şerefli 
yerine yükseltecek, yoksul balkımızı insan hay
siyetine yakışır bir hayat seviyesine ulaştıracak 
imkânlara çabucak kavuşması başdileğimizdir. 
Bu halisane düşüncelerle 1968 yılı Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin memleketimize ve görevlile
re mutluluk getirmesini diler, Millet Partisi 
Meclis Grupu ve şahsım adına Yüce Meclisin 
değerli üyelerini saygı ve sevgilerimizle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Nihat 
Diler, buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Y. T. Partisi Meclis Grupu adına 1968 yılı 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş, ten-
kid ve temennilerimizi arz çalışacağım. 

Sayın Milletvekilleri, plânlı kalkınma döne
minden önce Maliye Bakanlığı, Devletin ge
lirlerini toplayıp, giderlerini (ödeyen bir bakan
lık olmaktan başka, hazırladığı bütçelerle para 
ve kredi üzerinde aldığı tedbirlerle; yatırım
larda uzun ve kısa vadeli hedefler gözeterek 
yaptığı faaliyetlerinde bugünkü Devlet Plân
lama Teşkilâtının görevini de fiilen yerine ge
tirmiştir. Plânlı döneme girdikten sonra bakan
lığın görevi değişmiş, şümulü genişlemiş, so
rumluluk derecesi o nisbette artmıştır. 

Buna mukabil, Maliye Bakanlığı teşkilâtı 
günün ihtiyaçlarına cevap verecek hale getk 
rilememiştir. 

1936 yılında çıkarılıp uygulanan Teşkilât 
Kanunu eskimiş, yerine yeni Teşkilât Kanu
nunun çıkarılacağı va'dedilmiş bulunmasına 
rağmen bu vaitler gerçekleşmemiştir. 

Yıllanmış tozlu dosyaların içinde büyük 
bir fedakârlık, feragatle çalışan, ışıkları diğer 
Devlet dairelerine nazaran en geç sönen Maliye 
memurlarına bu ağır mesailerine karşı doyu
rucu bir maaş ve ücret verilememiştir. 

Bu suretle, Devletin hazinesini, kasasının 
anahtarını elinde tutan bu zümreye âdeta «mum 
dibine ışık vermez» Atasözünün gereği yerine 
getirilerek lâyık oldukları nimetler kendilerin
den esirgenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, plânlı kalkınmamızda 
plân hedeflerine uygun vergi koymak ve bu 

vergileri zıyaa uğratmadan tahsil etmek, tahsil 
olunan vergileri israf etmeden hedefine uygun 
şekilde harcamak külfetlerinin çoğu bugün de 
Maliye Bakanlığının üzerindedir. 

Bir vergi en mükemmel şekilde tarh edilmiş 
olsa, sosyal adalet ve elastikiyeti haiz olsa bile 
verginin tahsili kuvvetli bir kontrol sisteminin 
kurulmasıyla mümkün olabilir. Bu bakımdan 
Teşkilât Kanununun çıkarılması, teşkilâtta ça
lışanlara tatmin edici maaş ve ücret verilmesini 
gerektirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, plânlı kalkınmamızda 
plân hadleri içinde giderleri karşılıyacak ge
lirlerin sağlam esaslara bağlanması mecburiyeti 
vardır. Aksi halde, yatırımlardan, dolayısiyle 
hizmetlerden vazgeçilir, bu takdirde plânlı kal
kınma tamamen tehlikeye girer. 

Gelir kaynaklarının en başta geleni vergile
medir. 

Plânlı kalkınmamızda plânın gerektirdiği 
gelirler, plân hedeflerinin bir yıl müstesna ge
risinde kaldığından her yıl iç finansman güç
lükleriyle karşı karşıya kalınmıştır. Buna se-
bebolarak vasıtalı vergilerin, vasıtasız vergile
re nazaran nisbetinin fazlalığı gösterilmektedir. 
Halen, verilen bilgilere göre, memleketimiz
de vasıtalı vergilerin nisbeti % 65,8; vasıtasız
ların ise % 34,2 dir. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, vasıtalı 
vergilerin karakteristik vasfı gayrişahsi, gay-
riâdil, sosyal adalet prensibine aykırı, inikas 
edici hayat pahalılığını meydana getirip, fiyat 
istikrarını bozucu, gelirlerle mütenasip bir ar-
tış*göstermeyişi ve dolayısiyle elastikiyeti haiz 
bulunmayışıdır. 

Buna mukabil vasıtasız vergiler şahsi, âdil, 
sosyal adalete uygun, artan gelirler nisbetin-
de artış kaydeden elastikiyeti haiz tasarruf 
sağlayıcı hayat pahalılığı yaratmayacak bir ver
gi olduğu için, nisbetinin artırılması istenmiş
tir. 

Biz Y. T. Partisi olarak, malî ıslahat ted
birleri alındığı takdirde vasıtasız vergilerin 
verimi dolayısiyle miktarı ve nisbeti artacak, 
ber yıl plânlı kalkınmanın gerektirdiği gelirler 
bu suretle temin edilecek, finansman ve ek fi
nansman güçlükleri imkân nisbetinde azalacak 
ve yahut tamamen ortadan kalkacaktır. 
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Bu malî ıslahat tedbirleri şunlardır : 
1. Bakanlığın Teşkilât Kanunu ile birlikte 

Malî görev ve tazminat Kanununun çıkarılması, 
2. Ehliyetli, bilgili eleman yetiştilerek, is

tihdamı, 
3. Gelir Vergisinin usul ve esas yönünden 

aksaklıklarının giderilerek düzeltilmesi, 
4. Vergi ihtilaflarının süratle çözülmesi için 

Vergi. Mahkemelerinin kurulması. 
5. Gelir vergisinin mütemmim bir cüz'i ola

rak mütalâa ettiğimiz serbest malî müşavirlik 
müessesesinin kurulması için buna ait kanun 
tasarısının çıkarılması. 

6.Vergi ziyanının önüne geçmek için kuv
vetli kontrol sisteminin kurulması, Maliye Ba
kanlığının teşkilatındaki kontrol ve teftiş kad
rolarının ihtiyaca cevap verecek şekilde geniş
letilmesi. 

7. Harcamaların en küçük şekilde isra
fının önüne geçilmesi. 

8. Tahsili ve takibi büyük masrafları ge
rektiren Tasarruf Bonosu sisteminde mevcut 
aksanlığın berteraf edilerek daha isabetli 
hele getirilmesi neyse tamamen ortadan kaldı
rılması. 

9. Millî emlâk mevzuatını bütün şartlarına 
uygun şekilde değiştirilmesi. 

10. Mahallî idarelerin daha verimli ve es
nek gelir kaynaklarına uylaştırılması için Ma
lî denkleştirme kanununun çıkarılması. 

11. ikdisadi Devlet Teşekküllerinin evvel
ce bu 440 sayılı reorganizasyon kanununun ge
rektirdiği bütün tedbirlerinin alınması, kârlı 
ve verimli şekilde çalışması için gayret sarf 
edilmesi. 

12. Türk Parasını Koruma Kanunu, Ya
bancı sermayeyi Teşvik Kanunu ve Petrol Kanu
nunun malî hükümlerini millî menfaatlere uygun 
hale getirecek şekilde düzeltilmesi. Bunda esa
sen geç kalınmıştır. Süratlendirilmesi. 

13. Artırma ve Eksiltme Kanunun ve Muha-
sebei Umumiye Kanunlarının günün ihtiyaçla
rına cevap verecek hale getirilmesi için tasa
rıların hazırlanması ve Yüce Meclis'e sevkedil-
mesi. 

Bu gibi tedbirler süratle alındığı takdirde 
plânlı kalkınmamızın gerektirdiği vasıtasız ver
gilerin verimi, miktarı ve nisbeti artacaktır. 

Bu suretle Finansman ve ek Finansman güç
lükleri ortadan kalkacağı gibi, plânın fiyat 

istikran istihdama büyük çapta yer verdiğinden 
dolayı tam çalışma esasına uygun bir ekonomik 
istikrar da sağlanmış olacaktır. 

Malî ıslâhat tedbirlerinin en mühimlerinden 
biri de; 657 sayılı Devlet Personel Kanununun 
malî hükümlerini uygulamaktır. 

Sayın Milletvekilleri, bugün adalet mekaniz
masında çalışan memurların % 66' sı 500 liradan 
az maaş veya ücret almaktadır. Bunların inince 
her türlü sosyal haklardan mahrum (E) ve (D) 
cetvellerinde çalışan memurlar da vardır. Bun
lar, çocuk zammı, mahrukat bedeli devletçe teda
vi ettirme, izin haklarından istifade ©dememek
tedirler. Bu suretle devlet kapısındaki meslek
leri kendilerine asgarî bir geçinme ve yaşama 
imkânı vermemektedir. 

Diğer devlet memurları arasında da gördük
leri vazifelere göre bir adaletsizlik ve eşitsiz
lik vardır, 

Avans halinde veriden zadların mahalli 
idarelere ve iktisadi devlet teşekküllerine teşmil 
edilmeyişi, devlet idaresinde tarifi mümkün ol
mayacak mahzurlar tevlidetmiş ve edecektir. 

Kamu hizmetlerinde emniyet, kolaylık sürat 
ve adalet sağlanması; kalkınmanın meydana 

getirdiği, hayat pahalılığından müteessir olmama
sı için Personel Kanununun süratle hazırlanıp 
uygulanması kanaatindeyiz. Bu husustaki ted
birlerin alınmasında çok geç kalındığını ifade 
etmek isteriz. Zira Personel Kanununun ne za
man Meclise sevkedileceği de bildirilmemiştir. 
Personel Kanunu çıkarılırken yeniden mahalli 
idareler ve iktisadi Devlet Teşekkülleri için 
de ayrı ayrı kanun çıkarılmaması için Mahallî 
idareler ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin de 
Personel Kanunu içinde durumlarının mütalâa 
edilmesi taraftarıyız. 

Sayın Milletvekilleri giderlerin israf edilme
mesi, devlet dairelerinde yeknesaklığın sağlan
ması için tek tip mefruşatın masa sandalye vesa-
irenin kullanılmasının temini. Taşıt enflasyonu
nun önüne geçilmesi ve resmî taşıtların mümkün 
mertebe tek tipe ve az tipe ircaı her il ve ilçede 
bir resmî taşıt parkının yapılması gerekmek
tedir, 

Nakit veznelerinin kaldırılması, bunların ye
rine bankaların ikame edilmesi, devlet ödeme
lerinin özelçeklerle yapılması israfın önüne geçi
ci tedbirler alarak kabul etmekteyiz. 
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T. C. Emekli Sandığı : 
Emekli Sandığını içinde bulunduğu güç 

durumdan kurtarmak için sandığa malî külfet 
tahmil edecek kanunların çıkarılması. Ancak, es
ki ve yeni emekliler arasında mevcut adalet
sizliği bertaraf eden bir kanunun çıkarılmasına 
taraftarız. 

Devlet Yatırım Bankası : 
Bazı. teşekküllerin Devlet Yatırım Bankası

na olan borçlarını zamanında ödememelerinden 
dolayı, bankanın taahhütlerini yerine getirmek
te güçlük çektiği ifade edilmiş, muhtelif teşek
küllere ait borçların bir protokol ödenmedi ka
rarlaştırılmış, muayyen vâdede borçlarını 
ödemedikleri takdirde tekrar bankaca bu 
teşekküllere borç verilmiyeceği ifade edilmiştir. 
Devlet Yatırım Bankasının görevini tam mâna-
siyle ifa etmesi için bu tedbiri yerinde bulmak
tayız. 

Millî Piyango : 
Bina inşaatının ikmal edilmediği ifade edil

miştir. Binasının inşası ile aynı usul ve şart
lar altımda çalışan Spor - Toto nun Millî Pi
yango idaresiyle birleştirilmesi taraftarıyız. 

Maliye Okulu : 
Malî meseleleri bilen ehliyetli eleman ye

tiştirmek için öğrenim süresinin 4 yıla çıka
rılması lüzumlu addedilmektedir. Malî ıslahat 
tedbirlerinden en mühimlerinden biri de ehli
yetli, bilgili personel yetiştirmek olduğuna gö
re, bu görüşe katılmaktayız. 

Sayın milletvekilleri; yukarda arz ve izah 
ettiğimiz tedbirler alındığı takdirde gelir ve 
gider bütçeleri üzerinde mütalâa serd edenle
rin gelirleri şişkin, giderleri de az göstermek 
suretiyle gayriısamimî tahminler yapıldığı yo
lundaki iddialar bertaraf edilmiş olacaktır, 
Gelirlerimizin büyük bir kısmı % 60 si yatı
rımlara tahsis edildiği için tasarruf prensiple
rine de riayet edileceğinden, plânın tahmin ve 
tavsiye ettiği tödbirler hedeflerini aşmak su
retiyle gerçekleşecek, hayat pahalılığı önlene
cek, sınayi hamle içinde tam çalışma esasına 
uygun işsizler iş bulacak, çalıştıkları islerde 
Ihayatları sigorta edilecek, sosyal güvenlikleri 
sağlanacak, bu suretle ümidettiğimiz sosyal, 
kültürel, ekonomik kalkınmamız hedefine ula
şacaktır. 

Tenkidlerimizin nazara alınacağı kanaatiy
le, 1968 yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin mem

leketimize, aziz milletimize ve Maliye Bakan
lığının sayın mensuplarına hayırlı, uğurlu ol
masını diler, Grupum adına hepinizi hürmet ve 
sevgilerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın 
ıSadun Aren, buyurun efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Maliye bütçesi vesilesiyle T. i. P. görüş
lerini birkaç noktada tophyarak sunmaya ça
lışacağım. 

Birinci nokta, Devlet borçlariyle ilgilidir. 
1968 yılı bütçesinde iç ve dış borçlar karşılığı 
olarak bütçeye 1 721 009 000 lira konulmuş
tur. Bu meblâğ genel bütçenin % 8 i, konso
lide bütçenin % 7,6 snı teşkil etmektedir. Ve 
hizmetler olarak sıralanırsa Millî Savunma, 
Devlet Su işleri ve Millî Eğitimden son
ra 4 ncü sırayı işgal etmektedir. Bu mik
tarın 838 009 090 lirası konsolide iç borçlar 
karşılı ğıidır, 758 099 000 lirası dış borçlar kar
şılığıdır. Mütebaki kısmı da teferruat borçlar 
karşılığıdır. Dış borçlar üzerinde vaktiyle 
durmuştuk, burada duracak değilim. Sadece 
iç borçlar üzerinde duracağım. 

iç borçlarımızın çok önemli bir kısmını 
tasarruf bonoları ve bütçe açığını kapatmak 
için çıkarılmış olan Devlet tahvilleri teşkil et
mektedir. Ayrıca bir de vaktiyle yapılmış 
olan konsolidasyon borçları vardır. Devlet 
tahvillerinin yüzde kaçının özel şahısların elin
de olduğunu bilmiyoruz, dörtte biri kadarı
nın özel şahıslar elinde olduğu tahmin edile
bilir. Tasarruf bonolarının ise tümü özel şa
hısların elindedir. Böylece Devlet bütçesi faiz 
ödemek, faiz şeklinde gelir ödemek gibi bir 
fonksiyon da icra etmektedir. Bu fonksiyonun 
çok önemli olması, yani bizde olduğu kadar 
önemli olması iyi bir şey değildir. Bu durum 
borçlanmayı sağlam, normal bir varidat telâk
ki etmekten doğmuştur. Tasarruf bonola
rının normal, muntazam ve devamlı bir vari
dat telâkki edildiği açıktır. Buna Hükümet, 
sanki vergi varidatıymış gibi bakmaktadır. 
Kaldı ki, bütçe açıklarını kapayan borçlan
maya da devamlı bir varidat gözüyle bakıl
maktadır. Şundan ötürü ki, bütçe açıklarının 
istikrazla kapatılmasına ancak devre sonunda 
böyle bir açık teşekkül ederse başvurulur. 
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Halbuki bizde aşağı - yukarı usul olmuştur, 
başlangıçta Devlet masrafları ve Devlet vari
datı tahmin edilir ve arasındaki fark daha baş
langıçta istikrazla kapatıldığı söylenir, yani 
istikraz hasılatı, borçlanma bir sağlam vergi 
gibi, bir sağlam varidat gibi telâkki edilir. 
Oysa esas olan bütçenin denk bağlanmasıdır. 
'Bütçe denk bağlanır, eğer arzu edilmiyen se
beplerden ötürü, elde olmıyan sebeplerden ötü
rü açık verirse istikraza müracaat edilir. Eğer, 
bütçenin mutlaka açık verdirilmesi isteniyor
sa başka sebeplerden ötürü, o ayrı bir hâdise
dir ve bizdeki böyle değildir. Varidat yetme
diği için, vergi varidatı yetmediği için bütçe
ler açık vermektedir. Yoksa, bir politika mü-
lâhazasiyle bütçeye açık verdirilmemektedir. 

Şimdi şu rakamlar, bu yolun dar mânada 
malî bakımdan da sakat olduğunu göstermek 
tedir. 1968 bütçesinde tasarruf bonosu hasıla
tı 750 milyon lira- olarak tahmin edilmiştir, 
600 milyon liralık da istikraz yapılacaktır, res
mî açığı kapatmak için, bunların yekûnu 
1 milyar 250 milyon liradır. Aynı yılda, de
min söylediğim gibi iç borçlar için 888 milyon 
lira ödenecektir. Aradaki fark, yani Hazineye 
kalacak olan kısım 412 milyon liradan ibaret
tir. Birkaç yıl sonra tasarruf bonolarının ana
paraları da ödenmeye başlandığı zaman bu 
fark ortadan kalkacak, yani hiçbir fark kal-
mıyacak hattâ menfî bir fark hâsıl olmaya 
başlıyacaktır. Yani, Devlet borçlanma yüzün
den Tbir yük altına girmiş olacaktır, muvakkat 
bir zaman için bile eline bir nakit geçemiyecek-
tir. Bu durumun mutlaka şimdiden alınacak 
olan tedbirlerle önlenmesi lâzımdır. Bu ted
birlerin de başında tasarruf bonolarının vergi
ye kalbedilmesi gelir. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde duracağımız 
ikinci konu, döviz kuru politikasıdır. İngilte
re'nin devalüasyon yapmış olmasından ve onu 
takiben birçok memleketlerin devalüasyon 
yapmış olmasından ötürü zaten Türkiye'nin 
durumu güçleşmişti. ISon sıralarda Amerika'
nın mâruz kalmış olduğu iktisadi buhran bu 
memleketi de gerek içerdeki enflâsyonu kon 
trol altına alabilmek, gerek dış tediyelerini 
dengeye getirebilmek için bâzı tedbirler alma
ya zorlamıştır. Bu tedbirler, dış harcamaları 

kısmak şeklindedir. Bu arada ihracatını teş
vik edici tedbirler de almıştır. Aynı zamanda 
biz son devalüasyondan beri, yani Ağustos 1968 
den beri memleketimizde iç fiyatlar yüksel
miştir, toptan eşya fiyatları bir endekse göre 
% 50 civarında, bir diğerine göre ise % 65 
civarında yükselmiştir, Yani, o zamanki deva
lüasyon, o zamanki tesbit edilmiş döviz kuru 
gerçekliğini az çok kaybetmiştir. Bütün bun
lar döviz kuru politikamızda yeni bâzı adımlar 
atmamızı, dünyanın bugünkü şartlarına, ge
lişmekte olan şartlarına' intibak etmemizi zo
runlu kılmaktadır. Bir kere ihracat dövizi, 
yani doların 9 olduğu kur ihracatımızı geliş
tirmek bakımından yetersizdir. Eğer bu kur
da ısrar edersek ya ihracatımız azalacaktır, 
yahut azalmıyacaktır, ama ihraç mahsulleri
ni yetiştiren köylülerin durumu çok kötüleşe-
cektir, onlardan ucuz alınacaktır, iç fiyatlar 
yükselmiştir, tütün, üzüm, incir gibi mahsulle
rin müstahsılları daha düşük fiyatlarla malları
nı satacaktır, çünkü dış piyasalarda rekabet 
şiddetlenmiştir. Ama aldıkları paralarla ge
çimlerini iç fiyatlara göre sağlıyacaklardır. 
Sonra, yeni mal ihraç etmek imkânı azalacak
tır. Bundan ötürü ihracat kurunu mutlaka 
ayarlamak lâzımdır, daha müsait kur haline 
getirmek gerekir. Ayrıca işçilerin yolladıkla
rı dövizler de geçen 1967 senesinde 1966 ya na
zaran azalmıştır. Halbuki yabancı memleket
lerdeki işçilerimizin sayısı artmıştır, giden iş
çilerin gidiş hızı azalmıştır, ama orada biriken 
işçiler 1966 ya nazaran bugün dalha çok. Gön
derdikleri dövizlerin azalmış olması, 20 mil
yon dolar kadar azalmıştır, belki de daha 
fazla, bunlara tatbik edilen kurun tatminkâr 
olmamasından ötürüdür. Bu kurun da daha 
tatminkâr bir kur haline getirilmesi lâzımıdır. 
Bunların yanı sıra, hele bunlar yapılırsa mu
hakkak, fakat bunlar yapılmasa bile ithalâta 
uygulanan döviz kurunun da pahalılaştırılması 
lâzımdır. 

iç fiyatlar yükselmektedir, iç fiyatlar yük-
selmese bile ithalât geçen sene azalmıştır, bu 
sene de ya o seviyede kalacaktır, ya da daha 
altına düşecektir, ithalâtın azalması arzın 
azalması, bunların fiyatlarının yükselmesine 
sebebolacaktır veya bu malları hammadde ola
rak kullanan kimselerin mamul maddelerinin 
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fiyatı yükselecektir. Yani, aşın kârlar yapa
caklardır bu sıkıntıdan, bunun hiç değilse bir 
kısmını Hazinenin alabilmesi için Damga Res
minin artırılması uygun olur. Her zaman ifa
de ettiğimiz gibi, düpedüz bir devalüasyonun 
taraftarı değiliz. Türkiye'nin gerçeklerinin 
buna müsaidolmadığı kanısındayız. Bundan 
ötürü, bir devalüasyon yapılsın ve çeşitli kur
lar birleştirilsin, gibi bir düşüncede değiliz. 
Ancak içine girmiş olduğumuz bu buhran 
devresinde döviz politikamızı tedricen ayarla
mamız lâzımdır, zararlarını görmeden ayarla
mamız lâzımdır. 

Bir turist dövizi ihdas etmek, bu tedbirler
den birisi olabilir ve nihayet kâr transferleri 
için daha yüksek bir kur uygulanması hakkın
daki öteden beri yapmış olduğumuz talebimizi 
de ısrarla tekrarlarız. Bununla ilgili olarak bir 
bilgimi arz etmek isterim, Hükümete. 

Romadaki ilerici partiler toplantısına gitti
ğim zaman Cezayir ve italyan hükümetlerinin 
yabancı memleketlere gönderdikleri her işçi ba
şına bu memleketlerden bir çeşit tazminat al
mak için bir hazırlık yapmakta 'olduklarını öğ
renmiştim. Fikir şudur: Bir insan çalışma çağı
na gelinceye kadar ona birçok masraflar yapı
lır. Onun için yabancı işçi çalıştıran memleket
ler bu masrafları yapmadan işçi çalıştırmakta
dırlar. Bundan ötürü, meselâ Almanya'da Türk 
işçilerine Alman işçilerine denk bir ücret veril
se bile, Türk işçisi Alman memleketine/Alman 
milletine daha ucuza gelmektedir. Çünkü, Türk 
işçisinin yetiştirilmesi için masraf yapmamakta
dır. işte bu masrafın karşılığı olarak bu mem
leketlerden bir çeşit tazminat almak düşünül
mektedir. işçi sevk eden memleketler, yani Ce
zayir, italya, Yunanistan, ispanya, Türkiye gi
bi memleketler bir arada hareket ederlerse bu 
husus gerçekleştirilebilir. Aksi !halde, elbette ki, 
böyle bir pazarlıkta işçi gönderen memleket da
ha zayıf durumdadır. Ama, hepsi birleşirse kuv
vetli olurlar. Bu hususu Hükümetin dikkatine 
sunarım. Meseleyi incelemesi iyi olur. 

Sayın milletvekilleri; üzerinde duracağımız 
üçüncü konu, özel sektöre transfer edilecek fon
larla ilgilidir. Bu mesele üzerinde epeyi dur
muştuk, fakat gene de durmak lüzumunu his
sediyoruz. !Bu ödenekler Maliye Bakanlığı Büt-
çesindedir ve şimdiye kadar böyle bir ödenek 

Maliye Bakanlığı Bütçesine konmamıştır. Bu 
ödenekler Anayasaya aykırıdır, Çünkü, bir ka
mu hizmeti görülmesi için konulmamıştır. Hal
buki Anayasamızda; «Vergi hasılatı ancak ka
mu giderlerini karşılamak için kullanılır.» den
mektedir. Devletin, Ziraat Bankasına ve mese
lâ Halk Bankasına sermaye vermiş olması bu 
durumu meşrulaştırmaz. Çünkü küçük çiftçiye, 
küçük esnafa kredi vermek, bir ölçüde, âmme 
hizmeti sayılabilir. Ancak bu teşvik fonları, da
ha evvelce belirttiğimiz gibi, gemi yapmak için, 
motor yapmak için, motor endüstrisi kurmak 
için, kimya endüstrisi kurmak için verilecektir. 
pek az bir kısmı da hayvancılık, balıkçılık için 
verilecektir ve bir kişiye verilecek olan kredinin 
sınırı da yoktur. 2 milyon liranın üzerinde de 
verilebilir, kararnamede böyle bir kayıt var
dır, 2 milyon lirayı aşan krediler için sadece, 
«Plânlama Dairesinin imzası alınır.» denmekte
dir. Demek ki, çok büyük krediler de verilecek
tir. Bu kredilerin vâdeleri 10 sene ve 12 sene
dir, üç senelik ödemesiz süresi vardır, faizi dü
şüktür, yani çok özel mahiyettedir. Onun için, 
Ziraat Bankasının yerleşmiş bankacılık kural
ları gereğince kredi vermesine benzemez, bu fon
lardan verilen krediler. Bunların bir âmme hiz
meti olduğunu söylemek hakikaten gülünç olur. 
Bu fonlara teşvik fonları dahi denemez, isim ola
rak. Çünkü teşvik, zaten yapılacak olan bir ya
tırımın falan yere değil de, filân yere yatırıl
masını sağlamak için alınan tedbirlere denilir. 
Fakat, 'hiç yapılmıyacak bir yatırımı yapmasını 
sağlamak için bir insana sermaye vermek teş
vik etmek değildir, o bir başka şeydir. Bundan 
ötürü, meselâ bu konudaki bir cevabı şimdiden 
karşılamak isterim. Bütün dünyada kabul edil
miş olan bâzı teşvik tedbirleri vardır ve bun
lar da varidat kaybına sebebolur, meselâ yatı
rım indirimi gibi, vergi muafiyetleri gibi. Fa
kat bunlar, demin söylediğim gibi, zaten yapı
lacak olan bir yatırımın yönünü değiştirmek 
içindir. Meselâ, şuraya konut inşaatı yapılma
sın da otel yapılsın, diye otel inşaatı yapandan 
az vergi alınır. Çünkü, bu yatırımı oraya çevir
mek de bir millî menfaat görülmüştür ve bu
nun karşılığı da vergi kaybıdır. Halbuki, bu 
fonların yaptığı böyle bir şey yoktur. Bir otel 
yapmak istiyen, fakat otel yapmak iktidarında 
olmıyan bir adama para verilmektedir, yatırı
mın yüzde 60 ı verilmektedir, hattâ bu yüzde 
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70 e bile çıkabilir, kararnamedeki hüküm bu
dur. Bu, bir teşvik değildir. Bu, düpedüz bâzı 
insanlara para vermektir, yatırım yaptırmak
tır, bir kamu hizmeti değildir. 

A. P. özel sektörcüdür ve biz bunun karşı
sındayız. Bâzı tedbirler almaktadır. Meselâ ser
maye piyasasını geliştirme, bu, özel sektörcü 
bir tedbirdir, bunun elbette ki, karşısındayız. 
Karşısındayız, ama suçlıyamayız, yani hukukî 
olarak suçlıyamayız. Niçin sermaye piyasası 
teşkil ediyorsunuz, diyemeyiz, karşısına çıkarız; 
Ama bu, öyle değil. Bu, hukukî olarak suç. Özel 
sektörcülüğü aşan bir durum var burada. 

Onun için, buraya konulmuş olan bu fonla
rın 347 milyon liralık kısmı, 105 milyon lira da 
karma teşebbüslere iştirak payı vardır, ama bu, 
bu mahiyette değildir. Hukukî bir sakıncası 
yoktur, hukukî bakımdan gayrimeşru değildir. 
Sakattır, ama gayrimeşru değildir. Ama bu 347 
milyon lira gayrimeşrudur. Bu, ya eğitim, sağ
lık bütçelerine aktarılmalıdır, yahut personel 
reformu için kullanılmalıdır, yahut iktisadi Dev
let Teşekküllerine aktarılmalıdır. Bunu talebe-
deriz. 

Son olarak üzerimde durmak istediğim konu 
bütçe tasnifi ile ilgilidir. Burada meselâ 1968 
senesinde cari masraflar artmıştır, yatırım mas
rafları gereği kadar artmamıştır, gibi tartış
malar olmuştur. Bu tartışmaların bir gerçekliği 
olabilmesi için bu tasnifin, yani bütçedeki cari 
masraf, yatırım masrafı tasnifinin realiteyi ak
settirmesi lâzım. Oysa ajksettirmemektedir. 

Meselâ, cari masraflara bakıyoruz, ne var 
içinde diye; bütün personel masrafları cari 
masraflar içindedir. Halbuki, yatırımlar da per
sonel vasıtası ile yapılır, personel kullanılma
dan yatırım yapılamaz. Binaenaleyh, bir yatı
rım projesinde çalışan personelin masrafı, maaşı 
yatırım telâkki edilmek lâzımgelir. Bundan 
ötürüdür ki, meselâ cari masrafların artmış ol
ması, görüldüğü kadar fena bir şey değildir. 
Tasnifler doğru, yanlış olmazlar zaten, maksa
da göre olurlar, yani yarayışlı veya yarayışsız 
olurlar. Bu tasnif, fazla yarayışlı bir tasnif 
değildir. Eğer, bütçenin iktisadi mahiyetine 
nüfuz etmek istiyorsak, yarayışlı bâzı tasnif
ler yapılması lâzımgelir. Meselâ, gerçekten tü
ketim masrafları ve yatırım masrafları, diye 
bir ayırım yapılmalı ve bütün yatırımlar per

soneliyle birlikte yatırım bütçesinde görülmeli, 
tüketim masrafları da malzemesiyle birlikte tü
ketim masrafları içinde görülmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Aren bir dakikanız var, 
müddetinizin dolmasına. 

SADUN AREN (Devamla) — Peki efendim, 
1 - 2 dakikada bitireceğim, efendim. 

Bâzı hizmetler vardır ki, tümü yatırımdır. 
Meselâ Devlet Su İşlerinin tümü yatırımdır. 
Bu takdirde, burada belki yarayışlı olan tas
nif direkt yatırım masraflariyle idari masraf
lar a:/]rımıdır. Bu yapılmak lâzımgelir. Kara
yolları için de aynı şey söylenebilir. Eğitimin 
büyük bir kısmı yatırım telâki edilebilir, yani 
tümü. Bu takdirde belki idare masrafları, yatı
rım masrafları ve idâme masrafları gibi bâzı 
ayırımlar yapılmak lâzımgelir. 

Sonra bir bütçenin malzeme masrafı, per
sonel masrafı, diye ikiye ayrılması düşünüle
bilir, yahut döviz masrafları diye ayrılabilir. 
Bunlar bütçeye nüfuz edebilmemiz için, bütçe
nin bünyesi hakkında malûmat sahibi olmamız 
lâsımgelen hususlardır. Tabiî bütün bu tasnif
leri tek bir bütçe içinde yapmaya imkân yok
tur. Çünkü ayrıca bütçenin bir de siyasi, idari, 
malî bir kontrol vasıtası olmak gibi bir niteli
ği de vardır. Bu iteliği, kanunlarımız neyi 
icabefctiriyorsa o yapılır ve demin bahsettiğim 
ve daha ilâve edilebilecek, uzmanların bir ara
ya gelip düşünebilecekleri diğer tasnifler de 
gerekçede ek olarak yapılabilir. Bu takdirde 
bütçe hakkında herkes daha çok bilgi sahibi 
olur, bütçenin memlekete ne getirdiğini daha 
iyi anlar. 

Onun için, konuda Maliye Bakanlığında, ya
pılmakta olduğu gerekçede ifade edilmiş olan, 
çalışmaların biran evvel tamamlanmasını te
menni ederiz. 

Bu vesile ile aktarmalar üzerinde de bir -
iki kelime ile durmak isterim,. Bu da tasnifle 
ilgili bir husustur. Elbetteki aktarma zarureti 
vardır, her masraf tıpı tıpına evvelce tahmin 
edilemez. Ama bu, mümkün olduğu kadar as
gariye indirilmelidir. Çok aktarma, bütçenin 
Meclisin tasdikinden geçmesinin fazla bir mâ
nası kalmaz. Bu husus hem tasnif yapılırken 
nazarı itibara alınmalı ve Hükümete biraz daha 
geniş salâhiyet verilmelidir., aktarma yapılması 
hususunda, hem de biraz daha dikkatli tahmin 
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yapılmalı ve aktarmalar asgariye indirilme
lidir. 

Saygılarımla efendim. (T. i. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Grupu adına Sayın Adnan 
Akın, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ADNAN AKIN (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saym 
üyeleri, 1968 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde A. P. Grupunun düşünce , ve görüş
lerini izah etmek üzere huzurunuzdayım. 

2296 sayılı ve çeşitli yıllarda, çeşitli tadil
lere uğramış bulunan Maliye Bakanlığı Kuru
luş Kanununa göre Bakanlığın esas görevleri, 
genel giderleri karşılıyacak gelir kaynakları 
bulmak, gelirleri toplamak, istihkakları sahip
lerine ödemek, para ve kredi işlerini genel 
menfaatlere uygun şekilde yürütmek, genel ve 
katma bütçeli dairelerle il ve belediyeler gibi 
resmî kuruluşları, sermayesinin tamamı veya 
bir kısmı Devlete ait kuruluşlarla imtiyazlı 
şirketleri ve umuma açık cemiyetleri malî ba
kımdan kontrol etmek, memleketin dış tediye 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle uygun 
şartlarla dış yardım imkânları sağlamak ve 
bütün bu görevler yerine getirilirken, ekono
mik kalkınmanın icaplarına uygun şekilde ha
reket etmek şeklinde özetlenebilir. 

Plânlı kalkınma dönemine girilmekle başlı-
caları olarak belirttiğimiz Maliye Bakanlığının 
bu görevleri daha da ağırlık, mâna ve ehemmi
yet kazanmıştır. 

Bilindiği gibi, plânlı kalkınmamızın temel 
ilkelerinden biri hızlı ve dengeli bir gelişme
nin sağlanmasıdır. 

Demek oluyor ki, hızlı ve dengeli bir eko
nomik gelişme vazgeçemiyeceğimiz temel bir 
ilkedir. Ancak, kalkınma plânımıza giren bu te
mel ilkenin sözde kalmayıp icraya intikal et
mesi gerektiği de şüphesizdir, İşte Maliye Ba
kanlığının ağır sorumluluğu bu noktada kendi
ni hissettirmektedir. 

Şimdi, Maliye Bakanlığının, bir çerçeve içi
ne alınmasına çalıştığımız bu konulardaki son 
2 yıllık faaliyetlerinin başarı ölçüsü ne olmuş
tur, bunu tesbite çalışalım. Evvelâ yatırımların 
durumu açısından konuyu ele alabiliriz. 

Plân rakamlarına göre, 1965 fiyatlariyle 
1966 yılında 15 milyon liralık bir yatırım ön
görülmüş, bu miktar % 95,3 oranında 14,3 mil-
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yar lira olarak gerçekleşmiştir. Aynı yılda özel 
sektör yatırımları öngörülene nazaran % 107 
oranında 6,4 milyar lira ve resmî sektör yatırım
ları % 89 oranında 7,9 milyar lira olarak ger
çekleşmiştir. Gerek resmî ve gerek özel sektör 
yatırımlarının gerçekleşme nisbetleri daha ön
ceki yıllardakinin oldukça üstündedir. 

1967 yılının yatırım durumuna ait sonuçlar 
henüz alınamamıştır. Ancak, geçen yıl için 
gelişme hızı % 6,6 olarak tahmin edildiğine 
göre, yatırımların da öngörülen miktara çok 
yakın olarak gerçekleştiği söylenebilir. Bütçe 
uygulaması sonuçları bunu teyideder mahiyet
te görülmektedir, ilk 10 aylık devrelerin mu
kayesesine göre büyük kısmı yatırımlar ile il
gili olan genel katma bütçeli dairelerin serma
ye teşkili ve transfer harcamaları 1966 malî 
yılma kıyasla 1967 malî yılında % 32 yatırım 
harcamaları % 15 oranlarında fazlalaşmıştır. 

Son 2 yılda yatırımların öngörülen şekilde 
artışlarını sağlıyabilmek için Maliye Bakanlı
ğının yeni kaynaklar yaratma yönünde büyük 
gayretler sarf etmesi gerekmiştir. 1966 yılında 
genel tasarrufların miktarı önceki yılların çok 
üstünde % 19 nisbetinde olarak artırılmıştır. 
1967 yılında genel tasarrufların miktarındaki 
artış durumu hakkında henüz bilgi verme imkâ
nı yoktur. Ayrıca, geçen yıl dış finansman ih
tiyaçlarının karşılanması için de daha geniş 
gayretler gösterilmiştir. Konsorsiyum program 
ve proje kredilerinden kullanmalar 1966 da 
221 milyon dolar iken, 1967 de 245 milyon do
lara çıkmıştır. 

Son 2 yılda özel sektörün üretim alanında
ki faaliyetlerini desteklemek için ne yapılmış
tır, bunu da gözden geçirelim. 

Merkez Bankasının özel sektöre açmış ol
duğu krediler 1965 yılı sonunda 1,481 milyon 
lira iken, 1967 yılı sonunda % 141 oranında ar
tışla 3,565 milyon liraya yükselmiştir. Bu kre
dilerden ortaklık içi. ve ortaklık dışı mahsûl 
mubayaalarını destekleme maksadiyle Tarım ve 
Satış Kooperatiflerine açılan krediler, aynı yıl
larda 49 milyon liradan 843 milyon liraya çık
mıştır. Bunun dışında tüccara, sanayiciye, kü
çük sanatkâr ve esnafa ve Ziraat Bankasına, 
Merkez Bankasınca açılan kredilerin miktarı 
son 2 yılda 1,432 milyon liradan 2,722 milyon 
liraya yükselmiştir, 
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Bundan başka bilindiği gibi, fiyat yükseliş
leri hızlı ve devamlı olduğu takdirde halkın 
hesapsız harcama arzusunu etkiliyeceğinden 
tehlike arz eder. Ekonomimiz ne geçen yıl ve 
ne de daha önceki yıl böyle bir durum içine 
düşmemiştir. Bilâkis, halkın tasarruf arzusunun 
fazlalaştığını gösteren kuvvetli deliller vardır. 
Nitekim, vadeli tasarruf mevduatı 1965 yılı 
Aralık ayı sonunda 2,293 milyon lira iken 1967 
Kasım ayı sonunda 3,745 milyon liraya çık
mak suretiyle iki yıldan az bir süre içinde yüz
de 63,3 oranında bir yükseliş kaydetmiştir. 
Bu gelişme, halkın Türk parasına güven duy
gusunun arttığını açık şekilde göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri bu mevzuda muhalefe
te mensup sayın üyeler, burada gruplarının 
düşüncelerini izah ederken T. t. P. nin sayın 
sözcüsü birçok misaller getirerek, evvelâ Tür
kiye'de fiyat yükselişlerinin devam ettiğini ve 
binaenaleyh ihracat- için ayrı bir döviz tatbik 
edilmesini zaruri olduğuna işaret ettiler. Bu
nunla şunu demek istediler: Türkiye'de öte
den beri idida ettikleri gibi bir enflâsyon mev
cuttur. Benim verdiğim rakamlar ve halkın, 
vatandaşın millî bankalara, özel bankalara 
mevduat yatırmak suretiyle göstermiş olduğu 
güvenlik, Türkiye'de enflâsyonun mevcudolma-
yışmın başka bir yönden bariz delilidir. 

Sayın milletvekilleri; Maliye Bakanlığının 
bütçe uygulaması para ve kredi alanlarındaki 
son iki yıllık faaliyetlerinin ekonomimizin hızlı 
gelişmesine destek olduğu ortadadır. Yatırım 
ve üretim faaliyetlerinin ihtiyaçlara uygun şekil
de finansmanını, son iki yılda millî gelirin % 17 
oranında reel bir artış kaydetmesini büyük ölçü
de etkilemiştir. 

Konu bir de hızlı gelişmenin dengeli olup ol
madığı yönünden ele alınabilir. Burada bâzı gös
tergelerden yararlanabiliriz, elde edilen bilgiler 
istihdam alanında önemli gelişmeler kaydedil
diğini göstermektedir. 1965 yılı 12 aylık ortala
masına göre 739,3 bin olan sigortalı işçi sayısı 
1967 - Ocak Eylül ortalamasına göre 902,0 bini 
bulmuştur. Buna nazaran sigortalı işçi sayısında 
% 22 artış mevcuttur. Aynı mukayeseye göre 
günlük ortalama kazanç miktarı 21,70 lira iken 
% 16 artışla 25,07 liraya yükselmiştir. Bu ra
kamlardan anlaşılıyor ki, 1966 ve 1967 yılların

da hem istihdam hacminde genişleme ve hem de 
ücretlerin seviyesinde bir yükselme olmuştur. 
Yâni işgücü istihsal alanında son yılların geliş
mesiyle daJha avantajlı bir duruma gelmiştir. 
En az geçim indirimindeki hadlerin yükseltilişi 
ve tasarruf bonosu için muafiyetlerin genişleti-
lişi ile işgücünün durumu 1968 yılında biraz da
ha iyileşme göstermiştir. Şüphesiz, düşük gelirli
ler lehine alınan son tedbirler işçi yanında diğer 
dar gelirli vatandaşlara da bir ölçüde ferahlık 
sağlamıştır. Hazine gelirinin 800 milyon liralık 
eksilişi pahasına alman bu tedbiri sosyal adelet-
sizliğin kısmen giderilmesi idn atılmış bir adım 
saymak, elbetteki yerinde olur. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisimizde ma
lûmları bulunduğu üzere, dış ekonomik ilişkileri
mizin en mühim kısmı, bu arada Türkiye'nin 
yıllık kalkınma programlarının yürütülmesi için 
gerekli dış finansman ihtiyacının temini işi Ma
liye Bakanlığının görevleri arasındadır. Bu ko
nuda, kısa da olsa 1963 - 1967 devresindeki dış 
yardım tatbikatından bahsetmek istiyorum. 

Bilindiği üzere, kalkınma programlarımızın 
dış finansman ihtiyacı 1963 yılındanberi OECD 
nezdinde kurulmuş bulunan Türk konsorsiyumu 
kanaliyle temin edilmektedir. 

Türk konsorsiyumu 1963 - 1967 devresinde 
661 milyon doları program, 260 milyon doları 
borç tecili ve röfinansman ve 617 milyon doları 
proje olmak üzere 1 538 000 000 dolarlık kre
di taahhüdünde bulunmuştur. Bu taahütlerle 
ilgili olarak program kredilerine ait olmak üze
re 654 milyon dolarlık, proje kredilerine ait ol
mak üzere 514 milyon dolarlık, anlaşma imza
lanmış ve 264 milyon dolarlık borç tecili ve rö-
finansmana ait taahhüt de aynı devrede anlaş
malara bağlanmıştır. 

Konsorsiyum üyelerince taahüt edilen ve an
laşmaya bağlanan kredilerden program ve borç 
tahfifine taallûk edenlere ait fonların hemen 
(hemen tamamı 1963 - 1967 devresinde kullanıl
mıştır. Proje kredilerinin ise kullanılması hepi
nizin malûmu olduğu üzere daha uzun yıllara 
sirayet etmektedir. 

Konsorsiyum üyeleri içinde en fazla kredi ve 
ren memleketler sırasiyle A. B. D. ,Almanya, in
giltere ve İtalya'dır. Ayrıca, Avrupa para san
dığı da gerek verdiği kredilerle, gerek borç 
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tahfifi suretiyle dış yardım ihtiyacımıza mühim 
katkıda bulunmuştur. 

1963 - 1967 devresinde dış finansman ihtiya
cımızın bir kısmı ela Milletlerarası Para Fonu 
kaynaklarından karşılanmış bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, yine malûmlarınız olduğu 
üzere Türkiye, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşması «Gâtt» adı verilen milletlerarası 
Ibir anlaşmanın âkıdı bulunmakta, bu suretle an
laşmadan doğan bâzı hak ve vecibeleri deruihde 
etmiş olmaktadır. 

özet olarak gayesi, dünya ticaretini, geniş 
'ölçüde artırmak olan Gümrük tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşması, bu yolda şimdiye kadar 
büyük faaliyet gösteren ve göstermekte devam 
edecek olan bir müessesedir. 

Türkiye'nin Gatt ile münasebetleri, Hükü
metimiz adına Maliye Bakanlığı tarafından yü
rütülmekte, adı geçen Bakanlık, gerek merkez
de gerekse Gatt Teşkilâtının müesses bulundu
ğu Cenevre'de daimi temsilciliği vasıtasiyle bu 
görevini başarı ile idame ettirmektedir. 

Sizlere Maliye Bakanlığının bu konuda, Tür
kiye için büyük faydalar sağladığı münâkaşa-
sız kabul edilebilecek bâzı icraatına misâl ver
mek istiyorum. 

Bir ülke Gatt anlaşmasına, diğer devletler
le ikili taviz anlaşmaları yaparak girer. Yâni bâ
zı maddelerin, kanuni gümrük nispetlerinden da
ha düşük nispetlerde ithalini deruhte eder. 

Türkiye'de Ga,tt anlaşmasına aynı prosedürü 
takiben girmiş 1950 yılında daha önce Gatt 
âkidi olmuş devletlerle ikili anlaşmalar yapa
rak aslî üye sıfatını kazanmıştır. 

Gatt anlaşmasında sarih bir hüküm vardır, o 
da; bir Gatt âkidinin iktisadi ve sosyal şartlar 
ve zaruretler gerektirdiğinde, yukarıda adı ge
çen tâviz listelerinde gerekli değişiklikleri yapa
bilme muhtariyetidir. 

Plânlı ekonomi devrine girmesi ve sanayiini ı 
koruma zorunluğu* sebebiyle Hükümetimiz bu 
şekilde bir tarife revizyonuna başvurmak lü
zumunu hissetmiş ve çok yakında Yüce Mecli
sin tasvibine sunulacak olan yeni taviz listesini 
meydana getirmiştir. 

Kalkınma plânı hedefleri dâhili sanayii koru
ma, yine dâhili sanayi için gerekli hammadde
lerin çok düşük bir vergi ile veya muaf olarak 
ithal edilmesi ilkelerine "sadık kalınarak hazır-
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lanmış olan bu liste, bir manâda Gatt muvacehe
sinde başarı ile müdafaa edilmiş ve bu suretle, 
yılda vasati olarak 250 milyon lira gelir sağ
lamak imkânı hâsıl olmuştur. 

Toplu ve genel şekilde belirtmek gerekirse 
Hükümetin para ve maliye politikasını yürüt
me görevini yüklenmiş olan Maliye Bakanlığı 
' kalkınma plânımızın temel ilkelerine uygun bir 
! faaliyet göstermiş, hızlı ve dengeli kalkınmanın 
şartlarını hazırlamak suretiyle plânınızın başarı 
şansını yükseltmiştir. 

Sözlerimi bitirirken, 1968 yılı bütçesinin mil-
jletimize ve Maliye Bakanlığımıza hayırlı ve 
•uğurlu olmasnı temenni eder, hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri gelmiştir, 
Sayın Bakan konuşacaksınız her halde.. Buyu
runuz. 

MAİLYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindje konu
şan değerli hatiplerin çok istifadeli sözlerini 
büyük bir dikkatle dinlemiş bulunuyorum. Bun
ların içinde iştirak ettiğimiz, fakat imkânlar 
elvermediği için derhal uygulaması imkânına 
sahiboîmadığımız için üzüntü duyduğumuz nok
talar olduğu gibi tamamen iştirak etmediğimiz 
noktalar da vardır. Biz, Hükümet programımız 
çerçevesi içinde bütün bu değerli fikirlerden 
istifade edeceğiz. 

Huzurunuzdaki konuşmam uzun sürmiye-
cektir, bütçenin tümü hakkında gerek takdim 
konuşmamda, gerek ondan sonraki mâruzâtım* 
da bugün ortaya konulmuş olan meselelere 
mümkün olduğu kadar cevap arz etmiştim. Ya
rın gelirler bütçesinin görüşülmesi programlan
mış olması itibariyle, bugün değerli hatip ar
kadaşlarımızın gelirler konusundaki düşünce
lerine yarın gelirler üzerinde yapılacak konuş
maları mütaakıp cevap arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarımızdan bir kısmı, bütçe
nin kasımın son gününe bekletilmeden Meclise 
verilmesine, temas ettiler, öyle zannediyorum 
ki, Meclise bütçenin ayın otuzunda veyahut yir
misinde verilmesinin on gün evvel verilmesinin, 
bütçenin görüşülmesi konusunda zannediyorum 
ki, o kadar önemli bir tesiri yoktur. Yani, mil
letvekili arkadaşlarımızın bu konuda görüşmek 
imkânını elde edememesi, mücerret Maliye Ba-
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kanlığı'nm bütçeyi otuz Kasım günü Meclise 
takdim etmesinden doğmamaktadır. Bu, bir 
Anayasa meselesidir. Bu konunun Senatoda gö
rüşülmesi sırasında, zannediyorum O. H. P. is
tanbul Senatörü Sayın özden arkadaşımız 
bu konuya temas ettiler, bütçe müzakere
lerinin bugünkü Anayasada yazılı olduğu gibi 
değil, ama bir başka prosedür içinde müzakere
lerin yapılması teklifinde bulunacağını ifade et
tiler. Ben şahsan memnun oldum. Bildiğiniz 
gibi, bütçe münasebetiyle Maliye Bakanı arka
daşlarınız huzurunuza aşağı - yukarı 9 ilâ 12 
defa çıkmak durumunda bulunuyorlar ve aynı 
konulan aynı şekilde söylemek durumunda bu
lunuyorlar. Ama bunun bir başka şekliyle, bil
farz Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşül
mesi suretiyle halledilebileceğini zannediyoruz. 
Kaldı ki, programlı devreden sonra bütçelerin 
30 Kasımdan önce verilmesi imkânı da yoktur. 
Çünkü, daha önce programın yapılması ve büt
çenin buna uydurulması, tevafuk etmesi gerek
lidir. Bu bakımdan Maliye Bakanlığınca 30 Ka
sımdan önce verilmesi imkânı elde mevcut de
ğildir. 

Değerli arkadaşlarımızın büyük bir ekseri
yeti, Maliye teşkilâtının günün ihtiyaç ve şart
larına uygun bir statüye kavuşturulması husu
suna temas ettiler. Bu düşüncelere Maliye Ba
kanlığı olarak tamamen iştirak etmekteyiz. Bu 
konuda Bakanlığımızda çalışmalar başlamıştır. 
Bu çalışmaların takdir buyurulacağı gibi, çok 
kısa bir zaman içinde netice vermesi imkânı 
yoktur. Bununla beraber Bakanlığımız esaslı 
bir çalışmanın içerisindedir. 

Personel Kanununun malî hükümleri ve in
tikali hakkındaki durumu bundan evvel de arz 
etmiştim. Değerli arkadaşımız benim bu konu
da müteaddit beyanatlar verdiğimi ve sonunda 
da Anayasa Mahkemesi kararına sarıldığımı 
ifade buyurdular. Filhakika bu konuda ben 
beyanat verdim, müteaddit defalar da tenkid 
konusu oldu, cevabını arz ettim, bir defa daha 
arz etmek durumundayım. 

Bendeniz Devlet Bakanı bulunduğum sırada 
657 sayılı Kanun meriyette idi. Meriyette bulu
nan bir kanunu, hayır biz tatbik etmiyeceğiz 
demek hiçbir bakanın, bırakın bakanı, yani hiç-
kimsetdn yapacağı birşey değildi. Elbette 657 
sayılı Kanunun, meriyette bulunması itibariyle, 

meriyette kalacağını ifade etmekten daha tabiî 
bir hal mevcut değildi. Sonradan Anayasa Mah
kemesi bu kanunu haklı olarak iptal etti. Ka
nunun tamamını değil, tabiî tüzüklerle ilgili 
olan hükmünü iptal etti ve bunda haklı idi. 

657 sayılı Kanunun Yüksek Meclisten nasıl 
bir süratle geçtiği, geçen devrede bulunan arka
daşlarımın hepsinin malûmudur. Hattâ, bölüm 
bölüm müzakere ve o şekilde kabul edildi. Bu 
arada Yüksek Meclisin nazarlarından kaçmış 
bulundu, doğrudur. Anayasanın hükmü açıktır; 
Anayasaya göre, memurların nitelikleri, terfile
ri, tâyinleri, nakilleri kanun hükmü ile olur. 
Halbuki 657 sayılı Kanunun getirmiş bulundu
ğu yenilik, bunların tüzük hükümleriyle ya
pılmasını âmir idi. Elbette, Anayasa Mahkemesi 
Anayasaya aykırı olduğundan bahis ile boza
caktı, iptal edecekti. Nitekim bu iptal yapıldı. 
Onu takibeden ben Devlet Bakanlığından ayrıl
dım, Maliye Bakanlığına geldim. Bu arada 
Anayasa Mahkemesinin ilâmından sonra, Baş
bakanlığın emri ile yeniden çalışmalara başlan
dı ve bu çalışmalar halen devam etmektedir. 
Ümidederim ki, yakında son safhaya gelecektir. 
Biz de Hükümet olarak bir personel rejiminin 
lüzumuna, zaruretine yüzde yüz inanmış bulun
maktayız ve bunun süratle bir neticeye bağlan
ması Hükümetimizin samimî bir arzusudur. 

Emekli, dul ve yetimleri için konuşulanlara 
biz de katılmaktayız. Ama, bunun bugünden 
yarma halli mümkün olmadığını her halde de
ğerli arkadaşlarım da takdir buyururlar. Bildi
ğiniz gibi, ilk etap olarak bütün emekli maaş
larının asgari haddinin 250 lira olması 1965 se
nesinde Yüksek Meclisinizce kabul edilmişti. 
Bundan sonraki faaliyetler, gayretler, eski ka
nun, yeni kanun diye veyahut askerî emekli, 
sivil emekli diye bir ayırım yapılmadan bütün 
emeklilerin huzura kavuşturulmasından ibaret 
olacaktır. Gayretlerimiz bu istikamettedir. 

Değerli arkadaşlarımız Maliye ile ilgili bâ
zı kanunlardan bahsettiler. Bu kanunların bü
yük bir kısmı Yüksek Meclislere sevk edilmiş
tir, bir kısmı komisyondadır, bir kısmı komis
yondan çıkmış ve Meclis gündemine girmiştir. 

Tasarruf bonoları ile ilgili tenkidlere gelin
ce: Kalkınma halindeki memleketlerin, iç kay
naklarını, değişik şekillerde harekete geçirip 
kalkınmaya katılmasını sağlamaları icabettiğin-
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den, bu değişik yollardan birisi de, istikraz ile 
küçük tasarrufların yatırımlara kaydırılması 
olduğu malûmlarıdır. Bu bakımdan modern 
ekonomilerde iç borçlanma, vergi sisteminin 
bir tamamlayıcısı olarak mütalâa edilmektedir. 

Bendeniz sözlerimi burada bitirirken Yüce 
Meclise en derin saygılarımı arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir iki soru var 
efendim. 

Sayın Reşit Ülker soru sormak için talep
te bulunmuş. Şu anda kendilerini salonda göre
miyorum. Yoklar değil mi efendim? Yoklar. 

Sayın Âdil Toközlü yazılı olarak şöyle bir 
soru soruyorlar; sizi muhayyer bırakıyorlar, 
cevap yazılı da verilebilir, sözlü de. 

Sayın Başkanlığa 
Büyük bir feragatle çalıştıklarını bildiği

miz maliye memurlarımız yıllardan beri diğer 
bakanlık memurlarına sağlanan ek görev, taz
minat gibi haklardan mahrum kalmaktadırlar. 
Bir teadül temini ve mağduriyetlerinin gideril
mesi için teklif olunan tazminat tasarısının ka
nunlaşması hususunda Sayın Maliye Bakanının 
ne düşünmekte olduğunun yazılı veya sözlü 
kısa olarak cevaplandırmalarına- tavassut bu
yurmanızı arz ve rica ederim. 

Kastamonu 
Âdil Toközlü 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Cevapla) — Değerli arkadaşımın sorusunda 
da ifade buyurulduğu üzere, gerçekten Maliye 
Bakanlığı teşkilâtına mensup arkadaşlarımız, 
gerek merkezde, gerek taşrada, bütün arkadaş
larımın bir kadirbilirlikle burada ifade ettikle
ri gibi, fevkalâde çalışkan, dürüst, namuslu ve 
şimdiye kadar diğer memurların istifadelerin
den mahrum kalmış bir memur kütlesini teşkil 
etmektedir. Ben, Maliye Bakanı olarak bu taz
minat kanununun çıkarılması hususunda daima 
kendileriyle beraber olmuşumdur. Halen Bütçe 
Komisyonunda bulunmaktadır. Ümidederim ki, 
bütçe çalışmalarından sonra bu teklifin bir ta
sarı halinde kanunlaşması hususundaki gay
retler Maliye Bakanlığı olarak tarafımızdan 
eksik edilmiyecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Efendim, Sayın Süleyman Onan'm bir soru
su var. Onu zapta geçirteceğim, yazılı olarak 
cevap istiyorlar. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkanım, şifahen lütfederlerse daha memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Okuyalım da efendim. 
«Soru 1. — Evvelce de Yüce Meclisin kür

süsünden arz etmiş olduğum veçhile, şimdiye 
kadar ihmale uğramış olan köy muhtarlarımız 
halen sıkıntı içinde bulunmaktadır. Köyünün 
maddi, mânevi bütün vebalini omuzlannda taşı
yan, varını, yoğunu bu uğurda harcıyan, hattâ 
bütün gençliğini ve ömrünü feda eden muhtar
larımızın kaderlerini teminat altına almak, ya
ni maaş bağlamak için Adalet Partisi iktidar 
Hükümeti olarak ne düşünüyorsunuz? 

Soru 2. — Türkiye'nin malî politikasını fii
len omuzlarında taşıyan, Maliye Bakanlığının 
bünyesinde çalışan bilûmum memurları ve müs
tahdemleri, bugün malî müzayaka içinde kıv
ranmaktadırlar. Yıllardan beri vazifelerinin 
yüklediği külfet ve mesuliyetlerle asla mütena
sip olmıyan çok cüzi maaşlariyle teşkilâtına ve 
memlekete feragatle, fedakârlıkla hizmet eden 
Türkiye çapındaki maliyecilerimizin hasretle 
bekledikleri malî görev tazminat kanununu, 
Adalet Partisi Hükümeti olarak, ne zaman Mec
lise getireceksiniz? Sayın Maliye Bakanı bu hu
susta ne düşünüyorlar?» 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Cevapla) — Efendim, arkadaşımın ikinci so
rusuna zannediyorum ki biraz evvel cevap arz 
ettim. 

Birinci sorusuna da, müsaade buyururlarsa, 
bir incelemeyi gerektiren durum olması itiba
riyle, yazılı olarak arzı cevabedeyim. 

BAŞKAN — Soru, yazılı olarak cevaplandı
rılacaktır, efendim. 

Başka soru kalmamıştır efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, son söz milletvekili-
nindir. Sıra, C. H. P. Grupu adına Sayın Şefik 
inan'da. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
bütçe müzakerelerinin gereği gibi cereyan ede-
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bilmesi maksadiyle, gerek Bütçe Karma Komis
yonunda, gerekse burada Hükümet tarafından 
bütçenin, Anayasanın gecikme için cevaz ver
diği son gün 30 Kasım günü değil, on, onbeş 
gün önce Hükümet tarafından Bütçe Meclise 
sunulur ise, bütçe müzakerelerinin gerçekten 
mahiyet değiştirebileceğini gerek komisyonda, 
gerek Genel Kurulda, hem gruplar adına, hem 
milletvekillerinin kişisel görüşlerini açıklamak 
üzere söz alabileceklerini, yeni yeni fikirler do
ğabileceğini, buna imkân verilmesini arz ettim. 

Sayın Maliye Bakanı arkadaşımız, bunun 
mümkün olmadığı şeklinde cevap verdiler. Hal
buki, bence bu mümkündür. Program da, şey 
de ikisi de beraber olarak aynı zamanda hazır
lanır ve verilebilir. Maliye Bakanlığı bunu ya
pabilir. Bu yapıldığı takdirde Aralık ayının ba
şında komisyon müzakereleri başlar. Anayasa
mız, Bütçe Karma Komisyonuna iki ay müza
kere müddeti bırakmıştır. Halbuki, fiiliyatta 
18 yahut 16 Kasımdan önce hiç bir yıl bütçe 
müzakereleri başlıyamıyor. Gece, gündüz ve 
tamamen anormal şartlar içerisinde, güya, büt
çe müzakeresi yapıyoruz. Ondan sonra da bu
raya geliyor, manzarayı görüyorsunuz, bir de
fa grup sözcülerinden başka kimse konuşamı
yor. Grup sözcülerinin de konuşmaları 20 daki
ka ile taJhdidediliyor. Fiilî vaziyet bu. Ve ilgile
nemiyor kimse, kürsüye gelenler umumiyetle 
boş sıralara hitabetmek durumunda kalıyorlar. 
Bu, gerçekten üzücü bir olaydır. Hükümet ta
rafımdan gayret edilip, bütçenin 10 gün önce, 
15 gün önce Meclise verilmesi suretiyle bu man
zaranın değişmesi, bu tarz müzakerenin değiş
mesi mümkündür. Bunu Maliye Bakanlığımız 
yapabilir, yapabilmek kapasitesini haizdir. Plân
lama müsteşarlığımız da programı zamanında 
pekâlâ yapabilir. Bu bir ilgi meselesidir. (A. P, 
sıralarından, «Anayasa var» sesleri) Anayasa 
ile bunun katiyen ilgisi yoktur. Anayasa, büt
çenin Hükümet tarafından Meclise en geç han
gi tarihte verilebileceğini tesbilt etmiştir, gecik
menin âzami müddetini koymuştur. (A. P. sı
ralarından, «Siz niye yapmadınız?» sesi) 

Sayın arkadaşım, size arz edeyim, böyle söy
lemeyi itiyadadinmişsinizdir. Ben arz edeyim; 
Birinci kabineye girmiştim, 20 Kasım 1961 de 
Hükümet kuruldu, 30 Kasımda da bütçeyi ver
mek gerekiyordu. 10 gün içinde ben vazifemi 
yerine getirdim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
karşılıklı konuşmaya sebebiyet veriyorsunuz. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Mantıksız şe
kilde müdahale etmesek iyi olur. 

Gelelim Personel Kanununa: Sayın Maliye 
Bakanımızın beyanatından, cevabından anlaşıl
maktadır ki, Personel Kanunu gelmiyecektir. 
Şimdi bendeniz hatırlattım, Devlet Bakanı iken 
en çok hakkında konuşan, teminat veren Dev
let Bakanı Sayın Cihat Bilgehan idi, Başbakan 
dan sonra, dedim. Dediler ki, «Evet o zaman 
öyle konuştum, çünkü yürürlükte bir kanun 
vardı. Temmuz 1965 te yürürlüğe girdi kanun, 
malî hükümleri 1 Mart 1966 da yürürlüğe gi
recek idi.» Ama 66 bütçesine hiçbir şey konul
madan getirildi ve o zaman daha iptal edilme
mişti. Üniversite ile ilgili fıkra ve tüzüklere atıf 
yapan madde, Anayasa Mahkemesince iptal edil
memişti. 

Hükümet verdiği teminatlara rağmen, 66 
Bütçesine Pensonel Kanununu uygulamak ama
cı ile hiçbir şey koymadan getirmişti. Ancak, 
1967 Bütçesine yüzde 10 - 15 avansları karşıla
mak üzere 470 milyon lira koymuş idi. Şu hal
de, verdikleri cevap kronolojik bakımdan da 
incelendiği zaman tatmin edici değildir. Cevap 
vermiş olmak için verdiler. Gerçek durum, Hü
kümet bu kanunu uygulamak niyetinde değil
dir. Benim anladığım mâna bu. 

Emekli, dul ve yetimler hakkındaki mâruzâ
tıma da hak verdiler ama, bugünden yarına ya
pılacak bir iş değildir, dediler. Bendeniz bütçe 
rakamlarını inceliyerek, bunun malî portesinin 
de olabileceğini de hesaplıyarak burada açıkla
ma yaptım. Sayın Maliye Bakanımıza düşen, 
bu hesaplarımın doğru olmıyacağı, doğru olma
dığı meselâ, bunun malî portesinin daha bü
yük olduğu, onun için maliyenin bunu kal-
dıramıyacağı, şeklinde olmalı idi. Ne ise, yal
nız, «gayretlerimiz bu istikamettedir» dediler 
Yani#bunu da müspet olarak kaydediyorum. 

20 dakikalık kısıtlama, grup sözcülerine da
hi ister istemez konuşmaları belirli konular 
üzerinde teksif etmeye mecbur bırakıyor. Bu
nun dışında bâzı noktalara değinmek istiyorum. 

Meselâ iç istikraz konusu : 
Her yıl bütçede iç istikraz için yetki verilir. 

Ondan ısonra beklenir. Oldum olası bu böyledir. 
Beklenir malî yılın son aylarında istikraz tah
villeri çıkarılır satılmaya çalışılır. 
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ikinci Cihan Harbinden sonra Batı memle
ketlerinde yeni bir usul uygulanmaya başlan
mıştır. Onu arz etmek isterim. Madem ki, istik
raz yapaoaktır, bellidir, hele biz mutlaka yapa
cağız. Çünkü, Devlet gelirleri, vergi gelirleri 
yılın masraflarını karşılayacak tempoda olsa 
dahi, Hazine durumunu ıslah bakımından ge
ne istikraz yapmak zorundayız. O halde şöyle 
bir tatbikata girersek, Maliyenin salâmeti ba
kımından iyi olur diye, Maliye Bakanımızın dik
kat nazarına arz etmek isterim. Bütçe bir istik
razı öngördüğü zaman, Bütçeyi takibeden gün
lerde de istikraz kanunu gelmelidir ve malî yı
lın ilk aylarından^ itibaren piyasaya, malî yılın 
sonuna kadar suskripsiyon açık bırakılmalıdır. 
Bu, istikrazların muvaffakiyetini sağlıyacak bir 
unsurdur. Buna, «Emisyon aje kontinü» diyor
lar şimdi, yeni bir şeydir. Bu müesseseyi mem
lekete getirmek lâzım gelmektedir. Piyasayı 
tanzim bakımından, ödemeleri zamanında yap
mak bakımından lüzumlu bir tedbiridir, kanaa-
tmdayını. 

ikincisi; üzerinde durmak istediğim nokta, 
vergi broşürleridir. Bir zamanlar Gelir Vergisi 
konulmuştu. Halkımıza bunu anlatmak üzere çok 
güzel broşürler yapılmıştı. Bu tatbikata son ve
rildi. Halkın anlayacağı dilde, mükellefin an-
lıyacağı dilde yazılmış broşürlerin yeniden ba
sılması, yeniden yazılması, kolaylıkla halkın em
rine tahsis edilmesi, vergi tatbikatı bakımın
dan faydalı olur. Bunu da arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın inan bir dakikanız kal
dı efendim, lütfen toparlayın. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Daha birkaç 
nokta vardı, fakat Sayın Başkan ikaz ediyor
lar, bir nokta üzerinde durmak istiyorum: Malî 
kaza konumuz. 

Meselâ, Vergiler Temyiz Komisyonumuz bir 
konuda kesin karar verdi... Kesin şekilde ver
diği kararları dahi, Maliyemiz, Gelirler Umum 
Müdürlüğü Danıştay nezdinde dâva açıyor. 
Danıştay Kanunu kabul edilirken hatırlıyacak-
sınız, bu nokta üzerinde çok duruldu. Danıştaya 
böyle bir yetki verilsin mi, verilmesin mi diye 
madde mütaaddit kereler gitti geldi. Sonunda, 
Danıştaym nihai, en yüksek mahkeme olarak 
yetkisi olduğuna dair bir fıkra konuldu, halle
dildi mesele. Fakat, artık Danıştayın belli ol

muş içtihadı var iken, gene de Maliyemiz, Ver
giler Temyiz Komisyonunun kesin kararlarını 
mütemadiyen Danıştaya göndermektedir. İçti
hat taayyün etmiş artık, niçin gönderirsiniz? 
Belirli hal alınca içtihat, kısa zamanda içtihat 
da değiştirilmez, bu tatbikata son vermek lâ
zım. Çünkü, bu defa da Danıştayın işini artırı
yoruz, ondan sonra mahkemelerden iş çıkmı
yor falan diye de şikâyet ediyoruz. Ayrıca da 
mükelleflerin durumu, «Leyteleallede» kalıyor. 
Maliye de gelirini zamanında, alacağı varsa şa
yet, tahsil edemiyor. Onun için bu nokta üze
rinde de, bu bakanlıkça verilecek bir prensip 
kararı meselesidir, tatbikattan ilham alarak 
söylüyorum, dikkat nazarına alırlarsa memnun 
olurum. 

Teşekkür ederim efendim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu üzerinde kâfi derecede konuşulmuş 

ve gerekli müzakere yapılmış bulunmaktadır. 
Görüşmelerin kifayeti hususunu arz ve teklif 
ederim. 

Sivas 
Gültekin Sakarya 

Sayın Başkanlığa 
Partiler görüşlerini arz etmişlerdir ve Yüce 

Meclis kâfi derecede aydınlanmıştır. Görüşme
lerin kifayetini arz ederim. 

Artvin 
Turgut Altunkaya 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bütçesi üzerindeki müzakerenin ki

fayetini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Kemal Ziya öztürk 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz istiyen 
olmadığına göre, oylarınıza sunuyorum. Kifa
yeti kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kifayet 
kabul olunmuştur. 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
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(Maliye Bakanlığı Bütçesi) 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

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

12.000 Personel giderleri 618 331 902 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 28 081 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 29 197 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 581 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 11 230 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 

giderleri 12 200 000 
BAŞKAN — Ka,bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2S.000 Makina teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

sermaye teşkilleri 367 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde ile alâkalı bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

1968 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin (A/3) 
işaretli cetvelin 31.150 nci, «Sermayesine mah
suben T. Emlâk Kredi Bankası A. O.» madde
sinden 10 000 000 liranın tenzil edilerek 
9 500 000 lirasının 35.820 nci (Dernek, birlik, 
kuruluş, kurum ve benzeri teşekküllere yar
dımlar.» (Dağıtımı Bakanlar Kurulunca tesbit 
olunacaktır.») maJddesine, 500 000 lirasının da 
35,783 ncü (Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 

maddesi gereğince Partilere yapılacak Devlet 
yardımı) maddesine aktarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Sözcüsü 

Dr. Nuri Bayar 

BAŞKAN — Önerge Komisyondan gelmek
tedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Biraz evvel okunan 31.000 nci bölümü şim
diki kabul ettiğiniz önerge ile tashih edilen 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
. 1ar 7 000 000 

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

33.000 İktisadi transferler 817 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 783 655 007 

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

Efendim, 35.000 nci bölümü deminki oyla
rınızla tadil ettiğiniz şekliyle okutuyorum. 
35.000 Sosyal transferler 556 463 387 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığının 35.820 nci bölümünde

ki, dernek ve kuruluşlara yardım faslındaki 
19 milyon liradan 40 000 liranın tenkisiyle 
Anayasa Mahkemesinin 1968 yılı Bütçesindeki 
12 871 maddesindeki yurt dışı staj ve öğretim 
yolluğu karşılığı 10 bin liraya ekliyerek bu 
tahsisatın 50 000 liraya ifrağını arz ve teklif 
ederim. 

Hakkâri Milletvekili 
Ali Karahan 

BAŞKAN 
mu efendim? 

— Komisyon önergeye katılıyor 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

586 — 



M. Meclisi B : 52 26 . 2 . 1968 O : 2 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Okunan öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, 35.000 nci bolümü tekrar okutuyo
rum efendim, tashihli şekliyle... 

(35.000 nci bölüm tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Tashihli şekliyle bölümü oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 

36.000 Borç ödemeleri 1 721 183 587 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir, 
hayırlı uğurlu olsun efendim. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü programı 
biraz erken bitirdik. Fakat yarınki programa 
başlamak imkânına da sahip değiliz. Çünkü, çok 
az zaman kaldı. Onun için Birleşimi, yarın saat 
10.00 da toplanmak üzere, kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,45 
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