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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1969 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının gö

rüşülmesine devam olunarak : 
Sanayi Bakanlığı 'Bütçesi üzerinde bir süre 

görüşüldü. 
Birleşime saat 13,05 te araverildi. 

İkinci oturum 
Sanayi Bakanlığı Bütles'i kabul olundu. 
Geçici Komisyon Başkanlığının önergesi ka

bul edilerek, «1969 yılı Bütçesinin finansmanı 
için Vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı» nın maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü, 

Birleşime saıat 18,45 ise 10 daklika araveril
di. 

Üçüncü oturum • 
Adı geçen kanun tasarısının maddeleri üze

rindeki görüşmelere bir süre daha devam olun
du. 

Birleşime saat 19,00 da araverildi. 
(Başkan Kâtip 

Başkanvekili iSakaTya 
Nurettin Ok Muslihittin Gürer 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurt el 

Dördüncü oturum 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için Vergi 
kanunlannlda değişiklik yfapılması hakkında 
kanun tasınsınm maddeleri kabul olunarak 
tümü açık oya sunuldu. Ancak oyların ayranı
nın birleşim sonunda açıklanan 'Sonuçlarına gö
re çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın gelecek 
birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Turizm ve Tanıtına Bakanlığı Bütçesi kabul 
olundu. 

23 . 2 . 1969 Pazar günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere birleşime aynı gün saat 01,58 de 
son verildi. 

'Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 
Atıf Şohoğlu Âdil Kurtel 

Kâtip 
Sakarya 

Muslihittin Gürer 

<mmm 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Baskanvekili İsmail Arar. 
KÂTİPLER : Mehmet Göbekli (Afyon Karabisar) — Mehmet Ersoy (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz yolkitur. Bu itibarla saat 
11,00 de toplanılmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 10,01 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati 11,00 

BAŞKAN — Baskanvekili İsmail Arar. 
KÂTİPLER : Mehmet Göbekli (Afyon Karafoisar) — Mehmet Ersoy (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birleşiminin İMnci oturumunu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için 
Vergi kanunlarında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Ti
caret, Gümrük ve Tekel Maliye ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/588) (S. Sayısı : 796) 

BAŞKAN — 1969 yılı Bütçesinin finansma
nı için vergi kanunlarında değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısı için açık oylama 
yapılacaktır. Kutular sıralar arasında dolaştı
rılacaktır. Sayın milletvekillerinin lütfen oyla
rını kullanmalarını rica ederim. 

2. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1162) 

A - KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı 
üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 

Görüşme sırası Köy İşleri Bakanlığı bütçe
sine gelmiştir. 

Köy İşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde grup
ları adına söz alan arkadaşların isimlerini arz 
ediyorum: 

CHP Grupu adına sayın Mustafa Kemal Çi
lesiz. 

YTP Grupu adına, şu ana kadar isim bildi
rilmedi. 
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TİP Grupu adına sayın Yusuf Ziya Baha-
dınlı, 

MP Grupu adına sayın Hasan Lâtif Sarı-
yiioe, 

GP Grupu adına sayın İbrahim Aysoy, 
AP Grupu adına ısıayın Kemal Ziya öztürk. 
Grupların ikinci defa söz kayıt sırası şöy

ledir; CHP, GP, AP, MP, YTP, TİP. 
Şahısları adına söz almış olan arkadaşların 

isimlerini arz ediyorum; sayın Ahmet Üstün, 
Ahmet Şener, isımail Hakkı Boyacıoğlu, Ihsıan 
Kabadayı, Mustafa Akalın, ismail Selçuk Ça-
kıroğlu, Adil Yaşa, Muzaffer Şâmiloğlü, Meh
met Ersoy, Faik Kırbaşlı, Cevdet Aykan. 

Şimd'i söz sırası CHP Grupu adına Sayın 
Mustafa Kemal Çilesizindir. Buyurun sayın Çi
lesiz. 

CHP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL 
ÇİLESİZ (Giresun) — Muhterem arkadaşla
rım, Köy işleri Bakanlığı 1969 malî yılı büt
çesi üzerinde CHP Meclis grupu adına tenkil 
ve temennilerimizi dile getirmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Asırların ihmaline uğramış, çilekeş, feda
kâr, vefakâr Türk köylüsünün bugün içinde 
bulunduğu durumu, halk içinden gelen temsil
ciler olarak, bütün açıklığıyla dile getirmekte 
sayılmıyaoak kadar faydalar vardır. 

Yirminci asrın birinci yarısında Türk köylü
sü daha sosyal ve ekonomik refahın eşiğine 
gelememiştir. 

Türkiye'de köylerdeki yaşantıyı özetliye-
cek olursak pek te iç açıcı bir tabloyla karşıla
şanlayız. Üretim ve gelir seviyesi düşüktür. 
Gelir, daima hava şartlarına bağlıdır. Pazarla
ma, imkânsızlıklar içerisinde bulunduğundan 
bu hal köylünün gelir kaybına sebebolmakta-
dır. Eğitim (imkânlarından ancak sınırlı bir şe
kilde yararlanmak durumundadırlar. Köylerde 
yaşıyan nüfusun % 65 i okur yazar değildir. 

Alt yapı imkânları yetersiz olup yaşama 
standardı bir türlü yükselemeanektedir. Her ne 
kadar bütçelerde ve programlarda 5,5 milyar 
lira tarım kredisi görülmekte ise de bunun bü
yük bir kısmı donmuş olarak tecil ©dilen kredi
ler olduğundan, gerçekte köylünün üretim gü
cünü artıran ve yıldan yıla verilmekte olan bir 
kaç yüz milyon lira krediden fazla değildir. 

Beslenme imkânları kifayetsiz olup ölüm 
oranı yüksektir. Bu sebepledir M, üretim gücü

nü artırma şöyle dursun yaşamak için tefecile
rin elinde inim inim inlemektedir. 

Köylerde iskân durumu da son derece bo
zuk ve ilkeldir. 1965 de yapılan istatistiklere 
«•öre 3 430 000 köy konutundan 16 bin kadarı 
çadır ve mağara tipinde, 117 binii oturulmaz 
derecede çürük, 124 bini onarılmaya muhtaç, 
ve 151 bininin damı kil ve topraklarla örtülü
dür. Konutların % 55 i camsız olup 200 000 
konutun penceresi yoktur. 

Muhterem milletvekilleri köylerimizin ger
çek ve duyulan ihtiyaçları, bilinçli olarak tes-
bit edilip fcoordineli bir şekilde ele alınıp köy 
kalkınmasının, millî kalkınma içinde bir bütün 
haline getirilmesinin lüzumuna inanıyoruz. 

Kalkınmanın uzun süreli ve devamlı olma
sı, sosyal adalet ve sosyal güvenliği sağlaması 
için köyden başlaması lâzımdır. Anayasamızın 
getirildiği plân dönemine rağmen, üzülerek be
lirtmek isteriz M, Türk köylıiM henüz içinde 
bulunduğu sosyal ve ekonomik imkânsızlıklar
dan kurtarılıp asgari insan haysiyetine yakışır 
bir hayat seviyesine kavuşifcurulamamışitrr. 

Bu kısa maruzatımdan sonra köy sorunları
nı zamanın müsaadesi nisbetinde, ele alacağım. 

Memleket nüfusunun % 70 inden fazlasının 
barındığı köylerin sayısı 35 877 dir. Müstakil 
yerleşim ünitesi ise; 65 277 dir. Yukarda be
lirttiğim gerçeğe rağmen köylerde yaşıyan va
tandaşlarımızın içinde bulunduğu ağır şartlar 
Köy işleri Bakanlığı görevlerinin ne kadar 
önemli olduğunu göstermeye yeter sanırız. 

Şunu ehemmiyetle belirtmek isterim ki, 
1964 yılında 3 ncü İnönü Hükümetimin verdi
ği isabetli bir kararla Köy işleri Bakanlığı ih
das edilmiş, filhakika, bu Bakanlığın kurulma
sı kararlaştırıldığı zaman AP Grupu adına ko
nuşan sayın Cihat Bilgehan, «Kuruluş Kanu
nu çıkmadan ve geniş bir etüd yapılmadan 
böyle bir Bakanlığın kurulmasının fantaziden 
ibaret olacağını» söylediği halde, 4 seneye yak
laşan AP iktidarı devrinde ne teşkilât kanunu 
çıkarılmış ve ne de köy sorunları üzerinde esas
lı bir eleştirme yapılmamıştır. 

3 ncü inönü Hükümeti zamanında Köy iş
leri Bakanlığının yapması gereken işler için 
^ekiz ay süron emeklerle geniş etütler v^ml-
mış ve ayrıca dört aylık bir çalışma ile de Ba
kanlığın kuruluş kanun tasarısı hazırlanmış ol-
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masına rağmen bu tasarının hâlâ kanunlaştınl-
ımamasını hayretle karşılıyoruz. 

Türkiye'de halen 162 bin kilometre köy yo
luna ihtiyaç olduğunu ve yapılmış köy yolunun 
da 33 bin kilometre civarında bulunduğu, ay
rıca 111 840 kilometre yolun iz veya patika, 
17 160 kilometre yolun da yalnız yazın geçit 
verdiği resmî belgelerden öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Arz ettim rakamlar yol bakımından köy
lerde yaşıyan nüfusun hemen hemen 3/4 ünün 
yolsuzluk yüzünden ne kadar büyük bir sıkın
tıya mâruz bulunduğunu ve Anayasanın öngör
düğü sosyal adalet ilkelerinin önemsenmediğini 
meydana çıkarır. İzah ettiğim gerçekler muva
cehesinde kışın geçit vermeyen, yaz kış gidip 
gelinemiyen köylerimizin hangi hayat şartları 
içinde yaşadıklarını kavramak güç olmayacak
tır. Köylü kaderin kendisini mahkûm ettiği bu 
durumdan kurtaracak bir idareye hasret çek
mektedir. Köylü vergi verecek, köylü asker olup 
hudutları bekleyecek, ihtiyaç hâsıl oldukça dev
letin her türlü emrini yapacak ve fakat yaşadı
ğı. şartlar, idare edenler tarafından dikkate alı
narak ona lâyık olduğu hizmetler götürülmeye
cek. Sağlıkları daima tehlikede olacak, doğum 
yapamıyan kadınlar patika yollarda, salların 
içinde can verecek. Bunun adına da sosyal ada
let denecek. 

Evet sayın arkadaşlarım, şehirli ile köylü 
arasımda yaşama tarzı yönünden bu kadar me
safe bulunan bir memlekette insaf ile düşünen 
herkesin köy problemlerine öncelik tanıması 
ve her şeyden evvel ihmale uğramış olan kö
yü kurtarması lâzımdır. 

İHSAN ATAÖV (ANTALYA) — Şimdiye 
kadar neden kurtarmadınız? Bu sefalet sizin 
eseriniz. 

AHMET ŞENER (TRABZON) — Sayın 
Başjkan, sabah sabah insanı rahatsız etmesine 
izin vermeyin. 

M. KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — Sayın 
İhsan Ataöv, kurtaracağız merak etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın ıhatibe lütfen müdahale 
etmeyin efendim. Lütfen devam edin Sayın Çi
lesiz. 

MUSTAFA KEMÂL ÇİLESİZ (Devamla) 
— Köylerimizin büyük bir çoğunluğunun yol
suzluk, susuzluk, ilâçsızlık ve hulâsa sefalete 

mahkûm bıralalan bir memlekette bütün bunlar 
bir tarafa itilip, bugün için zaruri bir ihtiyaç 
olduğunu kabule imkân bulunmıyan Boğaz 
Köprüsünü yapmaya kalkan, bu vesile ile ay
rıca Parlâmentoyu meşgul eden ve tüm olarak 
Türk Köylüsünü ümitsizliğe düşüren Adalet 
Partisi iktidarının bu zihniyetini sosyal adalet 
duygulariyle bağdaştırmanın mümkün olma
dığı kanısındayız. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Köprünün ba
şında durup köprüden seni geçirmiyeceğim. Bir 
geç o zaman görürsün. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) 
— Köylere yapılan ve temposu son derece ağır 
olan yol 'hizmetlerimin de hiç olmazsa en çok 
muhtaç köylere öncelik tanınması gerekirken, 
her sahada olduğu gibi, yol yapımında da parti
zanların ve partizanlığın ne kadar büyük rol oy
nadığını esefle müşahade ediyoruz. 

Birkaç yıldan beri yapılan köy yollarının, 
birkaç ay sonra kullanılmaz hale «geldiğini hepi
miz biilyoruz. Alelacele ve seçim maksatlarına 
göre yapılan bu yolların kalitesizliği, köylüyü 
aldatma gayreti güden bir partizanlığın eseri
dir. Yol işlerinde kullanılmak maksadiyle YSE 
elinde bulunan araçların illerde siyasi maksat
lara göre kullanıldığı ve bu araçların müsait 
mevsimlerde tam bir randımanla çalışmadığı, bu 
işlerin kontrolsüz bırakılması yüzünden zama
nın israf ledildiği her an görülen bir vakıadır. 

Köy içme sulan üzerinde çalışmaların ye
tersizliği, ıgerek bu işler için bütçelerden ayrı
lan paralardan ve gerekse yıldan yıla yapılan 
çalışma temposundan anlaşılmaktadır. Halen 
65 bin yerleşim ünitesinin 23 bininde su vardır. 
23 480 köyde içme suyu olmadığı gibi, 18 214 
ünitede de yeteri kadar su bulunmadığını Sa
yın Bakanın Senatodaki açıklamasından öğren
miş bulunuyoruz. 

1968 malî yılı içinde 3 400 yerleşim ünitesi 
ile birlikte suya kavuşan ünite yekûnu 26 983 e 
yükselecekmiş. Şu hale, göre, 1968 malî yılı 
programı 3 400 üniteye su getirilmesinden iba
rettir. İkinci Beş Yıllık Plân döneminde ise, 
yani beş yılda 12 500 ünitenin yeterli içme suyu
na kavuşması öngörülmüştür. Sudan mahrum 
olan ünite yekûnu 40 000 civarımda olduğuna 
göre, ikinci Beş Yıllık Plân döneminde de 
12 500 üiteye su getirildiği takdirde 28 000 köy 
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daha yıllarca, isu gibi mühim bir yaşama unsu
rundan mahrum kalacak demektir. Hiç olmazsa 
Beş Yıllık Plân Dönemi içinde tamamının suya 
kavuşturulması için gerekli fedakârlığın köylü
müzden esirgenmemesi lâzımdır. Buna güre 
plânda bir değişiklik yapılmasını rica ediyo
ruz. 

Köy elektrifikasyonu sorununun önemi üze
rinde durulmaktadır. Bu konu ile ilgili bulunan 
kanun 'teklifinin biran iönce kanunlaşması için 
Bakanlığın gayret göstermesini diliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin yapıl
dığı belirtilen genel toprak haritası ve raporu 
ele alınmalı, halihazır mevcut arazinin kullanıl
ma durumu ve toprağın 'üretim kabiliyetini 
tesbit etmeli ve ziraatin muhtelif dallarında me
selâ, orman ve sulu ziraat konularında köylü
nün problemlerini çözecek, istifadesini Bağlıya
cak davranışlarda bulunmalıdır. Bunun için de, 
toprak tahlil lâboratuvarları artırılmalı ve böl
gelerin özelliğine göre kullanılması icabeden zi
raat şekilleri, gübreleme ve sulama usulleri 
köylüye öğretilmelidir. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü, bu Bakanlık 
bünyesinde, köy ve köylü için daima önderlik 
yapacak ve köylünün topraktan âzami yarar
lanmasını ısağlıyacak yolları ilmî bir acıdan ele 
alacaktır. Bunun için toprak su çalışmalarına 
önem verilmeli, erozyonu önliyeoek tedbirler 
alınmalı ve her yıl akıp giden milyonlarca met
reküp toprak zayiatını önleyici çalışmalar ya
pılmalıdır 

Sayın arkadaşlarım, Toprak ve İskân işleri 
Genel Müdürlüğü, 4 753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma ve 2 510 sayılı İskân Kanunlariyle 
meşgul olmak üzere kurulmuş müstakil bütçeli 
bir genel müdürlüktür. Bu iki sorun Türkiye'
nin temel dâvalarının en fönemlilerindendir. 
Ancak, iskân politikasının tahakkuk edebilmesi 
için toprak reformuna şiddetle ihtiyaç vardır. 
Gerek 2 510 sayılı İskân Kanunu ve gerekse 
4 753 /sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
Türkiye'nin toprak ve iskân işlerini istenilen 
seviyede düzeltmeye kâfi değildir. Her ne kadar 
her iki kanun hakkında da tadil teklifleri yapıl
mış ve tadil taşanları hazırlanmış ise de, bun
lardan ancak bir tanesi, yani iskân Kanunu gün
deme alınmıştır. Tasan incelendiğinde, iskânla 
ilgili müspet ve ileri adımlar atılmakta ise de, 

yine de bir toprak reformu olmadan tasanda 
belirtilen hususlann tahakkukuna imkân göre
miyoruz. 

Nüfusun artması yüzünden bugün topraksız 
ve evsiz bir çok vatandaşlanmız ümitlerini 
devletin vereceği toprağa ve iskân yardımına 
bağladığı halde bunların müracaattan karşılan-
mamakta ve bu vatandaşlar âdeta, kaderine 
terkedilmiş bulunmaktadır. Bu sebeple bütün 
Türk köylüsünü ilgilendiren bu önemli tasa-
rınm kanunlaşmasında hükümetin tutumunu 
olumlu karşılamıyoruz. 

Gelişmekte olan kooperatifçilik dairesinin 
çalışmalarının daha da hızlandırılması ve koo
peratifçiliğin bütün köylere yerleşmesinin sağ
lanmasını temenniye şayan buluyoruz.. 

Şunu da ifade etmek isteriz ki; Sayın Köy 
İşleri Bakanının, orman köylerinin kalkmdınl-
ması hususunda yapmış olduğu konuşma, or
man bölgelerinin kalkınması için yapılan ve 
yapılması düşünülen hizmetlerin ne kadar cı
lız ve ne kadar kifayetsiz olduğunu ortaya koy
maktadır. Asırlardan beri orman içinde ve ke-
nannda yaşıyan köylü ile, Orman İdaresinin 
devamlı bir şekilde çatışma halinde olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Bu çatışmalann başlıca se
bebi, ekonomik sıkıntılardır. Orman köylerinin 
ekonomik kalkınmasını sağlamak yönünden hü
kümetin 1968 ve 1969 yıllarında orman köyle
rine ayırdığı kalkınma kredisi 1 600 000 -
1 900 000 liradan ibarettir. Orman köylerinin 
sayısı 13 270 ve nüfus toplamı 7 milyondur. Bu 
para ile 7 milyon nüfusun kalkınmasını düşün
mek beyhudedir. 

Sayın milletvekilleri; millî gelir dağılımın
da, köyde yaşıyanlara fert başına isabet eden 
gelir, yılda ortalama olarak 1 000 lira civarın
da hesaplanmıştır. Aslında yetersiz olan bu 
miktarın, herkese isabet ettiği de kabul edile
mez. 5 yıllık plânda da izah edildiği gibi, yılda 
beş, altı yüz lira ile geçinmeye mahkûm milyon
larca insan vardır. Ekonomik kurallara uygun 
bir tanm politikası yürütülmedikçe, yani top
rak reformu yapılmadıkça, sıkıntıların ve hu
zursuzluklara! giderilebileceğini sanmıyoruz. 
Halen tarım alanında çalışanların % 68 i kü
çük toprak sahibidir. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, ne kadar var 
efendim? 20 dakikalık süreniz doldu. 
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MUSTAFA KEMAL ÇÎLESÎZ (Devamla) 
— Bir iki dakika var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL ÇÎLESÎZ (Devamla) 

— Ekonomik işletmeye elverişli olmıyan uf al
mış topraklar, köyü ve köylüyü kalkındırma 
iddialarını kabul etmiyoruz. Bu itibarla, mem
leket gerçeklerine uygun bir toprak reformu
nun yapılması zorunluğunu Adalet Partisinin 
kavramasını ve artık bu işe başlamasını yürek
ten diliyoruz. 

Mera ve yaylaların dağılımındaki düzensiz
likler, hayvancılıkla geçinen köylüler arasında 
devamlı bir şekilde mücadele konusudur. Bu 
işlere düzen verecek ve sonu gelmiyen ihtilâf
ları hal şekline bağlıyacak olan kanunlar çıka
rılmamıştır. Bu konunun da ele alınmasını, 
yayla ve mera nizamının adaletli bir şekilde te
sisini önemle rica ediyoruz. 

Tarihi oldukça eski olan Köy Kanunu bu
günün sosyal ve ekonomik şartlarına göre, göz
den geçirilerek yeniden düzenlenmeli ve Köy 
İşleri Bakanlığı da, ilgisi dolayısiyle, buna 
önem vermelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, tamamen memle
ketçi ve vatansever bir anlayışla ele aldığımız 
konuların, hükümetçe dikkate alınmasını ve 
Köy İşleri Bakanlığı 1969 Bütçesinin memleke
te hayırlı olmasını ve değerli bakanlık mensup
larının başarılı hizmetler yapmasını diler, gru-
pum adına saygılarımı sunarım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 

adına Sayın Nihat Diler. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT Dİ

LER (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu 
adına 1969 malî yılı Köy İşleri Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşlerimizi açıklıyacağım. 

Nüfusumuzun % 75 i köylü ve köyde yaşa
maktadır. Muhtarlık olarak 35 877 köyümüz 
vardır. Memleketimizin kalkınması, köy ve 
köylü dâvasının süratle çözümlenmesi ile doğ
ru orantılı olarak mümkündür. 40 000 civarın
daki köylerimizin durumu memnuniyet verici 
değildir. Yılların ihmaline mâruz kalmıştır. 
Köylere âmme hizmetleri tam ulaştırılamamak
tadır. Bu sebepten şehirler çekici, köyler ise iti
ci bir durum arz etmektedir. Köy ve köylü me
selelerinin halledilmesi için muhtelif bakanlık

ların 'görevleri dâhilinde hulunan köye götürü
lecek hizmetlerin koordine bir şekilde götürüle
bilmesi için Köy İşleri Bakanlığı bir kararname 
ile kuruldu. Birinci Beş Yıllık Plânda toplum 
kalkınması adı altında köy kalkınmasını temin 
eden tedbirler vaz'edilmişti. 

İkinci Beş Yıllık Plânda ise, köy ve köylü 
meselesinin çözümlenmesi için ayrı bir bölüm 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu holümde, mem
leketimizde tarımda verim, geleneksel bünyesi, 
teknolojik üretim araçları, pazarlama düzeninin 
gelişmemiş bulunması, tarım ürünlerinin bir
birleriyle, plân ilişkileri göz önünde tutularak, 
belirtilmiş ve istikrarlı 'bir fiyat politikası uy
gulanmaması gibi, faktörlerin sonucu düşüktür 
ve yeterli ölçüde artmamaktadır. Ve bu sebeple 
köylerden, şehirlere nüfusun aktığını tesbit et
miştir. 

Yine İkinci Beş Yıllık Plânın bir paragra
fındaki, durumun tesbitine göre, 1960 yılından 
başlıyarak köylerde yaşamakta olan nüfusun 
toplam nüfusa oranında bir idüşme görülmekle 
birlikte, köylerdeki nüfus, kalkınma çabasının 
olumsuz yönde etkiliyecek bir hızla arttığını, 
muhtelif nedenlerle tarım toprağının yoğunlan-
ması, tarıma açılan diğer kültür arazisinin ve
rimsiz duruma gelmesi gibi sebepler, köyde ar
tan nüfusun beslenme imkânlarını sınırlamak
ta ve Tbunun sonucu olarak, toprak su ve orman 
varlığı tahribedilmekte ve şehrin çekimine uya
rak, daha iyi yaşama şartlarına saJhilbolmak âsti-
yen köylü şehre göç etmektedir. x 

Sayın milletvekilleri. 40 bin üniteli köyleri
mizde, tesbite göre yolu yapılmış köy adedi 
7 635, yeterli içme suyu olan köy adodi ise 
23 583; elektriği mevcut köy adedi 906, elek
triği lolmıyan köy adedi ise 3 471 dir. 

Bir memleketin kalkınmasının en mühim 
şartlarından biri, kapalı ekonominin dar ve mah
dut üretiminden piyasa ekonomisine geçmek
tir. Yukarda tesbit edildiğine göre, bugün köy
lerimizin büyük bir kısmı yolsuzdur. 28 000 üni
telik köylerimiz ise susuzdur. Köylerin yol dâ
vaları halledilmediği takdirde, ekonomik bir 
kaideye göre, piyasa ekonomisine o köy halkı
nın, üretimde bulunarak iştirak etmesine im
kân yoktur. 

Sayın milletvekilleri, köy ve köylü dâvası
nın süratle halledilmesi Türkiye'nin kalkınma-
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sının mesnedi olacaktır. Kalkınma, köy dâvala
rını hallettiği nisbette sağlam ve sürekli ola
caktır. 

Sayın Başbakan Demire!, bir vesile ile yap
tıkları konuşmada, «Köyden fışkırmıyan kal
kınma, kalkınma değil.» diye buyurmuşlardı. 
Köy ve köylü kalkınmasının temini iğin birta
kım parlak sözler söylenmiş ve vaitler yapıl
mıştır. Fakat, bu parlak sözler ve verilen vait
ler fiiliyatta tesirini maalesef göstermemiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın uygulaması sırasın
da, son koalisyon sırasında Köy İşleri Bakanlı
ğı kurulmuştur. Köy İşleri Bakanlığının görevi 
üzerinde münakaşalar yapılmıştır. Bu meyanda 
bütün bakanlıkların köye hizmet götüreceği ön
görülmüştür. Hiçbir bakanlık yoktur ki, köye 
hizmet götürmekle görevli lolmasın. Bu sebep
ten, Köy İşleri Bakanlığının, bir bakımdan sa
dece bir teşkilâtın kurulması, memur ve perso
nel istihdamı dolayısiyle öteden beri şikâyetçi 
bulunduğumuz bürokrasi hastalığının artmasına 
sebebolacaktır endişesi ileri sürülmüştü. 

İlâve olarak Köy İşleri Bakanlığının gerçek 
bir görevi ve fonksiyonu olmıyacağı yolunda, 
psikoloji bakımından köylülerin üzerinde tesir 
icra etmesi için bir propaganda bakanlığı şek
linde kullanıldığım ifade eden parlömanter ar
kadaşlarımız vardı. Bu yolda düşünenlerin ço
ğu, bugünkü Adalet Partisi iktidarının safında 
bulunan arkadaşlardı. 

Köy ve köylü dâvasını İkinci Beş Yıllık Plân, 
müstakil bir bölümle ayırmıştır. Burada ikti
dar partisi, faaliyetine, geçmişe nazaran biraz 
daha hız verdiğini görmek memnuniyetimizi mu-
cibolmuştur. Adalet Partisi muhalefette iken 
söylediğinin hilâfına, bu yolda müspet bir adım 
atması bizi memnun etmiştir. 

Ancak, köy ve köylü dâvasının süratle hal
ledilmesi için gereken ciddî tedbirlerin alındı
ğını da iddia etmek mümkün değildir. 4432, 
5539, '2490, 6200, 7478, 178, 2819, 2500, 2805 sa
yılı muhtelif kanunlara göre meydana getiril
miş kuruluşları, sadece bir kararname ile bir 
araya toplıyan Köy İşleri Bakanlığı, YSE Ge
nel Müdürlüğü, Toprak İskân işleri Genel Mü
dürlüğü, Toprak Su Genel Müdürlüğünden ku
rulmuş bir teşkilâttır. 

Yurdumuzun kalkınmasında büyük rolü ola
cak, köy ve köylü dâvasının hedefine ulaşacak 
ve dâvasının hallinde hedefine varacak prob

lemlerin çözümlenmesini temin edecek bir teş
kilât kanununun bugüne kadar çıkanlmaması, 
köy ve köylü dâvasına ciddî şekilde el atilma-
yışınm en başta gelen bir delilidir. 

Sayın milletvekilleri, Yol, Su ve Elektrik 
Genel Müdürlüğü mühim bir ihtiyacı karşıla
mak için kurulmuştur. Plânlı kalkınmamızda 
alt yapı tesislerinin rolü büyüktür. Sınai ve 
zirai hamlenin gerekleşmesi, büyük çapta alt 
yapı tesislerine bağlıdır. Bunlardan yol ve su 
en başta gelenidir. Yol, bütün hizmetlerin esası 
ve başlangıcıdır. Köye 'götürülecek her türlü 
hizmetin kolay ve ucuz götürülmesi, yolunun 
muntazam olmasına bağlıdır. 

Köyde istihsal edilen ürünlerin zamanında 
istihlâk merkezlerine veya pazar yerlerine götü
rülüp »atılabilmesi muntazam bir yola bağlıdır. 
YSE Genel Müdürlüğünün en mühim görevi 
yol yapmaktır. Ancak imkânları kıt, bu iş için 
ayrılan ödenekler, bu yıl da dâhil olmak üzere, 
kifayetsizdir. 

Sayın milletvekilleri, yapılan köy yolları 
umumiyet itibariyle imkânsızlıklardan her şeyi 
ikmal edilip bitirilememektedir. Ayrıca, ödene
ğe göre bu yollardan bir kısmının tesviyesi ya
pılıp, kalan kısmı öteki yıla devredilmektedir. 
İkinci yılda yolun ikmaline başlanacağı zaman 
kar ve yağmur sebebiyle yapılan kısmı harabol-
makta ve sarf olunan paralar, verilen emekler 
boşa gitmektedir. Yurdumuzun topyekûn kapalı 
ekonomi sisteminden plânlı ekonominin gerek
tirdiği piyasa ekonomi seviyesine ulaştırılması, 
bölgeler arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik 
farklılıkların giderilmesi için köy yollarının ya
pılması gerektiğine inanmaktayım. 

Sayın Bütçe Komisyonunun, diğer bölüm
lerden ödenek tenkis ederek köy yolları ödene
ğini artırmış olmalarını büyük bir memnuniyet
le karşılamaktayız. 

Sayın milletvekilleri, alt yapı tesislerinin 
bulunmayışı ve diğer âmme hizmetlerinin tam 
mânasiyle köye götürülmemesi dolayısiyle top
yekûn köylerimiz ekonomik, sosyal ve kültürel 
bakımlardan geri kalmıştır. Ancak, bu köyleri
mizin içinde, daha vahim özellikleri olan köy
ler vardır. Bu da orman içi köyleri ile dağ köy
leridir. 

Orman içi köylerin yaşayışı hüzün ve ıstırap 
verici bir tutum arz etmektedir. Her insanın 
anasından doğarken suçsuz olduğu prensibi, bu 
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köylerde yoktur. 6831 sayılı Orman Kanununa i 
göre, orman içinde veya orman sayılan yerler
de ev yapmak suçtur. Bu köylerde oturanlardan 
çoğu 6831 sayılı Kanunun suç saydığı yerlerde 
meskenlerini yapmaktadırlar. Bu mesken sahibi 
aileler suçludur. Onlardan doğacak çocuklar da 
'başka bir meskene kavuşturulmadıkları takdir
de onların suçlu olmaları, «alın yazısı» halinde 
tecelli etmektedir. 6831 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine göre, burada yaşıyan köylülerin bu 
durumdan kurtarılmasını ve normal bir yaşa
ma imkânına kavuşturulması için her yıl muay
yen miktarda bütçeye para konmasını şart koş
muştur. 

Bütçenin tümü üzerindeki yapılan tartışma
larda, geçmiş yıllara nazaran bu sene bu bah
settiğimiz kanunun icabına binaen ayrılan öde
nekte bir nartış olduğu ifade edilmiştir. 
Bu memnuniyetimizi muciptir. Ancak, ihti
yaçların karşılanması için de kanunun icabet-
tirdiği gerekli ödeneğin ayrılmayışı bir va
kıadır. Bu durumda ya kanunun hükmünü 
yerine getirmek veya gereğini yerine getirmek 
lâzımdır. 

Saym milletvekilleri, orman içi köylerinin 
yanında bir de dağ köylerinin acıklı durum
ları vardır. Arazisi arızalı ve kışın şiddetiyle 
karşı -karşıya gelen dağ köyleri senenin 9 ayı 
bu dağ köyü sakinleri bir kış esareti altında 
yaşamaktadırlar. 9 ay müddet zarfında kendi 
vilayetleriyle, kazalariyle ve hatta nahiye mer
kezleriyle irtibatları kesilmektedir. Bütün 
azim ve iradelerini 9 aylık kış boyunca evleri
ne kapanarak karın kalkmasını, kışın bitme
sini sabırla beklemektedirler. Bunlar için yol 
dâvası, diğer köylere nazaran büyük bir ha
yati önem taşımaktadır. Medeniyetin tam de
ğil, fakat medeniyetin asgari nimetlerinden is
tifade etmeleri yollarının yapılmasına bağlı
dır. 

Gerek Birinci ve gerekse ikinci Beş Yıllık 
plânlarda plân hedefleri stratejilerinde geri 
kalmiş bu dağ köylerinin yollarının önce
likle yapılmasına yer verilmiş bulunmakta
dır. Fakat esefle ifade edeyim ki, bu köy
lerde yaşıyan halkın ıstıraplı halleri ilgililerce 
ele alınmamıştır. Bu köy yollarının yapılma
sına öncelik verilmesi gerekirken, plân bir nevi 
siyasi baskı vasıtası olarak kullanılmıştır. 
Uygulamada öncelik değil, gerilik verilmiştir. 

i Her yıl kış boyunca en basit hastasını dok
tora götürüp tedavi ettiremiyen, ecelin kade
rine terk edilen köylüler vardır. Bunlardan 
misal vermek isterim. 

Erzurum'un Ovacık nahiyesine bağlı köy
ler, Tekman, Karayazı ve ispir ve diğer kaza
ların köylerinin büyük bir kısmı bu şekilde
dir. Bu köylüler, ıstıraplarını dile getirip 
ilgili makamlara ifade etmişler, fakat çaresi
ni bulamamışlardır. Bu köylerden bâzıları 
«Hiçbir parti bizim ıstırabımızla meşgul olmu
yor» diye seçimlerde oylarını kullanmamak su
retiyle protesto etmişlerdir. Böylece oy san
dıklarını boş olarak göndermişlerdir. Bu 
bölgelere öncelik verilmesi gerekirken 1967 
yılında programa alınıp, şimdiye kadar ya
pılmamış yol ve köprüler vardır. Bu bakım
dan köy yollarının süratle yapılıp bitirilmesi 
için yeterli ödeneğin ayrılması zaruretine inan
maktayız. 

Topraksu Genel Müdürlüğü : 
Bu Müdürlük Ziraat Bakanlığından ayrı

larak Köy işleri Bakanlığına bağlanmış bir 
Genel Müdürlüktür. Yurt içinde önemli hiz
metler yapmaktadır. Ezcümle : Ziraate elve
rişli topraklarda erozyonu durdurmaJk, sel 
sularının zararlarını önlemek, suyun tehlike-
kesinden toprağı muhafaza etmek, sulama, su 
ihtiyacını küçük çapta karşılamak, yapılmış 
tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek, toprak 
ve toprak verimliliğinin muhafazası, arazi ıs
lahı için gerekli faaliyetler yapmak, verdiği 
kredilerle çiftçinin yatırımlarını teşvik etmek, 
son yıllarda artan tabiî âfetler içinde sel fe
lâketiyle orman ve meraların tahrip netice
sinde meydana gelen zararları gidermek... 

Topraklarımızın verimli kısmı akıp gitmek
tedir. Topraksu Teşkilâtının teraslama ve 
ağaçlandırma faaliyetleri bu tahribatın önüne 
geçen en mühim tedbirlerdir. Faydalı hizmetler 
gören bu Genel Müdürlüğün, kendisine düşen 
görevleri bihakkın ifa edebilmesi iç/in yeterli 
ödeneğin ayrılmasına zaruret vardır. 

Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü : 
İmar ve iskân Bakanlığımdan ayrılarak Köy 

işleri Bakanlığına bağlanmıştır. 4753 - 5618 sa
yılı Çiftçiyi TopraMamdırma Kanunu ve 2510 
sayılı iskân kanunlarına göre çalışmaktadır. 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre, topra
ğı olmıyan veya az toprağı bulunan çiftçileri-
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n t o bu kanunla toprak verilmektedir. Dışar
dan göçmen olarak gelenler1! de bu kanunların 
çerçevesi içerisinde yerleştirmekle görevidir. 

Sayın milletvekilleri, toprak reformunun 
mesnedini hazırlıyan faaliyetlerden en mühimi
ni bu genel müdürlük yapmaktadır. Ancak, bu 
Genel Müdürlüğün bünyesi içinde çalışan top
rak tevzi komisyonları ile, Tapu Kadastro bün
yesi içinde çalışan tapulama ekiplerinin görev
leri aynı mahiyette olmasına rağmen, koorde-
ne çalışma imkânını bulamamışlardır. Her büt
çe vesilesiyle ben «Bunların yapmış oldukları 
görevler aynı olduğuna göre, zaman israfından, 
teşkilâttan, israftan kaçınmak için bu iki teş
kilâtın birleştirilmesi lâzımıdır. Hem faaliyet
lerinin hız kazanmasına, ıhem de birbirine mü-
bayin şekilde birtakım faaliyetlere girişmeleri
ne engel olacaktır. Bu bakımdan bu iki ekibin 
faaliyetlerini birleştirmek lâzımıdır» diye tav
siyede bulundum. Fakat, miaaleısef bugüne ka
dar bu yolda her hangi bir gelişme kaydedilme
miş olduğunu müşahede ediyorum. 

Bu Genel Müdürlüğün yapacağı hizmetler 
tesbit edilen Hazine arazisine orman içi köyler
den ve 'dışarıdan gelen göçmenleri, ayrıca çığ, 
sel felâketi, yer kayması dolayısiyle köylerinde 
biarmamıyan ve köylerin iskân edilmesi imkâ
nını sağlamaktır. Bu genel müdürlüğün bu
güne kadar yapmış olduğu 'hizmetler memnu
niyet vericidir. 

Geçen yılkı bütçe müzakerelerinde; toprak 
tevzi edildikten sonra, yalnız toprağın tevzi, 
edilmesinin başlı başına bir kıymet ifade etme
diğini, toprak alan vatandaşların bu toprağı 
işletmesi için elimde kâfi derecede araç ve gereç 
bulunmaması ve 'kredi imkânlarından mahrum 
bulunması dolayısiyle bu toprağı lâyıkı veçhile 
İşletmediğini, tekrar toprağını satıp başka bir 
tarafa gittiğini ve nihayet Hazine bindir müş
külâtla tevzi etmiş olduğu toprağın tekrar ta
pusunu kendi lehine çevirmek için tapu iptali 
dâvası laçtığını, bu yoldan Hazinenin büyük 
zararlara mâruz kaldığını ifade etmiş, bu yol
da tedbirlerin alınmasını dilemiştim. Bu yılki 
ttetkikatımlda toprakla birlikte kredilerin ide ve
rilmesini memnuniyetle müşahade etmekteyim. 
Bu hususta teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, bu genel müdürlüğün 
en mühim görevlerinden biri de, köy im'ar plân

ları ve imar işlerini tedvir etmesidir. Köyde 
yapılacak konutların tipi ve «kendi evini ya
pana yardım» metodu içinde yardımın usûl ve 
esaslarını tesbit ederek köylüleri meskene ka
vuşturması faaliyeti de memnuniyet vericidir. 
Bunun daha fazla geliştirilmesi için, yine öde
nek kifayetsizliği vardır, ödeneklerin artırılma
sı gerekmektedir. 

Yeni Türkiye Partisi olarak biz, kalkınma
nın süratle ve isabetle hedefine ulaşabilmesi 
için köy ve köylü dâvasının halledilmesini bi
rinci plânda mütalâa etmekteyiz. Ve bu se
bepten dolayı da köylülerin bugün üzerinde 
meşgul oldukları ve en iyi tanıdıkları, bildik
leri «Başağı» kendimize amblem olarak seçmiş 
bulunmaktayız. 

'Sayın milletvekilleri, köy ve köylü dâvası
nın süratle halledilmesinin tedbirlerini şu şekil
de hülâsa edeceğim: 

1. Bugüne kadar çıkarılmamış olan teşkilât 
kanununun çıkarılması ve Köy İşleri Bakanlığı 
ile ilgili eski mevcut Köy Kanunu gibi diğer ka
nunların £ünün ihtiyacına cevap verebilecek şe
kilde değiştirilmesi. 

2. Köy yollarının yapılması, Türkiye'nin 
kapalı ekonomi sisteminde modern piyasa eko
nomisine geçmesini sağlayacağı için bunu birin
ci plânda nazarı dikkate alarak süratle yapıl
masının temini; bu arada köy yollarının yapı
mında dağ ve orman içi köylere öncelik veril-
meö'i, plân hedefleri stratejisi ve plânın gerek
lerinin ciddî şekilde nazarı dikkate alınması.. 

BAŞKAN — Sayın Diler bitiyor mu efen
dim? Süreniz doldu. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

3. Ziraatin verimli şekilde yapılabilmesi 
için, Toprak - Su Teşkilâtına tevdi edilmiş olan 
yurdumuzun toprak haritalarının süratle hazır
lanması. Yine zirai sahada köylünün verimli 
üretimde bulunabilmesi için zirâi eğitimin yapıl
ması. 

4. Kredilerin tevziinde geri kalmış bölge
lere öncelik verilmesi. 

Bugün maalesef, bütçenin tümü üzerinde, 
Devlet Plânlama bütçesinin müzakeresi sıra
sında tesbit ettiğimiz resmî vesikalarda kredi 
dağılımında bir sosyal adalet değil, âdeta bir 
dalâlet vardır. Bir kasım gelişmiş bölgelere 
büyük çapta kredi verilmekte, gelişmemiş böl-
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gelere kredi verilmemektedir. Yahut da ge
lişmemiş bölgelere verilen kredi, gelişmiş böl
gelere nazaran ancak 0,1 nisbetinde olduğu mü
şahede edilmiştir. Bu ters yoldan iktidarın 
dönmesini, geri kalmış bölgelere öncelik veril
mesini temenni etmekteyiz. 

Orman içi ve dağ köylerinin karakterleri
ne uygun bir iş sahasının temin edilmesi lâ
zımdır. Senenin 9 ayı kışın esareti altında ya-
şıyan dağ köylerinin âtıl işgücünü değerlen
dirmek için burada o yerin karekterine uygun 
küçük el sanatlarının teşvik edilmesi gerek
mektedir. Bütün bunlar yerine getirildiği tak
dirde Sayın Bakan, bu Bakanlığın başına yeni 
gelmiş bulunmaktadırlar; kendileri mühen
distirler, dinamik bir faaliyet sarf Geçekle
rini ümidediyorum. 

Bu tenkidlerimizin ve temennilerimizin ışı
ğı altında eğer Sayın Bakan ve Köy İşleri Ba
kanlığının sayın mensupları çalışmalarına de
vam ederlerse başarılı olmalarını Allahtan te
menni eder, 1969 yılı Köy İşleri Bakanlığı büt
çesinin, başta büyük milletimize ve memleke 
timize hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi 
Grupum adına saygı ve sevgi ile selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu 
adına Sayın Yusuf Ziya Bahadınlı. 

Sonradan gelen sayın arkadaşların da 1969 
yılı bütçesinin finansmanı için vergi kanun
larında değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun tasarısı için devam etmekte olan açık oy
lamada oylarını kullanmalarını rica ederim. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA
HADINLI (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; Türkiye bir köy ülkesidir. 1965 sa
yımına göre 31 500 000 nüfusun 20 500 000 i 
köylüdür. Bu sayı, nüfusu ikibine kadar olan 
küçük topluluklar göz önüne alınarak söylen
mektedir. Birçok çoğrafyaci ve sosyologların 
ileri sürdükleri gibi, köy yapısından kurtulup, 
şehir özelliklerine kavuşabilmek için bir yer
leşme yerinin 10 bini aşması gerekmektedir. 
Çünkü »sosyolojik bakımdan köy ve şehir yer
leşmelerinin anaözelliğini köydelki iktisadi 
faaliyetlerin insan - tabiat arasındaki ilişkilerin 
tarım kesiminde; şehirlerde ise ticaret ve sa
nayi kesimlerinde olmasıdır. Bu bakımdan ta
rım çalışmalarının yapıldığı kasabalan da köy 
saymak gerekmektedir. 

23 . 2 . 1969 0 : 2 

Bu duruma göre tarımla uğraşan ve kö> ka
rakteri gösteren yerleşme noktalarında otu
ranların miktarı 22 milyonu aşkındır. Ve bu 
bakımdan Türkiye bir köy ülkesidir. 

Bu bir gerçekken yalnız 3 genel müdürlüğü 
22 milyonun hizmetine sunmak ya da öyle gös
termek yanlış bir uygulama biçimidir. 

«Toprak ve iskân İşleri», «Toprak - su» 
ve «Yol - su - elektrik» genel müdürlüklerinin 
eskiden bağlı oldukları bakanlıklardan ayırıp 
«Köy işleri Bakanlığı» adı altında toplamanın 
anlamını kavramak güçtür. 

Bu mantığa göre niçin bir «Tarım Bakan
lığı» vardır hâlâ! Bir genel müdürlük halin
de Köy işleri Bakanlığına bağlı değildir? Bir 
zaman Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü de Köy 
işleri Bakanlığına bağlı idi. 

Birinci Beş Yıllık Plân, bu keşmekeşliği ön
ceden sezmiş ve şu uyarmayı yapmıştır :. 

«Türkiye'de mahallî topluluklara hizmet 
götüren büyük bir teşkilât vardır. Bugün çe
şitli çalışmaları^ yürütmek üzere köylerle 
ilişkisi olan Devlet memurlarının sayısı 70 bi
nin üzerindedir. Bunun yanısıra yeni bir teş
kilâtın kurulması önemli tekrarlara sebebola-
caktır. Bu bakımdan konunun, bir teşkilât kur
ma değil, varolan teşkilâtın, yeni bir çerçeve 
içinde, yeni baştan düzenlenmesi şeklinde ele 
alınması gereklidir.» 

Bu görüş bizce de yerindedir. Sorun, bü
rokrasiyi artıran, tekrarlara, birikmelere, hiz
met bölünmelerine yol açan bir bakanlık de
ğil; rasyonel ve verimli bir koordinasyonu 
sağlamak. 

Açıkça söylemek isteriz ki, üçte iki ço
ğunlukta olan köylü sınıfına, (Atatürk'ün «Köy
lü efendimizdir» demesine ve öyle görmesine 
rağmen) tüm egemen sınıf iktidarları ona bir 
parya gözüyle bakmışlardır. Egemen sınıf ik
tidarının son halkası olan A. P. iktidarından 
da köylü lehine bir davranış beklemek elbet
te bir saflık olur.. 

Ne ikinci Beş Yıllık Plân, ne de 1969 büt
çe kanun tasarısı köylü için köklü bir çözüm 
getirebilmiştir. 

Bugün 22 milyon köylünün karşı karşıya 
olduğu sorunlar sayılmakla bitmez : 

Büyük çoğunluğu okuma - yazmadan ve 
tüm eğitim imkânlarından yoksun bırakılan 
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Türk Köylüsü, çok yerde toprağı işlediği halde 
toprak sahibi olamamış; ortakçı, ırgat, yarıcı 
olmaktan öteye geçememiştir. Nuh Nebi'den 
kalma ilkel araçlarla donatılı bir çalışma dü
zeninden sıyrılamamıştır, insanca yaşanacak 
bir evden, sudan, ışıktan, yoldan, tüm uygar
lıktan uzakta tutulmuştur, işsizlik, onu, Al-
manyalara, Avusturalyalara sürmüş; büyük 
şehirlerde kapıcılık, küfecilik, odacılık, sokak
larda sırtı yorganlı kümeler halinde perpe-
rişan bir duruma sokmuştur. Bakımsızlık, te-
davisizlik, ilâçsızlık onu kör, topal, kötürüm, 
cüzzamlı ve veremli yapmıştır. Ektiği buğday, 
tütün, pamuk, pancak, ayçiçeği elinden yok 
pahasına alınmış, emeği birkaç yüz tüccar ta
rafından sömürülmüştür. 

Orman köylülerinin içinde bulunduğu du
rum yürekler acısıdır. Ziraat odaları, her köy
lü ailelin başında püsküllü belâdır bugün. Zi
raat Bankası onlar için kurulmuştur, ama kre
diyi ağalar, fabrikatörler tüccarlar alır. Ta
rım kooperatifleri köylü için açılır, ama onla
rın dışında bir kuruluştur. 

Hâsılı Türkiye köylüyle vardır, ama Türki
ye'de köylü yokmuş gibi davranılır. Bütün bun
lar bir bir üstünde durulacak sorunlardır. 

Yıllardır sözü edilen ve fakat egemen sı
nıflar ve iktidarları tarafından yozlaştırılan 
bir «Toprak reformu» sorunu vardır. 

A. P. İktidarı, bu sorunu «Tarım reformu» 
adiyle ne gerçeklere ne de bilime uyan bir 
uydurma terimle geçiştirmekte, köylüyü oya
lamakta ve kandırmaya çalışmaktadır. 

1967 yılında Türkiye'de çalışan nüfusun 
% 75 i tarımda görülmektedir. Bunların sa
yısı 10 milyondur. 4 milyon aile tarım sektö
ründe geçinmek zorundadır. Köy işleri Ba
kanlığının 43 ilde yaptığı köy envanterinden, 
köylünün üçte birinin topraksız olduğu anla
şılmıştır. Topraksızlar oranı Urfa'da yüde 53,7, 
Diyarbakır'da 46,8, Siirt'te 42, Sivas'ta 34,4, 
Gaziantep'te 36,5, Hatay'da 35,3, Çankırı'da 
35,6, Ankara'da 28,3, Konya'da 26,3 tür. Bu 
oranı Türkiye için genelleştirirsek tarımda 
çalışan 3,5 milyon insanın ya da tarımdan ge
çinmek zorunda olan 1 milyon 300 bin ailenin 
topraksız olduğu meydana çıkar. Bunların bir 
kısmı başkalarının toprağını işlemekte, bir kıs
mı tarım işçisi olarak çalışmakta, önemli bir kıs

mı da işsizdir. Buna karşılık tarımdaki ailele
rin yüzde biri toprakların yüzde 25 ini kullan
maktadır. 

Bu gün bu gerçekler, bu sayılar istatistik
lerden bir bir çıkmaya ve topraksız ya da az 
topraklı köylülerin kafalarına yazılmaya baş-
laTnıştu1. 

Bugünkü düzen istediği kadar «kişiye; aile
ye, zümreye veya sınıfa imtiyaz» tanısın; köy
lü bu haksızlığı görmüş, Anayasanın, «Hiçbir 
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz ta
nınamaz» sözünü bir kalkan haline getirmiş
tik. 

Atalan ve Gollüce köylüleri somut birer ör
nek vermişlerdir. 

Atalan 700 nüfuslu bir köydür. Bu 700 ki
şinin tapulu bir tek mülkleri vardır, O da me
zarlık... Mezarlık dışındaki bütün topraklar 
6 ağanın buyruğundadır. Aslında bütün top
raklar Hazinenindir. 6 ağa bir yolunu bulup 
1 500 dönüm toprağı tapulatmış. 1967 de köye 
gelen kadastro memurları da 1 500 dönümü bir 
kalemde 15 500 dönüme yükseltmişlerdir. Köy
lüler başvurmadık yer bırakmamışlardır, olma
mış ve mevcut düzenin ağadan yana olduğunu 
UZ' iintüyle görmüşlerdir. 

Köylülerin hak aramaları karşısında ağalar, 
. daha da ağalaşarak, o güne kadar bu toprak

lara pamuk ektirirken, köylüyü işsiz bırakmak 
için buğday ektirmeye başlamışlardır. Daha 
sonra, köyün çevresinde ne kadar mera varsa 
tümüne buğday ektirmişler köylüyü işsiz bırak
manın yanında, köyün malının - davarının yayı
lacağı merayı da ortadan kaldırmışlardır. So
nuç : Köylü, maliyle - davariyle birlikte aç bı
rakılmıştır. 

Ve Atalanlılar ve Göllüceliler Anayasaya 
sahip çıkmıştır. 

Anayasa, bütün maddeleriyle hayata kavuş
madıkça; ve küçük bir azınlığı, büyük çoğun
luğa tercih eden kanunlar bir bir gerçek hak
ka, gerçek adalete ve emeğe saygılı hale geti
rilmedikçe ve bu doğrultuda yeni kanunlar 
çıkarılmadıkça, protestolar, işgaller olacaktır. 
Atalan'da tomurcuklanacak, Gollüce'de açacak 
ve tüm Anadolu'ya yayılacaktır. 

Arkadaşlar; 
ikinci Beş Yıllık Plânda kredi sorununa da 

yer verilmiş ve «Tarım kredilerinin miktarı ve 
dağıtım düzeninin tesbit edileceği, kredilerin 
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üretimi artırıcı yönde, sosyal adalet ilkesine 
göre yeter miktarda dağıtılacağı» öngörülmüş
tür. 

Ne var ki, uygulamalar plânların dışında ve 
ona yüzde yüz zıt bir yönde yapılmaktadır. 

Türkiye'de tarım kredisi veren başlıca or
gan Ziraat Bankasıdır. Bu banka, 1962 lerde 
148 bin 754 kişiye 12 milyon 570 bin lira kredi 
vermesine karşılık, 31 kişiye 10 milyon 739 bin 
lira kredi vermiştir. 

1965 te bir işletmeye ortalama en az 296 li
ra, ortalama en fazla 626 bin lira kredi veril
miştir. 

Daha sonraki yıllarda da aynı kredi adalet
sizliği. devam etmiştir. Bugün tanmla uğraşan 
4 milyon köylü ailesinden ancak 1 milyonu 
kredi alabilmektedir. 

Türkiye'de tarım kredilerinin dengesiz da
ğılımının nedeni, toprağın dengesiz dağılımı
dır. Çünkü Ziraat Bankası, dün de, bugün de 
çiftçiye ancak ipotek karşılığında kredi ver
mektedir. 

.Bu kredi dengesizliği, tefecilik sistemini ya
ratmıştır. Bugün köylü çok kez yüzde 30 dan 
yüzde yüze kadar yükselen bir faizle borç pa
ra alma zorunda kalmaktadır. Bir gerçek daha 
var, yüzde yüze kadar faizle para dağıtan te
fecilerin daha çok Ziraat Bankasından büyük 
kredi alanların arasından çıktığı görülmekte
dir. 

Bir başka husus da, yeterince kredi alamıyan 
köylüler, tefecilerden yüksek faizle kredi alırken, 
bunun karşılığı olarak toprağını ipotek etmek, 
çok zaman da borcunu ödiyemiyerek toprağını 
tefeciye terk etmek zorunda kalmaktadır. Böy
lece köylü günden güne yoksullaşırken toprak-
sızlaşırken toprak ağalığı daha da güçlenmek
tedir. 

Bunun en yeni ve canlı örneği Ege'de tütün 
ekicilerine açılan kredi adaletsizliğinde görül
müştür. 91 ihracatçıya 600 milyon lira kredi 
verilmiştir. Yani kişi başına 6 milyon 600 bin 
lira. Tütün ekicisine ise aile başına ortalama 
531 lira verilmiştir. Bu ölçünün bütün üretim 
dallarında, incirde, üzümde, fındıkta, buğday
da, pamukta ve benzeri ürünlerde uygulandığı
nı rahatlıkla söylüyebiliriz. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Türk köy 
ve köylüsünün içinde bulunduğu durumu ince
lemiş ve şu sonuca varmıştır : 

«Köylümüzün büyük çoğunluğu okuma - yaz
ma bilmez. Eğitim imkânlarından sınırlı ola
rak yararlanır, üretim gücü ve seviyesi düşük
tür. Yıllık geliri yağmura bağlıdır. Ürününü 
tüccara yok pahasına satmaktadır, ölüm ora
nı yüksektir. Beslenme imkânları yetersizdir. 
Köylümüz genellikle topraksız ve az topraklı
dır, yolsuzdur, elektriksizdir.» 

Bunlar bir bir sayıldıktan sonra, orman köy
leri bölümünde çözüm yolu olarak arıcılık, kü
çük el sanatları kursları açılacağını, ve koope
ratifler kurulacağım göstermiştir. 

1965 sayımına göre Türkiye'de orman içi 
ve ormana bitişik 13 270 köyde 7 milyon insan 
oturmaktadır. Türk köylü nüfusunun üçte bir 
miktarıdır bu. 

Bugün orman köylerinin baş derdi toprak
sızlıktır. Orman köyleriyle ilgili bir araştırma, 
orman köylerinde oturan köylülerin yüzde sek
seninin verimsiz topraklarla uğraştığını ortaya 
çıkarmıştır. 

Bâzı orman bölgelerindeki köylerde ise top
raksız ailelerin oranı çok yüksektir, örneğin 
Denizli orman köylerinde yüzde 17,3, Kasta
monu'da yüzde 31,1, Malatya'da yüzde 21,3, 
Kars'ta yüzde 20, Kırklareli'nde yüzde 22,2 dir. 

Yine aynı yerlerle ilgili olarak ortaya çıkan 
bir başka gerçek de kendini geçindirebilecek 
kadar 50 dönüm ve daha fazla genişlikte top
rağa sahip bulunan ailelerin toplam içindeki 
oranlarının çok düşük olmasıdır. Bunların ora
nı Denizli orman köylerinde yüzde 21,7, Kasta
monu'da yüzde 13,1, Kızılcahamam'da yüzde 
7,7, Malatya'da yüzde 6,3, Kars'ta yüzde 18,5, 
Kırklareli'nde yüzde 18,7 dir. Görüldüğü gibi 
orman köylerinde elinde toprağı olanların da 
büyük çoğunluğunun toprağı kendisini geçindi-
remiyecek kadar azdır. 

Orman köylüsünün bugünkü durumuna kök
lü bir çözüm yolu bulunmadıkça orman suçla
rının bağışlanamıyacağını Anayasaya da koy
sak yine önünü alamıyacağımız kesindir. 

Orman köyleri, genellikle küçük ve dağınık 
topluluklardır. 

Küçük toplulukların sorunlariyle meşgul ol
mak türlü güçlükler doğurmaktadır. Her türlü 
imkân sayıca kalabalık yerleşme noktalarına 
götürülmekte, bu küçük orman toplulukları 
ihmal edilmektedir. 
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Orman köyleri küçük ve dağınık topluluk
lar olduğu için şehir ve pazarla gereken ölçü
de ilişki kuramamaktadır. Bu nedenle, orman 
köylüsünün yetiştirdiği ürünü para etmemekte
dir. 

Orman köylüleri türlü yönlerden ilkel bir 
hayat sürmektedirler. Okumıa - yazma oranı çok 
düşüktür. Tarımcılık, hayvan yetiştiriciliği ga
yet ilkeldir. 

Yol, su, okul, sağlık tesisleri »elektrik gibi 
şeyler söz konusu değildir. Yozgat'ın Çayıralan 
ilçesine bağlı bir orman köyünde en varlıklı, 
nüfuslu bir ailenin, bu yıl çıkardığı her türlü 
ürünün hesabını yaptık. Ancak 4 ü çalışabilen 
bu ailenin yıllık kazancı 900 liradır. Bu parayı 
4 kişinin emeği, iki çift öküzün çalışması, top
rak rantı ve ayrıca türlü araçların kullanılma
sı ve ektiği bin liralık tohum ücreti dâhildir. 
Bu orman köylüsü aile, emeği ve kullandığı 
araçlar bir yana, ektiği tohumun parasını dahi 
alamamıştır. Aynı köyde, bir de en yoksul bir 
ailenin gelir ve giderini hesabetmek istedik, 
ama edemedik. Çünkü geliri yoktu... 

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri 
açık ya da gizli işsizliktir. 

1965 nüfus sayımına göre, Türkiye'deki ak
tif miktarı 13,5 milyondur ve yaklaşık olarak 
10 milyonu tarım sektöründe yer almaktadır. 
Türkiye'de işlenen toprağın yüzde 89 u, hubu
bat üretimine ayrılmış ve bu yüzden işler be
lirli bir zamana sıkışmakta ve köylü diğer za
manlarda boş kalmakta, ve büyük bir işgücü 
boşa harcamaktadır. 

Bu durum, büyük bir işgücü israfı yanın
da, tüketici olarak yurt ekonomisine ağır yük 
olmaktadır. 

Orman köyleri de bu konunun dışında değil
dir. İşsizliği ortadan kaldırmanın ^olu ağır sa
nayie gidilmekle mümkündür, özellikle orman 
köylüsünü işsizlikten kurtarmak için orman sa
nayiini orman bölgelerine kurmanın gereğine 
inanıyoruz. 

Bugün Türk köylüsü için hiçbir sosyal gü
venlik söz konusu değildir. Ve bugüne dek bu 
konuda bir çözüm yolu ne düşünülmüş, ne de 
bulunmuştur. Oysa her toplumsal yapı, kendi 
üyelerine mutlaka bir güvenlik sağlar, ya da 
böyle bir çabada bulunur. 

Türkiye'de özellikle az topraklı köylü, üre
tim düzenini değiştirmek, yaşantısını düzeltme 

çabasiyle, bulunduğu çevre içinde tek güven
lik sağlıyacak kimseye başvurur. Bu kimse 
ağadır ve ağaya, tefeciye, tüccara Devlet gö
züyle bakar. 

Bugün Türk köylüsü, daima bir yıl önceki 
hayat seviyesini tutturmak, daha fazla üretim 
yapmak için çırpınırken, ağayı, tüccarı tefeciyi 
hattâ bir yerde yabancı tüccarı dıa beslemek 
durumuyla karşı karşıyadır. 

Türkiye'de üretici köyü, Devletin himayesin
de değildir. Kendine sosyal güvenlik verdiğini 
sandığı ağanın, tüccarın, tefecinin isteği dışına 
çıkamamaktadır. Ürünün değeri, üretici köylü 
tarafından değil, aracı tüccar, bâzı ürünlerde 
örneğin tütünde olduğu gibi yabancı tüccar ta
rafından tesbit edilmektedir. Aracı tüccar, yap
tığı işin karşılığı olarak, hem üreticiden, yani 
köylüden, hem de tüketiciden, yani köylüden, 
işçiden, halktan yüksek ücret almaktadır. 

Bu durumda, aracı tüccar bir baskı unsuru 
olarak kuvvetlenmekte, üretici ve tüketici halk 
da bu kuvvetin karşısında cılızlaşmakta zayıf
lamaktadır. 

Arkadaşlar, bugün köylünün en fazla şikâ
yetçisi olduğu bir sorun da Ziraat Odalarıdır. 

1957 de yürürlüğe giren Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun 1 nci mad
desi aynen şöyledir : 

«...Ziraatin her sahasında umumi menfaat
lere uygun bir surette gelişmesine, mahsul ka
litesinin iyileşmesine, müstahsilin kalkınması
na; her türlü ziraat işleriyle iştigal edenlerin 
hak ve menfaatlerini korumaya çalışmak»la gö
revlidir. 

Ziraat Odaları, bu birinci maddede yazılı 
görevleri yerine getirseydi, köylü şikâyetlerini 
değil, memnunluğunu bildirirdi. 

Bugün Ziraat Odaları, genellikle iktidarın 
köylüyü ekonomik ve politik baskılar altında 
tutan bir kolu halinde çalışmaktadır. 

Kanunda her köylünün Ziraat Odalarına 
mutlaka üye almaları gerektiğine dair tek bir 
satıra rastlanmadığı halde, hiç toprağı olmı-
yan, ya da çok az toprağı olana da mecburi 
aidat yüklenmekte, vermediğinde zorla tahsil et
me yolları aranmaktadır. Yüzlerce dönüm top
rağı olanlar, hiç toprağı olmıyan bir tutulmak
tadır. Bunlara karşılık da bir hizmetin götürül
düğü hemen hemen görülmemektedir. 
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Ziraat Odaları, köylüye hiçbir şey vermi-
yen, köylüden zorla aidat ve havadan maaş alan 
bir bürokrat zümre yaratmaktan öteye geçemi-
yen bir kuruluştur. Kısa zamanda ıslâhı olmaz
sa tasfiyesi gerekmektedir. 

Sayın arkadaşlar, eskiden beri köylü ile şe
hirli arasında büyük bir ayrım yapılmış ve bu
gün de yapılmakta devam edilmektedir. Bu uy
gulamanın resmî belgesine Birinci ve ikinci 
Beş Yıllık plânlarda, bütçe tasarılarında, «köy
lünün kamu faaliyetlerine gönüllü olarak katıl
ması» şeklinde yer almasıdır. 

Şehir okullarını Devlet yapar, şehir yolla
rını Devlet yapar, şehir suları Devletin yardı-
miyle sağlanır. Ama köye yol mu yapılacak, 
«halkın könüllü katılması» na başvurulur, ma
zot parasını köylü sağlar, taşını, kumunu köy
lü çeker. Okul yapılırken de öyle, köye su geti
rilirken de öyle. 

Egemen sınıf iktidarlarının köylüyü insan 
yerine koymaması alışkanlığını uyanık köylü 
sınıfı pek yakında ortadan kaldıracaktır... 

BAŞKAN — Millet Partisi grupu adına Sa
yın Hasan Lâtif Sarıyüce, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA
RIYÜCE (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, 

1969 yılı Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerin
de Millet Partisi Meclis Grupunun görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Köy ve köylü sorunu ülkemizin bir numaralı 
sorunu olmak özelliğini devam ettirmektedir. 
Türkiye'ye hemen herkes ve bütün iktidarlar dil-

. leriyle köy ve köylü dert ve meselelerinin Tür
kiye'nin baş derdi ve meselesi olduğunu her za
man tekrar etmişlerdir. Siyaset meydanlarında 
çınlayan her nutukta köylüler, köylü kardeşle
rimiz pek parlak kelimelerle ve saygılı bir ifa
deyle anlatılagelmiştir. Ama icraatta, ama plân 
ve programda, ama Devletin, halkın ayağına 
götürdüğü her hizmette köy ve köylü her za
man unutulmuş, kalkınmanın dağ başındaki 
köyden değil, şehirden, hem de istanbul, Anka
ra, İzmir, Bursa gibi şehirlerden başlaması ge
rektiği şeklindeki bir kalkınma ve Hükümet et
me felsefesi, hemen bütün iktidarlara hâkim ol
muştur. Hattâ şehirlerin kenarları değil de mer
kezleri kalkınmıştır, şehirlerin kenarlarında 

«gecekondu» dediğimiz konutlarda oturan yurt
taşlarımızın sularının getirilmemesi, yollarının 
asfaltlanmaması ve bunların çamur içinde otur
malarının sebebi de bu vatandaşlarımızın köylü 
olması, köyden gelmiş bulunmasıdır. 

Adalet Partisi iktidarı, sandıktan çıkmakla 
ye köylü yurtaşlardan rey almakla her zaman, 
belki de haklı olarak, öğünen A. P. iktidarı da 
her köye yol, su, elektrik, okul gibi pek çok 
vaitlerine rağmen, bugün üçbuçuk yıllık ikti
darında görülmektedir ki, köye esaslı hiçbir hiz
met götürememiştir. Köy ve köylüyü kalkın
dırmak için hiçbir esaslı çözüm yolu getireme
miştir. Bilâkis, Adalet Partisi iktidarı zamanın
da köylünün yetiştirdiği her türlü mahsul, buğ
day, arpa, tütün, fındık, elma, zeytin, incir v. s. 
fiyatları da düşürülmüş, yahut da yerinde say
mıştır. 

Köylünün elinde iken ucuza giden buğday, 
fabrikatörün eline geçip de un haline gelince 
zam üstüne zam görmüştür. Üçbuçuk yılda ek
meğe yapılan zamlar bunun delilidir, üçbuçuk 
yıldır buğdaya bir kuruş zam yapılmadığı hal
de, ekmeğe zam üstüne zam yapılması, Adalet 
Partisi iktidarının köylüyü ve çiftçiyi tutmak, 
kalkındırmak iddiaları şöyle dursun, köylü ve 
çiftçiyi ezelî bir fakirliğe mahkûm ettiğinin en 
büyük delilidir. 

Köylünün elinde iken ucuza giden pamuk, 
Sümerbankın ve fabrikatörlerin eline geçince 
zam üstüne zam görmüştür. Üçbuçuk yıl için
de Sümerbank mamullerine yapılan zamlar, ik
tidarın köylüden ucuz alıp köylüye pahalı sat
ma politikasını yürüttüğünü çok açık olarak or
taya koymaktadır. 

Şimdiye değin tütüne zam yapılmamışken, 
şimdiye değin üzüm, arpa gibi alkol anamadde-
lerine hiç zam yapılmamışken sigaraya, üzüm 
ve alkolden imal edilen içkilere zam üstüne zam 
yapılması, Adalet Partisi iktidarının «Köylü 
kardeşlerimiz, bizler sizinle beraberiz.» sözleri
nin ne kadar samimiyetsiz, ne kadar gerçek dışı 
olduğunu göstermeye yeter sanırız. 

Türkiye süratle sanayie gitmek zorundadır. 
Zira tarım sektöründe 8 milyonun üzerinde faz
la insan gücü vardır. Köylerde hiç toprağı ol
mayan, ya da birkaç dönüm verimsiz toprağının 
başında çiftçilik yapmaya çalışan milyonlarca 
vatandaşımıza yeni iş sahaları bulmaya mecbu-
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ruz. Ama bu mecburiyet, köyün ve köylünün 
büsbütün unutulması, büsbütün fakirliğe mah
kûm kılınması demek de değildir. Fabrika kur
maya «evet» köyü ve köylüyü unutmaya «hayır» 
diyoruz. 

Şunu hiçbir zaman akıldan çıkartmamak lâ
zım: Köylüyü güçsüz bırakan her kalkınma ça
bası, başarısızlığa mahkûm olacaktır. Çünkü, bu 
memleketin temeli köylüdür. Temel sorun da, 
köy ve köylü sorunudur. Köylüyü ekonomik 
yönden güçlü kılmadıkça, Türkiye'de kuvvetli 
bir sanayi kurmaya imkân göremiyoruz. Fabri
kaların imal ettiği mallar önce yurt içinde alıcı 
bulmak zorundadır. Dışarıya güvenerek endüstri 
kurulamaz. Bir endüstrinin temel dayanağı iç 
pazardır. O halde, önce iç pazarın sağlam hale 
getirilmesi gerekir. 

Köylü, radyo alamıyacak, traktör alamıya-
cak, basit bir su pompası alamıyacak kadar güç
süz bırakılırsa memleket içinde kurulacak fab
rikalar mallarını ikime satacaklardır? önce 
köylü, (her şeyden önce kıöylü gelmektedir. Köy
lünün >elkonıomik yönden güçlendirilmesi gel
mektedir. Konuşmalarımızın canlılığına baka
rak (bizi topyekûn inkarcı sanmamanızı rica 
edeceğim. Şu gerçeği "biz her zaman kabul et
mişizdir; 15 - 20 yıl içerisinde köylünün haya
tında kısmen de olsa bir ilerleme olmuştur. Bu
nun sebebi köylünün teknik imkânlar sebebiy
le itiraz daha bol ürün elde etmesi ve bu ürünü, 
eskiye kıyasla, biraz >daJha yüksek fiyatla sata
bilmeğidir. 

Yine şu bir gerçektir (ki, endüstri alanında 
da bir kıpırdama vardır. Acaba kıpırdayan en
düstri mi bütün yurda bir canlılık getirmiştir, 
yoksa, kıpırdayan köylü ımü endüstri ve ticaret 
alanını (harekete getirmiş, canlılık vermiştir? 
Bu (hususun kesin olarak (bilinmesinde sayısız 
faydalar vardır. 

Biz şuna inanıyoruz ki, köylü canlandıkça 
memleket de canlanmaktadır. Köylü cılızlaştık-
ca memleket ekonomisi ide cılızlaşmaktadır. Şu 
15 - '20 yıl içinde köye sokulan 40 000 traktör, 
bugün yurdumuzda görülen canlılığın temel et
keni olmuştur. Kasabalarımızda, şehirlerimizde 
görülen nispî ticaret canlılığını, endüstrimizde 
görülen nispî canlılığı köylüye sağlıyan bu 
40 000 traktör temin etmiştir. Yoksa, zannedil
diği gibi, Vehbi Koç ve onun gibi bir
kaç özel teşebbüsün gayreti ve devletin 

kurduğu birkaç fabrika değildir, ekonomik 
alandaki ilerlemeyi sağlıyan. O halde her şey
den onca köylünün elinden tutmaya, onun .satm
alıma gücünü attırmaya, onu daha çok kazanan, 
daha çok satınalan bir unsur haline getirmeye 
mecburuz. 

Türkiye 1de bugün bir milyon traktör kulla
nılması lâzımgelirken - ki, bunu Tarım Bakanı 
söylemiştir - biz diyoruz ki, hiç olmazsa 200 000 
traktör kullanılması lâzımgelirken, halen 55 000 
traktör kullanılmaktadır. Zirai dişletmelerin ya
rısı halen karasaban kullanmaktadır. 2 500 000 
den fazla karasaban ıbugün Türkiye'de kul
lanılmaktadır. Bu konuda Hükümetin gösterdi
ği hiçbir gayret yoktur. Bilâkis «traktör mon
tajı» adı altında âzami 25 - 30 bin liraya satıl
ması gereken traktörler 50 - 60 bin liraya satıl
maktadır: Bu da köydeki gelişmeyi önleyici, 
köylüyü bir lokma, bir hırkaya mahkûm edici 
bir yoldur. 

Köylüye verilen krediler mevzuuna da bu 
Mecliste çok değinilmiştir. Bugün de köylüye 
âzami 150 - 200 - 300 lira arasında kredi veril
mektedir. Büyük kredileri ise kimlerin aldığı 
herkesin malûmudur. 

Sayın milletvekilleri, şunu iyice bilelim: 
Köylüyü ihmal eden her çaba, her kalkınma 
hamlesi başarısızlığa uğramaya mahkûmdur. 
Türkiye'de her şeyin temeli köylüdür. Kalkın
ma mı, eğitim mi, hattâ askerlik mi, önce köylü 
akla gelmelidir. Çünkü, bu milletin temeli köy
lüdür. Oysa ki köylü ihmal ediliyor, köylüyü 
güçlendirmek için hiç bir esaslı gayrete Taslan
mıyor. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı gibi 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı da köy ve köy
lü sorunları için dişe dokunur esaslar getirme
miştir. Hep idarei maslahat, hep ihmalkâr dav
ranışlar sürüp gitmiştir. 

Bu genel çizgilerle dokunulduğumuz ve İh
mal edildiği zaman kalkınma hamlelerimizin bo
şa çıkacağını inançlı bir şekilde değinğimiz köy 
ve köylü konusunda Köy işleri Bakanlığının 
durumuna gelince : 

Sayın milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığı
nın lüzumuna inanmamak mümkün değil. «Köy
lü bu milletin temelidir» diyoruz, «Köylü so
runları bu memlektin temel sorunlarıdır» diyo
ruz. Böyle önemli bir konuda bir değil, bir
kaç Bakanlık hizmet getirse yine de azdır. Ko-
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nu bu kadar önemlidir, hayati önem taşımakta- I 
dır. Bu kadar önemli bir konuda Köy işleri Ba- | 
kanlığının hizmetlerini yeterli bulmuyoruz. i 

Köy İşleri Bakanlığı kurulduğu zaman kö
ye hizmet götüren ünitelerin bir elde toplana
bileceği, birleş Girilebilmesi mümkün olnııyan 
ünitelerde de sıkı bir kordinasyona 'gidileceği 
ümidedilmiştir. Ama şimdi görüyor ve anlıyo
ruz ki, Köy İşleri Bakanlığı ile köye hizmet gö
türen öteki ünitelerle işbirliği koordinasyonu 
sağlanamamaktadır İşler büsbütün karışık ve 
bir başıboşluk sürüp gitmektedir. 

Meselâ Köy işleri Bakanlığına bağlı Toprak 
Su Teşkilâtı, yeraltı suyu etütleri yaptırmakta
dır. Fakat elinde sondaj yapacak araçlar ol
madığından, bu isleri bir yazı ile Devlet Su iş
lerine havale etmekte, «Biz falanca yerin etüdü- j 
nü yaptık, siz ds sondajını yapın,» denilmek
tedir. Köy işleri Bakanlığı ile Devlet Su işleri | 
arasında sıkı bir işbirliği ve plânlı bir çalışma İ 
anlayışı olmadığından sondaj işleri çok geç, ya 
da hiç yapılmamaktadır. Bu misalde olduğu gi
bi, Köy İşleri Bakanlığı ile ilgisi olan diğer Ba- j 
kanlıklarla da, meselâ Turizm Bakanlığı, Tarım i 
Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, imar ve İskân Ba-
kanlığı, Eğitim Bakanlığı ile da işbirliği vo 
koordinasyon sağlanamamaktadır. 

Köy işleri Bakanlığının şimdiye değin bir 
Teşkilât Kanunu çıkarılmayışı 'tatbikatta kötü j 
neticeler vermiştir. Bu sebeple bilhasısa Yol, Su, 
Elektrik Genel 'Müdürlüğünün hizmetleri konu
sunda da dokunacağımız gibi, bir yetki dağınık- i 
lığı meydana gelmekte, böylece Köy işleri Ba
kanlığı teşekkülleri üzerinde valisi, kaymakamı, 
il genel meclisi üyeleri birer otorite kesilmek- j 
te, plân ve program bir tarafa itilerek çalış- i 
malara başı boşluk hâkim olmaktadır. Köyün j 
kalkınması, köyün yolundan geçer. Köy yolları 
bugün ne durumdadır?. 1969 bütçesi raporu i 
şöyle diyor: Köy yolu ihtiyacı 162 055 kilo- ! 
metredir. Yapılmış köy yolu ise ancak, 33 055 j 
kilometredir. Yalnız yazın geçit veren köy yo- I 
lu 17 160 kilometre, iz ve patika köy yolu j 
111 840 kilometredir. Türkiye'deki köy sayısı 
ise, 35 000 muhtarlıktan ibarettir. Oturma mer- ] 
kezi ise 60 000 nin üzerindedir. Yapılmış köy 
yolundan istifade eden köy sayısı ise yalnızca I 
7 635 tir. Yani, Türk köylerinin altıda biri I 
motorlu araçların işlemesine elverişli yollardan i 

istifade edebilmektedir. Bu şu demektir, köy
lerimizin en azından dörtte biri yetiştirdiği 
buğdayı, üzümü, sebzeyi pazaryerlerine indir
mek olanağından yoksundur. Bu yüzden die 
köylefimizin dörtte üçünün millî ekonomiyle 
katkısı yolsuzluk sebebiyle gerçekleşememelk-
tedir. 

Yukarda «köyün kalkınması, köyün yolun
dan geçer» demiştik. Köydeki gizli potansiyeli, 
gizli varlığı ortaya çıkarmak millî ekonomiye 
katılışını temin etmek için her köye yol yap
mak zorunludur. Adalet Partisinin ilk Köy İş
leri Bakam bu Meclis kürsüsünde «Bu tutum
la köy yollarını yapmaya yüz yıl bile kâfi gtel-
miyecektir» diye samimî bir itirafta bulunmuş 
idi. Görüyoruz ki, bu tutumda bir değişiklik 
yoktur. Her yıl ancak üçbin kilometre civa
rında yol yapıldığına göre - ona da yol demek 
caiz ise, eğer - köylerimizin daha çok seneler 
yolsuz kalmaya, yol hasreti çekmeye devam 
edecekleri anlaşılmaktadır. 

Bugün YSE Genel Müdürlüğünün başında1 

çok iyi niyetli ıgemç ve lenerjik genel müdür 
bulunmasına rağmen, YSE Genel Müdürlüğü 
çalışmaları plân ve programsızlığa mahkum 
edilerek yürütülmektedir. Bunun da sebebi, 
Adalet Partisinin il genel meclis üyeleri, il ve 
ilçe başkanları valiler üzerinde yaptıkları taz
yikler netiöasicnde plân ve program (bir tarafa 
atılmaktadır. Çorum'dan Amasya'dan, Çankırı-' 
d'pn. bu hususta gterçek misaller verebiliriz. Me
selâ Sungurlu'nun bir köyüne 4 kilometrelik 
bir yol yapımına başlanmıştır, yol programda 
oMuğu halde yan baskılarla bu köyün yolu üç 
kere durdurulmuş, makinalar 200 kilometre 
uzaktaki ilçeye iki defa nakledilmiş, ancak üç 
ay, dört ay sonra 4 kilometrelik bir yol ta
mamlanabilmiştir, ki, Köy İşleri Bakanlığı 'ku
ruluşları yol yapmanın ıgayreti içerisindedir, 
fakat mahalli baskılar, otoriteler partizanca 
gayretler bu çalışmaları engellemekte, gecik
tirmekte ve programın dışına ilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bir istanbul köp
rüsünün yapılacağından bahsediliyor. İktidar 
bunu «mutlaka ihale edeceğiz, yapacağız» di
yor. Biz, İsıtanbul köprüsünün yapılmasına 
parti olarak karşı değiliz. Ama, istanbul köp
rüsünün hiç olmazsa üç veya dört yıl sonraya 
bırakılmasına taraftarız ve bunu samimî bir şekil
de iktidardan talebediyoruz. Çünkü, istanbul köp-

— 687 — 
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rüsü için en azından üç milyar lira para har
canacağı söylenmekte ve hesabedilmefctedir. 
Üç imilyar lira ile aşağı - İnkarı 30 bin köye 
- ber köye 100 bin lira düşmektedir - her köye 
100 ibin lira düştüğüne gtiro, önce her köyün 
yolu yapılmalı, her köyde gizli kalmış eîkono 
mik potansiyel meydana çıkarılmalı, bunlarını 
ımillî ekonomiye katkıları temin edilmeli ve on
dan sonra meydana gidecek bolluk ve refah 
sayesinde İstanbul köprüsünün yapımına ge
çilmelidir. Büz diyoruz ki, istanbul köprüsü 
yapılmalıdır, fakat üç yıl veya beş yıl sonra 
yapılmalıdır. Ondan önce, evvelâ köylerin yol
ları yapılmalıdır, susuz köylere sular getiril
melidir, köylerin köprüleri yapılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Köy isleri Ba
kanlığının ilgisi içinde bulunan bir de «Köy 
ve kooperatifçilik» konusu var. Daha önce 
«Iköy kalkındırma, kooperatifleri» veya «Top
rak - Su Kooperatifleri» adiyle veya «Pazarla-
ıma Kooperatifleri» adiyle kurulmaya başla
nan ve gördüğü geniş ilgi üzerine de her taraf
tan istekler gelmieye başlıyan kooperatif mev
zuunda, başlangıçta Köy işleri Bakanlığında 
bir ilgisizlik müşahade edilmiştir. Fakat bu se
nenin bütçe raporunda ıgörüyoruz ki, Köy iş
leri Bakanlığı bu ımevzua yeniden sarılmış ve 
bunun faydasına kaani olmuştur. Gerçekten dıe 
iiiki gün önce ben iş ve işçi Bulma Kurumu Ge
nel Müdürlüğüne yaptığım bür izyarette bana 
Almanya'ya dişçi gönderen kooperatiflerin dos
yalarını gösterdiler. Bâzı köylerdle kurulan ko
operatifler Türkiye'nin kalkınmasına bir ışık, 
bir önderlik yapacak mahiyette idi. Köyde ge
niş çapta üretim yapan, köylünün her türlü 
ihtiyacını temin eden, hattâ ortaokula öğrenci
lerini götüren vasıtalar temin eden koopera
tifler kurulmuş, modern binalara kavuşturul-
muştur. Fakat bu kooperatiflerimizin sayısı 
üçü, beşi ıgeçmüyeoek şekilde gayet azdır. Bu 
şekildeki kooperatif anlayışının bütün yurda 
yayılması, hâkim olması lâzımdır. Bilhassa, bu 
kooperatiflerin istihsal mevzuuna yöneltilmesi, 
sütçülük orman artıklarım ve orman ürünle
rini işlemle konularında veya el sanatlarında, 
halıcılık konularında tiftik ve saire gibi mad
deleri değerlendirme konularını mevzu edien 
kooperatiflerin kurulmasına şiddetle ihtiyaç 
vardır. Ve böylelikle Türkiye'deki kalkınma, 
TürkiyeWeki küçük çapta sanayileşme hare

ketleri büyük şehirlerde değil, köyde başlıya-
cak, memleketin yüzeyine yayılmış olacaktır 
ve halk kapitalizmi dediğimiz gerçek Mr kapi
talizm hareketi de Türkiye id© bu şekilde başlı-
yacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Köy işleri Ba
kanlığı hem köy işleri hususlarında koordinas
yonu sağlarken, hem de bizzat köye kendi araç
ları, kendi imkânları ve kuruluşlariyle iş ya
pan, hizmet götüren bir bakanlıktır. Fakat 
elimdeki vasıtalar, 1968 yılı içerisinde bir mik
tar takviye görmüş olmasına rağmen, çok ye
tersizdir. Bu bakanlığın iştigal sahası, memle
ketin bütün yüzeyini kaplamaktadır. Yani, 
Türkiye'nin % 80 ini içine alan bir çalışma sa
hasını kapsıyan bir bakanlıktır. Binaenaleyh, 
böyle bir bakanlığı araç, gereç yönünden sürat
le takviye etmek, teçhiz etmek çok yerinde ola
caktır. Her sene köy yollarına ayrılan para, 
cari giderlere bile kâfi gelmemektedir. Bu se
ne bir miktar artırılmış olmasını da ciddî bir 
gayretin mahsûlü değil, seçimlerin gelmiş da
yanmış olmasına hamletmek lâzımdır. 

Konuşmamı tamamlarken, Köy işleri Ba
kanlığından ve dolayısiyle Hükümetten bâzı 
temennilerimizi maddeler halinde kısaca sıra-
lıyacağım, 

1. — Köylüyü daha çok kazanan, daha çok 
satınalan insanlar haline getirmek gerekmekte
dir. Bunun için köyün yolu, suyu, ışığı biran 
önce yapılmalı, tarım araçları, ucuzlatılmalı, 
tarım reformu gerçekleştirilmelidir. 

2. — Köylünün mahsûlü kıymetlendirilme-
li, köylünün ekip yetiştirdiği ürünlerden köy
lünün bizzat kendisi kazanmalı, aracı elinde 
oyuncak olmak durumundan kurtarılmalıdır. 
Hükümet köylüden satınaldığı ürünlerden imal 
ettiği mallara zam yaptığı zaman köylünün 
malını da değer fiyatına almalı, bu dürüstlüğü 
göstermeli, bizzat devlet köylüyü aldatan, on
dan ucuza mal alıp pahalıya satan bir patron 
durumuna düşmemelidir. 

3. — Köye hizmet götürülürken her türlü 
partizanlığa, oy hesaplarına bir son verilmeli
dir. Adalet Partisinin il ve ilçe başkanlarının 
KÖy işleri Bakanlığı teşkilleri üzerindeki ihti
raslı baskıları mutlaka önlenmelidir. Bu par
tizanlık, ne kadar inkâr edilirse edilsin, vardır, 
hem de çirkin bir şekilde vardır, partizanlıfk 
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Adalet Partisi iktidarının başını derde soka
cak çapta her gün büyümektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce, görüşme sü
reniz bitti efendim, ne zaman bitecek konuşma
nız? 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

4. — Köyde kooperatifleşmeyi çok ciddî şe
kilde ele alıp tarıma dayalı, orman ürünlerin© 
dayalı yaygın bir endüstrinin doğması destek
lenmelidir. 

TenMıd ve hedeflerimiz Sayın Köy işleri Ba
kanı değil, siyasi iktidardır. Biz Sayın Baka
nın tenkid ve temennilerimizi samimiyetle ele 
alacağına ve teşkilâtı üzerindeki partizanca 
baskılara karşı koyacağına inanıyoruz. 

Millet Partisi Grupu adına, 1969 bütçesinin 
bütün köylülerimize ve bakanlık mensuplarına 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, saygıla
rımızı sunarız. (M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın İbrahim Aysoy, buyurunuz efendim. 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi 
kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı için, devam etmekte olan açık 
oylarını küllanmıyan sayın milletvekilleri var
sa lütfen oylarını kullansınlar. Kutuyu on da
kika sonra kaldırtaCağıım efendim. 

G. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AYSOY 
(Mardin) — Sayın başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Köy işleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Gü-
vien Partisi Meclis Grupunun görüş ve temen
nilerini arz ötmek üzere huzurunuzdayım. 

Malûm olduğu üzere Köy İşleri Bakanlığı 
bünyesinde yol, su elektrik işleri, topraksu, 
toprak iskân, teşkilâtlanma ve krediler genel mü
dürlükleri aracılığıyla bizriietleri tedvir etmek
tedir. Bakanlığın yapunaikla görevli olduğu iş
lerin tümü köy ve köylü sorunlariyle ilgilidir. 
Üzülerek belirtmek istıeriz ki, bu ciddî ve ana-
dâvalar bugüne kadar gelmiş geçmiş iktidarla
rın ihmaline uğramıştır. Bu dâvalar plânlı 
devrede ele alınmış ve Köy işleri Bakanlığı 
kuruluşundan sonra köye yönelen hizmetlerin 
ifasına başlanmıştır. Ancak bakanlık tüm köy
lere ve köylülerin yakın uzak meselelerine hi-
tabettiği halde ne teşkilât kanunları bugüne 
kadar çıkarılmış, ne de yeteri kadar malî gü

ce kavuşturulmuştur. Kuruluş gayesi çok ye
rinde olan bu bakanlığın hizmetleriyle kalkun,-
imamızda sağlıyacağı hamleler meyanında sos
yal adaletin bu açıdan tedellisüne yardımcı 
amaç güttüğünden memnuniyetimizi belirıtanek 
isteriz 

Muhterem milletvekilleri, 
Köylülerimizin insanlık haysiyetine yaraşır 

asgari bir yaşama düzeyine kavuşturulma
ları için, köye yönelen yol, su ve elektrik hiz
metlerinin ifasına YSE Genel Müdürlüğü bak
maktadır. Nüfuslumuzun çoğunluğunu teşkil 
eden köylülerimizin ve köylerin en talbiî hakla
rı olan su, yol ve ışık bakımından içinde bu
lundukları güç şartlar karşısında ıstırap duy
mamak mümkün değildir. Şimdi vereceğim ra
kamlarla tablonun ne acı netice verdiğini mü-
şahaıde edeceksiniz. 

1968 anverterine göre: Köy adedimiz muhtar
lık olarak 35 877, müstakil yerleşim ünitesi 65 277 
olarak gözükmektedir. Bu köylerimizden ancak 
7 365 köy yoldan istifade etmiştir. Köy yolu ihti
yacımızın ancak beşte biri yapılabilmiştir. İçme 
suyu konusunda 23 480 köy susuz, yetersiz içme 
suyu olan köy adedi 18 214 yani, 23 583 köyü
müzde içme suyu varken buna mukabil 41 694 
köyümüz susuzluk içindedir. Elektrik ise sade
ce 906 köyümüzde mevcut. 

Aziz arkadaşlarım, 
Muasır milletler teknolojide yarış ederken, 

nüfusumuzun ekseriyetini teşkil eden köylü va
tanda şiarımızın köyleri susuz, yollan bozuk ve 
ışıktan mahrum olmaları acı, fakat gerçektir. 
Hürriyet içinde kalkınma düsturunda olan plâ
nımızın öngördüğü ve âciliyetine işaret ettiği köy 
dâvalarına gerekli ehemmiyeti vermemiz ve im
kânlar yaratmamızın lüzum ve kaçınılmazlığını 
bilhassa belirtmek isteriz. 

Özellikle Dicle ve Fırat havralarında ki köy
lerimizin durumu yürekler acısıdır. Bu bölge
lerde yaşıyan yurttaşlarımızın bırakın yolu, 
elektriği, içecek sıhhi suyu bile yoktur, insan 
olarak köylülerimizin en mübrem ihtiyacı olan 
su için çektikleri çile anlatmakla bitmez. Bazan 
su, büyük kavgalara; hattâ can kaybına sebe-
bolmaktadır, bu köylerimizde. 

Güven Partisi bu gerçekleri bildiği içindir ki, 
ikinci Beş Yıllık Plân görüşülürken geri kalmış 
belgelere, plân içinde öncelik tanınması hususun-
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da önerge vererek teklifte bulunmuş, fakat ma
alesef bu teklifimiz Umumi Heyetçe reddedilmiş 
idi. 

Aziz arkadaşlarım, 

Köye götürülen hizmetler arasında her kade
mede yeterince koordinasyon sağlanmadığı gibi, 
hizmetlerin yürütülmesinde ortak ilkelerden ha
reket edilmemiştir. Bu durum hizmetlerin bir
birini tamamlıyacak şekilde köye götürülmesini 
engellemekte ve kaynak kaybına yol açmakta
dır. 

Bugün köylümüzün çoğunluğu okuma - yaz
madan yoksundur. Bunların eğitilmesi, okulu
nun yapılması, teknik bilginin tarlaya girmesi, 
mahsûllerinin değerlendirilmesi, asayiş, emniyet 
ve huzurun temini köye gitmekle mümkün olur. 
Köy yollarına gereği kadar önem verilmesi mut
lak şarttır. Ayrıca, yapımı ile yctinıniyerek ba
kım devamhğının sağlanması da lâzımdır. Zi
ra fedakâr, feragatkâr ve çilekeş Türk köylüsü
nün ana dertlerinin çözümlenmesi ve içinde 
bulundukları, güçlüklerden kurtulması, hizmet
lerin süratli ve koordinasyonlu bir şekilde yapıl
ması ile mümkündür. 

Takdir edersiniz ki yol olmadan bu hizmet
lerden bahsetmek, parlak tablolar çizmek, lüzum
suz, hayalperestlikten ve masum, köylüyü aldat
maktan başka bir sey değildir. Şayanı şükran 
olan şudur ki, bu hizmetlerin ifasında köylüleri
mizi kıymetli katkıda bulunmaktadırlar. Hattâ 
çektikleri sıkıntılar yetmiyormuş gibi bedenî ve 
maddi bir şeyler yanaMlmek için. âdeta yarıdır 
haldedirler. BuPİin için. az da olsa, bir mesafe 
katedilmis ise bunda asil. fakat insanca bir 
hayat düzeyinin hasreti içindeki Türk köylüsü
nün payı küçünsenmiyecek derecededir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bu mevzuda söyliyecek çok sözümüz var. 

Fakat zaman tahdidi sebebiyle temennilerimizi 
kısaca arz etmek isterim, 

1. Köye götürülen hizmetlerde, kolaylık sağ
lamak bakımından hazırlığı ikmal edildiğini 
öğrendiğimiz Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı ku
ruluşların teşkilât kanunları biran önce çıkarıl
malıdır. 

2. Köy yolu ve köy elektrik tesislerinin 
15 yıl. içme sularının 10 yıl zarfında tamamlan
ması konusunda Y. S. E, Genel Müdürlüğünce 
hazırlanmış bulunan uzun vadeli programın der- I 
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hal ele alınması ve bu vadelerin kabil olduğu 
kadar kısaltılmasına gayret edilmelidir. Zira im
kânları nisbetinde çaba gösteren bir teşkilâtın 
yanı sıra maddi ve bedenî güç olarak katkısını 
esirgemiyen Türk köylüsünü bu kadar uzun 
müddet yolsuz, elektriksiz ve bilhassa susuz bı
rakmak bizler için ıstırap verici bir husustur. 

3. Y. S. E. Genel Müdürlüğünün, hizmetle
rin ifasında öngördüğü talepleri Güven Partisi 
olarak destekler ve bu taleplerin temini cihetine 
gidilmesi lüzumunu şart görmekteyiz. 

4. İkinci 5 Yıllık Plân orman köylerinin 
% 62 sinin bulundukları yerde kalkındırılmasını 
öngörmüştür. Bu duruma göre, orman köy yol
larına öncelik Verilmesi ve gerekli ödeneğin 
bütçeye ilâvesi zaruridir. 

5. Şimdi arz edeceğim husus için ilgililerin 
dikkatini bilhassa rica ederim. Birçok illerimizde 
Kışın güç tabiat şartları muvacehesinde makina 
parkını tatil etmek zorunda kalan, Y. S. E. Mü
dürlükleri emrindeki tatil edilen araçların çalış
ma imkânı bulunan başka bölgelerde, bu tatil 
müddetine münhasır kalmak kaydiyle, istihdamı 
bizce büyük fayda Bağlıyacaktır. Bu mevzuda 
ilgililerin fikirleri bizim için kıymetli olacaktır. 

6. Köye giden hizmette çaba ve gayretini 
esirgemiyen, bilhassa diğer yıllara nazaran 1968 
yılında üstün gayretini takdirle işaret etmek 
istediğimiz Y. S. E. teşkilâtının feragatle çalı
şan memur ve isçisinin maaş ve ücretlerinin ba-
zan aylarca sonra ödenmesini doğru hulmamak-

. tayız. Taltifi p-ereken insanların maddi zorluk
lar içinde bırakılması, onların moral ve p;ayret-
lerini engeller. Bu sebeple bu durumun teker
rür etmemesi, Güven Partisi Grupıı. olarak te
mennimizdir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Tonraksu Genel Müdürlümü hizmetlerinin 

ehemmiyeti, üzerinde de durmak isteriz. Geniş 
topraka sahibiz. Ancak bu tonrak ve arazilerin 
tam verimli olmadığı, arzulanan neticenin alın
madığı da bir vakıadır. 

Tonraksu, bu arazileri tehlikelerden koru
mak, sulamayı temin etmek ve arazileri verimli 
hale getirebilmek için caba sarf etmekte ve bu 
mevanda kooperatifler kurmaktadır. Bifriın inin 
718 tonvaksu kooneratifi vardır. Ancak bu 
kooperatifler Ticaret Kanunu hükümlerine jrare 

' kurulduğundan, yatırım ve kredi temininden 
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kısıtlayıcı malî ve hukukî hükümlerle karşılaş
maktadırlar. Bu durumu göz önnüde tutan Ba
kanlık ilgilileri, bu kooperatifler yerine ikame 
edilmek üzere toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kurulması lüzumuna inanmış ve 
bununla ilgili kanun tasarısını Yüce Meclise 
sevk etmiştir. Bu tasarının faydasına inanmak
tayız. Çünkü çiftçi, kamu tüzel kişiliği halinde 
teşkilâtlandırılacak, Devletin çiftçi yatırımlarına 
katılması sağlanacak ve kontrollü krediye kavu
şacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yıllardan beri çiftçinin yetersiz şekilde yatı

rımları, su şebekelerinin noksanlığı, yanlış sula
malar, arazide mevcut çoraklık ve drenaj mese
leleri ortadadır. Kalkınma plânımızın zirai sek
törde kabul ettiği hedefe ulaşmak bu konuların 
biran evvel halli ile mümkün olur. Bu hizmet
lerin ifasında geri kalmış bölgelere öncelik 
tanınması şarttır. Oysa ki bu bölgelerdeki hiz
metleri kâfi görmemekteyiz. Bu hizmetlerin sü
ratle görülmesini sağlıyacak Topraksu birlikleri 
kanun tasarısı hakkında grup üyemiz Sayın 
Fethi Çeliklesin Yüce Meclise verdiği bu konu 
ile ilgili önergeye Yüce Meclisin iltifat etmesini 
rica ederiz. Ayrıca topraksu projelerinin uy
gulanması için yapılmakta olan değerlendirmede 
verimlilik faktörünü bütün Türkiye için değil, 
bölgelerin özelliklerine göre hesabı, bölgelerara-
sı. den^e sağlamak ve sosyal gerçekler karşısın
da zorunlu olduğuna inanıyoruz. 

Teşkilâtın teknik eleman ve makina gücü 
karşısında 1969 yılı Bütçesinde verilen maddi 
imkânları yeterli bulmamaktayız. Zira teşkilât 
1969 yılı için 376 aded sulama projesini hazırla
mış, fakat Devlet Plânlamanın yaptığı indirim 
karşısında 153 proje program dışında bırakıl
mıştır. Bu durumla dahi mevcut ödeneği kifa
yetsiz bulmaktayız. Hükümetin elde edeceği 
munzam imkânlarla yıl içinde bu ödeneğin artı
rılmasını Hükümetten talebederiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Topraksu mevzuunda yine orman köylerinin 

durumuna değinmek isteriz. Teşldlâtm Tarım 
Bakanlığiyle müşterek bir çalışma yaparak bu 
köylerde yaşıyan insanlara yeni imkânlar ve kre
diler sağlamalı bununla birlikte eğitim yoluyla 
çevrelerindeki tabiî varlıkları değerlendirip pa-
zarlandırılmalarına hız verilmelidir. 

Muhtere arkadaşlarım, 
Temel dâvalarımızdan birini teşkil eden top

rak ve iskân işleri konusunda görüşümüzü kısa
ca arz etmek isterim. 

4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma ve 2510 
sayılı iskân kanunlariyle mühim hizmetler ifa 
ile mükellef Toprak ve tskân işleri Genel Mü
dürlüğü, çağımızın imkânları ve sosyal şartlar 
karşısında adı geçen kanunların yetersizliği se
bebiyle arzu edilen faaliyeti gösterememekte
dir. Bu konuya inanmış ilgililer, mevcut ka
nunları tadil eden tasarıları hazırlamış ve 2510 
sayılı Kanunu tadil eden tasarıyı Yüce Meclise, 
4753 sayılı Kanun tadil tasarısını da Başbakan
lığa sunmuştur. Her şeyden evvel hizmetlerin 
gereği gibi ve daha faydalı bir şekilde yapılabil
mesi için bu tasarıların kanunlaşmasını lüzumlu 
görmekteyiz. Şimdi 2510 sayılı Kanunla ilgili 
tadil tasarısının grekçesinden öğrendiğimize gö
re sağlıyacağı faydalardan bir kaçını ıttılaınıza 
arz etmek isterim: 

1. Baraj, hava alanı ve diğer sınai tesisler 
inşası ve eski eserlerin korunması gibi amaçlar 
dolayısiyle yapılacak kamulaştırmalardan ötürü 
yerlerini terk etmek zorunda kalanların yerleş
tirilmesi mümkün olacaktır. 

2. Uzun vadeli programlarla daiha geniş bir 
vatandaş kütlesinin tam ve şâmil mânada iskân
ları. ve müstahsil hale getirilmeleri mümkün 
olacaktır. 

3. Yiyecek, yakacak ve yol masrafları hariç 
yapılacak iskân yardımları borçlanma esasına 
göre yapılmış olacaktır. Bu suretle yerli halka 
borç karşılığında, göçmenlere ise hibe suretiyle 
takınmaz mal verilmesindeki mevcut adaletsiz
lik ve ayırım ortadan kalkacaktır. 

4. Çiftçi ailelerden istekli olanların, eğitim
den geçirilmek suretiyle, sınai bölgelerde, şehir 
ve kalabalarda yerleştirilmeleri mümkün ola
caktır. 

5. Hükümetimizin de kurucuları arasında 
bulunduğu Avrupa Konseyi iskân fonu gibi 
Avrupalılar veya milletlerarası fonlara işti
raki bulunması dolayısiyle dış kaynaklardan 
yardımlar sağlanabilmesi ve hibe kabulü imkân 
dâhiline girecektir. 

4753 sayılı Kanunla ilgili tadil tasarısının ge
rekçesine de bir göz atalım. Getireceği fayda
lar arasında : 
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1. Dağıtılacak arazi meyanına, arazisini sat
mak istiyen gerçek ve tüzel kişilerden satınalı-
nacak arazi de dâhil edilecektir. 

2. Topraklandırılanların, Devlete olan borç
larını muntazam ve vadesinde ödemeleri halinde 
T. C. Ziraat Bankasının kendi öz kaynaklarından 
da kredi almaları sağlanacaktır. 

3. Hazine adına müseccel olup intifaı her 
hangi bir kamu kuruluşuna verilmiş olan arazi
nin satışında, Köy işleri Bakanlığına öncelik 
tanınmak suretiyle daha fazla topraksız köylü
nün topraklandırılması imkân dâhiline girecek
tir. 

Aziz arkadaşlarım, 
İskânda, toprak tevziinde ve kredilendiraıe-

de gayet iyi imkânlar sağlıyacak olan ve Köy 
İşleri Bakanlığınca hazırlanan bu tasarıların 
bugüne kadar sürüncemede bırakılmalarını doğ
ru bulmadığımız gibi, iktidarın bu tasarılara sa
hip çıkmaması da bizi hayretlere düşürmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Aysoy bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi 
kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı için yapılan açık oylama işlemi 
bitmiştir. Kutuyu kaldırınız. 

Buyurun Sayın Aysoy. 
İBRAHİM AYSOY (Devamla) — Muhte

rem milletvekilleri, 
Teşkilâtın yaptığı ve yapmakta olduğu top

rak tevzii konusunda vatandaşlarımızdan gelen 
şikâyetlerin ardı kesilmemektedir. Bu meyanda 
dağıtılan arazinin, hissi hareketlerin neticesi 
olarak, birçok yerde hâdiselere de sebebolduğıı-
nu üzülerek müşahede etmekteyiz. Her şeyden 
önce Anayasa hükümleri muvacehesinde top
raksız vatandaşlara arazi tevzi edilirken siyasi 
etiket aranmaması lâzımdır. Hem sosyal adalet 
ilkelerine, eşitlik prensiplerine sadık olduğu
nuzu beyan edeceksiniz, hem de siyasi etikete 
öncelik tanıyacaksınız. Bunun Anayasa ile hu
kuk devleti anlayışiyle telifi mümkün değildir. 

Güven Partisi yapıcı muhalefet anlayışı için
de hizmetleri millî menfaat ölçüleri içersinde 
değerlendirir, yardımcı olur. Anoak kötü icra
ata karşı da susmasını bilmez. 

Burada, yüksek müsaadenizle, bu hususta 
bir parentez açmak isterim. Adalet Partisi ik
tidarı, icraatında rey getiren bir makanizma ha

linde partinzanlığı kullanmaktadır. Bilhassa 
köy ve köylerle ilgili mevzularda partizanlık 
tahammül edilmez bir hal almıştır. Bu, çıkar 
yol değildir. Demokratik hayatımızın geçmiş 
devirlerinde demokrasimiz ve memleket menfa
atleri bakımından daima köstekleyici ve zararlı 
olduğu sabit olan partizanlığın A. P. iktidarı 
tarafından, bilhassa köy konularında, bir imdat 
simiti gibi kullanılması şayanı dikkat ve şayanı 
teessüftür. Muhalefetteyken partizanlığın bir 
numaralı şikâyetçi ve alehtarları, iktidara gel
dikleri zaman evvelce müşteki olduklarını faz-
lasiyle yaparlarsa, bunun adı ne olur ve bunun 
değerlendirilmesi nedir, bunları yüksek insafını
za bırakıyorum. Aslolan, memlekete ve vatan
daşlara hizmettir, iktidar partililerine değil. 
Mühim olan, mevcut imkânların eşit olarak pay
laştırılması ve âzami hizmetin yapılmasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
1969 yılında 21 bin aileye, yaklaşık olarak 

bir milyonun üstünde dönüm olarak arazi dağı
tılacağını ve köy tüzel kişillikleri adına da 500 
bin dönüme yakın mera tahsis olunacağını mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak, bütün 
temennimiz bu dağıtımda hissî ve gayriâdil ha
reket edilmiyerck, sadece mevzuatın hâkim ol
ması ve bu arazileri işletebilmek için köylülere 
nakdî krediler ile demirbaşların yeteri kadar 
sağlanmasıdır. 

Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü, 
köy sorunlarını araştırmak, köylüleri eğitmek, 
yayın faaliyetlerinde bulunmak ve köylünün 
kalkınması hususunda köy ve köylü teşebbüsle
rini teşvik etmek gayesiyle kurulmuştur. Bah
settiğimiz bu hususlar maddi imkânlarla müm
kün olacağına göre, mezkûr Genel Müdürlüğün 
malî isteklerinin kısıtlanması, realist bir hizmet 
anlayışiyle kabili telif değildir. Bu sebeple sos
yal tarafları önemli olan bu Genel Müdürlüğün 
taleplerinin yerine getirilmesi gerekir, kanısın
dayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Köy İşleri Bakanlığı, aslında başka bakan

lıklardan alınmış daireleri bir araya getirip ku
rulmuştur. Bu dairelerin her birinin, daha önce 
bağlı oldukları ve teşkilât kanunları içinde ha
len de yer almakta bulundukları bakanlıkların 
bünyesi için, o bakanlıkların diğer daireleri ile 
irtibatları mevcuttur. Söz konusu dairelerin 

İ 
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Köy işleri Bakanlığına bağlanmasiyle bu daire
lerin evvelce bağlı bulunduğu bakanlıkların 
hizmetlerinde gerekli olan bütünlük ve koordi
nasyon bozulmuştur. 

Aslında, köye yönelecek hizmetler için bir 
bakanlığa elbette ihtiyaç vardır. Fakat bu ba
kanlık çağdaş toplum kalkınması ilkelerine uy
gun olarak kurulacak bir koordinasyon bakan
lığı olmalıdır. 

Köy ve gecekondu gibi oturma birimlerinin 
belli bir tanesinde veya belli bir bölgede 
toplanmış olanlarına yönelen Devletin, ma
hallî idarelerin, Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin, hattâ derneklerin özel sektörün hizmet
lerini, orada oturan halkın ihtiyaç ve dilek
lerini dikkate alarak, aşağıdan yukarıya doğru 
koordine edecek ıbir toplum kalkınması teşki
lâtına ihtiyaç vardır. Böyle 'bir teşkilât saye
sinde, hem hizmetlerin halkın ihtiyaç ve di
leklerine uygun olması, hemde aynı hizmetin 
değişik ellerden yapılması veya yapılmasına 
teşebbüs edilmesi gibi israflar da önlenmiş 
olur. Yine 'bu teşkilât sayesinde özellikle köy
de ve gecekonduda oturan vatandaşlarımızın 
kendilerine yönelen kalkınma hizmetlerine 
kendi rızaları ile iştirakleri demokratik yol
dan sağlanmış olur. Halkın ihtiyaç ve dilek
lerinin 'önce o oturma birimi veya (bölgesi ça
pında halkla konuşarak ve onun rızasını 
sağlıyarak, koordine edecek: toplum kallan-
ması teşkilâtı, daha sonra, nahiye, kaza, vilâ
yet ve nihayet merkezi idare seviyelerinde de 
aynı koordinasyonun sağlanmasına çalışılacak
tır. 

Hindistan'da başarı ile uygulanan bu siste
min memleketimizde daha başarılı olmasına 
şaftlarımız müsaittir. Kalkınma plânlarında 
yer alan hükümlere rağmen 1961 den bu yana 
hiçlbir iktidar, )bu teşkilâtı kurma yönündo ciddî 
Ibir gayret sarf etmiş değildir. Bunun yerine son 
O. H. P. Hükümeti zamanında 4951 sayılı Ka
nunun açtığı kolay yol tercih edilmiş, ve bu

günkü şekliyle Köy işleri Bakanlığı kurulmuş
tur. Adalet Partisi İktidarı da aynı sistemi bu
gün devam ettirmektedir. 

Hükümeti, köy toplum kalkınması konusu
nu ve Köy işleri BaJkanlığının teşkilâtlanma
sını bu açıdan ele almaya ve fcu konuları göz 
önünde bulundurmaya davet ederiz. 

Muhterem milletvekilleri; 

Görülüyor ki, köye ve köylüye hizmet ba
bından gelmiş geçmiş iktidarların ve mevcut 
iktidarın eksikleri ve hataları olmuştur ve mev
cuttur. Diğer mevzularda olduğu gibi, bu ko
nuda da iktidarın icraatını yeterli bulmamak
tayız. Ancak, Ibu mevzuları istismar etmek, 
yılkıcı ve tahripkâr olmak, vatenperverlikle 
kabili telif değildir. 

Güven Partisi Meclis Grupu olarak, başta 
iktidar olmak üzere bütün partilerin, nüfusun 
'büyük bir kısmını ilgilendiren köy ve köylü so
runlarında daha yapıcı olmjya ve hissî hareket
lerden Ikaçmıp radikal tedbirler bulmaya davet 
ederiz. 

Bütçenin Türk köylüsüne ve Türk Milletine 
hayırlı olmasını dilerken, Bakanlık hizmetleri
nin ifasında ve bütçenin hazırlanmasında tüm 
vazifelilere teşekkür ve başarı dileklerimizi su
narken, Yüce Meclisin değerli üyelerine Gru-
pum adına saygılar sunarım. 

(Güven Partiöi sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 1969 yılı bütçesinin finansma
nı için vergi kanunlarında değişiklik yapıl
ması hakkında ıkanun tasarısı için yapılan açık 
oylama işleminin sonucunu arz ediyorum : 

Oylamaya 122 üye katılmış, 94 kabul, 28 
ret oyu çıkmıştır. Çoğunluk sağlanamadığı 
için açık oylama işlemi öğleden sonra yapıla
cak oturumda tekrarlanacaktır. 

Saat 14,30 da tekrar toplanılmak üzere bir
leşime ara veriyorum, efendim. 

Kapanma saati : 12,55 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekiîi ismail Arar 
KÂTİPLER : Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar), ismet Kapısız (Konya) 

BAŞKAN — 60 ncı Birleşimin 3 ncü oturu
munu açıyorum. 

Köy İşleri Bakanlığı 1969 yık Bütçesi üze
rinde söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Kemal Ziya öztürk'ündür. Buyurunuz efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA KEMOL ZİYA ÖZ
TÜRK (Aydın) — Sayın Başkan, sayın millet-
vekileri, 

Köy işleri bütçesi, nüfusumuzun köylerde 
yaşıyan nisbeti ve bu kütlenin ekonomik kalkın
mamızdaki büyük yeri itibariyle bütçe müzake
relerimizde fevkalâde mühim bir yer işgal et
mektedir. Esasen Adalet Partisi ve onun Hü
kümeti, parti, tüzük ve programı, seçim ve Hü
kümet beyannamelerinde iktisadi felsefesinin 
ağırlık noktasını bu konuya istinadettirmigtir. 

1965 te iktidarı ele aldığımızdan bu yana 
geçen zaman içindeki icraatiyle de Adalet Par
tisi Hükümeti köy ve köylü sorunlarına verdiği 
ehemmiyeti göstermiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir dakikanızı is
tirham edeceğim. 

Sabahki oturumda çoğunluk olmadığı için 
tekrarlanacak olan 1989 yılı bütçesinin finans
manı için vergi kanunlarında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı için yeniden 
açık oylama işlemi yapılacaktır. Kutu sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

Buyurunuz Sayın Öztürk. 
KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Devamla) — ik-

tisaden gelişme halinde bulunan memleketler, bu 
gelişmeyi sağlamak için memleketin en büyük 
kütlesini alâkadar eden problemlere birinci de
recede ehemmiyet vermek zorundadırlar, işte 
bunu göz önünde tutan Hükümetimiz, evvelâ 
köy ve köylü hizmetlerinin alt yapısını teşkil 
eden yol, elektrik, su konularına ehemmiyet ver
miş, ciddî ve mühim gelişmeler kaydetmiştir. 
Bu itibarla bidayette bu hususlara temas ediyo
rum. Takdir buyurursunuz ki, verdiğimiz ehem
miyeti ve elde ettiğimiz gelişmeleri gösterebil

mek için istatistik! bilgiye müracaatımız zaruri
dir. Vaktimizin sınırlı oluşu sebebiyle arz ede
ceğim bilgileri 1958 yılı başlangıcı itibariyle ifa
de edeceğim. 

1958 yılında bütçeden 25 milyon lira ödenek 
ayrılmış ve bununla 2 194 kilometre köy yolu 
yapılmıştır. 1959 yılında 40 milyon ödenek ay
rılarak 1 403 kilometre, 1960 yılında 50 milyon 
lira ödenek ayrılarak 2 493 kilometre, 1961 
yılında 40 milyon lira ayrılarak 438 kilometre, 
1962 yılında 40 milyon lira ödenek ayrılarak 139 
kilometre, 1963 yılında 45 milyon lira ödenek 
ayrılarak 1103 kilometre,. 1964 yılında 85 mil
yon lira ödenek ayrılarak 2 180 kilometre, 1965 
yılında 98 milyon lira ödenek ayrılarak 3 449 
kilometre, 1968 yılında 139 milyon lira ödenek 
ayrılarak 4 308 kilometre, 1967 yılında 203 mil
yon lira ödenek ayrılarak 4 385 kilometre, 1963 
yılında da 246 milyon lira ödenek ayrılarak 
5 500 kilometre köy yolu yapılmıştır. 1969 yılın
da da 6 bin kilometre köy yolu yapılmak üzere 
330 milyon lira ödenek ayrılmış bulunmaktadır. 

Yine başlangıç tarihimiz oîan 1958 de büt
çeden 18 milyon lira ödenek ayrılmış ve bunun
la 2 342 susuz köyümüze içme suyu götürül
müştür. 1959 yılında 39 milyon lira ödenek ay
rılarak 1 730, 1960 yılında 54 milyon lira öde
nek ayrılarak 590, 1961 yılında 25 milyon lira 
ayrılarak 619, 1362 yılında 78 milyon lira ay
rılarak 691, 1963 yılında 86 milyon lira ayrı
larak 954, 1964 yılında 95 milyon lira ayrıla
rak 1 214, 1985 yılında İ72 milyon lira ayrıla
rak 2 192, 1966 yılında 182 milyon lira öde
nek ayrılarak 2 600, 1967 yılında 212. milyon 
lira ayrılarak 2 800, 1968 yılında 277 milyon 
lira ödenek ayrılarak 3 400 aded köyümüze iç
me suyu getirilmiştir. 1969 yılında da 3 500 
köymüze içme suyu götürülmek üzere, bütçeden 
290 milyon lira ödenek ayrılmış bulunmaktadır. 

Köy elektrifikasyonuna gelince : 
Elimizde mevcut resmî rakamlar, 1944 - 1961 

seneleri itibariyle ayrıntılı bir şekilde değil, top-
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lam olarak mevcuttur. Meşkûr devre için:1e, sa
dece 250 köyümüze elektrik verilmiştir. Bunun 
da bir kısmı, köylerimizin ksndi imkân ve gay
retleriyle gerçekleştirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, enerji kaynağı olan 
hidrolik ve termik alt yapı tesislerinin yurt çapın
da - büyük ölçüde -1950 yılı itibariyle gerçekleş
tirilmeye başlanmış olması ve ayrıca elektriksin 
il, ilçe ve bucak elektrifikasyonunun tabiatiyle 
önceliği bulunması sebepleri, bu rakamın kü
çüklüğünü izah eder sanıyorum. 

1964 ten sonraya gelince : 

1965 yılında bütçeden 17 500 000 liralık öde
nek ayrılarak, 122 köyümüze elektrik götürül
müştür. 1966 yılında 20 milyon lira ödenek 
ayrılarak 184 köyümüze, 1967 yılında 20 500 000 
liralık ödenek ayrılarak 350 köyümüze, 1963 
yılında 77 milyon lira ödenek ayrılarak 800 kö
yümüze elektrik götürülmüştür. 1969 yılında 
da 1 500 köyümüze elektrik götürülmeli üzere 
bütçeden 82 milyon lira ödenek ayrılmış bulun
maktadır. Verdiğim rakamlara tabiatiyle, ezel 
idare ve köy payları dahil bulunmamaktadır. 

Bu rakamlar üzerinde, 1961 - 1965 devresi 
ile, 1069 yılı programı da hesaba katılarak, 4 yıl
lık Adalet Partisi iktidarı devresinin yüzde ma
betleri itibariyle mukayesesini yaparsak, muha
lefet sözcülerinin iddialarını, polemik yapmadan, 
cevaplamış olacağımı zannediyorum. 

Adalet Partisi iktidarı, 1961 - 1965 devresi 
iktidarlarına nisbetle ve yaklaşık olarak, köy 
içme suları konusunda yüzde 200, k 'y yolları 
konusunda yüzde 300, köy elektriği konusunda 
da yüzde 700 nisbetinde bir artışla köye hizmet 
götürmüştür. Yaptığım açıklamayı daha da vu
zuha kavuşturmak için, Adalet Partisi iktidarı
nın sadece küy yolları yapımına 19G9 yılı Büt
çesinden ayırdığı 330 milyon liralık ödeneğin 
1961 - 1965 yılları ödenekleri toplamından 20 
milyon lira fazla olduğunu, behrtrnem yeterli
dir sanıyorum. 

Adalet Partisi Bîeclis Grupu, Adalet Partisi 
Hükümetinin bahis konusu alanlarda yaptığı ça
lışmaları takdirde anar ve politikasını tasvibe-
der. Kadirşinas milletimiz tarafından da tak
dirle karşılandığı kanaatini taşır. (A. P. sıra 
larmdan «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, takdir ettiğimiz köy 
kalkınmasiyle ilgili bu hizmetleri, yol, su, elek

trik tesislerine muhtaç köylerimiz sayısının çok
luğu sebebiyle gerektiği ölçüde yeterli bulma- -
maktayıs. Eu sebeple, YSE Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanmış olan yol, elektrik tesis
lerinin 15, içme sularının 10 yıl içinde ikmalini 
plfınhyan uzun vadeli program uygulamasına 
imkân ve kaynak araştırılarak, en yalan bir ge
lecekte başlanmasını temenni etmekteyiz. 

Kaplama ve alt yr.pısı bulunmıyan, sadece 
tesviye suretiyle yapılın? ş yollardan gerektiği öl
çülerde faydalanmak mümkün olmadığından, bu 
konuda Bakanlıkça alınmış tedbirleri takdirle 
karşılıyor ve artan ihtiyaca göre, tedbirlerin de
vamlılığım temenni ediyoruz. 

iklim şartları icabı, çalışma süresi kısa olan 
Doğu illeri misin ihtiyaçları için kurulacağı be
lirtilen seyyar hizmet ekipleri çalışmalarının kı
ça zamanda gerçekleştirilmesini ve orman köy
leri yoların: n Tarım Bakanlığı ile sıkı işbirliği 
kurularak ikmal edilmesini istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Dicle ve Fırat ne
hirleri arasındaki Diyarbakır, Mardin, Urfa 
illeri köy içme sularının yapımı ile ilgili özel 
proje çalışmalarının hızlı inkişafını ve 1969 yı
lında bu özel projeye Gaziantep, Adıyaman 
illeri köy içme sularının da ithal edilmiş ol
masını takdirle karşılıyoruz. 

Diğer taraftan, köylerimize elektrik şebe
kesi tesis etmek kadar, bu şebekelerin işletme 
ve bakımı da ehemmiyet taşımaktadır. Ayrı
ca, köye götürülen enerjinin, aydınlatmanın ya
nında, tarımsal sanayide ve küçük sanayide 
kullanılması gerekir. 

Ve nihayet, memleketimizde takriben 10 000 
aded civarında küçük hidro - elektrik santral 
kurulacak imkânlar bulunduğu, yapılan etüt
lerle tesbit edilmiştir. 

Bu sebeplerle, köy elektrifikasyonu hizmet
lerini büyük bir ehemmiyetle yürüten ilgili 
dairelerin, küçük santraller tesisini ve enerji
nin tarım ve küçük sanayi sahasında da istima
lini ve şebekelerin topyekûn bakımını gerçek
leştirebilecek bir imkân ve kapasiteye kavuş
turulmasını temenni etmekteyiz. Bu husus ger
çekleştirildiği takdirde, yukarda sayılan fay
daların dışında, tesis maliyetleri ucuzlıyacak, 
kurulmakta olan Enterkonnekte şebekenin yü
kü hafif liyecek, köye götürülen enerji yurt 
ekonomisine tam mânasiyle faydalı olacak, köy 
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elektrifikasyonu hizmetleri istikrarlı bir uy
gulamaya kavuşacaktır. 

ıSayın arkadaşlarım, şimdi toprak ve BU 
kaynaklarımızın en iyi bir şekilde değer-
len'dirilmesiyle vazifeli, Toprak - Su Genel 
Müdürlüğünün hizmetlerine geçiyorum. 

Bu hizmetlerin ehemmiyeti hepimizce ma
lûmdur. 1968 yılı bütçe uygulamasını ba
şarı ile gerçekleştiren bu Genel Müdürlüğün 
1969 yılı yatırım bütçesi 41 milyonu taşıt 
alımı olmak üzere 248 milyon liradır. 1969 yı
lında da bu teşkilâtımız arazi ıslâhı, toprak 
muhafaza tedbirleri, dranaj, devlet sulama 
şebekelerinde sulama developmanı,, yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili 
kooperatifler projesi ve küçük, münferit su
lamalar olmak üzere, 122 bin hektar araziyi 
kaplıyan 271 proje üzerinde çalışacaktır. 

Yine bu teşkilâtımız kendi toprak ve su 
kaynaklarını geliştirmek istiyen çiftçilerimizi 
toprak - su kredisi ile desteklemiye devam 
edecektir. 

Bu teşkilâtımızın, bilhassa çiftçilerimizin 
teşkilâtlanması suretiyle güçlenip kalkınma
sında büyük faydalar sağlıyan toprak - su 
kooperatiflerinin kurulup çalışmasiyle ilgili 
faaliyetlerini Grupum adına takdirle anıyo
rum. 

Çiftçilerimizin kamu tüzel kişiliği halin
de teşkilâtlanabilmesini, Devletin çiftçi yar
dımlarına katılabilmesini ve kontrollü kredi 
sisteminin uygulanmasını sağlıyan ve böylece 
toprak - su kooperatiflerini Ticaret Kanunu 
hükümlerinden kurtaran TOPSU birlikleri ka
nun tasarısının biran evvel kanunlaşması lü
zumunu bu münasebetle belirtmek isterim. 
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Köy tüzel kişiliklerine 500 000 dönüm mera 
tahsisinin plânlanmış oluşu ayrıca memnuniyet 
vericidir. 

Bu meyanda köylerimizde gelişen nüfus se
bebiyle yeniden ev yapacak vatandaşlarımıza 
arsa temini için gerekli çarenin süratle bulun
masını, köy imar plânları yapımı ile «kendi evi
ni yapana yardım» uygulamasına hız verilme
sini samimî olarak temenni etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ziya Öztürk, da
ha ne kadar sürecek, konuşmanız? 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Devamla) — Beş 
dakikada biter, efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; beş da
kika daha devamına, tahmin ediyorum ki, ka
bul edeceksiniz. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Devamla) — Te
şekkür ederim, Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri; şimdi toprak dağıtımı 
ile ilgili bâzı iddialara kısaca temas etmek isti
yorum. 

Parti programımızda da sarahaten belirtil
diği veçhile, toprak reformunu, dar mânada 
toprak dağıtımı şeklinde değil, zirai kalkınma
mızı sağlıyan bir politikanın tümü olan toprak 
reformunun bir unsuru olarak anladığımızı 
ifade etmek isterim. 

Yine, programımızda belirtildiği üzere, Dev
let elinde bulunup veri^nli bir şekilde kullanı-
lamıyan ve işlenmiyen bütün toprakların, dü
şük verimle işlenen topraklardan muayyen öl
çülerin üzerinde bulunanların, bunları verim
li bir şekilde işletecek çiftçilere belli ölçüler 
ve şartlarla dağıtılmasına taraftar bulunuyo
ruz. Düzenli işletmelerin muhafazası ve 'bun
larda mülkiyet emniyetinin korunması ana-
prensiplerimizdendir. 

ISayın milletvekilleri; Teşkilâtlanma ve Kre
diler Genel Müdürlüğü ile ilgili çalışmalara da 
temas edeceğim. 

Köyün kalkınmasında müessir bir vasıta 
olan kooperatifçilik hizmetlerinin köy el sanat
larının geliştirilip yayılması ve tanıtılması, or
man içi ve kenarı köylerin kalkmdırılmasiyle 
ilgili çalışmaların bu Genel Müdürlük teşkilâtı 
tarafından başarı ile yürütülmekte oluşu mem
nuniyet vericidir. Bu sahada 1969 yılında 30 

Muhterem milletvekilleri; çiftçiyi toprak
landırma Ve iskân işlerimiz temel dâvalarımı
zın en önemli olanlarındandır. Bu sebeple. 4753 
ve 2510 sayılı kanunların günün ihtiyaçlarına 
uygun hale getirilmesiyle ilgili tadil çalışma
larının son safhaya gelmiş olması memnuniyet 
vericidir. 

1969 yılında 1 100 000 dönüm Hazine ara
zisinin, toprağa muhtaç çiftçi ailesine dağıtıla
cağını ve çiftçi ailelerinin zirai işletmenin ge
rektirdiği nakdî ve aynî kredi ile teçhiz edile
ceklerini takdirle karşılıyoruz. 
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ilimizde 59 kooperatif yatırım, projesine 
1 900 000 lira devlet katkısı sağlanacak, 400 
köyde el sanatları kursu açılacak, 3 000 kişiye 
makina VG tezgâh dağıtılacaktır. Köy teşebbüs
leri 10 milyon liralık ödenekle teşvik olunacak 
ve ayrıca 1 136 orman köyümüzde orman köy
lüsüne ve kooperatiflerine aynî ve kontrollü 
kredi dağıtımına devam edilecektir. 

Sayın milletvekilleri; orman köylerinin kal
kınması hizmetleri 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 13 ncü maddesi hükmünce tefrik edilecek 
tahsisatla yürütülmektedir. Orman köylerimi
zin kalkınmasının ehemmiyeti göz önünde bu
lundurularak ayrılacak tahsisatın, kanunun tâ
yin ettiği miktarlar seviyesinde tutulması gru-
pumuzun samamî temennisidir. Kaldı ki, ka
nunun derpiş ettiği tahsisatı da kifayetsiz bul
duğumuzu söylemeden geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bitirir
ken, içinde bulunduğu zor şartları üsteliyerek 
yurt kalkınmasına en geniş ölçüde iştirak eden 
cefakâr, azimli, kahraman köylü vatandaşları
mızı minnetle anmak grupum adına bana dü
şen bir vecibedir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Yine, sözlerimi bitirirken, A. P. Meclisi Gru-
pu adına Köy işleri Bakanlığı teşkilâtı muh
terem mensuplarını takdirle anar, başarılarının 
devamını temenni ederim. 

1969 yılı Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin 
Milletimize hayırlı olmasını diler, Yüksek Mec
lisi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmelerin yeterliği teklif edil
miştir. Esasen Sayın Bakan da söz istemiş bu
lunuyor. 

Buyurun Sayın Köy işleri Bakanı (A. P. sı
ralarından ialkışlar) 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTÎN KI
LIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, Millet Meclisi
nin değerli üyeleri; 

Köy işleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde muh
telif gruplara mensup altı değerli arkadaşımız 
iki saat süre ile görüşlerini lütfetmişlerdir. 

Kendilerine şahsım ve arkadaşlarım adına 
bilhassa şükranlarımı arz ederim. 

Biz, her söylenende bir gerçek payı olduğu, 
fikri ile söylenenleri dinledik ve bundan sonraki | 
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icraatımızda da bu gerçeklerden yararlanarak 
kusurlu noktalarımızı tashih etmek, az süratli 
bulduğumuz hususları daha süratlendirmek için 
âzami gayret sarf edeceğiz. Bu bizim mesuli
yet hissimizdir, Hükümet olarak mlesuliyet his
simizdir. Türk köylüsüne karşı borcumuzdur. 
Tenkidlerinizden müteessir değiliz. Hiç şüphe
siz her zaman siyasi ve iktisadi görüş ayrılık
larımız yüzünden farklı düşünüşlerimiz, farklı 
değerlendirmelerimiz olacaktır. Ama, tenkidle-
riniz böyle de olsa, köy ve köylü meselelerine 
karşı bizim alâkamızı ve mesuliyet hissimizi 
canlı tutacağı için tekrar onlara karşı minnet
tarız ve şükranlarımızı arz ederiz, 

Aslında bütün tenkidlerin bir noktada bir
leştiğini memnuniyetle müşahade etmiş bulunu
yoruz. Yönü ne olursa olsun bizden, iktidar 
partisinden, Hükümetten köye daha çok Ihiz-
met, köye daha mükemmel hizmet ve köye daha 
süratli hizmet götürülmesi istenmektedir. Esa
sen bizim maksadımız da budur Ve bu noktada 
bütün konuşucularla intibak halindeyiz. 

Köy kalkınması hemen bütün kalkınmalar
da olduğu gibi bir eser meydana getirmektir, 
hem de güçlükleri yenerek bir eser meydana ge
tirmektir. Bu itibarla son derece heyecan ve 
ilcidir. Ve aynı zamanda maddi imkânlara 
bağlı olduğu kadar da bir inanç meselesidir. 

Şu noktayı samimiyetle belirtmek isterim: 
Heyecanlandığımız anlar çok olabilir, ama bu 
heyecanın devamlılığı, 'bu heyecanın bilgi ile, 
metot ile takviye edilmesi ve muntazam bir ta
kibe tabi olması suretiyle inanca inkılâbeder. 
İşte biz, sayın milletvekillerinin tenkidlerinden 
aldığımız heyecanla bunu, bütçe müzakereleri 
bittikten sonra ve bütün yıl içindeki çalışmala
rımız süresince bir inanç şeklinde devam ettir
mek ve bu inancın eserlerini meydana getirmek 
mesuliyetini hissediyoruz. 

Sayın milletvekilleri; köy kalkınması, Tür
kiye'nin kalkınmasında son derece ehemmiyetli 
bir yer işgal eder. Son derece basit bir sebep
ten ehemmiyetli bir yer İşgal eder; köy kalkın
masında büyük faktörler, büyük sayılar kanu
nu caridir. Düşününüz ki, 21 milyon köylü va
tandaştan her birinin günlük istihsalini 25 ku
ruş artırdığımızı kaibul edelim; bu bize günde 
5 000 000, yılda 1,5 milyarın üstünde 2 milyara 
yr.ıkın bir para eder. Bir kişinin - Büyük aded-
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ler Kanununun cari olduğunu izah etmek için 
söylüyorum - 25 kuruş daha istihsalini artırma
sı ne demektir? Belki ev hanımının pirinci da
ha iyi seçmesi, ıaJteşi daha iktisadi 'kullanması 
demektir; belki bir çocuğun papucunu daha iyi 
muhafaza ötmesi demektir. O halde köy ve 
köylü kalkınmasında harcayacağımız gayretler, 
sayı bakımından büyük bir kütleye hitabettiği 
için, küçük meblâğlar neticeye büyük oranda 
tesir edecektir. 

Aynı »ey bir tarım ünitesi olan köyün ta
rım gelirlerinin artırılmasında da caridir. 
Eğer her dönümde 10 lira daha Türkiye'nin 
gelirini artırabiilirsek, Türkiye'nin yıllık ge
liri 2 40Ü 000 0100 artar. 2 400 000 '000 ve 
2 '000 ı0O0 000 Türkiye Cumhuriyetinin dışarı
dan. aldığı yardımlardan ve kredilerden ide da
ha büyük bir meblâğdır. O itibarla köy kal
kınması köylümüzün daha prodüktiv ve daha 
müstahsil hale gelmesi Türkiye'nin kalkınma
sında ehemmiyeti son derece büyük olan bir me
seledir. Ve kafalarımızı bu istikamette çalış
tırmaya mecburuz, Nokta kalkınması değil, sa
tıh kalkınması, 10 şahsa değil, 20 milyon köy
lüye hitabeden, bir dekara değil, 24 milyon hek
tara hitabeden kalkınma usullerini, kalkınma 
metotlarını faydalanma istikametinde çalıştır
maya mecburuz. 

Adale!; Partisinin programı da, Hükümet 
programı da köy kalkınmasına çok büyük de
ğer verir. Köy kalkınmasını memleket kalkın
masının menşei ve memleket kalkmmıasınm asıl 
faydalanması gerektiği nokta olarak kabul et
miştir. Köyü cemiyetimiz içinde şehrin ekono
mik hayatına, kültürel hayatına, sosyal hayatı
na denk bir seviyeye, en az onunla beraber dö
nen bir çark "eviyesine, bir çark süratine ulaş
ması lâzımgelen büyük ve fakat bugün için âtıl 
bir çark addetmiştir. Gayretlerini de bu isti
kamete tevcih etmiştir. 

Birçok arkdaşlanm söylediler, dediler ki 
«vadettiniz, ama yapmadınız.» Simidi rakamları 
söyliyeceğim, bu iddialarda gerçek payı yok
tur. Biraz evvel Sayın Öztürk arkadaşımız izah 
ettiler, rakamları verdiler. Biz Türkiye'yi köy 
kalkınmasında aldığımız noktadan en az 2, 3, 4 
katı ilerisinıe götürmüşüz. 1964 yılında Türki
ye'nin yol yapını kapasitesi 2 180 Km. idi. Bu
lgun, 1968 de 5 500 Km. yani iki katından da

ha fazla bir yol yapım kapasitesine sahibolmu-
şuz. Aynı şey içme suları için de varittir. 1964 
te içme suları kapasitesi 1 280, 1968 de bu ka
pasite 3 400 e çıkmıştır. Peki, bunları yapan 
iktidarı nasıl olur da siz sözünde durmamış ol
makla itham edebilirsiniz? 

Beş sene evvel, 10 sene evvel köy içme su
larından, köy yollarından, köy elektrifikasyo
nundan bahsedildiği zaman karşınıza astrono
mik rakamlar çıkıyordu. Elbette çıkacaktı. Çün
kü yılda 1 000 köye içme suyu getirirseniz 
65 000 ünitede 65 sene olur, yıllık kapasiteniz 
2 000 Km. yol ise, 162 000 Km. yola ihtiyacı
nız varsa tabiî bulacağınız rakam 80 senedir. 
Ama bugün durum öyle değildir. 

Şimdi, biraz sonra size rakamları gösterece
ğim, benim her zaman hoşuma giden bir benzet
me yapıyorum. Köy hizmetleri bundan 15 - 20 
sene evvel kimsenin farkında olmadığı okya
nuslardaki bir gemi gibi idi. Ve köye yapılan 
çeşme köyün zenginlerinin, hayırhahların yap
tığı 8 - 10 çeşmeye, 8 - 10 su getirme hâdisesi
ne inhisar ediyordu. Ama bugün neyi tartışıyo
ruz biliyor musunuz? Bugün biz diyoruz ki, 
«10 senede içme suyunu, 15 senede yolu yapa
cağız», diyoruz. 1968 rakamları ile - Bilhassa 
muhalefete mensup arkadaşlara hitaJbediyorunı -
Taksim edin, sizin bulacağınız rakam sayısı da; 
içme suyu için 15, yol için 20 yıldır. Yani, bun
dan 35 - 40 sene evvel hiç bilinmiyen bir hiz
met, bundan 15 - 20 sene evvel ve hattâ bundan 
5 sene evvel 70 - 80 seneye bölmek suretiyle 
bulduğumuz hizmet bugün 10 sene 15 sene, hay
di diyelim ki, size göre 15 sene 20 sene. 'Gemi 
ufukta görünmüştür. Geminin direkleri bellidir, 
yanı bellidir, (sağı bellidir, solu bellidir. Ancak 
uzunluğunda sizinle ihtilâf halindeyiz. Görecek
siniz, zaman bizi haklı çıkaracak. Bakınız nasıl 
haklı çıkaracaktır? Bilhassa köy yolları ile köy 
içme suları ve koy elektrifikasyonunda nasıl 
bir yol takibedeceğimizi izah etmek istiyorum. 

1968 kapasitemiz 5 500 Km. dir. Bahsedildi
ği şekilde stabilizesi olmıyan yollar değil, on
lar kaba tesviyedir, onlar da 6 000 Km dir. 
Onlar meselesinin dışında. Şimdi Adalet Partisi 
iktidarı yıllardan devraldığı eski makinalara 
1968 de 10 000 000 dolarlık bir yeni maMna 
parkı daha ilâve ediyor. 1969 da ilâve edeceği
miz miktar 13 500 000 dolarıdır. Bunun seçihı-

— 698 — 



M. Meclisi B : 60 23 . 2 . 1969 O : 3 

lerle de alâkası yoktur. Maalesef seçimlere de 
yetişemiyecek, seçimlere derken, bu 13 500 000 
dolarlık makinanm mubayaası çok vakit alan 
bir husustur. Seçimlere yetişemiyeceKtir. Zararı 
yok, varsın yetişmesin, bizim maksadımız seçim
ler değil, ama Türk köylüsü 13 500 000 dolar
lık makinaya daha kavuşacak ve sizi temin ede
rim ki, 5 500 Km. lik yol kapasitemiz 8 000 e, 
9 000 e, 10 000 c çıkmak imkânını bulacak
tır. 

Aynı şey içme suyu için de varittir. Bugün 
Türkiye de içme suyu borusunu, bilmem bütün 
parçalarını her şeyini Türkiye'de yapmak im
kânına öahibiz. Bu, nihayet bir fon meselesidir, 
nihayet bir para meselesidir ve parayı köylü
nün yardımiyle artırdığımız halde yılda 5 000 
köye su getirmek 'son derece mümkündür. 

Elektrifikasyon da öyle. Elektriğin sayısı, 
Türkiye'de elektriklenmiş köylerin sayısı 600 
küsurdu, Birinci Beş Yıllık Plânın sonunda. 
Şimdi, yılda elektrik verdiğimiz köylerin sayı
sı 1 500. 

Birçok dar boğazlardan aşmışız, 1 500 ü 
sabit bir rakam olarak kabul ediniz, 35 000 kö
ye varmak için 22,5 sene ister. Kaldı ki, 1 500 ü 
1969 senesinde dahi 2 274 köye çıkarıyoruz Ya
ni 1968 de 1 500, 1969 da 2 264. 

Hülâsa, deminki gemi misalinde olduğu gibi, 
A. P. Türk köylüsüne verdiği sözü, Türk köy
lüsünün ve Türk milletinin kendisine tanıdığı 
imkânlar nisbetinde ve yeni kaynaklar da araş
tırarak, ona, Türk köylüsüne hizmet olarak iade 
etmektedir ve bu hizmetini gün geçtikçe, tec
rübesi arttıkça biraz daha artırmanın gayreti 
içindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, köy, hiç şüphesiz 
asırlardır vardır. Ama bir gerçek daha var ki, 
onun yanında, köy ve köylü, ancak demokratik 
nizamla beraber su yüzüne çıkmıştır. Sesini dıı-
yurabilmiştir, muhtarını gerçekten seçmiştir, 
kendini idare edenleri seçmiştir ve yokluktan, 
derdinden şikâyet etmeye başlamıştır. Dahası 
var, bir merhale daha katetmektedir, Türk köy
lüsü ; şikâyet etmek kâfi değildir. Meseleleri hal
ledebilmek için o şikâyete konu olan hususların 
yükümü tekalbbül etmek lâzımdır. 

Türk köylüsü bugün bunu yapmaktadır. 
Türk köylüsünün köy hizmetlerine gönüllü kat
kısı 1968 yılı içinde 120 000 000 liraya varmış
tır. 

Şimdi, geriye doğru dönüyorum, hu 120 mil
yon lira 1968 yılında Cumhuriyet Hükümetinin 
Türk köylüsüne yol, su, elektrik (hizmetleri için 

i ayırdığı paradır. Yani, beş yıl gibi kısa bir süre 
içerisinde Türk köylüsü inanmış ve kendi gay-

I retini artırarak Devletin gayretine eşit bir gö-
• nüllü katkıda bulunabilmiştir. Bu, onun şikâyet-
I lerinin külfetine razı olduğunun, onun yükünü 
i taşıdığının delilidir. Bean şart ki, inandığı bir 

iktidara, inandığı insanlar tarafından yönetildi
ğine kaani odsun. 

Hem ikinci Beş Yıllık Plân, hem 1968 ve 1969 
programları köy ve köylü meseleleri için birçok 
yenilikler getirmiştir. Bir sözcü arkadaşım gayet 
ince ıbir şekilde 'belirttiler; gerçekten köy ve 
köylü sorunları îkinci Beş Yıllık Plânda derinli
ğine ve genişliğine incelenmek imkânı bulmuş
tur. 

Toplum kalkınması ve teşvik ödeneği ilk de
fa 1968 bütçesine konan ve (halkın yapacağı te
şebbüslere yardım mahiyetinde yeni bir tbütçe 
ödeneğidir. 

ikinci Beş Yıllık Plânın hizmetler yönünden, 
ötesindeyiz. Şöyle ki, ikinci Beş Yıllık Plânı açıp 
baktığınız zaman 17 500 kilometre yol, 12 500 
köye içme ısuyu ve elektrik için de her hangi 

ı bir rakam görmezsiniz. Şimdi, '69, 70, 71, 72 ra-
I kamlarından vazgeçiyorum, hâdiselerin aynen 

1968 de tekrarlandığı kabuliyle - ki, daha da 
bundan mütevazi bir kabulü her halde benden 
istemiyeceksiniz - 5 500 kilometre yıllık kapasi
te olduğuna göre, bunu (beşle çarparsanız 27 500 
kilometre eder. Plân bizden 17 500 kilometre is
tiyor, biz plânı 10 000 kilometre daha, köy hiz
metleri yönünden, geçmiş oluruz. Bu, verdiğimiz 

i sözü katlamamız mânasına gelir. Aynı şey içme 
suyu için de varit, 12 500 üniteye içme suyu ge
tireceğimiz taahhüdedilmişken 3 400, yıllık ka
pasiteyi beşle çarparsanız 17 000 eder. 4 500 
ünite daha fazla 1968 kapasitesini aynen muha-

! faza etmemiz halinde ünite daha fazla suya ka
vuşmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, isimdi, burada bâzı 
• arkadaşlarım bir ümitsizlik tablosu çizdiler. As-
I lmda A. P. bu ümitsizlik tablosunu miras olarak 

almıştır. Bizi mesul gördüğünüz anda, bu ümit
sizlik ve fecaat tablosundan dolayı cevabına ha
zır olacaksınız ve cevabını dinlemeye mecbursu-

i nuz. 
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Şimdi rakamlar veriyorum ı«1964 te aldığımız 
kapasiteyi üç katma çıkardık» diyorum, içme 
suyu için öyle, yol için öyle. Plânı şu rakamlar
la geçtik, diyorum. Bu fecaat tablosundan siz, 
bizi mesul tutamazsınız. Bumdan şikâyet ettiği
miz yok, Hele C. H. P. ne mensubolan arkada
şım? Ölbür arkadaşlar söylerse bir (oranda 'hak
ları olabilir, çünkü onlar denenmemiş insanlar
dır, denenmemiş partilerdir. Biz «üç senede yap
tık» diye vatandaşın karşısına çıkacağız. Peki, 
O. H. P. denenmiş bir İktidar, nasıl kendisini 
savunacak? Bir fecaat tablosu 'çizeceksiniz ki, bu 
fecaat tablosunda sizin en Ibüyük rolünüz var. 
Bu fecaat tablosunu herkesten daha çok, en bü
yük bir süratle ortadan kaldırmaya gayret et
miş bir iktidara karşı, bu fecaat tablosu ile mü
cadele edeceksiniz. Bu, fevkalâde zordur, ger
çekten işiniz çok zordur. 

Mesele, bununla da 'bitmiyor. Artık, Türk 
köylüsü, Türk halkı «iktidar kötü» veya «falan 
kötü, falan kötü» demekle sizin iyi olduğunuza 
kanaat getirmiyor. Bu safhayı aştık Türkiye'de 
demokraside. Siz daha iyi yapacağınızı, şu, şu, 
şu yollarla yapacağınızı Türk Milletine ispat et
mekle mükellefsiniz. Bu güzel bir merhaledir 
Türk demokrasisi için. Yani, A. P. iktidarını kö
tülemekle her hangi bir muhalefet partisi, Türk 
Milletinin gözünde «daha iyi idare edeceği» inti
baını uyandıramaz. Türk demokrasisi, Türk köy
lüsü, Türk şehirlisi o seviyeye gelmiştir ki, siz
den «nasıl yapacağınızı» soracaktır. 

O itibarla ben isterdim İki, bize «Türkiye'nin 
imkânlarını şu, şu, şu suretle daha çok artırabi
lirdiniz. Elinizdeki imkânları şu, şu şekilde israf 
etmeseydiniz 5 500 kilometre yol yerine 6 500 ki
lometre yol yapardınız.» diyeydiniz, işte o za
man bizi gerçekten tenkid etmiş, bize ışık tutmuş 
olurdunuz. Bunları söylemekSizin içme suyun
dan mahrum, elektrikten mahrum (köylerin sayı
sını söylüyorsunuz. 

Bu, sizin meseleleri halledeceğinize dair Türk 
Milletinin vicdanında ve kafasında bir intiba 
uyandırmaya kâfi değildir. 

Muhterem jarkadaşlarım, konuşmamı Mecli
sin sayın üyelerine dağıtmış bulunuyorum. O iti
barla çok vaktinizi almamak için bu kısmı sürat
le geçeceğim. Yalnız Sayın Başkandan ricam; 
böyle söyliyerek bunların zapta geçmiş olmasını 
da temin edebilirsem asgari vaktinizi alacağım. 

Aksi halde tamamını izalh etmek durumunda ka
lacağım. Eğer lütfeder.... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kürsüden ifade 
edilmiyen her hangi bir Ihususun zapta geçmesi
ne imkân yok. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SELÂHATTÎN KI
LIÇ (Devamla) — !Hay hay efendim. 

Şimdi, yurt çapında ekonomik ve sosyal kal
kınmanın başarılması büyük ölçüde altyapı hiz
metlerinin tamamlanmasına Ibağlidır. Köy kal
kınmasında da durum, köy alt yapı sorunları
nın çözüm! enmesiyle sıkı sıkıya ilgilidir. Köyde 
yaşıyan insanın asgari yaşayış düzeyine kavuş
ması, tarladan kaldırdığı mahsulü pazarlara 
ulaştırarak değeri pahasına satabilmesi, içinde 
yaşadığı kapalı ekonomi şartlarından kurtarıl
ması için köylerin yol ihtiyacının öncelikle kar
şılanması lâzımlgelmektedir. 

162 055 Km. köy yolu ihtiyacına mukabil 
1968 ısonu itibariyle 38 555 Km. kaplamalı köy 
yolu mevcuttur. Daha 123 500 Km. köy yoluna 
ihtiyaç vardır. Diğer bir ifada ile 35 877 muh-
tarlı köyden 8 916 sı yola kavuşmuş /buna muka
bil 26 961 i benüz yoldan mahrumdur, ikinci 
Beş Yıllık Plân döneminde 17 500 Km. köy yolu 
yapımı hedef olarak alınmıştır. 

1966 ilâ 1968 yıllarında Devlet Bütçesinden 
549 milyon liralık özel idareden 161 milyon lira 
ve 'halk katkısı olarak da 57 milyon lira olmak 
üzere 767 milyon lira köy yollarına yatırılmış 
bulunmaktadır. Buna ilâveten 1968 yılında 10 
milyon dolarlık yol makinası alınmış bu suret
le yol yapım kapasitesi iki misline çıkarılmıştır. 
İkinci Beş Yıllık Plânın 1969 yılı döneminde 
3 300 Km. yol yapımı öngörülmüş bulunmakta
dır. Köy yolları için 1969 yılı Bütçe tasarısın
da tahsis ©dilen 210 milyon ödenlek bilâhara 
120 milyon Türk Lirası ilâveyle 330 milyon 
Türk Lirasına yükseltilmiştir. Bu ödenek ile 
özel idare ve halk katkıları da kullanılarak 
1969 yılında 6 000 Km. kaplamalı yol yapıl
mış olacaktır. 

Şimdi buraya bir nokta koymak istiyorum. 
Zannederim Millet Partisinin sayın sözcüsüy-
dü: «siz 1969 bütçesini artırdınız, biz buna 
çok müteşekkiriz, ama siz bunu Seçim için artır
dınız» dedi. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, 1968 de yol ka
pasitemiz 5 500, 1969 da 6 000. 1963 ızaten 1967 
den 600 - 700 Km. fazla. O halde biz, yol ya-
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pim kapasitemizi her yıl biraz daha artırarak 
devam etmişiz. Yani, «seçim yılı» diye bir anor
mal, yapamıyacağımız, ulaşamıyacağımız bir ra
kam koymamışız. Bir şartla ki, 13 milyonluk 
makina mubayaası 1969 a raslamış. Çünkü 
1968 de seçim yokken 10 milyon dolarlık maki
na mubayaası yapmışız, 1969 da da 13.5 mil
yon dolarlık makina mubayaasına başlıyoruz. 

Gönül ister ki, bu 13.5 milyonluk makina 
-elimizden gelen bütün gayreti harcayacağız -
bir gün evvel Türkiye'ye gelsin ve bir kilometre 
daha fazla yol yapsın. Bu, iseçimle ilgili değil, 
sadece bizim hizmet etme aşkımızla ilgili olan 
bir husustur. 

Bâzı arkadaşlarım konuşmalarında belirtti
ler. Bilhassa Doğu illerimizin kalkınması için 
merkeze bağlı 15 seyyar ekip kuracağız. 1969 
senesi içinde 22 ildeki normal programa ilâve
ten 500 Km. daha yol yapmak imkanını bula
cağız. Ayrıca, Orman Gteriel (Müdürlüğü ile de 
işbirliği yaparak ayrı bir program altında 500 
Km. de orman yolu yapmış olacağız. 

Bu suretle, Doğuda çalışma mevsiminin az 
oluşundan mütevellit gayrimüsait durumu ka
patacağız ve orman köyleri, daha doğrusu alel
ıtlak dağ köylerinin ihtiyaçlarını bir oranda 
gidermiş olacağız. Yeri gelince orman köylerine 
nasıl şümullü olarak önem verdiğimizi ve bu işi 
nasıl tuttuğumuzu izah edeceğiz. Bundan şu 
anlaşılmasın, orman köyleri Türkiye'nin çok 
büyük bir problemidir. Ama biz bu probleme 
ciddiyetle ve bütün unsurlariyle parmak bas
mak imkânını bulmuşuzdur. 

1969 tatbikatında bir yenilik olarak köy yol
larının asfaltlanmasına başlıyacağız. Ancak, bu 
asfaltlama bir eğitim asfaltlamasıdır ve Antal
ya'dan başlıyarak Antakya'ya kadar, bilhassa 
narenciye mıntıkasında narenciyenin köy yolla
rı tozlarından zarar görmesini önlemek için, bir 
projenin öğrenilmesi, tatbikatına başlanılması 
şeklindedir. Asıl programlı taftibikatımız bu öğ
renme ve bu eğitimden sonra 1970 yılı içinde 
yapılacaktır. 

Köy içme suları için fazla birşey söylememe 
lüzum yok. Yıllık kapasitemiz aşağı - yukarı 
3 500 yeni üniteye su getirilmesi şeklindedir. 
Ve bugün 28 600 köye su gelmiş bulunmaktadır. 
Da>ha 18 0O0 köy susuz, 20 000 köy de az sulu 

olarak elimizde mevcuttur. 1969 tatbikatında 
3 500 köye su getirmek imkânını bulacağız. 

Köyler için giriştiğimiz öhemmiystli iktisadi 
ve sosyal hamlelerden bir tanesi de köy elektri
fikasyonudur. Gerçekten 1968 de cüretli bir 
hamleye girişmişizdir. Yakından bilenler için 
cüretlidir. Bakıyorsunuz 1968 yılının baışında 
Türkiye'de 906 köyde elektrik var. 1363 yılının 
başında bir iddia ile meydana çıkıyoruz, diyo
ruz ki, biz 1 500 köys elektrik götüreceğiz. Mev
cutlardan 1.5 kat daha fazla. Pek çok meseleler 
çıkıyor karşımıza tabiî. İlk mesele proje mese
lesi. Bir kere bu kadar köyün projesini yapa
cak kadar elimizde elektrik mühendisi ve elekt
rik teknisyeni yok. Birinci dar boğaz bu. 

Tel, trafo, elektrik direği, kütün bunlar 1968 
senesinin dar boğazları olmuştur. Ama memnu
niyetle söyliyelbilirim ki, biz bu 1 500 Iköyün 
1 500 üne de başlamış ve 800 mü bu yılın sonun
da elektriğe kavuşturmuş (ve 1969 Haziranında 
da geriye kalan 714 ünü elektriğe kavuşturmuş, 
olacağız. 

1969 programımız 2 274 köyü öngörmekte
dir. Daha büyük bir programla 1969 a giriyo
ruz. Şimdi Türkiye de köy elektrifikasyonu, 
yalnız elektriğin basitçe ışıklandırma vasfının 
çok ötesinde ekonomik bir değer taşır. Böyle-
lece köye küçük bir tezgâhın girebilmesi, köye 
su pompasının girebilmesi gibi enfrastrüktür 
yapılar, küçük tesisler için gerekli enfrastrük
tür 'malzemeyi temin etmiş lo'luyoruz. O itibarla 
köy elektrifikasyon projelerine önümüzdeki yıl
larda çok daha büyük süratle devam edeceğiz. 
Nitekim bu sene bütçeden ayırabildiğimiz para 
80 milyondur. Köylümüzün katkısı branjman 
hatlarının 1/3 kendilerinin vermesi şeklindedir. 
Pek çok vilâyet seve seve bu meblâğları ver
mektedirler. 

Biz elektriklendirme meselesinde köylümü
zün arkasından gidebilmek imkânına sahibiz-
dir. inişallaih, 1969 da trafo ve direkle ilgili dar 
boğazlan çok daha geniş ölçüde aşmak imkânı
nı bulursak 1970 yılı Türkiye'de artık aynen 
içme suyunda, aynen yolda olduğu gibi, köy 
elektrifikasyonunun rayına oturduğu bir yıl ol
mak imkânına kavuşacaktır. 

Memnun olacağınız bir rakamı daha söyle
mek isterim; Türkiye'deki 35 877 köyden 25 
binini elektriklendirmek mümkündür. Bunun 

701 — 



M. Meclisi B : 60 23 . 2 . 1969 O : 3 

mânası şudur; mevcut santraller, mevcut iletim 
hatları, yapılmakta olan santraller, İkinci Beş 
Yıllık Plânda yapılması plânlanmış olan sant
ralleri nazarı itibara alarak Türkiye'de 25 bin 
köyün eleıktriklendirilmesi mümkündür. Eğer 
!bu santraller bu iletim hatları olmasaydı, bu 25 
bin rakamından hiç şüphesiz konuşamıyacak-
dık. Bu itibarla bu 25 bin rakamını Türkiye 
için son derece ^değerli, ıgüzel bir merhale ola
rak arz ediyorum. 

Birçok arkadaşlarım, yol hikmetlerinde kâfi 
isağlamlikta yol yapamadığımızdan, kâfi de
recede (bakamadığımızdan yakındılar. Bunda 
bir gerçek payı vardır. Ama, hâdisenin 
tabiî seyri de böyle olmak mecburiyetin
dedir. Düşününüz ki, 124 bin kilometre 
yola ihtiyacınız var. Yıllık kapasiteniz 550, 
siz bu yıllık kapasitenizi 30 yıl daya
nacak şıskilde ve 30 yılki trafiğe güre 2 500 e, 
3 000 indirdiğiniz takdirde o zaman yılda ula
şabildiğiniz köy sayısı, nüfus sayısı son derece 
azalacaktır. Bu, dünyanın her tarafında böyle
dir, merhale merhaledir. Evvelâ beş metre bir 
yol yaparsanız, stabilize yaparsınız, trafik ge
lişir, bu beş mötreyi 7,5 metreye çıkarırsınız. 
Trafik gelişir stabilizeyi asfalta tahvil edersi
niz. Bizim yaptığımız da tanıamiyls budur, hat
tâ öyle yerler vardır ki, Bütae Koındsyonunda 
uzun uzun münakaşasını yaptık, «Siz bize ham 
yol yapınız» diyor, «gücünüz yetiyorsa ham 
yol yapınız, biliyoruz gücünüz stabilize yola 
yetmez, ama hiç değilse biz, yazın 6 ay süre
since ihtiyaçlarımızı temin eder ve medeni nok
talara, medeni şehirlere kavuşmuş oluruz ve 
irtibatımızı kurarız, zarar yok sıkıntımız 6 aya, 
3 aya, beş aya düşer» şöklinde bize müracaatlar 
vardır. Bizim takibettiğimıiz yol da kademelidir. 
39 santim stabilize malzemesini dökerek köy 
yolu yapmayız, yapmıyacağız, yapamayız daha 
doğrusu. 15 santim yapacağız, evet bir kaç nok
tası, imlâsı az olan noktası, batak seminden ge
çen noktası çökecek, ama nıütaalkıp sene 5 san
tim daha üzerine kum çakıl dökerek daha geçi
lebilir hale getireceğiz ve bu hem Türkiyenin 
gerçeklerine uygundur, hem de dünyanın her 
tarafından kademeli şekilde takibedilen yol
dur. 

Ancak arkadaşlarımın belirttiği bir husus 
var ki, bakım konusu önemlidir. Biz, vilâyetle-

j rin damperli kamyon ekiplerini vilâyetin yol 
ihtiyacına göre baz kamyon ihtiyacını karşılı-
yacak şekilde dengeliyoruz. Yeni yaptığımız, 
inşa ettiğimiz yollar için yükleyicisini ve grey
derini kendimiz vermek suretiyle taşımasını 
ihaleye koyuyoruz. 69 da, 70 de, 71 de takibede-
ceğimiz usul budur. Birçok vilâyetlerden özel
likle vilâyetlerin sayın valilerinden sizlere tek
lifler gelecektir, bizim kamyonumuz az, bize 
kamyon veriniz, diye. Onlara cevaibımız budur; 
1969 da yükleyicisini ve greyderini biz verece
ğiz, fakat büyük yapımlar için stabilize malze
meyi ihale edeceğiz. Eundan sonraki yıllar için 

j baz kamyon gücü Devletin elinde var, bulundu
racağız, kilometreler arttıkça bakım için kam-

I yon güoümüaii artıracağız ve bakımı biz kendi-
] miz yapacağız. Tâkibedeceğimiz usul budur. 

YSE hizmetlerinden sonra bir miktar da 
Toprak ve iskân hizmetlerimize temas etmek 
istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, Toprak ve iskân Ge
nel Müdürlüğünün - hizmetleri, sınırlıdır. Ta-

j rıın reformu ve Toprak reformunun şümulü 
içinde değildir. Birçok arkadaşlarım, Köy İş
leri Bakanlığının Bütçesi dolayısiyle düşündük-

j lerini söylediler, ama ben burada bu konuya 
! girmek istemiyorum, çünkü Tarım Bakanlığının 
j Bütçesinde, Bütçenin umumi müzakeresinde ta-
İ rafların görüşü açıklığa kavuşmuştur. Onun 

için ben daha çok 4753 sayılı Kanunun tatbikatı 
mahiyetindeki faaliyetlerimizden bahsetmek is
tiyorum. 

Bugüne kadar, 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu uyarınca, Toprak komisyon 
lan tarafından Hazine adına tesfoit edilen ve 
•tapuda tescil edilen arazi miktarı 27 412 000 dö
nümdür. 1933 yılı sonuna kadar 21 milyon dö
nüm arazi verilmek suretiyle 415 000 hak sahibi 
toprağa, kavuşmuş muhtaç çiftçi ailesi toprak
landırılmış tır. Buna göre beher çiftçi ailesine 
ortalama 50 dönüm arazi isabet etmektedir. 1947 
yılından 1968 yılı Kasım ayı sonuna kadar top
raklandırılan ailelerden 93 856 sına yani, 
415 000 den 93 856 sına aynî ve nakdî olarak 
30 964 000 Türk Liralık işletme ve kuruluş ve 
onarını kredisi tahsis edilmiştir. Bir aileye dü
şen ortalama kredi miktarı 330 liradır. 

1967 ve 19S3 yıllarında verilen kredinin mik-
ı tan aile başına 1 114 Türk Lirasına yükselmiş-
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tir. Şimdiye kadar yapılan topraklandırmalar
la, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nun metninde ve ruhunda mevcut Tarımsal iş
letmeler kurmak görevinin tamamiyle yerine 
getirildiğini iddia etmek mümkün değildir. Top
rak Kanunun 47 nci madesi gereğince arazi ve
rileceklere, kuracakları işletme, yapı ve tesis
lerini meydana getirmek ve bunların onarılma
sını sağlamak aınaciyle özel fondan açılacak ku
ruluş, onarma kredisinin, kredilerin açılma şe
killerini beraberce tesbit etmek mecburiyetin
de bulunduğumuz bakanlıklarca «münhasıran 
konut yapmak ve onarmak maksadiyle verile
ceği» şeklinde yorumlanması yüzünden işlet
meler canlı çeki hayvanı ve irad hayvanı, can
sız araba, pulluk, tırmık ve sair demirbaşlar 
vermek, kanal hendek ve kuyu açmak, ahır, sa
manlık gibi tarımsal işletme tesisleri yapmak 
amaciyle değil, münhasıran konut yapımı ve 
tamiri amaçlan ile verilmesi mecburiyetinde ka
lınmıştır. 

Kanunun, toprak verilmiyen küçük arazi sa
hiplerine 49 ncu madde gereğince «canlı ve can-
sız demirbaşları taksitle vermek» hükmünün 
Zirai Donatım Kurumunca toprak verilenlere 
uygulanmaması yüzünden, Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun metnine ve ruhuna uygun 
olarak uygulanması ile yükümlü Bakanlığımız, 
yaptığı mütaaddit temaslar sonunda Maliye 
Bakanlığı ile, topraklandırılan ailelerin kura
cakları işletmelere özel fondan canh, cansız de
mirbaş, yapı ve tarımsal tesisler için donatım 
ve tesis kredisi verilmesi hususunda mutabaka
ta varılmıştır. 

Bu sayede 1969 ve mütaakıp yıllarda kredi
leme cihazımız, ekonomik ve tarımsal işletme 
kurma amacına matuf olarak süratle yeterli se
viyeye ulaştırılacaktır. 

Burada bir noktayı belirtmeden geçemiye-
ceğim; bütçenin umumi müzakeresi sırasında 
idi. C. H. Partisinin Sayın Genel Başkanı, par
tisi adına ikinci defa söz aldığı zaman Yunak'-
da toprak dağıtımını durduğumuzu ve bunu 
maksatlı olarak durduğumuzu ifade ettiler ve 
dediler ki, önümüzde seçim var, seçim için bu 
durdurmayı yaptınız. 

Aslında, tahmin ediyorum ki, kendilerine 
intikal ettirilen bilgi son derece yanlıştır, eğer 
seçim sebebiyle Yunak'daki toprak dağıtımını 
durdursaydık, seçim Yunak'm iki köyünde de-
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ğil, Türkiye'nin her tarafında var, dağıtımı her 
tarafta durdurmamız icabederdi,. Sadece bu 
mantık, varılan hükmün yanlış olduğunu gös
terir. 

Meselâ bununla da bitmiyor. Yunak'in iki 
köyünde bir grup «dağıtın» diyecek, bir grup 
«dağıtmayın» diyecek ve iki grupu tansiyon ha
linde, gerilim halinde aylarca bırakacağız. On
dan sonra da gidip, tansiyon halindeki iki grup
tan rey istiyeceğiz. Bu da aklıselim ile kabili 
telif değil. 

Aslında, hâdise son derece basittir. C. H. 
P. ne mensup milletvekili arkadaşım Yunak'a 
mensup bir köylü grupu ile geldiği zaman ya
nında gayet açık bir şekilde izah ettim. Ve de
dim ki, «sizden evvel, 15 gün evvel haksızlığa 
mâruz kaldığını iddia eden bir köylü grupu, 
130 kişi daha geldi, vesikalarını bize verdi. İsa-
kuşağı köyünde oturduğunu, seçim vesikasiyle, 
kapısının numarasiyle sununla, bununla ispat 
etmek üzere umum müdürlüğe vesikalarını ver
di, biz bunu tahkik etmeye mecburuz. Bunun 
için bu iki köydeki dağıtımı durdurduk.» 

Aynı grup Sayın İnönü'ye gidip diyebilir
lerdi ki, «siz ağaların tesiri altında kalarak top
rağı hak sahibi olanlara vermediniz, başkaları
na verdiniz.» Çünkü durdurmamız aynı şekilde 
izafe edildi. Hele hele, gazetede o kadar hak
sız beyanlar çıktı ki, bakınız arkadaşlar bunun 
neticeleri nereye varıyor? O kadar ithamlar çık
tı ki, bir tek cümlemi almış. «Bakan Adalet 
Partisi milletvekillerini savundu» diyor. Aslın
da hâdise böyle olmadı. 

Filvaki Adalet Partili milletvekili arkadaş
larımdan birisi bana geldi ve dedi ki, «Sayın 
Bakan, Yunak'm 3 köyü var, son derece karışık 
bir durumdadır. Sebebi şudur; islâhiyeden bir 
grup yabancı adam gelmiştir - köylüler için 
yabancı - Afyon'un Emirdağından bir grup 
gelmiştir ve Konya'nın yerlileri vardır, bu grup
lar kendi aralarında zıtlaşma içindedirler,. Ehli
vukuf seçiminde muhtar ve ihtiyar heyeti ta
raflardan biri olduğu için büyük haksızlıklar 
olmaktadır. Odabaşmda okul yanmıştır, şöyle 
böyle hâdiseler olmuştur. Sizden çok rica ede
rim. Bu meseleleri hallederken son derece, bü
yük teenniyle vesikalara dikkat ediniz. Ehli-
vulıuflarınızı iyi seçiniz, Sarayda da iyi bir tat
bikat yapılmıştır, ona göre diğer tatbikatınızı 
düzeltiniz.» Bana dediği aynen budur. 

703 — 



M. Meclisi B : 60 23 . 2 . 1969 O : 3 

Köylüler hâdiseyi ifade ettikleri vakit; 
«Adalet Partili milletvekilleri bu dağıtımı dur
durdu.» dediler. Ben hatırladım, çünkü hâdise 
birkaç gün sonra olmuştu, «Hayır, haksızlık 
ediyorsunuz.» dedim. Adalet Partili milletvekil
leri bana o zaman «durdurun» demedi hakika
ten. Bana şöyle şöyle bir tehlikeli durum var
dır. Bu vatandaşları birbirlerine düşürmekte 
fayda yoktur. Saraydaki tatbikatı yaparsanız, 
ehlivukufları, vesikaları iyice tetkik edersiniz 
bu vatandaşlara yardım etmiş olursunuz, şuna 
veya buna değil. Bu arada işin hâzin tarafı 
meseleyi anlatıyorum. Çünkü içinizde uhde ol
masın bütçenin umumi müzakerelerine kadar 
bu mesele O. H. P. nin Sayın Genel Başkanı ta
rafından bu kürsüye getirilmiştir. Bu gerçeği 
bilesiniz diye anlatıyorum;. 

Arada Sayın Memduh Erdemir de orada idi. 
Köylüler dediler ki, «Bıaşka hak sahipleri or
taya çıkarsa, zaten bize 33 - 35 dönüm veriyor
sunuz, bu miktar daha da azalacak. Bizim bu
nunla geçinmemize imkân yoktur.» Yani Or
ta - Anadolu'nun şartlarında başkalarının buma 
ortak olmalarını istemedikleri besbelliydi. O sı
rada Sayın Memduh Erdemir de dedi ki, «Haki
katen Orta - Anadolu şartlarında 35 - 40 dönüm 
arazi geçinmek için kâfi değildir.» Dediği bu 
kadar. 

Şimdi bizim muhalefet partisine mensup mil
letvekilleri miz ne yapıyor? Bu lâfı buradan 
alıyor, bakınız 5 Şubat tarihli Ulus Gazetesin
de «Adalet Partili öbür milletvekili Memduh 
Erdemir dedi ki, canım size 30 - 40 dönüm top
rak az. Az olduğuna göre köylülere hiç toprak 
vermiyelim. Bunu yine 15 - 20 parsellik halinde 
ağalara verelim. Yine siz gidin ağaların kapı
sında ırgatlık, çobanlık edin dedi.» şeklinde 
yazıyor. Katiyen, katiyen böyle bir şey olmadı 
beyefendiler. Sizin partiye mensup milletvekili 
Sayın Nazif Kurucu'yu şahit olarak götermiyo-
rıım. Bunlar gazetede çıktı. Mesele bununla da 
bitmedi isakuşağı köylüleri geldiler, hakikaten 
kalabalıktılar. Odanın alabileceği kadar köylü 
ile görüştüm. İzah ettim. Kendilerinden evvel bir 
grupun şikâyet ettiğini ve fakat kendilerini de 
dinliyeceğimi söyledim ve dinledim. Umum mü
dürle temas edeceğimi söyledim. Yarı mutmain, 
gitmiş umum müdür arkadaşla temas etmişler. 
Sayın Mustafa Akalın da beraber, hâdise aynen 
böyle olmuştur. 

Şimdi, içlerinden birisi ihtiyar heyetine men
suptu. Umum müdürle görüştükten sonra köy
lüler benimle bir daha görüşmek istemişler gel
diler. Tesadüfen bakın ki, o anda içerde Saray 
köyünden bir grup vardı. Onların iddiasının 
tamamen aksine, dağıtımı durdurmamı istiyen 
bir gruptu bunlar. Dedim ki, «yalnız ihtiyar 
heyetine mensubolan gelsin, zaten köylülerle 
bir kere görüştük.» Geldi ona da anlattım. O 
da bana umum müdürle temasını anlattı. «Me
rak etmeyin» dedim, «iddia, sizlerin hak sahibi 
olmadığı noktasında değil, başka hak sahiple
rinin bulunduğu, haklarının gasbedildiğini id
dia eden köylülerimiz var. Onların hakkını da 
korumaya mecburuz. Tahkik heyetini yerine 
gönderiyorum...» Çıktılar gittiler. Nitekim de 
heyet halen oradadır. 

Tam öyleyin bir buçukta bakanlıktan çıkar
ken köylülerin büyükçe bir kısmı kapıda beni 
bekliyorlardı, dediler ki, bir de Bakanın ağ
zından dinlemek istiyoruz. Anlattım. O sırada 
içlerinden bir tanesi «Efendim, biz bir yazı alıp 
gideceğiz, bu yazıyı verin diye bekliyoruz.» 
dedi. «Hayır, ben onu yapmam, ben onu ya
pacak adam değilim. Öyle şey olmaz, böyle ida
re olmaz. Tetkik edeceğiz, tahkik edeceğiz, 
gerçeğe göre vereceğiz.» dedim. Yine açıkça 
yüzlerine «Ama, siz kafanızda bir fikirle gelmiş
siniz buraya. Bakana çıkacağız, kalabalıkla otu
racağız, Bakandan da yazıyı alacağız - diledi
ğiniz gibi de yazıyı siz yazın - böyle idarede ben 
yokum, katiyen böyle bir idarede ben yokum.» 
dedim. 

Şimdi, Ulus Gazetesi resimlerini çekiyor. 
Ben orada «kalabalıkta da mesele hallolmaz.» 
dedim. Hâdise nasıl oluyor? Ulus Gazetesi di
yor ki, «Köylülerden bir tanesini Bakan kabul 
etti ve (kalabalıkta mesele hallolmaz)» dedi. 
Daha önce tamamını kabul ettiğimden, görüş
tüğümden haberi yok. Yani cevabım bu olmuş. 
Bir tanesini içeri almışım ve demişim ki, «arka
daş kalabalıkta mesele hallolmaz, hadi kalk 
git.» bu, böyle olmadı. 

Arkadaşlarım, bu itimadımızı kırar, hakika
ten kırar. En azından hâdiseler böyle tekerrür 
ederse, ben karşıma gelen arkadaşımla uzun 
boylu konuşmam. O zaman derim ki, Türk Mil
letine sizin fikirlerinizden istifade etme yolu
nu bana kapamış olursunuz, bu hakikaten fena 
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bir şey olur. O takdirde «peki kardeşim, ver 
bana müracaatını» der, işi kapatırsın. Çünkü 
genişliğine, derinliğine konuştuğunuz takdirde, 
on lâftan bir tek lâfı alıp gazetelere götürür
seniz o zaman fikrinizden istifade etme imkânı 
benim için, belki benim şahsım için -çok mühim 
değil, ama Türk Milleti için sizin fikrinizden 
istifade etme imkânını kapamış olursunuz. 

Hulâsa, bunları; C. H. P. nin Sayın Genel 
Başkanı bütçenin umumi görüşmeleri için bile 
son derece ehemmiyetli addedip ve maalesef 
son derece yanlış netice - seçimler için Türki
ye'nin iki köyünde dağıtımı durdurdu - şek
linde bir netice çıkardıkları için bilhassa anlat
mak istedim. 

Tahkik heyeti yerinden döndükten sonra 
hiç şüpheniz olmasın, icabı yapılacaktır. Hiç 
seçimle alâkası yok ve mümkün olduğu kadar 
süratle ve mümkün olduğu kadar çok devlet 
arazisini topraksız veya az topraklı köylüye 
dağıtmak kararındayız. Bunu Bütçe Komisyo
nunda da söyledim. 

Toprak ve iskân faaliyetleriyle ilgili ola
rak 776 sayılı Kanunda yapılan değişikliğin 
nasıl kullanılacağı, toprak dağıtım komisyon
larımıza yeni yönetmelik iletilmiştir. Mu
halefete mensup bir arkadaşımız takriben 15 
gün kadar evvel bu kürsüden gündem dışı ko
nuşma yapmıştı. Bu vesile ile Umumi Heyeti
nize bunu da arz etmiş oluyorum. 

Toprak dağıtımında bir önemli nokta, Ta
pu ve Kadostro teşkilâtiyle Toprak ve tskân 
Teşkilâtının iş birliği halinde olması gerektiği
dir. Bu, 1960 yılı icra programında aynen var
dır. Şu ifade ile yer almıştır. «Tapu ve Ka
dostro Genel Müdürlüğü ile iller Bankası ve 
Toprak iskân Genel Müdürlükleri arasında 
koordinasyon sağlıyacak ve mükerrer harita 
yapımını önliyecek, tip yönetmelikler hazır
lanıp yıl içinde uygulamaya konulacaktır» Bu, 
plânın 1969 içinde bize verdiği talimattır ve 
bunu 1969 yılı içerisinde yerine getireceğiz. 

Topraksu çalışmalariyle ilgili olarak 
toprak ve su kaynaklarından en iyi şekilde 
faydalanmak ve dolayısiyle birim sahadan 
azamî ürün alınmasını, daha fazla gelir elde 
edilmesini sağlamak üzere İ965 ve 1968 yıllan 
arasında 396 500 hektar sahada 234 bin çiftçi 
ailesine Topraksu hizmeti götüren 1 498 
proje uygulanmış ve 620 milyon liralık yatı-
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nm yapılmıştır. Bu yatının ve hizmetlerin yıl
lar ve konular itibariyle dağılışı sizleri yor
mamak için okumuyorum. 

Bunlardan başka, yine 1965 - 1968 yıl
lan arasında kendi arazisinde Topraksu 
konulannda yatının yapmak üzere, çiftçile
rin giriştikleri teşebbüsler için 4 950 kredi 
projesi hazırlanmıştır. 112 milyon liralık bir 
yatırımı icabettiren bu projelerin 76 milyon 
lirası Topraksu kredisi ile sağlanmıştır. 
Kredi projeleri birer Devlet yatının pro
jesi gibi takip ve kontrol edilerek tekniğe 
uygun olarak inşa edilmeleri ve kredinin 
maksadına erişmesi sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlanm, bu son derece 
ehemmiyetli bir faaliyettir. Bütün yatırım-
lan, toprak ve su kaynaklarının gelişmesi ile 
ilgili bütün yatıranları Devletin yapması bir 
bakıma güç ve çok zaman alıcıdır. Halbuki, 
kredi suretiyle çiftçilerin projesini biz ya
par ve onun kendi öz kaynağını kredi ile 
takviye edersek, böylece toprak ve su kay
nağının geliştirilmesi çok daha fazla sürat 
kazanmış olur. Aynı şekilde, münferit çift
çilere ve yardımı yaptığımız gibi, Toprak - Su 
kooperatifleri vasıtasiyle de onlann yatırım
larına Devlet Su İşleri ile teşrikimesai et
mek suretiyle katılıyoruz. 

Bir değerli arkadaşım, 'konuşmasında zan
nediyorum Millet Partisi Sözcüsü Sayın Lâ
tif ıSanyüce, bir yanlış anlama olacak, Top
raksu ile Devlet Su işlerinin irtibatsızlı
ğından şikâyet ettiler. Ve verdikleri misâl 
de irtibatsızlık değil, bilâkis irtibat misali 
idi. 

Devlet Su işleri yeraltı su etütlerini ya
par, Topraksu bu sahada bu sulardan is
tifade edecek çiftçilerle, Topraksu birlik
leri kurduktan sonra, kanallan açar ve Dev
let Su İşleri kuyulan açar ve kanallarla ik
mal ettirmek suretiyle bu çiftçilere Toprak -
Su birliklerine teslim eder. Hadise böyle ce
reyan eder. Yani, önce Devlet Su işleri yeral
tı su etüdünü yapar, Topraksu da TOPSU 
birlikleri vasıtasiyle girer ve ondan sonra 
köylüler ödeme için gerekli taahhütleri yani, 
daha doğrusu birlik yaptıktan sonra, Dev
let Su işleri bir taraftan kuyular açarken, 
Topraksu da kanallan açar ve mümkün ol
duğu kadar kısa zamanda bu tesisler bitirilir. 
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Bilmiyorum, bunun neresinde irtibatsız
lık var, sözlerinden anlıyamadım. Yani, Top
raksu Teşkilâtı kuyuları açmaz, etüdünü 
yapmaz, Topraksu birliklerinin kurulmasına 
tavassut eder, taahhütlerini alır, Devlet Su 
İşleri ile koordinasyon yapar, kanalları açar, 
kuyulara bağlar. Hâdise bu şekilde cereyan 
eder. 

Birçok arkadaşlarım, Türkiye geliştiril
miş toprak haritasından bahsettiler. Bu işin 
sonuna gelmişizdir ve 75 milyon hektarlık 
tekmil sahanın 57 800 000 hektarı bitmiş, son 
20 milyon hektarı da bu yıl tamamlanacaktır 
ve bunlar peyderpey raporlar, haritalar ha
line gelmektedir. 1970 yılının sonunda Tür
kiye geliştirilmiş toprak haritası vatandaşla
rın, kuruluşların, çiftçilerin istifadesine arz 
edilmiş olacaktır. Bu haritalar halihazır top
rak kullanma durumu ile, toprak kullanma 
kabiliyetini, ziraatin muhtelif dallarına, or
mana ve sulu ziraate elverişlilik derecelerini 
ve muhtelif drenaj problemlerini, tuzluluk 
problemlerini, tahliye problemlerini ihtiva et
mektedir. Hakikaten toprağın geliştirilmesi 
yönünden, toprak kaynağının geliştirilmesi 
yönünden son derece değerli hizmet görmek
tedirler. 

Topraksu yönünden 1969 programımız 
248 milyon liralık yatırımı ihtiva eder. Bun
dan 41 milyon lirası makina ve taşıt alımı 
olup, 207 milyon liradan ibarettir. Bu 207 
milyon lira ile 122 bin hektar sahayı kapsı-
yan 271 projede çalışmış olacağız. 

Ayrıca, Devlet sulama şebekeleri dahi
linde arazi developnıanını gerçekleştirmek 
üzere 9 proje uygulanacaktır. Bunun için sar-
fedeceğimiz para 62 milyon liradır. 8 bin hek
tarlık yaş ve çorak arazinin drenaj ve ıs
lahı için 13 milyon lira, 9 bin hektar sahada da 
daha ziyade demonstratif mahiyette toprak 
muhafaza tedbirleri alınması için 9 milyon li
ra sarf etmiş bulunacağız. 

Şimdi, Topraksu faaliyetleri - faaliyetle
rimizin hepsini ehemmiyetli addediyorum, ona 
hiç şüphe yok, birçok arkadaşlarım da temas 
ettiler, - köylünün satın alma gücü köylünün 
dirliği ve geçimi ile ilgili olduğu, için hep
sinden daha ehemmiyetli addediyorum. Top
raksu faaliyetlerimizin köylünün kesesine 

para girmesi, daha çok mahsul istihsali de
mek olduğu için öbürlerinin anahtarı, diğer 
faaliyetlerin anahtarı mesabesindedir. Bu se-
neki faaliyetimiz 1968 faaliyetinden çok fark
lı değildir. Ancak, şuna inanmanızı rica ede
rim ki, Topraksu Teşkilâtı üzerinde daha 
müessir, prosedürleri daha kısa, proje nos
yonları modern proje nosyonlarına daha uy
gun, Tarım Bakanlığı ile ve diğer kuruluş
larla koordinasyonu ve istihsal edici neticele
rin daha değerli olması bakımından koordi
nasyonu üzerinde 1989 yılı içerisinde ehemmi
yetle duracağım. Bu, bu kuruluşun istihsalini 
daha çoğaltmak, daha müsmir hale getirmek 
için, bu kuruluşu gerek teşkilât, gerek pro
sedür, gerekse proje ile teçhiz etmek mâna
sına gelir. Tahmin ediyorum ki, kısmet olursa 
Topraksu faaliyetlerinin zırhını, bu muame
lede başarı kazandığımız takdirde 1970 de 
yırtmak mümkün olacaktır. Bunları yapma
dan daha büyük para sarfına gönlüm razı 
olamadı. Yani, 1969 bütçesini 1968 bütçe
siyle en az rakam bakımından eşit tutarak, 
prosedür bakımından, proje bakımından daha 
çok hektarda işlenmesine rağmen, muhafazayı 
ve daha çok bu noktalarda ıslah etmeyi gaye 
edinmiş bulunmaktayız. 

Bir nebze de kooperatifçilik faaliyetlerine 
değindikten sonra, muhterem sözcülerin ba
his konusu ettikleri bâzı noktalara temas ede
rek sözlerimi bitirmem gerekiyor. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma plân
larında kooperatifçiliğin yurt çapında des
teklenmesini öngören hedeflere muvazi ola
rak, 1967 yılında olduğu gibi, 1968 do de ta
rımsal köy kooperatiflerine teknik ve nakdi 
yardıma devam edilmiştir. 12 bine yakın köylü 
ailesinin istifadesine sunulan 1968 yılı koope
ratif yatırımları 10 aded mandıra, 8 aded ta
vukçuluk^ aded süt toplama merkezi, 3 aded 
mahsul depolama vs 2 aded balıkçılık tesisini 
kapsamaktadır. Tutarı 10 765 000 lira olan 
bu 25 aded projenin uygulanması 1 325 000 
Türk Lirası Devlet katkısî, 1 317 000 lirası 
kooperatif katgısı ve 8 milyon lirası da kredi 
ile gerçekleştirilmiş olmaktadır. 

Hulâsa, kurulan kooperatifler; bir taraftan 
kendi öz kaynakları 1 317 000 lira, bir taraf
tan Devlet hibesi aynı meblâğa yakın, 
1 325 000 lira, bir taraftan da kredi almak 
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suretiyle 10 küsur milyon liralık (bir yatırım 
yapmak imkânı bulmuşlardır. 

Kooperatiflerin hitabettiği aile sayısı 12 
'bin. Aslında Türkiye'de bu yeni bir faaliyet. 
Ama gerek kooperatiflerin kurulması, gerekse 
metodu bakımından esasları vaz'edilmiş du
rumdadır. 

1968 yılında, geçimi tek mahsule dayalı, 
yetersiz toprağa sahip sahil köylerimizin 
balıkçılık potansiyelinden faydalanmaları için 
biri Rize ilinin Çayeli ilçesinde, diğeri Ordu 
ilinin Perşembe ilçesinde olmak üzere beheri 
12 milyon liralık 2 aded balıkçılık projesinin 
uygulanmasına başlanmıştır. 

1969 yılında bu faaliyetlerimiz devam ede
cek; 24 mandıra, 16 aded süt toplama mer-
kezij 5 aded tavukçuluk tesisi, 2 aded paketle
me evi ve 5 aded soğuk hava tesisi programa 
alınmış olup 30 ilimizdeki bu 59 kooperatif 
projesinin tutarı 11 milyon ve Devletçe yapı
lacak katkı miktarı da 1 900 000 liradır. 

Aynı şekilde kooperatifçiliğe muvazi ola
rak yeni kurulmuş olan Teşkilâtlanma ve Kre
diler G-enel Müdürlüğümüz köy el sanatlarının 
geliştirilmesi ve vatandaşların hüner kazan
ması ve boş zamanlarını değerlendirmek mak-
sadiyle gezici kurslar ve eğitim merkezleri açıl
mış ve çalıştırılmıştır. 

1963 yılında, 270 gezici kurs ile Tuzla, Bile
cik ve Sivas eğitim merkezlerinde 4 850 köylü 
vatandaşın halıcılık, battaniye, trikotaj, ağaç iş
lemeciliği gibi el sanatları dallarında yetiştiri
lip bilgi ve hüner sahibi olmaları sağlanmış ve 
bunlardan iyi ve pekiyi derece ile mezun olan
lara 1 860 aded tezgâh ve torna dağıtılmıştır. 

Kuveyt, Münih ve Filibe idış fuar ve sergile
riyle izmir, Kayseri, istanbul, Balıkesir ve An
kara'da açılan fuar ve sergilere iştirak edilerek 
•el sanatlarının tanıtılmasına çalışılmıştır. 

Tuzla, Muş, Bilecik, Sivas ve Kastamonu 
eğitim merkezleriyle, yakında hizmete açılacak 
olan İsparta halıcılık eğitim merkezi el sanatla
rı çalışmalarını daha da hızlandıracaktır. 

Elektriğe kavuşan köylerimizde ihtiyaç du
yulan köy elektrikçilerinin yetiştirilebilmesi 
için Ankara Göçmen Evleri Eğitim Merkezinde 
açılan deneme mahiyetindeki ilk kurstan da 
olumlu sonuçlar alınmış ve 66 köylü vatandaşı
mız eğitime tabi olarak kurstan mezun edilmiş
tir. 

Eğitim merkezlerinin artırılması, elektrikçi
lik kursları, el sanatları mamullerinin tanıtıl
ması ve pazarlama çalışmalarının yanında 1969 
yılında 400 köyde gezici el sanatları kursları 
açılarak, 3 000 köylü vatandaşımıza tezgâh ve 
ınakina dağıtılması programlanmıştır. 

Bir diğer faaliyetimiz, toplum kalkmması-
dır. 

Güven Partisine mensup arkadaşımız top
lum kalkınması için çok ehemmiyetli şeyler söy
lediler. Toplum kalkınması gerçekte son za
manların icadıdır. Halkın, topluluğun kendi
liğinden organize olarak, kendiliğinden değişik 
kuruluşlar meydana getirerek Devlete yardım 
etmesi veya kendi faaliyetleri için kendini asü 
alarak, Devletten yardım görmesi şeklinde özet
lenebilir. Aslında, bütün dünyada gelişme ha
linde olan bir anlayıştır. Hindistan'da da top
lum kalkınması, bahsedildiği gibi başarılmış 
değildir. En büyük başarıya ulaştığı yer, top-
lumun rahatça organize edildiği Amerikanda ol
maktadır. 

Aslında gerek Toprak - Su birlikleri, gerek 
kooperatifler veya köye cami yaptırma, köye 
okul yaptırma dernekleri toplum kalkınması
nın birer güzel emekleridir. Bu cemiyetlerden 
evvel, bu İnmıluşlardan evvel köyde organize 
güç, sadece muhtar ve ihtiyar heyetinden iba-
retiti. Ama bu kuruluşlar yavaş yavaş artmak
tadır. Hattâ köyler bir araya gelerek elektrik 
birlikleri, sulama birlikleri kurmaktadırlar. 

Hulâsa, toplum kalkınması bizi memleke
timizde çok yeni bir anlayış, çok yeni bir nos
yon olmasına rağmen, teşkilâtlanma suretiyle, 
oldukça ileri bir merhale katetm'iştir. Hele 2 nci 
5 yıllık plânda bu fikir yuvarlak bir fikir ol
maktan çıkarılmış, tatbik mevkiine konmuş, 10 
milyon lira ayırımsızdır. Köy sınırları içerisin
de âmme hizmeti mahiyetinde yapılacak tesisle
ri teşvik etmek bakımından köylülere gerek 
özel idareler, gerekse merkezden nakdî yardım
da bulunuyoruz. Bu fevkalâde güzel, hakikaten 
toplum kalkınmasında, maya vazifesi gören top
lamı çok büyük olmamakla beraber gördüğü 
hizmet bakımından, sosyal hizmet bakımından, 
gerçek hizmet bakımından son derece değerli 
bir adımdır. Geçen yılki 1968 tatbikatımız ilk 
tatbikat olmasına rağmen Devletçe verilen 10 
milyon liraya köylümüz 13 milyon lira daha 
katmış, böylece meydana getirilen eser 23 mil-
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yon liralık eser olmuştur. Bir talimatı vardır; 
ister muhtar, ister 8 - 10 kişi bir araya gelip 
hangi maksat için kullanacaklar ise onu proje
ye bağlarlar, vilâyet idare heyeti bu projeyi tas
dik ettikten sonra Ankara'ya gönderir, proje
nin 25 bin lira, en çok da % 50 si miktarında 
finanse edilmek suretiyle proje icra mevkiine 
konur. Bunun memleketimiz için çok büyük 
değeri olduğuna ve ileriki yıllarda inkişaf ede
ceğine kaaniim. 

Bir noktayı daha, Güven Partisi sözcüsü ar
kadaşıma cevap olarak, söyliyeyim ki, toplum 
kalkınmasında en büyük gelişme ve araştırmayı 
Birleşmüş Milletlere bağlı FAO teşkilâtı yap-
mpJktaıdır. FAO teşkilâtının bunun için özel 
bir dairesi vardır. Ben birkaç gün evvel bir 
vesile ile onlarla temas etmek imkânını bul
dum, 1969 da bu mahiyetteki uzmanlarını ve 
bu mahiyetteki çalışmalarını Türkiye'ye teksif 
edecekleri vaadini aldım. TaJhmin ediyorum ki, 
önümüzdeki haftalar içerisinde bu va'di geliş
tirip iora mevkiine koyacağız. 

Birçok arkadaişlarmiTz orman kalkınmasın
dan, orman köylerinin kalkınmasından bahset
tiler. Yolla ilgili olarak neler yapacağımızı 
söyledim. Aslında orman köyleri meselesi son 
derece büyük ve şimdiye kadar büyük çapta da 
ele alınmamış bir mesele. Ama meydana getirdi
ğimiz prensipler ve vereceğim rakamlar göre
ceksiniz ki, meselenin büyüklüğüne rağmen A. 
P. iktidarı bu meseleye en gerçek noktaları ile 
parmak basmak imkânını bulmuştur. Biraz ev
vel söyledim, sırf orman köyleri için, «Normal 
programlarımızın dışımda '500 Km. ilâve yol ya
pacağız», dedim. Bu, maddelerden bir tanesi
dir. 

Yine, bütçenin umumi müzakeresi sırasında 
bahis konusu olan bir hususu da açıklamanın 
tam yeridir. 

Sayın Ecevit konuşmasında, pek bana tam 
fikir vermedi, yani nasıl hareket edeceğimiz ica-
bettiği hususunda. Ama Sayın Feyzioğlu daha 
açık konuştu, dedi ki; «1968 ve 1969 bütçeleri
ne 6831 sayılı Kanun gereğince ödenek koyma
dığınız için bu bütçeye renkli oy vereceğiz.» 
Gayet açık. 

Şimdi, aslında hâdise böyle değil. Maliye Ba
kanımız da söyledi, fakat zannediyorum kendi
leri '2 nci konuşmalarında meseleyi yanlış an
ladılar. Hâdise şudur: 6831 sayılı Kanunun 

13 ncü maddesi bir özel fon teşkiliyle orman 
köylerine yardım edilmesini şart koşar. Bu 1957 
de çıkmış bir kanun. Şimdi, 1957 de 5,5 milyon, 
1958 de 1 milyon, 1959 da 1 milyon, 1960 geli
yor sıfır, 1961 sıfır, 1962 sıfır, 1963 sıfır, 1964 
sıfırı 1965 sıfır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; samimî ol
maya mecburuz. 6831 sayılı Kanun 1960 ile 1965 
yılları arasında yok muydu? Vardı. 1960 ile 
1965 yılları arasında orman köyleri yok muy
du? Vardı. Peki bu kanunlar sizin elinizde de
ğil miydi? Niçin 1 kuruş ayırmadınız? 

BEKİR TÜN AY (Adana) — Kusur arıyoruz 
demedi. Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTÎN KI
LIÇ (Devamla) — Ben Feyzioğlu'na hitabet-
miyorum. 

Aynı şekilde Sayın Ecevit de şeyi söyledi. 
Yani orman köyleri için gelip burada çok gü
zel şeyler söylüyoruz. Peki, ben gayet samimî 
bir şekilde diyorum ki, biz orman köylerinin 
meselelerinin tekmilini hallettik veya halletmek 
üzere bütün tedbirlerini aldık, Gerçekçiyim. 
Ama diyorum, Adalet Partisi iktidarı şimdiye 
kadar gelmiş geçmiş iktidarların hepsinden çok 
daha ciddî, çok daha aslî olarak orman köyleri
ne parmak basmıştır. İşte yol kilometresini ve
riyorum. (C. K. M. P. sıralarından 50 milyon 
lira ayırabildiniz mi? Sesleri) Evet biz de 50 
milyon lira ayıramadık Anlatacağım, 50 milyon 
lira ayırmak meseleyi halletmez. Kendi grup 
sözcüsü arkadaşımız söyledi, evet 50 milyon lira 
azdır. Ama, mesele 50 milyon lira ayırmak de
ğildir. 5 milyon lirayı dahi kredi olarak orman 
köylüsüne intikal ettiremiyorsunuz beyefendi
ler. Yani, onu alıp absorbe etmek kabiliyetin
den yoksun. Mesele yalnız parada değil, orman 
köylüsünü teşkilâtlandırmak ve krediyi alabilir 
hale getirmek lâzım. Sosyal balkımdan, ekono
mik bakımdan, mesele bu noktada. İsterseniz 
500 milyon lira koyunuz Ziraat Bankasına... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İstenirse 
yapılır Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmiyelim efen
dim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Bizim son derece büyük is
tekle bu işe sarıldığımızı anlatıyorum, Sayın 
Kabadayı. Anlatıyorum ve rakamlar veriyorum. 
Adalet Partisi iktidara gelmiş, 6831 sayılı Ka-
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nunun 13 ncü maddesi çalışmaya başlamış. 
2 milyon,, 2 milyon, 4 milyon ve bu sene 5 mil
yon. insaf ediniz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Size hita-
betmiyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SELÂHATTIN KI
LIÇ (Devamla) — Size bir şey söylemiyorum, 
Beyefendi. Ben anlatıyorumı diyorum ki, Tür
kiye'de bâzı iktidarlar gelmiş geçmiş; işte şu
rada rakamlar var. Kimler orman köylüsüne 
şarkı söylemiş, kimler orman köylüsü için elin
den geldiği kadar üç veya beş, bütçesine para 
koyup orman köylüsüne yardım etmek istemiş 
İşte rakamlar bu. Evet, mesele burada bitmi
yor, onu da izah edeceğim. 

Orman köyleri için İkinci Beş Yıllık Plân
da 1968 ve 1969 plânlarında çok ciddî tedbirler 
vardır ve 1969 plâm aynen şöyle yazıyor, diyor 
ki; «1968 de orman köyleri için» bunu yazan 
Adalet Partisi iktidarı, «Orman köyleri için 
koyduğumuz tedbirlerde muvaffak olamadık.» 
Açıkça söylüyoruz. Bunu söylemekte hiçbir mah
zur yok. Ama 1968 den ders alıp 1969 da daha 
başarılı olmaya çalışıyoruz, mesele budur. 

Yapılan envanterlere göre, memleketimizde 
5 020 adedi orman içinde - aslında bu orman 
köyü değil de bunun tamamı, bu dağ köyleridir. 
Bunu böyle kabul etmek lâzım. Yani ormansız 
dağ köyleri de vardır. Mesele yalnız orman kö
yü değil, dağ köyüdür - 8250 adedi de orman 
kenarında olmak üzere cem'an 13 270 orman 
köyü vardır. 

1960 yılı nüfus sayımına göre bu köylerde 
7 milyon nüfus yaşamaktadır. Bu nüfusun aile 
adedi olarak miktarı 1 600 000 civarındadır. 

Yapılan etütlere göre orman köylerinde ya-
şıyan nüfusun % 96 sı tarım ile geçinmektedir. 
Taran ile iştigal eden orman köylüsü genel iş 
gücünün ancak % 35 - 40 ı mahallinde değerlen-
dirilebilmektedir. 

Yukarda izah edilen durumdan da anlaşıla
cağı gibi orman köylerinin gelirleri de çok dü
şüktür. 

Aile başına düşen yıllık gelir ortalaması 
3 057 Tl. civarında olup fert başına yıllık ge
lir ise 530 Tl. dır. 

1956 yılında kabul ve meriyete girmiş olan 
6831 sayılı Orman Kanunu ile birlikte orman 
ve halk ilişkilerinin düzenlenmesi suretiyle or-
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manların korunması ve orman köylerinin kal
kındırılması konularında çalışmalar başlamıştır. 

Istikşafi kademede yapılan etütlerle başlı-
yan bu çalışmaların bilâhara bütün yurt sat
hına yayılması suretiyle orman köylerinin so
runlarının araştırılması ve kalkındırılma imkân
larının tesbiti düşünülmüştür. 

Böylece başlıyan çalışmalar Tarım Bakan
lığı bünyesi içinde 1965 malî yılı başlangıcına 
kadar aynı şekilde devam etmiştir. Bu 8 yıllık 
dönemde 53 orman köyünde orman köylüsü 
aile reislerine 6831 sayılı Orman Kanununun 
13 ncü maddesi ile müesses fondan 336 000 Tl. 
kredi intikal ettirilmiştir. 

Yine burada bir gerçeği görüyoruz. Yani, 
5,5 milyon, 1 milyon kredi ayırmış olmasına 
rağmen orman köylüsüne bunun sekiz senede 
intikal eden miktarı 336 000 Tl. yani, hiçbir 
şey mânasına gelir. 

Yine bu dönemde ayrıca 6 776 orman köyü
nün yerinde kalkınma imkânları yönünden tes-
bitleri yapılmıştır. Bu tesbite göre 4 051 köy 
yerinde kalkınabilir, 2 336 köy ise yerinde 
kalkınamaz, 459 köy de her iki halde müta
lâa edilmektedir. 

1964 yılında orman köylerinin kalkındırılma
sı ile ilgili ünite Tarım Bakanlığından Köy İş
leri Bakanlığına intikal etmiştir. Bu intikal 
ile birlikte orman köylerinin kalkındırılması 
çalışmaları daha geniş anlamda ele alınmış 
bulunmaktadır. 1966 yılında bu maksatla ilgili 
olarak orman köylerinin yoğun bulundukları 
15 ilin birer ilçesi pilot proje sahası olarak 
tefrik edilmek suretiyle çalışmalar şümullendi-
rilmiş, aynı esaslar muvacehesinde yeniden tef
rik edilenlerle birlikte proje sahaları 1967 yı
lında 19, 1968 yılında da 23 adede çıkarılmıştır. 

1965 - 1968 yılları arasındaki dört yıllık 
dönem zarfında 7 332 orman köylüsü aileye 
tarım, hayvancılık ve el sanatları konularında 
25 769 000 Tl. kredi açılarak, 12 760 000 Tl. 
sının intikali sağlanmıştır. Yine aynı döneni 
zarfında orman köylerinde kurulmuş bulunan. 
35 kooperatiften 22 sine 2 938 000 Tl. kredi 
açılarak intikal sağlanmıştır. Kooperatiflere 
açılan bu krediden 1 891 aile faydalanmış bu
lunmaktadır. 

Orman köylerinin bulundukları yerlerdeki 
bu mahdut tabiat imkânlarına karşı, orman 
köylüsünün iş imkânı da çok kısıtlı durumda-
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dır. Genellikle orman köylerinde yegâne işve
ren Orman Genel Müdürlüğü olmaktadır. Bu 
kuruluşun çeşitli konularında bir yılda orman 
köylüsüne ödediği ücret ve yardımlar şöyle 

Konusu 

İstihsal, imalât ve nakliyat ücretleri 
Orman yolları inşaatı ücretleri 
Ağaçlama işleri ücretleri 
Top. Muh. ve mera ıslahı ücretleri 
Orman Kanununun 31, 32, 33 ncü maddeleri ile 
sağlanan imkânlar 

Şimdi şunu söylemek istiyorum : Bir taraf
tan orman 'köylerinin yolunu özel bir programla 
yapıyoruz, bir taraftan cihazlanmaları için koo
peratifler kuruyoruz, (bir taraftan da Orman Ge
nel Müdürlüğü vasıtasiyle her aileye iş bulma 
imkânı, - Sayın Başbakanımız îbirçok kereler 
söylemişlerdi, - her aileye iş bulma imkânı vere
rek orman köylüsünün kıpırdanmasını temin et
meye çalışıyoruz. 

Bir nokta üzerinde (bakanlık olarak hassasi
yetle duracağız. İstihsal, imalât ve nakliyat üc
reti olarak 1967 yılında ödenen 515 milyon lira, 
1968 yılı içerisinde de 590 milyon liradır. Bu iki 
kalemden ibarettir, istihsal imalât ve nakliye 
ücretleri. Şimdi biz kendi kooperatiflerimizi, or
man köyleri içinde kurulan kooperatifleri, bu 
nakliyeleri de kendileri yapacak şekilde cihaz-
lamak üzere çalışacağız. Bu son derece ehemmi
yetli bir meblâğdır. Bugün için orman köylüsü, 
nakliyenin çok küçük bir parçasını yapabilmek
tedir. Çok küçük bir parçasını yapıyor, daha 
çok ücret, kesim ücreti olarak alıyor. Ama, asıl 
büyük meblâğ kamyonlarla veya başka vasıta
larla, arabalarla taşıma şeklindedir. Biz koope
ratiflerimizi, orman köyü kooperatiflerimizi bu 
nakliyeyi onlara yaptıracak şekilde organize et
meye çalışacağız. 

Şimdi mesele burada da bitmiyor, 1969 prog
ramı orman köyleri için nelere ağırlık vereceği
mizi yedi madde şeklinde sıralamıştır. Bunları 
yegân yegân okuyarak: vaktinizi almak istemiyo
rum. Bununla şunu demek istiyorum; demek ki, 
Adalet Partisi iktidarı her orman köylüsü aile
sinden, en az bir kişiye iş vermek suretiyle on-

özetlenebilir. 1967 yılında orman köylüsüne 
Orman Genel Müdürlüğünün muhtelif faali
yetleri dolayısiyle ödenen para 788 milyon lira
dır. Bunun detayı elinizdeki cetvellerde vardır. 

1967 

515 697 646 
82 743 810 
41 506 750 
12 645 000 

135 406 994 

788 000 200 

1968 

590 294 252 
91 777 000 
52 857 000 
.9 118 000 

140 000 000 

884 046 852 
lan muhtelif kooperatifler şeklinde 'organize «t-
mek suretiyle 6831 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desini çalıştırmak suretiyle özel bir yol progra
mı tatbik etmek suretiyle ve 1969 programına 
muhtelif orman köylerinin hayat standartlarını 
yükseltici tedbirleri koymak suretiyle ve yine 23 
ilde orman köyleri için pilot mmtakalar almak 
suretiyle meseleye özlü bir şekilde el atmıştır. 
Hulâsa olarak, orman köyleri mevzuunda söyle
mek istediğim budur. 

Şimdi sözlerimi kapamadan evvel, sayın grup 
sözcüleri, bâzı noktalara temas ettiler. Bunlar
dan (birisi (bakanlığımızın teşkilât kanunudur. 
Haklıdırlar. Teşkilât kanununu hakikaten geti
remedik. Yalnız (bunun yanında bir gerçek daha 
var, biz getiremediğimizi kabul ederken, siz de 
kabul buyurunuz ki, bundan dolayı hizmetleri 
aksatmadık. Emin olun ki, kanunsuzluğun güç
lüğünü siz değil, biz çektik. Beş bütçede bulun
mak mecburiyetinde kaldık. Beş bütçeyi takibet-
tik; ek ödenek olur, takiıbedeceksin, bilmem iç
me sulan için para ödiyeceksin, Devlet Su İşleri 
Bölge Müdürüne, muhasebesine gideceksin. Bu
nun zahmetlerini biz çektik, inanın. Bu itibarla 
kuruluş kanununu getiremedik derken hizmet
leri aksatmadığımızı da, biz o kusurumuzu ka
bullenirken, siz de lütfediniz hizmetleri aksat
madığımızı kaibul buyurunuz. 

Boğaz köprüsü her nedense Köy İşleri Ba
kanlığının talihidir. Gerek Bütçe Komisyonun
daki konuşmalarda, gerek Senatodaki konuşma
larda, köy köprülerine benzetilerek; A. P. ikti
darı Boğaz köprüsünü yaptı da köy köprülerini 
yapmadı, köy yollarını yapmadı, dendi. 
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Bakınız cevap vereceğim, inanın ki, mesele
leri hissi düzeyden alıp aklî düzeye getirdiğiniz 
zaman anlaşacağız. 

ÎSMET KAPISIZ (Konya) — Zaten bizde de 
his yok, Sayın Balkan. 

KÖY ÎŞLERÎ BAKANI SALÂHATTÎN KI
LIÇ (Devamla) — Bir telmihim yok beyefendi 
kimseye. 

Hattâ, C. H. P. nin Senatodaki ISaym sözcüsü 
çok enteresan bir şey söyledi, ben konuşurken 
de tasrih etti. «Siz, rantabilite, ranatabilite de
yin, ne anlatırsanız anlatın. Biz gideceğiz seçim
lerde, diyeceğiz ki, A. P. iktidarı İstanbul köp
rüsünü yaptı ama sizin yolunuzun köprüsünü 
yapmadı. Siz ne derseniz deyin.» Gayet samimî 
olarak itiraf etti. Bunun arkasında yatan şu idi. 
«Arkadaş, bu rantabl olsa da olmasa da, sen git 
anlat derdini Türk köylüsüne. Rantabiliteyi 
köylümüz anlamaz, siz rantabilite diye çırpınıp 
duracaksınız. Ama Ibizim diyeceğimiz çok daha 
açık ve müessirdir; İstanbul köprüsünü A. P. 
iktidarı yapıyor, ama senin köyünün köprüsü
nü yapmadı» Çünkü, o günde köprüsü yapılmı-
yan köy çok olacak. Rakamlar meydanda. Hepsi 
bitmiyecek. Hepsi 15 senede bitecek. Bu da aşi
kâr. Sayın Salim Hazerdağlı bunu çok açık söy
ledi, yani beyefendiler... 

Şimdi bu proje rantabl mı? Rantabl değil, di
yorsanız tartışmaya hazırız. Bunu demiyorsu
nuz, aksini söylemiyorsunuz, «rantabl ama er
ken yapıyorsunuz» diyorsunuz. Bir o iddia var. 
Bir de «onun yerine niye 12 bin köye su, 17 bin 
köye su getirmiyorsunuz» diyorsunuz. 

Şimdi bir kere plânın, ekonominin denge 
içinde bulunmasının icabettiğini söyliyen, yıllar
dır sizler değil miydiniz, bilhassa O. H. P. li ar
kadaşlarım? Yani, bir tek kanadını alıp da me
selenin, ulaştırma ekonomisinin icabı bir köprü 
yapılacaksa, on vapur satmahnacaksa, 200 km. 
demiryolu yapılacaksa, «hayır, yapmayın, bu 
200 km. demiryolunu» diye meseleyi tek nokta 
halinde alıp anlatabilir misiniz? Hakkınız var 
mı? Bu proje rantabl, Türk ekonomisi dengeli 
ve bunun icabı varsa, niçin itiraz edersiniz bu
na? 

Sayın Ecevit'in Doğu gezilerinden bir tane
sinde, hatırlıyorum; «Şu kadar bin köye su ge
tirilebilirdi bu projeyi yapmazsanız» diyor. Me
seleye böyle bakmayınız. Birisi de çıkar derki, 

ben suyu istemiyorum, daha önce köye okal yap. 
O da kendi mantığı içinde haklıdır, o zaman. 
Birisi de çıkar der ki, hayır, okul yapma ondan 
önce köylerimin camilerini yap. O da kendi 
mantığı içinde haklıdır. Meseleye böyle baka-
rnazsmız. 

Meseleye, ulaştırma ekonomisi içerisinde, 
Türk ekonomisi kül olduğuna göre, bu, köprüye 
ihtiyaç varsa, vardır, buna itirazınız varsa tar
tışalım. Bu proje rantabl mı? Rantabl. Ama bü
tün bunlardan sonra bir iddia daha var, Proje 
rantabl, ulaştırma ekonomisinin icabı, aıra er
ken yapıyorsunuz, diyen arkadaşıma söylüyo
rum, Biz bunun kredisini de bulduk. Yani, bu 
m demektir. Plânın öngördüğü başka tesisler 
den kesmedik, o tesisleri de yapacağız, bakır 
komplekslerini de yapacağız, gübre kompleksi
ni. de yapacağız, köy içme sularını da, plânı ge
çerek yapacağız, yolda yapacağız, ama bunun 
iom de krediyi bulduk. İstanbul köprüsünü de 
yapıyoruz, diyoruz. Karşımıza çıkıyorsunuz A.P. 
iktidarı... yapmayın bunu. (A.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) (C.H.P. sıralarından 
anlaşılmıyan müdahaleler) 

Beyefendi ikinci defa söz sizdedir, geliniz 
deyiniz ki, bu proje irrantabldır. «Bu projeyi er
ken yapıyorsunuz» mânası ne? Türk ekonomisi 
gelmiş tıkanmış, kredisini de buldum, diğer ya
tırım projelerinde fedakârlık etmeye lüzum kal
madan yapacağım diyorum. Daha ne cevap ve
receksiniz buna? İstirham ederim, yapmayın. 
Bunu 1969 seçimlerinin bir plâtformu yapacak
sınız. Sizi şimdiden uyarıyorum, inanın ki Türk 
köylüsüne biz rantabiliteyi de anlatırız, ulaştır
ma ekonomisini de anlatırız ve çok rahat anla
tacağız. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Bakınız, uzun boylu rantabiliteye gitmeye 
lüzum yok. Karaköy köprüsü ne zaman yapıl
mıştır? 1903 yılında. 1903 İstanbul'unu tasav
vur ediniz; Beyoğlu tarafından Beyazıt'a kaç 
kişi geçer, gece yatısına giden İstanbullu ile 
medreseye giden istanbullu... Bunun iktisadi 
değeri nedir? O zaman, 1903 te Karaköy köprü
sünü görüp yapabilmiştir. 1969 Türkiyesini ta
savvur ediniz. Türk Anadolu ile Avrupa'nın ir
tibatını düşününüz, iş irtibatını düşününüz, nü
fus irtibatını düşününüz. Rantabilitesine gitme
den sadece bu mukayese bile istanbul köprüsü
nü yapmayı değil, erken yapmayı da değil geç 
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kaldığımızın delilidir. (A.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Göreceksiniz, İstanbul köprüsü bitsin, altı 
ay sonra aynen kuyulardan, kanallardan su içen 
şehirlinin borularla içme suyuna kavuşması gi
bi, bütün İstanbullu ve hattâ sizler, İstanbul'a 
gidip gelenler, bizler, «Allah Allah! köprü ol
madan asırlarca nasıl yaşamışız» diye hayretler 
içinde kalacağız. Beş sene geçmeden göreceksi
niz, «Bu köprüyü yapanlar ne kısıri görüşlü in-
sanlarmış, iki geliş, iki gidiş şeridi yapmışlar. 
Niçin bunun altında bir demiryolu yapmamış
lar niçin sekiz şeritli yapmamışlardır» diye 
söylenecekler çıkacaktır. 

Bunu seçim plâtformu yapamazsınız, haklı-
yızdır. Lütfen raporları tetkik edin, anlıyan 
arkadaşlarınızla tetkik edin. Boşuna devam eden 
münakaşa temenni ederim ki, bu noktada, bit
miş olsun 

Benim için, yeni olan bir partizanlık id
diasında bulundu, arkadaşlarımdan bir kaç tane
si. Filvaki, bilhassa YSE ile ilgili programlar
da program dışı işlerin yapabildiğini gerek bu
rada. gerek Bütçe Komisyonunda şikâyetler ha
linde isitmiştim. Ama bunu partizanlık olarak 
tavsif eden arkadaşım bulunmamıştı. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmamın sonunda 
şöyle bir lâfı, sayın Bşkanın da müsaadesine 
sığınarak, zabıtlara geçirtmek istiyorum. 

Gerçeklere uygun program yaparak aynen 
uygulayacağız. Programı sözümüz ve namusu
muz addedeceğiz. 

Gerçeklere uygun program yapıyoruz. Büt
çe müzakeresinin içinde olmamıza rağmen, 11 
ilin programının yapılmasında bizzat bulun
dum. Bunların sayısını arttıracağız. Doğru prog
ram yapacağız ve uygulayacağız. Programı uy
gulama imkânı bulamadığımız noktada bırakıp 
onun akabinde, öncelik sırası olan işi alacağız. 
Bizim program sıramız gerçeklere uygun, ön
celik sırasıdır, köyün nüfusu, köyün mevcut 
suyu, insan sayısı, hayvan sayısı, köyün katkı
sı, bilmem projıen'in bedeli... Bütün bunların 
particilikle alâkası yok. Yani puvan olarak di
ziyoruz; puvanı 82 olanı öne alıyorum, eğer pu-
vanı 83 olanı 82 nin arkasına koymuşsam o za
man lütfediniz teşrif ediniz, derhal düzeltirim. 
Partizanlık ancak bu şekilde olabilir. Yoksa 
partizanlığı başka türlü benim kafam kabul 
etmez... 

Şimdi Y. T. P. sözcüsü arkadaşım «A. P.. 
iktidarı vaitlerinde durmadı» dedi. İzah et
tim; ne vadetauişiz, ne yapmışız, izah ettim. 
Plânı nasıl tatbik etmekteyiz, nerelerden almı
şız yol kapasitesini, su kapasitesini, elektrik 
kapasitesini, nereye getirmişiz ve ne vadetmi-
şiz? Mukayese etmesini bilhassa rica ederim. 

Zannediyorum kuruluş kanunu ile ilgili 
olarak C. H. P., Y. T. P., T. 1. P. ve M. P. söz
cüsü arkadaşlarıma, boğaz köprüsü ile ilgili 
olarak 0. H. P. ve G. P. sözcüsü arkadaşları
ma, program ve partizanlıkla ilgili O. H. P. ve 
M. P. sözcüsü arkadaşlarıma, «vaitlerinde dur
madılar» iddiası ile Y. T. P. sözcüsü arkadaşı
ma, orman köyleriyle ilgili hemen hemen bü
tün sözcülere, DSİ, Toprak-Su işbirliği konu
sunda M. P. sözcüsü arkadaşıma; «seçim sebe
biyle bütçeyi artırdınız» iddiasına karşı M. P. 
sözcüsü arkadaşıma ve toplum kalkınması ile 
ilgili hususlarda G. P. sözcüsü arkadaşıma ce
vap vermiş oldum. 

A. P. sözcüsü arkadaşıma teşekkür ederim; 
gerek 6831 sayılı Kanundan dolayı artırma 
imkânlarını ve köylünün bu krediyi massetme
sini, köy elektrifikasyonu, yol bakımı, seyyar 
ekipler, köy imar plânları ve «kendi evini ya
pana yardım» kampanyasında elimizden geldi
ği kadar bu programları usulü dairesinde ge
nişletmek ve Türk köylüsüne hizmet etmek 
kararındayız. Bu ikazlarına bilhassa teşekkür 
ederim. 

Çok sayın milletvekilleri, bu kanunla ve 
diğer kanunlarla bana ve arkadaşlarıma para, 
personel, maJkina ve yetkiden ibaret dört alet 
veriyorsunuz. Biz bu dört aleti en rasyonel bir 
şekilde kullanarak Türk köylüsüne, bize ver
diklerini hizmet olarak iade etmek ve borcu
muzu ödemek kararındayız. Karanlık, Türk 
köylüsünün kaderi değildir, yolsuzluk kaderi 
değildir, susuzluk kaderi değildir. Biz onunla 
birlikte düşüneceğiz, onunla birlikte çalışaca
ğız ve merhale merhale Türk vatanını ve Türk 
Milletini aydınlık ufuklara götüreceğiz. 

Hıerpünizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı sorular var 
.efendim, lütfen ayrılmayın. 

Sayın İsmet Kapısız, buyurun. 
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İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan bu soruma isterse yazılı ce
vap da verebilirler. 

Köy yollan için Karayolları Umum Müdür
lüğü bütçesine 120 milyon lira, DSt Umum Mü
dürlüğü bütçesine de içme suları için betahsis 80 
milyon lira olmak üzere ceman 200 milyon li
ra ödenek konmuştur. Bu ödeneği Türkiye Bü
yük Millet Meclisine niyabeten vazife görmek
te olan Plân Karma Komjisyönunıuv'Sayın Baş
kanı ve değerli üyeleri kararlaştırmışlardır. 
Buna, parti olarak ve şahsım itibariyle de çok 
memnun olduk. Ancak, bu 200 milyonun harca
ma plânları ve Köy işleri Bakanlığı bünyesin
deki yerleri, sektörleri plânlanmış mıdır? Sa
yın Bakan ve Bakanlık, bundan önceM seneler
de olduğu gibi, bunların dökümlerini millet
vekillerine dağıtabilecek midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI

LIÇ (Devamla) — Evet. Plânlanmıştır, dö
kümlerini bundan evvelki senelerde olduğu gi
bi dağıtacağız. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç, soru. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa

yın Başkan, geçmişi misal aldığımız takdirde 
bu yapılanları, elbette memnuniyetle karşıla
maktayız. Sayın Bakan 10 milyon lira köy 
âmme kuruluşlarına yapılacak teşebbüsler için 
para ayrıldığını söylediler. 12 - 13 milyon lira 
kadar da halk yardım yapıyormuş, aşağı - yu
karı 23 milyon lira eder. Oysa, Türkiye'de res
mî kayıtlara g"öre 35 bin küsur köy vardır, bu 
parayı böldüğünüz zaman köy başına 400 lira 
düşer. Bu milyonlar, görülüyor M, köyde top
tan bir kalkınmayı ifade etmiyor, ama «kandil 
yerine lâmbayı, lâmba yerine elektriği getiri
yoruz» misali doğrudur, 1946 dan beri bu mü
cadelenin içindeyiz. Rica ediyorum Sayın Ba
kandan; bu köy ünitelerini şimdiki tarihî va
kıa olaralk kabul edip, bu 35 bin köye medeni 
imkânları götürmek ve en asgari medeni ha
yata bu vatandaşları kavuşturmak projesi bu 
çalışmalarla gerçekleşir mi, yoksa başka türlü 
bir plânlan var mıdır? 

Köy birlikleri kurmak, köyleri bir toplu
luk haline getirmek için bir araştırma var mı
dır? Birinci sualim budur. 

I BAŞKAN — Diğer suali de sorsunlar mı 
Sayın Bakan? 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Sorsunlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, lütfen diğer 
sualinizi de sorun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — ikin
ci sorum, da şu; teşkilât kanunu olmadan, Ba
kana ve Bakanlığa teşekkür ederim, mahalli 
hizmeti, meselâ Pazar'ın Dernek köyünde ma
hallî hizmeti ifa etmekte büyük gayret sarf et
ti. Teşkilât kanunu nasıl çıkacak, bilmiyorum. 
Bütçe Komisyonunda da sormuştum, fakat ce
vabını almadan aynlmak mecburiyetinde kal
dım, Meclis huzurunda bu sualimi rica ediyo
rum. Köy hizmeti hüviyetiyle merkezî bir teş
kilât tarafından görülebilecek bir- hizmet 
midir? Bu suretle az olan teknik elemanlann 
faaliyetlerinden ve zamanlanndan israf yapıl
mıyor mu? Yoksa köy işlerinde başka bir ida
ri ünüte kurulmak suretiyle bütün bu imkân-
lan mahalli şartlara göre teksif etmek yolu 
daha mı doğrudur? Bu hususta da Sayın Ba
kanın mütalâasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI

LIÇ (Devamla) — Efendim, Sayın Tahtakılıç'-
m birinci suali; 10 milyon liranın, bütün Tür
kiye köyleri muvacehesinde, çok az olduğu 
noktasında toplanıyor, yanılmıyorsam... 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Efen
dim, Bakan yanlış anlamışlar, müsaade eder
seniz açıikhyayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Bir 

misal vereyim; geçmiş iktidarlardan birisi ta
rafından köy mesken kredisi kuruldu. Bunu 
hiç nazarı itibara almıyorum. 60 milyonu' 40 
bin köye taksim ettiğimiz zaman her köye 
1 500 lira düşer ki, 1 500 liraya bugün bir kü
mes dahi yapılamaz. Ben «milyonun» az oldu
ğunu demedim, metodun yanlış olduğuna te
mas ettim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Anladım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Metot doğrudur, hem de 

I son derece doğrudur. Dikkat buyuruhınsa bu 
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10 milyon lirayı, G. P. sözcüsü arkadaşımın ba
his konusu ettiği ve son yıllarda dünyada bü
yük bir tatbikat gören ve gelişen bir fikrin 
Türkiye'de de uygulandığı ve bir «maya para» 
vazifesi gördüğü zımnında anlattım. O da top
lum kalkınmasıdır. Toplum kalkınması, mede
ni cemiyetlerde toplum; yalnız devlet kuruluş 
(değildir, yalnız ordu, yalnız okullar kuruluş 
değildir, yalnız muhtarlık kuruluş değildir, in
sanlar kendi kendilerine üniteler ve teşkilâtlar 
kurmaktadırlar; cami yaptırma dernekleri, 
okul yaptırma dernekleri, köprü yaptırma der
nekleri gibi... O halde, bizim memleketimizde 
ide toplum kalkınması uzun boylu nazari ola
rak etüdedilmiştir ve ikinci Beş Yıllık Plânda 
bunu mayalamak ve halkın kuruluşlarını teş
vik etmek üzere 10 milyonluk bir para kon
muştur, dedim. 10 milyonluk buna münhasır 
bir para ve bu kuruluşlara ilk hareketi ver
mek için kullanılmak üzere aynlan bir para 
ve her kuruluşa da en çok 25 000 lira gönde
rilebilir. İsterse proj'eısi 'iki milyon liralık ol
sun, 25 000 liradan fazlası gitmez. Projesi 
40 000 liralık olsa da % 50 den fazlası gitmez. 
Yani % 20 den fazla gitmez. 

Proje yapılır, bu, bir köy hamamlığıdır, bu 
bir köy odasıdır veya köye gelen derenin üze
rindeki köprüdür veya köyün yanından geçen 
derenin üzerindeki küçük bir benttir, su çevir
me bendidir. Bu projeyi devlet kuruluşları ya
par. Köylüler kendi aralarında bir birlik kurar
lar Muhtar veya ayrı bir cemiyet veya topısu bir
liği.. Bunu vilâyete götürürler. Vilâyet bunun 
âmme hizmetine yararlı olduğunu, idare meclisi 
kararı ile, teısibit eder ve Ankara'ya gönderir. 
Biz projeyi uygun görürsek bahsettiğim para
yı veririz. 

Bunun da iki harcanış şekli vardır. Bir ta
nesi doğrudan doğruya valiler emrine gönde
rerek program kredisi olmasıdır. Yani, vali di
lediği şekilde harcar. Diğer proje kredisini biz 
Ankara'dan harcarız. Bu, Türkiye'ye yetmez. 
Bu, bir başlangıçtır ve tabiî köye giden hiz
met yalnız bu on milyon liradan ibaret değil
dir. Konuşmamın başından beri izah ettim. 

Şimdi köy birlikleri mevzu, köylerin birleş-
tinilmıesi, öyle anladım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Köy 
birliklerinin kurulması mevzuunu sordum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Köylerin kendi aralarında 
mı birlik kurmalarını kasdediyorsunuz efen
dim? 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Böl
ge birliklerinin kurulmasını kasdediyorum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Efendim şimdi, bu hususta 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin öteden 
beri bilinen bir iddiası var. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sa
yın Balkan, ben müstakilim. Aklınızda kalma
mış her halde. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Hayır, sizin müstakil oldu
ğunuzu biliyorum. Yani aynı fikre bağlamak 
istiyorum, Sayın Tahtakilıç. Zatıâlinizi çok iyi 
tamyoruım beyefendi, rica ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Ben 
do zatıâliniizi çok iyi tanıyorum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Sayın Tahtakılıç, yani o ve
sile ile mevzuu imali fikrettiğimiz noktasından 
başlamak için... 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sua
limi anlatamadım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ne biliyorsunuz da
ha cevap vermediler. Müsaade buyurun, clin-
h/yûn efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Söz 
hakkımız gelmiyor ki anlatalım efendim. 

BASKİN - Sayın Tahtakılıç bu şekilde 
konuşmayın rica ederim efendim. Sual sordu
nuz henüz cevabını almadınız, Eğer esvap sizi 
tatmin etmezse o zaman tekrar sorarsınız. Bir 
C. K. M. P. ni ifade etti diye sinir içinde kal
dınız, istirham ederim. (Gülüşmeler) 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Beyefendi, benim de hiçbir 
maksadım yoktu. Yani, bu fikir müteaddit ke
reler umumi efkâra «köylerin birleştirilmesi» 
şeklinde G. K. M. P. si tarafından lanse edil
diği için, o vesile ile başladım ve mevzuu da 
bendeniz, o şey içinde mütalâa etmiştim. 

Şimdi, biz köy yapısını kaale alarak bu, 
İkinci Beş Yıllık Plânda ve 1969 tatbikatında 
vardır, bütün faaliyetleri, bütün maksatları, 
yolları köylerin birleşmesini veya köy sayısının 
azaltılmasını gaye istihdaf etmiş bir programın 
içinde değiliz. Yani bütün maksatlarımızı buna 
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tevcih etmiş bir gaye içinde değiliz. Ancak, köy
lerin ayrılmasını, yeni ünitelerin çoğalmasını 
da teşvik ediyor değiliz. Mesele, tamamiyle in
san unsurunun toprak kaynağı, su kaynağı ve 
sanayi gelişmeye bağlı olarak yer yüzüne dağı
lış şekline bağlıdır. Eiz Adalet Partisi iktidarı 
olarak, bu unsurların iktisadi kalkınma ve sos
yal gelişme içerisinde vâki olduğu nisbette da
ğınık köylerin kendiliklerinden bir araya gele
ceğine, seyrek dağınık köylerin toplu hale ge
lebileceğine ve fakat bunun tabiî bir protez 
içinde meydana gelmesi gerektiğine kaniiz. 
Endüstrileşmenin sonunda, endüstri şehirlerinin 
etrafında nasıl küçük şehirler, seyyar şehirler 
kuruluyorsa, otuz kilometre, kırk kilometre nı
sıf kuturlu daireler içerisinde, ovalarda ve dağ
larda ulaşım imkânları geliştikçe, çiftçinin tar
lasına veyahut da bahçesine gitme imkânları 
geliştikçe daha derli toplu hale gelecekleri ka
naatindeyiz. 1969 programı bu mahiyette bir 
yazım, bir düşünüş içerisinde bulunmaktadır. 
Özel bir projemiz yoktur. Yani, bu maksada 
teksif edilmiş özel bir projemiz yoktur. Dağ.l-
malarmı teşvik edici tedbirlerimiz yoktur. Ta
biî olarak, tabiî protez olarak toplanmalarım 
teşvik edici tedbirlerimiz vardır. 

Merkeziyetçi bir teşkilâtla, evet gayet iyi 
hatırlıyorum, zatıâliniz Bütçe Komisyonunda 
sualler sordunuz ve hattâ «Türkiye'de reform 
olmaz» dediniy. Ben satıâlinize Bütçe Komis
yonunda cevap verdim, «Keşke Sayın Tahtakı-
lıç burada olsaydı» dedim, «Türkiye'de reform 
olur, Türkiye'de ilerleme olur ve Türkiye'do 
reform olmaktadır, çünkü ilerlemektedir» de
dim. Yalnız merkeziyetçilikle ilgili değil, bü
tün sorularınızı Bütçe Komisyonunda cevapla
dım. 

Köy İşleri Bakanlığının fonksiyonları itiba
riyle bir merkezden tamamının icra edilmesi 
mümkün değildir ve zâten dikkat buyurulursa 
Köy İşleri Bakanlığının" kuruluşu,. programla
rının hazırlanışı Köy İşleri Bakanlığının YSE 
teşkilâtı, Toprak - Su belgeleri, hem bölge teş
kilâtlarına, hem valilere, hem il genel meclis
lerine büyük salâhiyet vermiştir. Bizim mer
kezde yaptığımız, bütçe dağıtımı, pıogram tak
simi, tip projelerden ibarettir. Yani, -ne Kara
yollarında, ne de Devlet Su İşlerinde olmadığı 
şekilde valiler bizim programlarımızı hazırlar

lar. Karayollarının programlarını, Devlet Su 
İşlerinin programlarını valiler hasırlamazlar, 
Orman müdürlüklerinin programlarını valiler 
hazırlamazlar. Ama, YSE nin programlarını 
valiler hazırlarlar, seçilmiş vatandaşlarımız, 
yani il genel meclisi üyeleri ona oy verir, mer
keze gelir, öncelik sırasına uyup uymadığı kont
rol edilir, para ile sınırlanır ve gönderilir. Da
ha çok âdemi merkeziyet uygulanmaktadır. 

Cevabım budur efendim. 
BAŞKAN — Tamam mı Sayın Tahtakılıç? 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Te

şekkür ederim efendim, 
BAŞKAN — Sayın .Ruhi Soyer buyurun. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

ben Sayın Bakanın iyi niyette olduklarını bi
liyorum. Kendileriyle de konuşabilirdim, ama 
zapta geçmiş olması için burada sorularımı so
ruyorum. 

Birinci sorum şu : Kuraklığın, arazi darlı
ğının ve verimsizliğin hâkim olduğu bölgelerde 
ev ve el sanatları konusuna öncelik verilerek, 
sekiz, on ayını büyük şehirlerde hayatları pa
hasına en ağır şartlar altında, en ağır işlerde 
çalışmakla geçiren köylülerimizin biran evvel 
kurtarılması için öncelik ve rüçhan tanınması 
niyetinde misiniz? 

BAŞKAN — Devam edecek mi efendim so
rularınız? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Edecek efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan teker teker mi ce

vap vereceksiniz? 
KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI

LIÇ (Devamla) — Hayır toptan. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Soyer ötekileri 

de sorunuz. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — İkincisi, içlerin

den büyük sular geçmiyen kapalı havza veya 
kuraklık ve erozyon bölgesi dediğimiz bölgede
ki küçük suların toplanma veya yeraltı suları 
çalışmaları için bir öncelik tanımak niyetinde 
misiniz? 

3 ncü sualim; sayın Bakan narenciye bölge
sindeki narenciyelerin zarar görmesi itibariyle 
öncelikle bu. köylere asfalt yol yapılacağını müj
delediler. Sevindik. Türkiye'nin neresinde ya
pılırsa elbette bahtiyar olacağız. Ancak, bölge
mizin elma bölgesi olduğu ve elmanın da toza 
karşı ne kadar hassas olduğunu biliyorsunuz. 
Da itibarla acaba yine bir öncelik tanımaları 
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mümkün olacak mıdır? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bu kadar değil mi efendim? 
RUHİ SOYER (Niğde) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI

LIÇ (Devamla) — Efendim el sanatları talebi 
yalnız kuraklık, yalnız susuzluk sebebiyle değil 
heyeti umumiyesi itibariyle ekonomik kaynak
ları sınırlı olan yerlere evleviyetle veriyoruz. 
Bu mahiyette müracaatlar olursa mmtakanın 
ekonomik potansiyelinin dar olduğu nisbette 
oraya imkânlarımızı daha çok götürebiliriz. 

Küçük sular ve yer altı suları için Sayın So-
yer'in sorduğu bu suali ben Birinci Beş Yıllık 
Plândan hatırlıyorum. Yani, «Orta - Anadolu'
ya öncelik verilmesi» şeklinde bir madde girmiş
ti. ikinci Beş Yıllık Plânda yok. Ancak, bah
settiğiniz mevzuu da, yeraltı suyunu da biliyo
rum. Niğde civarındaki Devlet Su işlerinin ve 
Topraksu İşlerinin de yaptığı birçok çalışma
ları da biliyorum. Bizim programlarımıza bu ma
hiyette girmiş olan, yani başka su imkânları ve
ya yerüstü su olmadığı için, yeraltı suyu ola
rak irilmiş olan yerler öncelikle bitirilebilecek
tir. Ve hattâ şunu da söyliyeyim, Niğde Muslu 
Ovası için daha evvel büyük iddialarla ortaya 
çıktığımızı ve bunu biran evvel bitirmemiz lâ-
zımgeldiğine ait de Sayın Başbakandan gerek 
Köy İşleri Bakanı olarak bendeniz, gerekse 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ayrıca 
bir talimat almışızdır. Sizi tatmin etmek için 
arz ediyorum. 

Aslında köy asfalt programı narenciye böl
gesi üzerinde ekonomik araştırma sonucu mey
dana çıkmış bir husustur. Yalnız «narenciye 
bölgesinde köy yolarını asfaltlayacağız» mânası 
çıkmaz. Bu sene tatbikata geçeceğimiz yer öğ
retim tatbikatıdır. Defaatle onu söyledim. Me
selâ Antalya'da ve Adana'da ancak 50 şer kilo
metre gibi bir «belleme» yoludur, «bir program 
yolu mahiyetindedir» demedim. Fakat aynı şe
kilde bütün vilâyetlerimize bu asfalt programı
nı yayacağız. Ekonomik değeri bakımından el
ma için de bahsettiğiniz etüdü memnuniyetle ya
parız. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Rona, 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan soruma yazılı cevap ver
melerini istiyorum efendim. 

Sayın Bakan, Bakanlık olarak köy yolları
nın programa alınmasında, birçok istikamette 
köy yollarının programa alınmıyarak, başlanan 
köy yollarının tamamının bitirilmesi hedef tu
tulmaktadır. Bu tatbikat arazi yönünden dü
şünülürse, taşlık ve dağlık bölgelerde bir yılda 
ancak 2 - 3 Km. arasında yol yapılabilecektir. 
Bu durumda bir yolun bitmesi birkaç sene süre
ceğinden, köy yollarının başlaması o nisbette 
gecikmektedir. Bu itibarla, arazinin müsai-
dolmıyan bölgelerinde her köyün kısa zamanda 
yola kavuşturulması için Bakanlıkça ne düşü
nülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Yazılı istemektedirler efen
dim. 

BAŞKAN — Yazılı mı istiyorsunuz Sayın 
Rona? 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak Sayın Bakan ce
vap verirler. 

Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce, buyurun. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — Sa
yın Bakan Köy İşleri Bakanlığının diğer Ba
kanlıklarla koordone çalışmalar yapmadığı hu
susundaki beyanlarımı anlamadıklarını ifade et
tiler. Bu hususta bir müşahhas misal verece
ğim. 

Şimdi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile 
Topraksu İşleri Genel Müdürlüğü işbirliği ya
pıyorlar. Fakat bâzan Topraksu işlerinin ta
leplerine Devlet Su İşleri ânında cevap verme
mektedir. Meselâ Sungurlu'nun Yekbas köyü 
Topraksu işlerine bir dilekçe ile köylerine su 
getirilmesi için müracaat etmiştir. Topraksu 
kendilerine verdikleri cevapta; bu taleplerinin 
nazara alındığını ve Devlet Su işlerine, bölgede 
bir sondaj yapması hususunda müracaat ettikle
rini bildirdiler. Üç seneden beri Devlet Su iş
leri bu sondajı yapmamıştır. Bu hususta yazı
lan yazıya da cevap vermemişlerdir. Böylelikle 
bir koordone işbirliği münasebeti meydana gele-
memektedir. 

Bilhassa Sayın Bakandan, Sungurlu'nun 
Yekbas köyünün su dileğinin ne zaman yerine 
getirileceğini sormak istiyorum. Sayın Bakan 
bu soruma yazılı cevap verebilirler. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan soru sahibi yazılı 
olarak cevaplandırmanızı da kabul ediyor. Ten-
sibederseniz o şekilde cevap veriniz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Hatırlamam mümkün değil 
zaten Sayın Başkan. Yazılı olarak cevap veri
rim. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç. Lütfen kısa 
olarak sorunuz efendim. 

1LYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
gayretlerin sonucu köye medeniyetin götürülme
sidir. Sayın Bakan, programlar yapılırken ön
celiğin tâyini tahtında birçok faktörlerin, yanın
da köylerin de katkıda bulunmalarını söylediler. 
Fakat tatbikatta dağ köyleri çok fakirdir ve 
hattâ hiç derecesinde yapılan katkılarda dahi 
bulunamamaktadırlar. «Dağ köylerimiz de kat
kıda bulunsun, öncelik verelim» dediğimiz tak
dirde buraya yolların yapılması ve dolayısiyle 
medeniyetin girmesi çok gecikecektir. 

Acaba dağ köylerimize özel bir öncelik veril
mek suretiyle ve katkıda bulunmadan yollarının 
yapılması hakkında bir tatbikat var mıdır? 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Bu konu mütaaddit defalar 
üzerinde tartışılmış bir konudur. Aslında köy
lülerin yaptığı katkı, öncelik faktörlerinden bir 
tanesidir, hem de en arkada gelenidir. Yani 
öncelik puanı alabilmek için, köyün başka vasıf
ları varsa, meselâ yolu yoksa, meselâ nüfusu 
çoksa, meselâ hayvan sayısı çoksa katkısı son de
rece az da olsa köyün öncelik puanı yüksek ol
maktadır. Zaten kilometresi yüzbin lira tutan 
yol için köylerden istediğimiz para, kilometre
de bin liradır. Yani nominal bir şeydir ve 
99 000 lirasını Devlet vermektedir. Ama bütün 
bunlara rağmen dediğiniz hususta gerçek payı 
vardır. Ve demin bahsettiğim orman köyleri 
için 500 Km. böyle bir orman köyü olması kâfi
dir. Başka bir önceliğe ihtiyacı yoktur. Yani 
orman köyleri arasında, kendi içinde önceliği 
dengelenecektir, seçilecektir, böyle olacaktır. 
Fakat bütün bunlara rağmen köylerin fakirliği
ni de öncelik puanlarını hesaplarken kaale ala
rak az parası olanı üçünü, çok parası olanın 
otuzuna muadil tutmak üzere priyotelerde, ön
celiklerde bir değiştirme yapmayı Bakanlık ola
rak düşünüyoruz. 

Bir husus da esasen içme sulardan, bu köy 
yollarında mühim bir husus olmaktadır, içme su

larında öncelik puanı diye pek rijit bir şey kal
madı. Köylü hendeği kazdıktan sonra, boru 
hendeğini kazdıktan sonra onlar arkasından faz
la bir şey istemiyor. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Boru istiyor
lar. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Evet biliyorum .Yani hende
ğini kazan hemen hemen her köye borusunu, çi
mentosunu, bilmem kapkaç tesisini kendimiz ya
pıp, ustasını veriyoruz. Yani içme sulan için 
öncelik puanının tartışılması önemini kaybet
miştir. 

Yollar için de arz ettim, böyle bir yolu taki-
bedeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim öktem, buyu
run. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, soruların fazlalığına rağmen kanunun öne
mi dolayısiyle ben de bir soru sormak lüzumu
nu hissettim. 

Bugüne kadar Köy isleri Bakanlığının ele al
dığı en önemli konulardan birisi salitasyon hiz
metleridir. Yani sağlık hizmetleridir. Bu hiz
metlerin Sağlık Bakanlığı eliyle köylere götü
rülmesi lazımsa da köylerde yapılacak bâzı te
sislerin sağlığa elverişli olup olmadığından baş
layarak YSE nin kanalizasyonları, suların kon
trolü vesair gibi sosyalize sağlık hizmetinde 
önem taşıyan bir hizmet sahasına el atması nor
maldir. 1964 çalışmaları içinde hatırladığıma 
göre, bu konuya önemle yer verilmiş idi. O gün
den bugüne ne yapıldı? Sayın Bakan bu konu
yu ele aldılar mı ve bu konuda bir plânlama ça
lışmalarına girdiler mi? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Köy İşleri Bakanlığının va
zife şümulü içerisinde salitasyon konusuna mu-
hasses olarak her hangi bir hizmetimiz ve düşü
nüşümüz şu anda yoktur. Ancak, köy içme su
ları ile ilgili olarak, sıhhi köy evleriyle ilgili ola
rak ve köy imar plânlariyle ilgili olarak çalış
malarımız vardır. Bilhassa son ikincisi başlan
gıç şeklinde olan çalışmalardır. Ortaya attığı
nız mevzu son derece enteresandır. Fakat za
man içinde fikir olarak gelişmeye ve köylerin iç
me suyuna kavuşmasına, yola kavuşmasına, elek-
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triğe kavuşmasına ve bir kanalizasyon düşünül
mesine, bir imar plânına kadar kolay kolay hae-
mı da kaale alınarak hemen geliştirilecek bir 
mevzu olduğunu da zannetmiyorum. Mamafih 
fikir olarak enteresan ve gerekli bulduğumu da 
arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü. 
HASAN ü l L Ü (Tuneeîi) — Efendili, köyle

rin içme suları ve köy yolları yapımında Köy iş
leri Bakanlığının YSE bütçesine istimlâk para
sı olarak bir para ayrılmadığını görüyorum. Bu 
istimlâk parası verilmediği takdirde, bugünkü 
Anayasanın hükmü karşısında, istimlâk parası 
sebebiyle muhalefet eden köylere, yol ve içme 
suları ne şekilde götürülebüir? Bir. 

İkincisi, aynı şekilde Karayolları tarafından 
yapılan yollarda istimlâk parası veriliyor, Şe
hirlerin ve kentlerin yolları istimlâk parası ve
rilmek suretiyle yapılıyor ve hedefe ulaştırılı
yor. Bu iki sistem Anayasanın hangi hükmü ile 
bağdaşır? Sayın Bakan tarafından bu hususların 
cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Soru buymuş Saym Bakan... 
KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂÎIATTİN KI

LIÇ (Devamla) — Şimdi, koy yollarında, birisi
nin tapulu tarlasından geçerek istimlâk bedeli
ni vermemek', diye bir ney bahis konusu değil
dir. Yani, Anayasayı rencide etmek veya fark
lı tatbikata girmek, diye bir şey bahis konusu 
değildir. 

Aslında vaziyet şöyledir: Köy yolları çok 
kere mevcut yolun üstüne, mevcut yolun imlâsı
nı artırıp, stabilize malzeme koymakla yapılır. 
Bâzılarının arazisine taştığı zaman, çok kere 
özel idareler ve valiler bunu, ya köylü kendisi 
razı oluyor veya öbür köylüler razı ediyor, bu
nu, veyahut vali bu meseleyi hallediyor. Esasen 
vatandaşın bize sağladığı kolaylıklardan bir ta
nesi, bize istimlâk parası ödetmemesidir. Yani 
yolun geçeceği traseyi bize teslim ediyor veya 
il'e teslim ediyor. Eğer bu mahiyette her hangi 
bir konumuz varsa, lütfediniz yer veya zaman 
zikrederek beyan ediniz, halletmeye çalışalım. 

Aslında başkasının tarlasını, başkasının ta
pulu malını bh cebren geçiyor değiliz. Valiler 
ve özel idareler bu meseleyi hallediyorlar, hat
tâ birçok Karadeniz vilâyetlerinde olduğu gibi, 
köylüler yolan yerini bize teslim etmekle mükel
lef olduklarım bildikleri için yolan açılmasını is-
tiyea köy, arkadaki köyün arazisini satmalıyor. 

Ben gördüm, bana birçok müracaatlar oldu, gi
dip satınalıyor veya onları razı ediyor. Yoksa 
öyle cebren geçtiğimiz bir hâdiseyi ben hatırla
mıyorum ve esasen de geçmeyiz. 

Boru için, zannetmem ki, böyle bir mesele 
olsun. Biz sadece boru düşüyoruz, yani başka 
bir şey yaptığımız yok. 80 - 120 Cm. zemine 
boru döşüyoruz, kimseye de bir zarar verdiğimiz 
yok. Boru için böyle bir şey olmaması lâzımge-
iir. Cevabım budur. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Nayman, buyu
run. 

CENGİZ BAYMAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, müşahhas bir hâdise sebebiyle Sayın Baka
nı rahatsız etmek mecburiyetinde kaldım. 

Kayseri ili Develi ilçesinde Ayvasacı - Ma-
dazı grupu diye 5 köyün içme suya 1964 te iha
le edilmiş. 1966 da isale hatları yapılmış, köy
lerde çeşmeler inşa edilmiş, fakat üç seneden 
beri bu çeşmelerde sular akmamakta, 2 milyon 
liralık yatırım da bu şekilde âtıl vaziyette bek
lemektedir. Bu konu tarafımızdan takibedildi; 
içme suları Töpraksu'ya, Topraksu Devlet Su'-
ya, Devlet Su Töpraksu'ya havale etmiş, bu 
üç müdürlük arasında hâlâ halledilememiş du
rumdadır. 

Sayın Bakan bu meselenin halli için ne dü
şünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tetkik edip yazılı 
mı cevap vereceksiniz efendim? 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABAHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Evet, yamlı cevap vereceğim, 
fakat meseleyi kısmen biliyorum, benim de ken
dilerinden bir istirhamım var. 

Biz politikacılar olarak o meselede siyasi nü
fusumuzu olumlu istikamette kullanırsak Saym 
Nayman, Ayvasacı ve Madazı grupu su içebilir. 
Ayrıca size meselenin teknik ve idari yönü bakı
mından da cevap vereceğim. 

CENGİZ NAYMAN (Kayseri) — Sayın Ba
kan, eğer bu mevzuun içerisine politika girmişse, 
bu mevzuda kimin politika yaptığını lütfen açık
larsanız memnun oluruz, Yüce Meclis de aydın
lanmış olur. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂÎIATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Maalesef o mevzuda hepimi* 
kusurluyuz. Burada münakaşa açmak istemiyo
rum, bu mevzuda hepimiz kusurluyuz, hakika
ten köylülerimizin su içmesini istiyorsak ekle 
vermemiz lâzım. 
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BAŞKAN — Sorular bitmiştir Sayın Bakan, 
kürsüden ayrılabilirsiniz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
(A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz C. H. P. Grupu adına 
Sayın Kemal Çilesizin. Buyurun Sayın Çilesiz, 
konuşma süreniz 15 dakika. 

C. H. P. GRUPU ADINA M. KEMAL ÇİLE
SİZ (Giresun) — Çok sayın arkadaşlarım, eski 
arkadaşımızın, C. H. P. içerisinde eskiden kader 
birliği yapmış olduğumuz bir kardeşimizin bu
rada; «Halk Partisi bir şey yapmadı» diye yan
lış ve haksız beyanlarını cevaplandırmak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

C. H. P. ne gireceksin, 0. H. P. nin ilkelerine 
son derece sadık olacaksın, C. H. P. sinden seçi
leceksin., (A. P. sıralarından gürültüler) millî 
bakiyeden milletvekili olarak seçileceksin, bera
ber çalışacağız ve C. H. P. nin temel ilkelerinde 
köy dâvasının, işçi dâvasının, geri kalmış halk 
kütlelerine hizmet dâvasının olduğunu bilecek-, 
sin ve savunacaksın, sonra da diyeceksin id; C. 
H. P. hiçbir hizmet yapmamıştır.. Arkadaşlar, 
bu, vefa ile kabili telif değildir. (A. P. sıraların
dan «Bütçe ile ne alâkası var?» sorusu, gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin efen
dim. Sizin telâşınıza lüzum yok efendim. Eğer 
şahsına taarruz vâki ise Bakan bunun cevabını 
vermek hakkını haiz, içtüzüğe göre. 

A. P. sıralarından bir milletvekili — Siz 
yapmadınız diye ayrılmış. 

M. KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — Çok de
ğerli Bakan benim şahsan arkadaşımdır. Ben Çi
lesiz olarak, o da Kılıç olarak değerli arkadaşım
dır, fakat bu açıdan kendilerini müsaade eder
lerse biraz tenkid etmek mecburiyetindeyim. 
(A. P. sıralarından «Ne alâkası var?» sesleri.) 

«C.vH. P. sözcüsü bir fecaat tablosu çizdi» 
diyor. (A. P. sıralarından «Doğru» sesleri) 
C. H. P. sözcüsünün söylediği sözlerin hepsi 
doğrudur, fakat söylemediği çok daha feci, bu 
memlekette meseleler vardır. 

Sayın Köy işleri Bakanı biliyor mu; bu mem
lekette senede bir 'defa idalhi et yiyemiyen köy
lü kütleleri vardır?.. (A. P. sıralarından ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Köy İşleri Bakanı biliyor mu, bay
ramda küçük çocuğu Ali'ye, kızı Ayşe'ye bir 

metre bez daJhi alamıyacak kadar fakir insan
lar Vardır?.. ıSayrrı Köy İşleri Bakanı biliyor 
mu, millî gelirden payını 30 lira ile senede kar
şılayan fakir insanlar vardır? Sisim çizmiş ol
duğumuz tablo... 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Teknesinden 
hamurunu aldılar, aç bıraktılar, halâ konuşu
yorlar.. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz, hatibin her 
lâfına müdahale etmeyin efenldim. (A. P. Nevşe
hir Milletvekili ibralhim Boz'un anlaşılmıyan 
bir müdahalesi) Efendim, hatibin her sözüne 
müdahale etmeyin, hakkınız yok. Hakkınız 
yok efendim, müdahale etmeye. (Gürültüler) 

Sayın İbrahim Boz, istirham ediyorum efen
dim. Hatibe müdahale etmeye hakkınız yok, 
söz almadan konuşmaya hakkınız yok. 

Sayın Çilesiz, görüşün efenldim, devam 
edin. 

M. KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — Sayın 
Bakan 0. H. P. nin saflarında iken Boğaz Köp
rüsünün yapılmasının lüzumsuz olduğunu, bu 
memlekette birçok meseleler varken köy yollan, 
köy içme suları, köy okulları, dana birçok so
runları varken bu meselenin yersiz olduğunu, 
ancak bu sorunlar halledildikten sonra buna sı
ra geleceğini birçok arkadaşlar arasında söyle
diğini hatırlıyorum. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sayın Baş
kan, Boğaz Köprüsünün bu bütçe ile ne alâka
sı va* 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
Değerli arkadaşım, Sayın Bakan burada na
mus sözü verdi «plân, program tatbik edilecek
tir» dedi. Sayın Başbakan ve A. P. nin Genel 
Başkam 1906 senesinde de söz vetfdi, «Personel 
Kanunu tatbik edilecektir, Başbakan konuşu
yor bu muhakkak olacaktır» dedi ve olmadı. 
Onun sözü gibi olmasın. Arkadaşınız olarak sizi 
ikaz ederim, Sayın Bakan. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı zamanında bâzı işlerin yapılma
mış olması Hükümeti mazur gösterecek bir se
bep teşkil etmez. Kaldı ki, birçok şeyler zama
nın ve ekonominin müsaadesi nisbetinlde Cum
huriyet Halk Partisi zamanında yapılmış ve 
plânlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi fakir 
ihaVktan yana, işçiden yana, servetini zulüm 
vasıtası olarak kullanmıyan özel sektörden ya-
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na olan tarihî bir partidir. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Eşraf partisi. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 

Cumhuriyet Halik Partisinin Köy İşleri Bakan
lığını kurarak Türk Milletine yapmış olduğu 
hizmet namütenahi şekilde geniştir. Bunu kü-
çümsememek lâzımdır. Bu hizmet yapılırken 
Adalet Partisi çıkıp, «bu Bakanlık fantazi Ba
kanlıktır» diye Cumhuriyet Halk Partisine di
renmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi toprak: reformu tasarısını hazırladı ve Mec
lise verdi. Ç atlas ak da, patlasak da toprak re
formu kanunu Meclise gelecek ve tatbik edile
cektir. (C. H. P. sıralarından «biravo» sesleri) 
Köylünün durumu bundan 20 sene evvelki gibi 
mütalâa edilemez, ölümle meydana gelen top
rak tasarrufları araziyi parçalamış, zirai işlet
me halinden çıkarmıştır. Ne kadar fennî ziraat 
yaparsanız yapınız, ne kadar toprağın prodük
tivitesini artırırsanız artırınız, bu küçük toprak
tan alman ürünlerle köylünün geçinmesi müm
kün değildir. Bunu da böyle bilesiniz arka
daşlarım. 

Toplumun süratle gelişmesi, fikir seviyesi
nin yükselmesi karşısında buraya gelip «İşte siz 
yapmaJdmız, biz de yapmıyacağız» gibi bir so
rumluluk cübbesinte bürünmek Ve bu sorumlu
luk cübbesini giymek de insanları sorumluluk
tan kurtaramaz. 

İhtiyaçlar o kadar belirgin bir hale gelmiş
tir ki, (bunların üstünü örtmek mümkün de
ğildir. Bugün iktisadi sıkıntı çeken, ibir lok
ma ekmek mücadelesini yapan, köyüne yol
suzluktan gidemiyen, içme suyunu dereden 
içen, bayramda çocuğuna bir... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Basma ala-
nııyan. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) 
— Evet, basma alamıyan vatandaşlar (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) bu yoksuzluğun ıstı
rabının mektebinde okumaktadırlar. Artık on
lar bilinçli "bir hale gelmiştir; yarın bunların 
yapmış olduğu mücadeleyi oy neticesinden an-
lıyacaksmız, arkadaşlar. 

Hükümetin vazifesi bu kürsüye gelip «Ben 
yapmadım, sen yapmadın» demek değildir. Hü
kümetin vazifesi muhalefetin tenkid ve te
mennilerini samimî olarak dinlemek ve bu fena 

durumlara radikal tedbirler alarak (bir çare 
(bulmak demektir. Yoksa «Halk Partisi bunu 
yapmadı, iben de yapmıyorum» diye sorum
luluğu üzerimizden atmak mümkün olmıya-
caktır arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, loiz görüdklerimizi 
ve kanaatlerimizi samimî olarak beyan ettik. 
Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olduğu bü
yük hizmetlerle ekonomi ve sosyal tarihimizin 
şeref sayfalarında tescil edilmiş bir partidir. 
(C. H. P. sıralarından «Ibravo» sesleri.) Türk 
Milleti baki kaldığı müddetçe Cumhuriyet 
Halk Partisi daima güçlenecek, daima kuvvet
lenecek ve 'bu milletin ilttisadi, sosyal yara
larını saracak, müreffeh Türkiye'yi yaratacak 
ve yaşatacaktır. Adalet Partisine tavsiyem : 
Cumhuriyet Halk Partisi gibi yapıcı tenkid-
leriyle daima Hükümete ışık tutan, Devlet 
hayatına doğru istikâmet veren bu ekol parti
den ders almaları ve onun tenkid ve temen
nilerini tatbik ederek düzlenmeleri olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Yeterlik aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. 
Sayın Bakan, yeniden söz mü istiyorsunuz? 

Yoksa sataşma seTbefbiyle mi? 
KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTÎN 

KILIÇ (Samsun) — Sataşma için değil. 95 nci 
maddeye göre bana söylemediğim bir sözü izafe 
ettikleri için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, çünkü ona göre yeniden 
söz hakkı doğacak milletvekillerine de ondan 
sordum. 95 nci maddeye göre söz istiyorsunuz. 
Şu yeterlik işini halledeyim de ondan sonra 
efendim. 

Yeterlik önergesini okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Köy işleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki ko

nuşmaların yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Ankara Milletvekili 

Zühtü Pehlivanlı 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 

Millet Partisi Grupu adına Sayın İsmet Kapı
sız, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Sayın Başkan, çok değerli arka-
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daşlanm; Sayın Köy İşleri Bakanını iki saate 
yakın bir zaman zarfında dikkatle dinledik. 
Elbette kendileriyle mutabık olduğumuz nok
talar, olmadığımız noktalar bulunacaktır. Bu
nu kendileri de normal karşıladılar. 

Muhterem Adalet Partisine ve diğer grup
lara mensup değerli milletvekili arkadaşlarım 
arz edeceğim şu söbeplerden dolayı önergenin 
aleyhine oy kullanırlarsa, gerek grup sözcü
leri, gerekse köy sorunları üzerinde Türk Mil
letinin % 80 ini teşkil eden köylünün dertleri 
üzerinde değerli fikirlerinden faydalanacağı
mız milletvekillerine de böylece konuşma im
kânı doğacaktır. Bu konuşma imkânını verece
ğinizi ümidediyoruz. Aklımızdan geçirmiyoruz 
ki, içtüzüğün bize verdiği bâzı imkânlardan is
tifade edelim ve başka hususlar doğsun. 

Sayın sözcümüz, seçim sebebiyle 200 milyon 
liranın Hükümet tarafından Köy îtleri Bakan
lığına tahsis ediliş hususunu başka mânada ifa
de ettiler. Bendeniz sorumla bu hususu vuzuha 
kavuşturmuştum. G-ene bu konunun da aydın
lanması lâzım. 200 milyon lira, demin de arz et
tiğim gibi, cari masrafların (A/l) işaretli cet
velinden yüzde 5 nisbetinde tenzilât yapmak 
suretiyle 120 milyon lirası Karayolları Umum 
Müdürlüğüne, 80 milyon lirası da Devlet Su 
işleri Umum Müdürlüğüne, betahsis köy hiz
metleri için tahsis edilmiştir. Yüce Meclise ni-
yabeten vazife görmekte olan Plân Karma Ko
misyonunun değerli Başkanı ve sayın üyeleri, 
yani Yüce Meclisiniz, bu hususu bütçede tesbit 
ettirmiştir, ki G-rupumuz sözcümü de bu konuyu 
memnuniyetle kaydetmiştir. Bu konuda her han
gi bir anlaşmazlık yoktur. 

Asıl mesele, Grupumuz sözcüsünün ortaya 
attığı, istanbul Köprüsü meselesidir. Arkadaş
lar, istanbul Köprüsü meselesi muhakkak gün 
ışığına çıkmalıdır. Çünkü... (A. P. sıralarından, 
«Köprü meselesi de ne demek» sesleri) Önerge
nin aleyhinde bulunan, bu konu enine boyuna 
görüşülsün. Biz diyoruz ki, istanbul Köprüsü 
yapıldığında, millî gelire katkısı faraza 5 mil
yon lira olacaksa, (A. P. sıralarından, «5 milyon 
değil, 500 milyon» sesleri) 500 milyon lira ola
caksa; istanbul Köprüsü yerine, 30 bin köyün 
yolu yapılacak olursa, bunun millî gelire kat
kısı en azından 5 milyar lira olacaktır, arkadaş
lar. Rantabilitesinin çok iyi hesabedilmesi de 

lâzımdır, bu konu da enine boyuna görüşülmek 
durumundadır. 

Teşkilât Kanununun bulunmamasının hiz
metleri aksatmadığı yönünde Sayın Bakanın 
bir izah tarzı var. Bir bakıma Sayın Bakan hak
lıdır. Biz güveniyoruz, Köy işleri Bakanlığı 
Teşkilâtı, bilhassa Merkez Teşkilatındaki de
ğerli yöneticilerimiz memlekete hizmet etmek 
çabası içindedirler. Ancak, bu hizmetlerin bir 
kısmı mahallinde (bilhassa bizim üzerinde İs
rarla durduğumuz, milletvekili arkadaşlarımı
zın da kabul edeceği gibi) birtakım partizan 
baskılarla aksıyor. Biz meseleyi uzatmamak 
için müşahhas misaller vermekten de sırf bu 
yönden konunun uzamaması için kaçınıyoruz. 

idareye müdahale edilmesin, istiyoruz. Bu 
konunun da gün ışığına çıkarılması bu kürsü
den mutlak lâzımdır. 

Biz, köye hizmetin malî kaynaklarla gitme
sinin elbette zaruretine inanıyoruz. 1969 Türki
ye'sinde 40 bin köy, belki bir 10 bin kadar da 
mezra, bugün hukuk düzeni yönünden de bir 
keşmekeş içindedir. Bir grup sözcüsü arkadaşı
mız yerinde olarak işaret buyurdular. Köy Ka
nununun Köy isleri Bakanlığı temsilcileriyle, 
içişleri Bakanlığı mahallî temsilcilerinin müşte
rek bir gayreti neticesinde bir tasarı halinde 
Yüce Meclise gelmesi ve bunun seçimlerden ön
ce kanunlaşmasının da zaruretine inanıyoruz. 
Bu konu da etraflı bir şekilde ele alınsın. 

Önergenin aleyhinde oy kullanacağınızı 
ümideder, şahsım ve grupum adına saygılarımı 
sunarım. (M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Okutmuş bulunduğum yeter
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Yeterliği 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle Köy işleri Bakanlığı 1969 yılı 
bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiş oluyor. 

Şimdi Sayın Köy işleri Bakanı, 95 nci mad
deye göre bir tavzihte bulunmak üzere söz iste
miştir. Sayın Bakana söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Kılıç. (A. P. sıralarından, 
alkışlar) 

KÖY İŞLERİ BAKANI SALÂHATTlN KI
LIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Huzurunuzu ikinci bir defa işgal ettiğimden 
dolayı özür dilerim. 
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Sadece, bana izafe edilen bir beyanın doğru 
olmadığını, söylemek için çıktım. Bu, o derece 
doğru değildir ki, «İstanbul Köprüsünün yapıl
masının uygun olmadığını söylediğim»; Adalet 
Partisinde iken de İstanbul Köprüsüne ait tet
kiklerin tamamiyle biterek, rapor haline gelme
sinden evvel, ne uygunluğu, ne de uygunsuzlu
ğuna ait bir tek kelime söylemedim, bu benim 
âdetimdir. 

İstanbul Köprüsüne ait raporu, Sayın Bayın
dırlık Bakanlığı müsteşarından bizzat giderek 
aldım ve o raporu okuduktan sonra uygunlu
ğuna kanaat getirdim ve ondan sonra onun ta
rafında oldum. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetlerimle 
arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKN — Muhterem arkadaşlarım, 1969 
yılı Bütçesinin finansmanı için, vergi kanunla
rında değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı üzerinde yapılmakta olan açık oylama 
işlemi devam etmektedir. Sonradan gelen sa
yın milletvekillerinin de lütfen oylarını kullan
malarını rica ederim. «Köy İşleri Bakanlığı 
bütçesinin bölümleri onaylanmıyacak mı» ses
leri) Maddesi, bölümü yok ki efendim, kanunu 
yok. 

B - İMAR VE t S KÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesi. 

BAŞKAN — Şimdi, İmar ve İskân Bakan
lığı 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki 
görüşmelere geçiyoruz. 

İmar ve İskân Bakanlığı 1969 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı üzerinde söz talebeden grupla
rın sırasını arz ediyorum. 

Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Ta
nk Ziya Ekinci, Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına isim bildirilmemiş efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İcabederse 
konuşurum. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Sami Binicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Nermin Neftçi, Güven Par
tisi Grupu adına Sayın Adnan Şenyurt, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Osman Zeki Ok
tay... 

Grupların ikinci söz sırası da şöyledir : Cum
huriyet Halk Partisi, Güven Partisi, Adalet 

Partisi, Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, 
Türkiye İşçi Partisi... 

Şahıslan adına söz almış olan arkadaşları
mızın da söz sırası şöyledir : Sayın İsmail Hak
kı Boyacıoğlu, Sayın İhsan Kabadayı, Sayın 
Mustafa Akalın, Sayın Âdil Yaşa, Sayın Faik 
Kırbaşlı. 

Sayın Hükümet ve Komisyon yerinde bu
lunmaktadır. Şimdi söz sırası, Türkiye İşçi Par
tisi Grupu adına Sayın Tarık Ziya Ekinci'de
dir. 

Sayın Ekinci, buyurunuz efendim. Saat : 
17,26 

T.l.P, GRUPU ADINA TARIK ZİYA EKİN
Cİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

İmar ve İskân Bakanlığının 1969 yılı Büt
çesi üzerinde, Türkiye İşçi Partisi Meclis Gru-
punun görüşlerini arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de bugünkü 
bozuk ekonomik ve sosyal yapıya bağlı olarak, 
her alanda görülen dengesiz ve başıboş gidiş, 
şehirleşme hareketinde daha açık ve belirgin 
bir şekilde görülmektedir. 1950 de 3 883 865 
olan şehirli nüfusu, 1965 te 9 395 159 a yük
selmek suretiyle, 15 yılda 2,5 misli bir artış 
göstermiştir. Önümüzdeki 20 yıl içinde şehirli 
nüfusun 25 - 30 milyona çıkacağı tahmin edil
mektedir. Son 15 yılda 5,5 milyon civarında 
bir artış gösteren şehirli nüfusun meydana çı
kardığı sorunlan göz önüne getirdiğimizde, 
yılda 1 milyon artarak devam edecek bu sü
ratli şehirleşme hareketinin yaratacağı prob
lemlerin önemi kendiliğinden ortaya çıkar. 

Sanayileşmiş ülkelerin şehirleşmesi ile, sa-
nayileşmemiş ülkelerdeki ve özellike Türkiye'
deki şehirleşmenin farklı nitelikleri vardır. İleri 
sanayi ülkelerinde şehirleşme, sanayiin çekici 
etkisi ile birlikte, tarımda modernleşmenin iş
gücünü serbest bırakmak suretiyle yaptığı itici 
etkinin altında çift etkenli olarak meydana gel
mektedir. Fakat, sanayi ülkelerinde şehirleş
me, esas itibariyle sanayileşme hareketinin 
çekici ve düzenleyici etkisi altında gelişmekte
dir. Şehirleşme olaylannda en önemli problem, 
istihdam sorunu olduğuna göre, sanayileşmemiş 
ülkelerde bu konu, sanayi sektörünün işgücü 
talebiyle kolaylıkla halledilmiştir. Halbuki Tür
kiye'de, şehirleşme sanayileşmeden bağımsız 
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olarak, tanmda makinalaşma ve toprağın te
merküzü olaylarına dayanan işgücünün itilme-
siyle meydana gelen bir olay olduğu için büyük 
bir istihdam problemi ile birlikte, barınma ve 
dengesiz şehirleşme sorunlarını yaratmaktadır. 
Bu şekildeki bir şehirleşme hareketi sonucu 
büyük şehirlerin etrafında geniş gecekondu 
semtleri meydana gelmiştir. Nitekim 1960. yı
lında Türkiye'de yaklaşık olarak 240 000 ge
cekondunun mevcudolduğu ve toplam şehirli 
nüfusunun yüzde 13,5 inin bu barınaklarda ya
şadığı tesbit edilmiştir. 1960 - 1965 yılları ara
sında gecekondu nüfusu süratle artarak 
430 000 i bulmuş ve gecekondularda yaşıyan 
şehirli nüfusu yüzde 21,8 e yükselmiştir. 

Türkiye'de bu süratli şehirleşme hareketi
nin yarattığı problemlere bir çözüm getirmek 
ve kırsal alandan itilmiş olan işgücünü kalkın
mada değerlendirebilmek için süratli bir şe
kilde sanayileşme zorunluğu vardır. Fakat bu
günkü sosyal ve ekonomik düzen içinde bu ol
guyu değerlendirmek ve gerçek anlamda bir 
sanayileşme hamlesine girişmek mümkün de
ğildir. 

Dışa bağlı ve dış ödeme dengesi devamlı su
rette açık veren, geri birtakım üretimine da
yalı bugünkü ekonomik düzende sanayileşme ve 
gerçek anlamda kalkınma olanaklarımız yok
tur. 

Kalkınma olayı, tarımda modernleşme, sa
nayileşme ve dengeli şehirleşme gibi birbirine 
bağlı üç temel unsurun birlikte yürütülmesini 
gerektiren bir süreçtir. Bu üç unsurdan biri
nin tek başına geliştirilmesi, kaynak israfına 
yol açacağından kalkınmanın gerçekleştirilmesi 
mükün olamaz. 

Tanmda modernleşme, tanm alanında ve
rimliliği artıncı ve sanayileşmede gerekli ilk 
sermaye birikimini sağlayıcı nitelikte olmalı
dır. Halbuki tanm sektöründe bugünkü mül
kiyet ilişikleri verimliliğin artmasını engelleyi
ci niteliktedir. Bu mülkiyet ilişkilerini değiş
tirmek, yani Anayasamızın öngördüğü köklü 
bir toprak reformunu gerçekleştirmek suretiy
le tanmda verimliliği artıncı tedbirler alınma
dığı sürece kalkınmanın temel unsurlanndan 
birisi olan tanmda modernleşme sorununu çö
zümlemek mümkün olamıyacaktır. Tanmda 
modernleşme ile birlikte girişilecek sanayi ha

reketinin yaratacağı istihdam hacmi, kırsal alan
da serbest kalan işgücünün dengeli bir şekilde 
istihdamını mümkün kılacak ve şehirleşme so
runu kalkınmanın gereklerine uygun bir çö
züme kavuşacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kalkınma bir bütün
dür. Bütünüyle kalkınmanın gereklerini yeri
ne getirecek köklü tedbirler alınmadan, şehir
leşme olayının yaratacağı meselelerin çözü
münü bir bakanlığa havale etmek hiçbir so
nuç vermez. Nitekim millî plân hedeflerinin 
gerçekleşmesinde bölge plânlannı yapmak ve 
stratejik kalkınma bölgelerini tesbit etmekle 
görevli imar Bakanlığının çabalan bugüne ka
dar semeresiz kalmıştır. Keza şehirleşme ve 
konut sorunlannın çözümü için sarfedilen gay
retler palyatif tedbirler olmaktan öteye bir 
sonuç vermemiştir. 

Dengeli şehirleşme problemi sadece ge
cekondu sorunundan ve onun meydana koydu
ğu olaylardan ibaret değildir. Bu sorunun ya
nı sıra konut problemi ve bunlarla sıkı bir şe
kilde ilişkili bulunan arsa problemleri vardır. 

Nüfus artışı, şehirleşme, yenileme, âfetler, 
kamulaştırma, gecekondu tasfiyesi ve mevcut 
sıkışıklığın giderilmesi gibi sebepler yeni ko
nut ihtiyacını doğurmaktadır. Aynca şehir 
konutlannın yetersiz nitelikleri sebebiyle ye
nileme veya mevcudu iyileştirme gibi sorunlar 
da vardır. Bütün bu sebeplerden ötürü İkinci 
Beş Yıllık Plân süresince 1968 yılında 141 000, 
1969 da 174 000, 1970 de 184 000, 1971 de 
194 600 ve 1972 de 205 900 olmak üzere top
lam olarak konut ihtiyacı 900 000 civarında 
tahmin edilmektedir. Köylerde ise aynı sebep
lerle plân döneminde 300 000 konut ihtiyacı 
öngörülmektedir. Bu durumda şehirlerde ve 
köylerde Beş Yıllık Plân döneminde toplam ko
nut ihtiyacı 1 200 000 olarak ortaya çıkmak
tadır. 

Bugünkü ortalama konut maliyetinin, hayat 
seviyesinin yükselmesine rağmen, aynı kalması 
halinde dahi, İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
ortaya çıkan bu ihtiyacın karşılanması için 
25,5 milyar lira konut yatırımı yapılması ge
rekmektedir. Kalkınma olayının gerçekleşme
sinde sermaye faktörünün önemi büyüktür. Bu 
nedenle konut yatıran hacmmın mümkün oldu
ğu ölçüde sıntrlandınlması ve bu sınırlı imkân
larla ihtiyacın tam olarak karşılanması zorun-
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luğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle İkinci 
Beş Yıllık Plânda toplam konut yatırımlarının 
20 milyar lira olarak sınırlanıdırılması tavsiye 
edilmektedir. Bu yatırım hacmi içinde ihtiya
cın karşılanması için bugünkü şehir konutu ma
liyetinin 27 O00 liradan 22 000 liraya düşürül
mesi gerekir. 

Halbuki kârlı ve emin bir yatırım alanı ol
ması hasebiyle özel sektörün konut yatınmları-
nm büyük bir kısmının lüks konut inşaatlarına 
yöneldiğini görmekteyiz. Nitekim son beş yıl
da Türkiye ide ortalama şehir konutu alanı 100 
metrekare çevresinde kalırken, 1905 yılında 
plânlı kalkınmaya rağmen bu değer İstanbul tâa 
112,2 metrekare, Ankara'da 122 metrekare ol
muştur. 1965 yılında konut yatırımlarının yüz
de 95,2 si özel sektör tarafından ve ancak yüz
de 4,8 inin kamu sektörü tarafından yapıldığı 
göz önüne alınırsa, konut maliyetini plân hedef
lerine göre smırlanldırmanın mümkün olamıya-
cağı gerçeği ortaya çıkar. 

Konut ihtiyacını, sermaye israfına yol aç
madan plân hedeflerine uygun şekilde karşıla
mak için tesbit edilen fiyatlara göre metrekare 
maiyet fiyatının 220 - 250 lira arasında olması 
gerekirken lüks konutların metrekare satış fi
yatı 750 - 1 500 lira arasında değişmektedir. 

Konut maliyetine tesir eden arsa spekülâs
yonunu önleyici, ucuz yapı malzemesi ve ucuz 
kredi sağlayıcı tedbirlerle halk tipi toplu ko
nut yapımına yönelme olanakları sağlanmadan 
ve lüks konut yapımını kesin şekilde önliye-
cek tedbirler alınmadan, sermaye israfını ön-
liyerek Türkiye ide konut problemini halletmek 
mumun değildir. Kaldı ki, bugün halkı konut 
ısaJhilbi yapmak için kredi sağlamakla görevli ve 
bir kamu kuruluşu olan Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası dahi takibetltiği kredi ve mesken po-
litikasiyle Türkiye'nin gerçeklerine ters düşen 
bir tutum içindedir. Bu banka son derece pa
halı ve ağır şartlarla verdiği konut kredisi ve 
satmak için inşa ettiği pahalı konutlarla lüks 
konut inşaatını teşvik itmektedir. 1961 yılın
da Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından 
yaptırılan konutların ortalama satış fiyatı met
rekare başına 1 107 lira olarak tesbit edilmiştir. 
'Bankanın aşın kâr gözeten bir müessese olarak 
çalışması konut sorununun çözümünde yararlı 
olmaktan çok zararlı olmasına sebebolmuştur. 

Sayın Milletvekilleri; konut probleminin or
taya koyduğu ve mutlaka halli gereken önemli 
bir sorun da arsa spekülâsyonu sorunudur. Bü
yük şehirlerimizde konut maliyetinde arsa pa
yı yüzde 50 ye kadar çıkmaktadır. .Halbuki 
ileri sanayi ülkelerinde bu oran yüzde 5 - 10 
arasında kalmaktadır. Türkiye'de konut mali
yeti içinde arsa bedelinin yüksek bir yer tut
masının sebebi arsa spekülâsyonudur. Gerek 
şehirleşme hareketi sonucu, gerekse yenileme 
ve benzeri sebeplerle artan konut ihtiyacı dola-
yısiyle ortaya çıkan arsa talebi karşısında bü
yük para sahipleri, şehirlerin etrafımda iskâna 
açılan alanlarda sermayelerini, ucuz fiyatla sa-
tmaldıkları arsalara yatırmak suretiyle kısa za
manda çok büyük kâr sağlama yollarını bul
maktadırlar. Bugün büyük şehirlerimizde ar
saların tapudaki tescil değeri ile rayiç bedelle
ri arasında milyarlara varan bir millî servet 
yatmaktadır. Şehirleşen arazinin önceden gele
ceğini tahmin eden spekülatörler cüz'i fiyatlar
la satmaldıkları arazileri, bu bölgelerin meskûn 
hale gelmesi ve altyapı yatınmlariyle kamu 
hizmetlerine kavuşması sonucu hemen parselli-
yerek 100 - 500 misli fiyatlarla satmakta ve ye
ni spekülâsyonlar için büyük sermaye topla
maktadırlar. 

1949 yılında 2 000 liraya alman bir arsanın 
1955 te 700 000 liraya satılması, İzmir'de Alsan-
cak semtinde 4 000 lira civannda olan arsaların 
1962 yılında 500 000 liraya müşteri bulması ve 
İstanbul'da bir yıl içinde 1,5 milyar liralık em
lâk alış - verişinin yapılmış olması göz önüne 
alınırsa, Türkiye'de arsa spekülâsyonunun ne se
viyede bulunduğunu ve millî gelirin ne şekilde 
gaspedildiğini anlamak mümkündür. Arsa spe
külâsyonu kamuya ait değerlerin, yani almteri-
nin bir nevi gasıp olayıdır. Bu yoldan millî gelir 
dağılışında büyük adaletsizlikler olduğu gibi, 
kıt olan sermaye faktörünün birikimi ve sanayi
leşmeye yönelmesi de önlenmektedir. 

Bugüne kadar gelmiş geçmiş iktidarlann hiç
birisi arsa spekülâsyonunu önleyici ciddî bir ted
bir almaya yönelmemiş, üstelik spekülâsyonu 
teşvik edici bâzı tasarruflarda bulunmuşlardır. 
Bugün hâlâ Devlet müesseselerinin arsa spekü
lâsyonuna yol açan ıtasarruflannı görmekteyiz. 
Gerek Birinci Beş Yıllık Plân ve (gerekse İkinci 
Beş Yıllık Plân, Devletin arsa stoku yapmasını 
ve spekülâsyonu önleyici tedbirler almasını ön-
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gören tavsiyeler getirmiş olmasına rağmen, Dev
let arsalarının satışa çıkarılmak suretiyle arsa 
spekülâsyonuna imkân verilmiş olması son de
rece hazindir. 1967 yılında Ankara civarındaki 
Hazine arsalarının satışa çıkarılmasını ve malî 
sıkıntı içinde bulunan bâzı belediyelerin, gelece
ği düşünmeden, ellerindeki kıymetli arsaları iha
le yolu ile spekülatörlere kaptırmalarını buna 
bir örnek olarak gösterebiliriz. Boğaz köprüsü 
ve buna bağlı çevre yollarının inşaatı da civar
daki arsaların büyük değerler kazanmasına ve 
spekülâsyon konusu olmasına yol açacaktır. Bo
ğaz köprüsü ve çevre yollarının ikmalinden son
ra civar arsalarda meydana gelecek değer artışı 
milyarlarca lira olarak tahmin edilmektedir. Ka
muya ait bu büyük değerin özel ellerde israf 
edilmesini müsamaha ile karşılamak, vatandaşla
rımızın sosyal adalet duygularını ızelediyecek ve 
Türkiye'nin kalkınma çabalarını açıkça engel-
liyecektir. Toplum menfaatleriyle bağdaşmıyan 
ve Anayasa düzenine karşı olan bu gidiş özel 
sektörcü kalkınma yönteminin bir gereği olarak 
yürütülmekte ve Adalet Partisi iktidarı tarafın
dan teşvik ve hattâ himaye görmektedir. 

Anayasamızın 36 ncı maddesinin son fıkrası 
«Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararı
na aykırı olamaz» demektedir. Bu açık hüküm 
karşısında 4 000 liraya aldığı bir arsayı 500 000 
liraya satan bir spekülatörün mülkiyet hakkını 
kullanmasının toplum yararına aykırı olduğunu 
iyi niyet sahibi herkes kabul etmek zorundadır. 
O halde yapılacak şey, arsa spekülâsyonunu ön
lemek ve şehir arsalarını hem kamu hizmetinde 
kullanmak, hem de konutsuz vatandaşları ucuz 
konut sahibi yapmak amaciyle halk tipi toplu 
konut inşaatlarına tahsis etmek için bütün şehir 
arsalarını kamulaştırmaktır. Kalkınmış bütün 
ileri sanayii ülkelerinde şehir arsaları ya kamu
nun mülkiyetindedir, ya da arsa mülkiyeti spe 
külâsyonları önliyecek kesin hukukî esaslara 
bağlanmıştır. Bu ülkelerde şehir arazileri bir ti
caret metaı olmaktan kurtarılmış ve imar plân
larının gereklerine göre kamu yararına kullanıl
maktadır. Holânda ve tsveçte şehir arazilerinin 
hemen hemen tamamı belediyelere aittir. İngil
tere ve İtalya'da arsalardan meydana gelen kıy
met artışları kamuya mal edilmektedir. Fransa'
da şehirlerin gelişme alanlarında belediyelerin 
istimlâk ve §üf'a hakları vardır. 

Yüce Meclisten geçen Arsa Ofisi Kanunu ile 
bizde de arsa sorununa bir çözüm getirilmesi dü
şünülmüştür. Fakat, bu kanun arsa stoku yap
mak suretiyle arsa piyasasında nâzım rol oyna
mak için Devlete bir görev yüklemiş bulunuyor
sa da, kanunun uygulama olanakları olmadığın
dan kurulacak Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü arsa 
problemini halledemiyecek ve arsa spekülâsyo
nunu önliyemiyecektir. Her yılda sağlanacak 
500 000 000 liralık bir sermaye ile yılda milyar
ları bulan bir arsa alım satımını tanzim etmek 
hayal olmaktan öteye bir anlam taşımaz. 

Sayın milletvekilleri; bu başıboş gidiş için
de konut sorununun toplum yararına çözümlen
mesi ancak şu tedbirlerin alınması ile mümkün 
olur : 

1. Bütün şehir arazilerini Devlet elinde top-
lıyarak arsa spekülâsyonunu önlemek ve özel 
arsa mülkiyetinin şehir plânları üzerindeki bas
kısını kaldırarak konut maliyetinde arsa payını 
yüzde 5 ilâ 10 civarına indirmek, 

2. Konut yapımında özel sektör yatınmla-
larmı vergi politikası ile düzenliyerek kamu ko
nut yatırımlarının konut inşaatındaki oranını 
yükseltmek. 

3. Lüks konut yapımına hiçbir surette kre
di vermemek, konut kredilerini yalnız standart 
halk tipi toplu konutlara tahsis etmek. 

4. Konut inşaatında gerekli yapı malze
melerinin ucuz fiyatla sağlanması olanaklarını 
gerçekleştirmek. 

5. Her bölge için ekonomik ve sağlık şart
larını haiz halk konutu tiplerini tesbit ederek 
bunları halka benimsetmek, 

6. Küçük konut tasarruflarının toplana
rak en verimli şekilde kullanılmasını sağlıya-
cak bir teşkilâtlanmayı gerçekleştirmek. 

Bütün bu hususların gerçekleşebilmesi, top
lum yararını ön plânda tutan bir düzenin ku
rulması ile mümkündür. Adalet Partisi iktida
rının arsa spekülâsyonu ile mücadele etmesini 
ve bütün fukara emekçi halkın ucuz konut sa
hibi olmasını sağlıyacak tedbirler almasını bek
lemek elbette bir hayaldir. 

Sayın milletvekilleri; başlıbaşına bir prob
lem olarak hem düzenli şehirleşmeye engel 
olan, hem de halkın konut sahibi olmasını güç
leştiren arsa sorunu yanında, yapı malzemesi 
de günden güne pahalılanmakta ve çok defa 
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bu da bir spekülâsyon konusu olmaktadır. Ni
tekim 1968 yılı inşaat mevsiminde devlet fabri
kalarında üretilen temel yapı malzemelerinden 
birisi olan çimento karaborsaya intikal etmiş 
ve kendi olanakları ile konut sahibi olmaya ça
lışan vatandaşları çok zor durumlara sokmuş
tur. Devlet fabrikalarından normal fiyatla al
dıkları çimentoyu stok yaparak suni bir darlık 
yaratan aracı tüccarlar aynı çimentoyu kara
borsa yolu ile iki misli fiyatla vatandaşlara in
tikal ettirmek suretiyle büyük haksız kazanç
lar sağlamışlardır. Önemli bir yapı malzemesi 
olan inşaat demirinin ihtiyaç sahiplerine sunul
masında da aynı spekülâsyonun yapıldığı he
pimizin bildiği ibir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri; konut sahibi olmak is-
tiyen vatandaşlar kredi sağlama konusunda da 
(büyük zorluklara uğramaktadırlar. Konut kre
disi veren kuruluşlardan Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası dar gelirli vatandaşlardan çok nisbe-
ten varlıklı kimselere kredi vermekte ve yük
sek faiz almaktadır. Bu bankanın yaparak sat
tığı konutlarda da fahiş fiyatlarla ve ağır faiz 
yükü ile vatandaşlara intikal etmektedir. Sos
yal Sigortalar Kurumu ise, ancak belirli bir 
ücret seviyesinin üstünde geliri olan sigortalı 
vatandaşlara kredi vermektedir. Az ücret alan 
vatandaşlar ise, kira konutlarında yaşamaya 
mahkûm kalmaktadırlar. 

Konut problemi konusunda üzerinde önemle 
durulması gereken bir diğer husus da kiracıla
rın durumudur. Şehirleşme süreci kiracı mikta
rını önemli sayıda artırmaktadır. Nitekim 1955 
yılında kira konutunda oturanların oranı yüz
de 36 iken ıbu oran 1960 da yüzde 42 ye çık
mıştır. Şehirleşmeye bağlı olarak bu artış de
vam etmektedir. Büyük şehirlerde bu oran da
ha yüksektir. 1960 yılında Türkiye'de ortalama 
olarak kiracı oranı yüzde 42 iken istanbul'da 
yüzde 61,4, Ankara'da yüzde 62,4 olmuştur. Ge
cekondularda yaşıyan vatandaşların yüzde 30 
ilâ 60 ı kirada oturmaktadırlar. Şehirleşmenin 
süratli bir şekilde devamına 'bağlı olarak yıl
dan yıla artan konut talebi ve bunu karşılıya-
cak tedbirlerin alınmayışı neticesi birçok kim
seler kiralık konut veya gecekondu yaparak 
kiraya vermektedirler. Aylık gelirleri 400 lira
dan az olan memur müstahdem ve işçiler aylık 
gelirlerinin yü?de 29 unu kiraya vermek zorun

dadırlar. Bu durum düşük gelirli aileleri ya 
gıdalarından kısarak yüksek kira ödemeye, ya 
da düşük vasıflı barınma şartlarını tercih et
meye mecbur bırakmaktadır. Kira konutunun 
halli Türkiye'de konut sorununun halk yararı
na köklü bir şekilde çözümlenmesine bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri; son yıllarda turizmin 
gelişmesi ve turizm sanayiinin özel sektör içdn 
iyi bir kazanç alanı haline gelmesi nedeniyle 
şehir arsalarından sonra deniz sahillerinin ka
patılmasına yönelen yeni bir spekülâsyon türü 
ortaya çıkmıştır. Yerli ve yabancı bir avuç fir
ma deniz kıyılarını kapatarak kamuya ait sa
hilleri ya spekülâsyon maksadiyle, ya da turis
tik işletmeler kurarak büyük kazançlar sağla
ma aracı yapmaktadırlar. Sayın imar ve iskân 
Bakanı «Belediye sınırları ile mücavir saha sı
nırları dışındaki arazi ve yapı kullanışını kont
rol eden bir müessese yoktur.» diyerek halkın 
denizlerden yararlanmasını engelliyen ve ka
mu mülkiyetinden haksız kazanç sağlamaya 
yol açan bu hukuk dışı gasp olayının devam 
edeceğini ima etmektedirler. Kamuya ait deniz 
sahillerinin kamu yararına kullanılmasını sağ-
lıyacak tedbirlerin acilen bulunmasında millî 
çıkarlarımız açısından hayati önemde bir zorun-
luk vardır. 

Sayın milletvekilleri; imar ve İskân Bakan
lığının görev alanına giren önemli konulardan 
birisi de tabiî âfetler konusudur. Bakanlık âfet
lerden önce önleyici tedbirler almak, âfetler
den sonra âfete mâruz kalan yurttaşların ya
ralarını sarmak ve yeniden yerleştirmek ola
naklarını gerçekleştirmek gibi önemli sosyal 
sorunlar, görevlerle yükümlüdür. 

Hep bildiğimiz gibi, Türkiye jeolojik ya
pısı, iklimi, tabiî şartlan, düzensiz akan, taş
maya müsait nehir ve sularının arz ettikleri 
özellikler dolayısiyle tabiî âfetlere en fazla 
mâruz kalan bir ülkedir. Jeolojik yapısı dola
yısiyle Türkiye'nin 1/3 ü birinci derecede dep
rem bölgesini teşkil etmektedir. Bu sebepten 
ülkemizde hemen her yıl değişik şiddette olmak 
üzere farklı bölgelerde depremler olmaktadır. 
1966 yılında geçirdiğimiz büyük Doğu depre
minden sonra 1967 yılında Sakarya'da, Pülü
mür'de, 1968 yılında Bartın, Amasra ve Kiğı -
Karakocan depremleri vukua gelmiştir. Dep
remin bu derecede sık görüldüğü ülkemizde 
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depreme karşı çaresizlik içinde bekliyerek dep
rem sonrası olaylara karşı tedbir almakla ye
tinmek geçerli bir politika değildir. Bakanlık
ça önceden depreme karşı tedbirlerin alınma
sında memleketimiz için hayati bir zorunluluk 
vardır. 

Bunun için deprem bölgelerinin her yönden 
tetkiki, kabili iskân olmıyan yerlerin tahliye
si, buna mücavir olan yerlerde dayanıklı konut 
tiplerini tesbit ederek inşası gerekir. Sayın 
imar ve iskân Bakanı bu amaçla bakanlık bün
yesinde bilim adamlannm da katıldığı bir 
Deprem Enstitüsünün kurulduğundan bahset
mektedir. Fakat bu enstitünün tatbikatta ya
rarlı ne gibi çalışmalar yapacağı hususunda 
hiçbir bilgi almak mümkün olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri; 1966 Doğu depremin
den sonra Karlıova, Varto'da daimî iskân için 
kamıştan yapılan nüve konutların durumu da 
vatandaşlar tarafından şikâyet konusu olmak
tadır. Bir ay önce gittiğimiz Karlıova ilçesin
de bu konutların feci durumunu bizzat müşa
hede etmek imkânını bulduk. Sıvalan dökül
müş, bölgenin iklim şartlanna elverişli olmı
yan, vasat bir ailenin ihtiyacına cevap vermek
ten uzak bu küçük konutlar sahipleri tarafın
dan hemen % 40 oranında tahliye edilerek terk 
edilmiştir. Karlıova halkı, hiçbir ihtiyaçlan-
na cevap vermiyen bu konutlan bırakarak tek
rar geleneksel konutlan olan taş ve molozdan 
yapılı konutlanna dönmeyi tercih etmektedir
ler ve 7 500 lira borçlanma karşılığı verilen 
bu konutlann bedelini nasıl ödiyeceklerini en
dişe ile sormaktadırlar. 

Bu yıl yine Çukurova'da büyük tahribat 
yapan ve bugünkü teknikle önlenmesi mümkün 
olan sel felâketinin tekerrürünü önliyecek ça
lışmalarda Devlet Su işleriyle Âfetler Genel 
Müdürlüğ-ünün işbirliği yapmasında zorunluluk 
olduğuna kaaniiz. 

Sayın milletvekilleri; imar ve iskân Ba
kanlığının belediyelerle münasebetlerini yürü
ten İller Bankasının çalışmalan da şikâyet ko
nusu olmaktadır. Borçlandırma suretiyle yapı
lan nakdî ve teknik yardımlann partizanca dü
şüncelerle yapıldığına dair şikâyetler almak
tayız. Bir âmme hizmeti olan belediyeler ara
sında böyle bir ayınmın yapılmasını son derece 
sakıncalı bulduğumuzu belirtmeyi bir görev sa
yana. 

Sayın milletvekilleri; ikinci Beş Yıllık 
Plân, kalkınma olayının gerçekleşmesinde imar 
ve iskân Bakanlığına önemli görevler yükle
miştir. Millî plân hedeflerine uygun, dengeli 
bir kalkınmanın gerçekleşmesinde bölge plân
larını yapmak ve stratejik şehirleşme alanlan-
nı tesbit ederek sanayi yatınmlannın buralara 
yönelmesini sağlamak bakanlığın görevleri me-
yanmdadır. Bu çalışmalarnı, öncelikle, geri 
kalmış bölgelerde, bölgenin fizikî özelliklerinin 
ortaya çıkarılması, alt yapı tesislerinin kurul
ması ve sanayileşmeye uygun bir ortamın ha
zırlanması şeklinde yürütüleceği ikinci Beş 
Yıllık Plânının âmir bir hükmü olarak ortaya 
konmuştur. Bu temel plân ilkesine göre, böl-
gelerarası dengesiz gelişmeyi bertaraf edecek 
temel tedbirlerin açıklanması ve bu konuda 
yol gösterici çalışmalann yapılması gerekmek
tedir. 

Hep bildiğimiz gibi, yurdumuzun Doğu ve 
Güney - Doğu bölgesi Batı bölgesine nazaran 
geri kalmış bir bölge olduğu halde bu bölgenin 
kalkınması için bugüne kadar ciddî bir çalışma 
yapılmamıştır. 

Doğu bölgesinin kalkınması ve bölgelerara-
sı dengesiz gelişmenin son bulması ülkemizin 
önemli sosyal - ekonomik sorunlarından biri
dir. Bu bölgede bugüne kadar staretjik şehir
leşme bölgelerinin tesbit edilerek bölge plânla
ma çalışmalarına başlanmamış olmasını hatalı 
ve sakıncalı bir davranış olarak telâkki ettiği
mizi belirtmek isterim. 

Bölge plânlama çalışmalarının öncelikle 
Doğu illerinde yapılmasını ve ikinci Beş Yıllık 
Plân döneminde sanayi yatınmlannın kısmen 
de olsa Doğu bölgesine yönelmesini sağlıyacak 
çalışmalann başlatılmasını hatırlatmakta yarar 
görmekteyiz. 

Sözlerime burada son verirken Yüce Mecli
si T. i. P. Meclis Grupu adına saygıyla selâm
lanın. (T. i. P. sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Y. T. P. Grupunun-
dur... Yok. 

M. P. Grupu adına Sayın Sami Binicioğlu? 
Yok. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Nermin Neftçi? 
Buyurun efendim. Saat 17,52. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Muş) — Saynı Başkan, sayın milletvekil
leri; geçen yıllardan beri bütçe konuşmalan-
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mızda daha çok genel prensipler üzerinde dur
muş, yurdumuzun çözülmesi gereken yerleş-
leşme, şehirleşme ve konut sorunlarını anlat
mıştık. Bu arada arsa spekülâsyonunun Ana
yasanın 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına 
nasıl aykırı olarak memleketimizde alıp yü
rüdüğünü, yurdumuzdaki konut açığını ve bu 
konut açığına karşı alınacak tedbirleri teker 
teker söylemiştik. 

Bu sene de, İmar - iskân Bakanlığının çöz
mekle görevli olduğu sorunlar aynen devam 
etmektedir. Esasen, Birinci ve İkinci Beş Yıl
lık plânlar bu sorunları görmüş, bu sorun
ları orta yere sermiştir. Hal çarelerini de ken
di anlayışlarına göre göstermiştir. 

Bu bakımdan, Plânlama Dairesinde, ba
kanlıklarda bu konu ile ilgili çalışan teknik 
arkadaşlara, bilim adamlarımıza teşekkür ede
riz. Hiç olmazsa onların sayesindedir ki, Tür
kiye'nin yerleşme, konut ve şehirleşme prob
lemleri orta yere serilmiş ve herkesçe de an
laşılmıştır. 

Biz bu konuşmamızda daha çok A. P. nin 
kendi yapmış bulunduğu ikinci Beş Yıllık 
Plâna ne dereceye kadar sadık kaldığını ve 
sorunun çözümünde ne dereceye kadar haklı 
bir yol üzerinde bulunduğunu incelemek isti
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, yerleşme ve konut 
sorunu aslında tabiî ihtiyaçtan doğan ekono
mik ve sosyal yönleri olan bir sorundur. Gün
lerden beri A. P. nin istismar etmeye çalıştığı 
doğal kanunlar sözünün itiraza hiç mahal ver-
miyecek şekilde ifadesini bulduğu bir sorun
dur konut sorunu. 

Şöyle ki; kendi yörelerinde geçinemiyen 
birtakım insanlar hızlı bir tempo ile şehir
lere göç etmektedirler. Bütün canlıların 
olduğu gibi en başta insanın kaldırımda ve 
sokakta yatamıyacağı düşünülürse kendisine 
başını sokacak bir konut araması doğal bir 
kanundur muhterem arkadaşlarım. Bütün hu
kukî tedbirlere rağmen, bu doğal kanunun ik
tisadi ve sosyal yönü, doğal yönü çok ağır 
bastığı içindir ki, bugün de birtakım gecekon
dular yapılmaktadır. 

Sayın Bakan, bütçenin Senatodaki görüş
meleri sırasında bir sözcünün «Yılda 40 - 50 
bin gecekondu yapılıyorsa» sözüne karşılık, 
«Nereden biliyorsunuz yılda 40 - 50 bin ge

cekondunun yapıldığını?» şeklinde cevap ver
mişlerdi. Onun için biz belgeleri konuşturmak 
durumundayız. 

ikinci Beş Yıllık Plândaki tablolara ba
kacak olursak beşer yıllık trenterle gecekon
dunun artışı yılda 40 ilâ 50 bin , şeklinde gö
rülmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın, teşkilâtının ya
yınlarından olan Konut sektöründe tasarruf ve 
standart eğilimleri adlı kitabın 46 ncı sayfa
sında İkinci Beş Yıllık Plân döneminde yılda 
131 bin ruhsatlı konut, 48 bin kadar da ge
cekondunun yapılacağı söylenmektedir. 

Aynı eserin birinci sayfasında, ki, bu eser 
1968 - 1969 tarihlidir muhterem arkadaşlarım, 
resmî bir belgedir, bunun birinci sayfasında 
gecekondu adedinin 500 bine yükseldiğinin 
tahmin edildiği söylenmektedir. 

Şimdi biz «Gecekondu adedi 500 bin mi
dir, yoksa Bakanlığın bu sene söyledikleri g.M 
450 bin midir, yoksa geçen sene söylediği gibi 
400 bin midir?»; bunların münakaşasını bir ta
rafa bırakalım. Gecekondu yapılıyor gerçeğini 
kabul edelim ve sorunun çözümünde ne dere
ceye kadar doğru yoldayız, bunu incelemeye 
çalışalım. 

Gecekonduların son günlerde seçim hazır-
lığıyla ilgili olarak birtakım taşların dizil
mek suretiyle Ankara civarında 1 105 gece
kondunun yapılma hazırlığına girişildiği her
kesçe olduğu gibi Sayın Bakanlık mensup
larınca da bilinmektedir, işte bu gecekondu, 
doğal bir kanunun ekonomik ve sosyal çare
leri bulunamadığı için yürüdüğünden dolayı 
yapılıyor. 

insanın barınma ihtiyacının, yani bu tabiat 
kanununu dile getiren çok güzel bir ata sözü 
vardır; «Dünyada mekân, ahirette iman» der
ler. 

Burada, Türk anlayışı, mânevi âlemin en 
üstün değerlerinden olan imanla, dünyevi âle
min konut esasını eş değerde görmüştür. 

Gecekondular yapılıyor, bu gecekondular 
şehirlerin ilerideki gelişmelerini, imar plânla
rını alt üst edecek şekilde plânsız, program
sız ve kanunsuz olarak yapılıyor. 

Gecekondular iki elden yapılıyor muhte
rem arkadaşlarım : 

1. Kendi yöresinde geçinemiyen, tasını 
tenceresini, yatağını sırtlayan, yoksul insan 
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büyük şehirlere geldiği zaman tabiî bir ihtiya-
colarak bir barınağa sığınıyor ve gecekondu 
yapıyor. 

2. Nasıl ki, iman sömürücüleri varsa, bu 
yoksul vatandaşın barınak ihtiyacını sömüren 
gecekondu tüccarları tarafından yapılıyor. 
(0. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Ve ye
ni gelen yoksul kişi topladığı, köyünden ge
tirdiği üç beş kuruşunu henüz harcamamıştır, 
bir barınağa ihtiyacı vardır; 100 liraya 50 lira
ya bir gecekondu odası tutuyor, başını o sömü
rücünün yapmış olduğu, gecekondu tüccarının 
yapmış olduğu evin içine sokuyor. Yeni bir 
gecekondu yapıncaya kadar o evin içinde barı
nıyor. Veyahut şehirlerde hayat pahalılığının 
son derecede yükselmesi, kiraların son derecede 
yüksslmesi sonucu alt gelir, orta gelir grupuna 
dâhil olan birtakım vatandaşlar gecekonduya 
doğru yöneliyorlar ve bu kiralık gecekonduların 
içine giriyorlar. 

Anayasanın 36 ncı ve 49 ncu maddeleri Dev
letin yoksul ve dar gelirli ailelerin konut ihti
yaçlarını karşılayıcı tedbirler alacağını ve mül
kiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına 
aykırı olmıyacağı ilkelerini getirmiştir. 

Arsa spekülatörü ve gecekondu tüccarı Ana
yasaya aykırı olarak mülkiyet haklarını toplum 
zararına işleten kişilerdir. Burada gecekondu 
tüccarı, bir arsa spekülatörü hem Devleti, hem 
vatandaşı, hem de bizatihi mülkiyet hakkını 
sömürmektedir. Yani buradaki korsanlık hem 
vatandaşa, hem Devlete, hem de mülkiyet hak
kının bizatihi özüne karşıdır. Yetkililerin tah
minlerine göre Ankara gecekondularının yarı
sından fazlası kiralıktır. Nitekim İkinci Beş 
Yıllık Plânın belgelerine göre de gene İzmir'de 
ve İstanbul'daki gecekonduların yarısından faz
lası kiralıktır. 

Sayın Bakan sık sık tekrarlarlar; «Biz mül
kiyet hakkına saygılı bir partiyiz.» derler. San
ki kullanılması toplum yararına aykırı olmıyan 
mülkiyet hakkına saygısız olan kimseler varmış 
gibi bir davranışın içine girerler, üç, beş ku
ruşa kapattığı arsanın üzerine çöreklenen ve üs
tüne bastığı arsa ile birlikte toplum yararını her 
gün çiğniyen bir arsa spekülatörüne veyahut 
başkasının ve Devletin arsasının üzerinde derme 
çatma binalar kurarak vatandaşın barınak ih
tiyacını sömüren gecekondu tüccarına karşı say
gımız yoktur arkadaşlar. Mülkiyet hakkının 

toplum yararına kullanılmasını istiyen her insa
nın bunlara karşı saygılı olmaması gerekir. 

Esasen arsa spekülâsyonunun önlenmesi, ge
cekondu tüccarının ortadan kaldırılması, kara
borsaya düşen yapı malzemesinin durdurulması 
meselesi sağlandığı takdirde zaten herkesin bi
rer konuta sahibolması meselesi hâsıl olacak
tır. 

İyi bir niyetle hazırlanan Gecekondu Kanunu 
tek başına sorunu çözmeye yeterli değildir ve 
tatbikat imkânları yoktur dediğimiz zaman, 
iktidar çevrelerinden birtakım huzursuzluklar 
geldiğini görmekteyiz. Onun için yine belgeleri 
konuşturmak durumundayız. Beş Yıllık Plân 
çalışmaları ve konut adlı eserin 50 nci sayfasın
da 775 sayılı Kanunun gecekondu sorununun, 
konut sorununun bütünü içinde ele almadığı 
söylendikten sonra en önemli olan bir fıkrasında: 
«Gecekondu Kanunu arsa politikası yönünden 
büyük mahzurları olan bâzı hükümler getirmiş
tir. Bu hükümler şehir çevrelerindeki kamu 
arazisinin hem küçük parseller halinde özel 
şahısların eline geçmesine zemin hazırlıyacak 
niteliktedir» demektedir. Aslında Gecekondu 
Kanununun tam uygulandığını farz etsek bile 
Plâna aykırı düsen bir yönü bulunduğunu da 
bilmeliyiz. İkinci Beş Yıllık Plânın 270 nci say
fasının 8 nci bölümü: «Şehirlerin gelişme isti
kametindeki arsaların kamu kontrolüne alınması, 
bunların satılmaması ve arazinin kamuca yükse
len değerleriyle ancak istiyen kimselere kirala
nacağından» söz eder. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bilhassa belge
leri konuşturuyoruz. Çünkü bu konuda Hükü
metin tutumu tamamen aksi kanaattedir. Yani 
Hükümet, Gecekondu Kanunu tatbik edilmiyor, 
Gecekondu Kanunu sorunu çözmeye yeterli de
ğildir şeklinde konuşan Gözcülere (meselâ Se
natoda gördük) büyük bir titizlikle, sinirlene
rek cevap veriyor. İşte biz belgeleri bunun için 
konuşturuyoruz. 

Şimdi İkinci Beş Yıllık Plân, hem de ilke 
kararlan şeklinde bir karar almış. Diyor ki,' 
şehirlerin gelişme istikametindeki arazilerin ka
mu kontrolünde tutulması lâzım. Bunların sa
tılmaması lâzım. Bunlar ancak kamuca, yük
selen değerleriyle kiraya verilebilir. 

öbür taraftan yine İkinci Beş Yıllık Plân 
diyor ki, Gecekondu Kanunu hazırlanırken bir-
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takım Plâna aykırı yanlış hükümler getirilmiş
tir. Bu hükümler nelerdir? İşte bu şehirlerin ge
lişme istikametinde olan arsaların küçük küçük 
parsellere ayrılarak özel şaJhıslarm eline geç
mesi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, yani burada 
Hükümetin, Bakanlığın sinirlenmeye hiç hakkı 
yoktur. Bir yanda bilimsel gerçek, şehirleşmenin 
bilimsel olarak değerleri orta yerde; öbür ta
rafta da Gecekondu Kanununun hükümleri or
ta yerde. İkisi birbiriyle çelişiyor. Gecekondu 
Kanununun hukukîleştirme ye önleme esasları 
tatbik edilirken, Plânla çelişmektedir. Hükümet 
burada ya Plânı benimsiyecektir, ya Gecekondu 
Kanununu benimısiyecektir. Ama «İkisini bir
den benimsiyorum» şeklinde karşımıza çıktığı 
anda bu çelişiktir ve yanlış bir noktadır, man-
tıkan imkânsızdır. İşte bu sebeple, yani Gece
kondu Kanununun Plâna aykırı olarak şehirle
rin gelişme istikametindeki arsaları küçük kü
çük parsellere ayırarak özel şahısların eline ver
mesi sebebiyledir ki, ilerde on sene sonra, yirmi 
sene sonra, otuz sene sonra, Istanfoul, Ankara, 
İzmir gibi büyük gecekondu problemi olan iller
de yeniden yap yık, yeniden yık yeniden yap 
problemleri başlıyacaktır ki, bu hem devlet ba
kımından, hem de vatandaşlar bakımından millî 
israfa yol açacaktır. Biz burada şuna buna karşı 
olduğumuz için değil, ama bu çelişikliği göster
menin bizim vazifemiz olduğunu düşünerek bu 
şekilde konuşuyoruz. Hükümet bunlara birer 
çare bulmalıdır. 

İkinci Beş Yıllık Plân esasen gecekondunun 
tasfiyesi için çeşitli hükümler getirmiştir. İkin
ci Beş Yıllık Plâna göre gecekondunun tama
men tasfiyesi şekli vardı. Burada 50 senelik, 
20 senelik, 15 senelik, 10 senelik alternatifler 
göstermiştir ve bu alternatiflere göre yapıla
cak konut adedini de göstermiştir. Yani siyasi 
tercihlere bırakmıştır. Ama muhakkak tasfiyesi
ni talebeden siyasi tercihlerin bunlara uyması 
lâzımdır. 

Yeni İkinci Beş Yıllık Plân gecekonduların 
yarısının ıslahı ile yansının da tasfiyesi esa
sını getirmiştir. Gene 20 senelik 15 senelik, 10 
senelik alternatiflerle seçilecek siyasi tercihlere 
göre bu gecekonduların tasfiye usulünü benim
semiştir. Her halükârda İkinci Beş Yıllık Plân, 
gecekondunun muteber bir yerleşme yolu olma

dığını kabul etmiş bu itibarla da en az yarısının 
tasfiye edilmesi esasını koymuştur. Buna kar
şılık Sayın Hükümetin anlayışına gelelim, plân 
bu. 

Sayın Hükümetin anlayışı şudur: Geçen se-
neki bütçe konuşmalarında söylediler. 350 bin 
gecekondu ıslah bölgesindedir. Sadece 50 bin 
gecekondu tasfiye bölgesindedir. Ama Gecekon
du Kanununun meriyete girdiğinden bugüne 
kadar (Hükümetin kendi ifadesidir). Sadece 
8 000 gecekondu yıkılmıştır. 

Şimdi, gecekondular her yıl resmî belgelerle 
de ispatladığımıza göre, en az 40 000, 50 000 ka
dar artacak. 3 - 4 senede ancak 8 000 kadar ge
cekondu tasfiye edilmiş. Bunun sonu neye vara
cak? Elinde plânı, yapmış, kendi siyasi bölgesi 
olarak yapmış bir Hükümetin Plâna uygun bir 
tutumunu burada görebiliyor musunuz? 

Sayın Bakan geçen seneki bütçe konuşmaları 
sırasında kesin olarak dediler ki, (vâki olan bir 
sual üzerine konuştular): «Bu kanunun meriye
te girişinden sonra (771 sayılı Gecekondu Ka
nununun) gecekondu yapılmıyacaktır, eğer ya
pılırsa yıkılacaktır». Fakat bu sene Bütçe Kar
ma Komisyonunda ve Senatoda konuşan arka
daşlara Sayın Bakan, «Eh, ne yapalım, gece
kondu yapılıyorsa, birtakım mütecasirler var, 
bunlar teşvik ediyorlar yapılıyor, yıfcmıyan be
lediyelerdir. Ceza Kanunu da vardır. Vardır, 
ama suçlar işleniyor» şöklinde bir polemiğe 
sapmışlar ve sorumlulukları ile aslında bağdaş-
mıyacak şekilde sorunu hafife almışlardır. 

Gecekondu önleme ameliyesinin kanun gere-
ğinca öncelikle ele alınması gereken bir plân 
ilkesi olduğunu hatırlattığımız zaman, Sayın 
Bakan karşımıza geçiyorlar. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; elbette ki, 
Gecekondu Kanunu biliyorsunuz tasfiye, önleme 
ve ıslah diye üçe ayırıyor meseleleri. 

önlemeyi, gerek İkinci Beş Yıllık Plân, ge
rekse Gecekondu Kanunu «öncelikle ele alınır» 
şeklinde tavsif etmiş. Çünkü plân da, Gecekon
du Kanununu yapan vazu kanun da düşünmüş, 
madem ki senede 40 - 50 bin gecekondu yapılı
yor ve 40 - 50 bin gecekondu artıyor, büyük bir 
hızla şehirlerin gelişme istikâmet'indeki bu ar
salar tabiî bir kanun olan konut ihtiyacına eko
nomik ve sosyal yönden tam cevap veremediği 
için gittikçe küçük küçük partiler bölünerek şe-
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hircilik bakımından, sosyal bakımdan, her ba
kımdan çok tehlikeli olarak gecekondu şekline 
inkılâJbediyor, o halde öncelikle önlemeyi ala
lım, yani yeniden yapılacak gecekonduları önli-
yelim. ötekilerini de ıslaha doğru yönelelim. 
Ama bakıyoruz Hükümetin icraatına, Hükümet 
daha çok ıslah bölgelerine yatırım yapmakta
dır. önleme bölgelerine daha az yatırım yap
maktadır. Bunu ilerde rakamlarla ifade edece
ğim. Aşağı - yukarı, önleme bölgelerine yapılan 
yatırım, ıslah bölgelerine yapılan yatırımdan 
yan yarıya daha azdır. 

E, şimdi, niçin Hükümet bunu böyle yapı
yor, diye düşünüyoruz? Bakana söylediğimiz 
zaman, «Plân ilkesidir, kanun ilkesidir», Niçin 
önleme bölgeleri ilkesini öncelikle tatbik etmi
yorsunuz, şeklinde arkadaşlar konuştukları za
man, Sayın Bakan: «Gecekondulara hizmet git
mesini, gecekonduların hukukîleştirilmesini is
temiyor musunuz, bu kimsesiz bu zavallı mahal
lelere biz yardıma koşuyoruz, biz halk Hüküme
tiyiz» şeklinde seçmenin çok sıkışık olduğu bu 
ıslah bölgelerine seçim çiçekleri atıyorlar. 

Hükümetin tasfiye ve önleme tedbirleri de 
yeterli ve belirgin değildir. Geçen sene sosyal 
konut yapımı için ortaya atılan dörtlü sistem 
tatbikatına göre şu anda kaç konut diliminin 
oturabilir hale geldiği Bakanlıkça da bilinme
mektedir. Acaba henüz yapımı bitmemiş, yani 
şu. anda içinde insan bannmıyan, fakat dörtlü 
sistemde yapımı için Bakanlıkça teşebbüse geçi
len bu projeler 1968 yılının mı, yoksa 1969 yılı
nın mı konut üretiminden sayılacaklardır? Bu 
nokta da meçhul kalmıştır. 

1969 uygulama programında bu yıl doğacak 
konut ihtiyacı sayısı 174 000 olarak gösterildiği 
halde, Bakanlık bu ihtiyacı 155 500 konut biri
mi olarak kabul etmektedir. Bu rakamın 
145 500 konut birimi olarak kabul etmektedir. 
Bu rakamın 145 500 ü demografik ihtiyaç, 
6 000 i gecekondu tasfiyesinden, 4 000 i ise âfet 
ve kamulaştırmadan doğan ihtiyaçlar imiş. Bu 
ihtiyaçlar ruhsatlı olarak yapılacağı tahmin olu
nan 135 000 aded konutla karşılanamıyacağına 
göre, 20 500 konutluk bir açık kalacaktır. Mes
ken Genel Müdürlüğünün dörtlü sisteme göre 
1969 da 45 bin konut yaptıracağı ve Emlâk Kre
di Bankasının da inşa ettireceği 15 000 konutla 
birlikte ruhsatlı inşaata ilâveten 60 000 aded-
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lik bir üretim elde edilecektir ki, bu üretim sa
yesinde 20 500 olan konut açığı giderilecek, üs
telik 30 bine yakın bir fazlalık da elde edilecek
tir. Bakanlığın kendi kendisine tasarladığı 1969 
programı budur. Bu rakamlar bdr defa uygula
ma programı ile çatışmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi, konuşma 
süreniz doldu efendim, ne kadar var daha? 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Daha var 
efendim. 

BAŞKAN — Süre olarak ne istiyorsunuz? 
Onu oya sunalım. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — 15 dakika. 
BAŞKAN — Efendim, sayın hatip konuşma

sını bitirmek için 15 dakikaya ihtiyacı olduğu
nu söylüyor. Bu hususu kabul edenler lütfen 
işaret buyursun. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Teşekkür 
ederim, efendim. 

BAŞKAN — 15 dakika içinde bitirmenizi 
istirham edeceğim. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Bu rakam
lar bir defa uygulama programı ile çatışmakta
dır. Pograma göre 1969 konut ihtiyacı 174 000, 
Bakanlığa göre ise 155 500 dür. Mesken Genel 
Müdürlüğünün, dörtlü sisteme göre yapacağı 
iddia olunan 45 000 konut biriminin gerçekle
şip gerçekleşmiyeceği veya bunun ne kadarının 
1969 yılı içinde tamamlanacağı bugünden kes
tirilemez. Çünkü biraz önce söylediğim gibi, ge
çen yıl bu sisteme göre yapılan binalardan kaç 
adedinin şu anda oturulabilir şeklinde bittiği
ni Bakanlık dahi bilememektedir. 

Emlâk Kredi Bankasının yaptıracağı söy
lenen 15 000 konut birimi içinde, Bankanın 
yapı tasarruflarına verdiği kredilerde sayıl
maktadır. Bu krediler ise hem verildikleri yıl 
için yapılacak ve tamamlanacak bir konuta işa
ret sayılmazlar, hem de ruhsatlı konut üreti
minin dışında mütalâa olunamazlar. Çünkü bu 
tasarruflar karşılığı kredi alan vatandaşlar pa
ralarını ya daha önce yapılmış ruhsatlı bir in
şaata yatırırlar veya kendileri ruhsat almak 
suretiyle inşaata girişirler. 

Bu da gösteriyor M, Adalet Partisi Hükü
metinin 1972 senesine kadar yani İkinci Plân 
dönemi için kendini bağlayıcı ve konut açığını 
kontrol edebilir bir seviyede tutacak ciddî bir 
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politikası yoktur. Bu sürede serbest teşebbüs 
tarafından yapılan ruhsatlı konutlar yine lüks 
konut yöneltmekle devam edecek, küçük tasar
ruflar toplanamıyacak, kooperatifler denetle-
nemiyecek, sonuç olarak 1968 - 1972 plân döne
minde millî hâsıladan konut payına düşen mik
tar ile daha fazla konut üretilemiyecek ve açık 
kapatılamıyacaktır. 

Geçen yıllar olduğu gibi, bu yıl da tmar İs
kân Bakanlığı Bütçesinin arslan payı Mesken 
Umum Müdürlüğündedir. Şöyle ki; 147 milyon 
bütçenin arslan payı Mesken Umum Müdürlü. 
gündedir. 147 750 000 yatırım bütçesi istimlâk 
bedelleri için ayrılan 35 milyon faizlerin kar
şılanması için Plânlamanın aldığı karara göre 
12 milyon Emekli Sandığından 50 milyon Türk 
lirası ve kararname gereğince Emlâk Kredi Ban
kasının vereceği 30 milyon Türk Lirası ile, yi
ne Emlâk, Kredi Bankasının (T) sistemi % 50 
kredi katkısı olan 899 milyon Türk Lirası. Bü. 
tün bu fasılları topladığımız zaman 363 750 000 
rakamı ortaya çıkıyor ki; Türkiye'nin bugün
kü malî gücü içinde büyük bir meblâğdır bu. 
Bizim bütün temennimiz bu paraların amaca 
uygun harcanmasıdır. 

Plân, önleme bölgelerine öncelik verilmesini 
ve yeni yapılacak gecekonduların bu suretle 
kontrol edilebilir bir seviyeye indirilmesini ön
gördüğü halde, AP Hükümeti ıslâh bölgelerine 
yatırım yapmayı tercih etmektedir. Çünkü bu 
bölgeler seçmenlerin son derece kesif olduğu 
yerlerdir. Bakanlıktan aldığımız listeye göre, İs
lah ve önleme bölgeleri altyapı yatırımları söv-
ledir : 1966, - 1967. - 1968 rakamları var. Ben 
sadece vaktin darlığı dolayısiyle 1968 rakamla
rını okuyorum. Islâh bölgesine 1968 de 
22 411 926, önleme bölgesine 18 755 558; 
toplam 118 587 150. Görülüyor ki, önleme böl
gelerine yapılan yatırımlar, islâh bölgelerine 
yapılan yatırımlardan çok daha azdır. Hem 
İkinci Beş Yıllık Plân hem de Gecekondu Ka
nunu önleme bölgeleri tatbikatının öncelikle 
ele alınmasını öngördüğü halde AP Hükümeti 
seçmenin çok olduğu gecekondunun sıkışık bu-
luduğu mıntıkalara siyasi tercihi olarak arslan 

/ payını yatırmakta, bu suretle her yıl yapılan 
gecekonduyu önliyemiyecek bir duruma düş
mektedir. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre İM 
türlü fon vardır. Bu fonlardan bir tanesi doğ

rudan doğruya Bakanlığın emrinde biriken 
fondur. Diğeri ise belediyelerin gecekondu ile 
ilgili olan meselelerini halletmek için kendi ki
raya verecekleri, satacakları vesair şeylerden 
biriken fonlarıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir de % 1 leri-
vardır belediyelerin. Bakanlık bu % 1 leri he
saplamış, 11 milyon Türk lirası tuttuğunu 
kabul etmiştir. Hangi belediyenin, kendi me
selelerini halletmek için kendi fonunda ne ka
dar parası olduğuna dair müteaddid defalar sor
dum, Bakanlıkta herhangi bir bilgi yok. 

Şimdi bu iki fon, ikisi de elbette ki, Gece
kondu Kanununun tatbiki için harcanan fonlar
dır. Fakat gecekonduların fonları ile ilgili olan 
12 nci maddede bir (e) fıkrası vardır ki, bu (e) 
fıkrasına göre Bakanlığın emrindeki fondan, 
yani arslan payı fondan, bu tatbikat bölgelerine, 
önleme bölgelerine harcanacak olan fondan is
terse bakanlık belediyelerin fonuna aktarmalar 
yapabilir. 

İşte muhterem arkadaşlarım, 775 sayılı Ge
cekondu Kanununun çeşitli siyasi ellerde çeşitli 
siyasi istismarlara yol açacak açık kapısı bura
dan doğmaktadır. 

Birçok belediyeler, maalesef çok açık ve dü
rüst olalım; hepimiz, (her partinin milletvekilleri, 
belediye başkanını önüne katıp (Ben burada 
partizanca konuşmuyorum, konunun çözülmesi
dir mühim olan) gelirler, parası bitmiş olan be
lediyeye gecekondu fonundan İmar İskân Ba
kanlığının Gecekondu Kanununun 15 nci mad
desine göre yardımlar isterler. Simidi bu yardım
lar verilir ,ama Türkiye'nin büyük, çok büyük 
sorunu olan gecekondu tatbikat bölgelerini, ön
leme bölgelerini, gecekonduyu hukukileştirene 
meselesini, yani deminden beri anlattığımız fa
kir vatandaşın sosyal bir konuta kavuşma mese
lesini baltalıyarak ibu yola gidilir. 

Şimdi Hükümetin 1969 programına bakalım. 
51 vilâyette 243 aded önleme bölgesi tesbit et
miştir. Bu 51 vilâyeti 64 yapsaydılar bari çok 
daha iyi olacaktı. Çünkü Türkiye'nin bütün vi
lâyetlerini kapsıyacaktı. 51 vilâyette 243 tane 
önleme ünitesi var. Şimdi bu belediyeler, seçim 
penesidir de, yine gelecekler ve gecekondu fo
nundan, İmar İskân Bakanlığından «benim önle
me bölgem var» diye bu fondan paralan alıp 
kendi bölgelerine götürecekler. Çok rica ederim, 
Muğla'nın, İsparta'nın, Kars'ın, Tunceli'nin ge-
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cekondu problemi gibi nasıl bir dâvası var? 
Hangi küçük belediyenin hangi büyük derdi 
var? Biz bunu anlıyamıyoruz muhterem arka
daşlar. Adetâ kitabı hazırlanmıştır, 1969 senesin
de birçok belediyelere bu fondan paralar dağıtı
lacaktır. Bunun açık mânası budur her halde. 
Yahutta biz anlıyamıyoruz. Sayın Bakan izah 
ederse her halde anlıyacağız. 

Şimdi bakınız bana burada şu cevabı vere
cek ve diyecek ki, «önlemeye önem vermediği
mizi söylemişsiniz Nermin Hanım, biz işte 243 
önleme bölgesi yaptık.» Ama bu fonlar yangının 
bacayı sardığı büyük vilâyetlere, gecekondunun 
alıp yürüdüğü, yani plânın da kabul ettiği.nüfus 
hareketleri sonucu büyük vilâyetlere gelip yer
leşen halkın önlenmesi için mi kullanmıyor? 
Kars'ta böyle bir şey var mı? Muğlatöa var mı? 
Tunceli'nde var mı? Bunları anlamak mümkün 
değil. 

Sonra, imar iskân Bakanlığının çok önemli 
bir hususuna daha değinmek isterim. Devlet Ba
kanı Sayın Seyfi Öztürk burada konuşurlarken 
dediler ki, «Hazinenin her kuruşunun girdiği 
yer denetlenir.» Bunu zannediyorum MilUî Eği
tim Bütçesinde söylediler. Bu kuralın imar ve 
iskân Bakanlığında işlemediğini görüyoruz. Va
kıa Gecekondu Kanunu ve Afetler Kanununda 
«Sayıştayın denetiminden geçmez» diye madde
ler vardır. Ama muhterem arkadaşlarım, imar 
ve iskân Bakanlığının şu 20 dakikada anlatıla-
mıyacak birçok meselelerine eğildiğimiz zaman 
çok lüzumsuz, usulsüz birtakım harcamaların, 
yani bütçe tekniği ve malî yönden usulsüz birta
kım harcamaların içinde bulunduğunu görüyo
ruz. 

Meselâ, Bakanlığın plânlama, araştırma, ya
tırım fonlarının cari harcamalara doğru aktığı
nı görüyoruz. Bu hususta kanunlarda eğer dü
zeltilmesi gereken hususlar varsa beraber geli
riz, imar ve iskân Bakanlığının âfetler gibi çok 
acele görülmesi gereken işlerini kösteklemiyecek 
şekilde, fakat bu usulsüz harcamaların da önüne 
geçecek şekilde birtakım hukukî tedbirler bula
biliriz. 

Kira Kanununa değinmek istiyorum. Biliyo
ruz ki, plân az gelir gruplarının, orta gelir grup
larının yüksek kiralarda oturduğunu tesbit et
miş ve mâkûl birtakım kira haddine bunların in
dirilmesi için çeşitli kuruluşları yönlendirme şar
tını kabul etmiştir. 

Adalet Partisi programı da mâkûl kira kanu
nunun çıkarılacağından bahseder. Halbuki Sa
yın imar ve iskân Bakanı Senatodaki konuşma
larında açıkça ifade ettiler. «Biz bir kira kanunu 
getirmeyi düşünmüyoruz.» dediler. 

Bugün istanbul, Ankara, izmir gibi vilâyet
lerde oturan kimselerin yüzde 60 ı kiracıdır. Bu 
ailelerin büyük bir kısmı kendi bütçelerinin yüz
de 20 sine kadar, yüzde 25 ine kadar olan ora
nını kiraya verdikleri, için, oturmuş oldukları 
mahallelerinde bannamayıp gecekonduya doğru 
kaydıklarını ifade etmektedirler. Adetâ kendi 
programını da, seçim beyannamesini de Adalet 
Partisi unutmuştur. Bunlarda mâkûl bir kira 
kanunu çikarmıyacağını açıkça ifade etmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, nâzım plân
larla ilgili tatbikatta yanlışlıklar vardır. Mese
lâ, istanbul'un nâzım plânı bitmiştir. Ankara ve 
Izmir'inkinin üzerinde çalışılıyor. 

Hepimizin bildiği bir gerçektir ki, nâzım 
plânlarla birlikte arsa spekülâsyonları başlar. 
Bu, bilimsel bir gerçektir. Onun içindir ki, dün
yada nâzım plânlar yapılırken, medeni ülkelerde 
nâzım plânlar yapılırken hukukî tedbirleri de 
beraber getirilir. Acaba Bakanlığın, bitmiş ol
duğunu sövlediği istanbul nâzım plânının yapı-
lışıyla birlikte getirmeyi düşündüğü hukukî 
tedbirleri var mıdır? Bunu bize bildirirlerse 
kendilerine teşekkür ederiz. 

Âfetlerle ilgili konularda şunu samimiyetle 
ifade etmek lâzımdır ki, yeni genel müdürle 
birlik Âfetler Genel Müdürlüğüne bir aktivite 
gelmiştir. Yani birçok yerlerde memleketimiz 
hem deprem bakımından, hem su taşkınları ba
kımından her gün yeni bir felâketle karşılaş
maktadır. Biz, Bakanlığın zamanında yetişip 
bu sorunları halle çalıştığını görüyoruz. Âfet
ler Genel Müdürlüğünde bir aktivite vardır. 

Ama şunu da itiraf etmeyi bir borç biliyo
rum ki, 1966 Varto depreminden bu yana ya
pılan birçok işlerin - yapılanlara çok teşekkür 
ederiz - yanında hâlâ Varto'da barakaya dahi 
kavuşmamış birtakım köyler vardır. Bunlardan 
bir tanesi Çayönü'dür. Sayın Müsteşara bu ko
nuyla ilgili gerekli bilgiyi vermiştim. Bunun 
gibi daha pek çok köyler var. Yani barakaya 
dahi kavuşmamışlar, tç iskâna tabi tutulmuş
lar, iç iskânları yapılmamıştır. Bir kısmı bara
kaya kavuşmuş, fakat nüve konuta henüz ka-
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vuşmamıştır. Tabiî kendi imkânları nisbetinde 
yapıyorlar. Ama hiç olmazsa bu yapılamamış 
olan işlerin de programa alınması ve ilerdeki 
yıllarda birtakım adaletsizliklerin önlenmesi için 
yapılmasını biz temenni ederiz. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1969 

yılı finansmanı için vergi kanunlarında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı açık 
oylama işlemi devam etmektedir. Sonradan ge
len sayın milletvekillerinin de lütfen oylarını 
kullanmalarını rica ederim, 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Millet Partisi 
Grupunun söz hakkıyla ilgili olarak bir durum 
hâsıl olmuştur. Taleplerini ve Başkanlığın gö
rüşünü arz edeceğim. 

Evvelâ şunu arz edeyim : Gerek bütçenin 
tümü üzerinde, gerekse Bakanlık bütçelerinin 
görüşülmesinde grupların söz sırası çekilen bir 
kur'a ile tesbit edilmişti. Buna göre imar ve 
tskân Bakanlığı bütçesi üzerinde 1 nci olarak 
Türkiye İşçi Partisi, ikinci olarak Yeni Türkiye 
Partisi, üçüncü olarak Millet Partisi, dördüncü 
olarak Cumhuriyet Halk Partisi, beşinci olarak 
Güven Partisi, altıncı olarak da Adalet Partisi 
grup sözcülerinin görüşmesi iktiza eder. 

Bildiğiniz gibi Türkiye İşçi Partisi Grupu 
birinci sırada görüşmüştür. Yeni Türkiye Par
tisi Grupu çağrımıza rağmen görüşmemiş, söz
cü bildirmemiştir. 

Arkasından Millet Partisi Grupu Sözcüsü 
Sayın Sami Binicioğlu çağrıldığında burada bu
lunmadığı tesbit edilmiştir. Onun yerine C. H. P. 
Grupu Sözcüsü çağrılmış ve kendisi görüşmüş
tür. 

Şu suretle Türkiye İşçi Partisi birinci, Cum
huriyet Halk Partisi ikinci olarak konuşmuş
tur. Millet Partisine isabet eden kur'a esasen 
üçüncü sırada olduğunu tesbit etmektedir. 

Şimdi, Grup Başkanvekili Sayın Ahmet Bil
gin imsasiyle «Elimizdeki programa göre bi
rinci grup konuşmalarının üçüncü sırası bizim
dir. Bir grupun vazgeçmesiyle ikinci sıra bize 
veriliyor. Biz üçüncü sıramızı muhafaza ediyo
ruz. Konuşmadan vazgeçmiş değiliz, sıramız 
üçüncü olduğuna göre yine üçüncü olarak söz 

^ilmesi hakkaniyet icaplarmdandır. Teminini 
ederim. Saygılarımla.» diyorlar. 

Bu görüş Başkanlığa da uygun gelmektedir. 
Madem ki, üçüncü sıra kendilerinindir ve bir 
grup da görüşmemiştir. Bu itibarla Millet Par
tisi Grupuna söz vereceğim. Yalnız, aksi bir mü
talâa varsa onu müzakere edelim ve oylıyalım. 
Mütalâa var mı?... Yok. 

Şu halde söz sırası Millet Partisi Grupunun-
dur. Sayın Sami Binicioğlu, buyurun. Saat : 
18,30. (M. P. sıralarından, alkışlar) 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Millet Partisi Grupu adına görüş, tenkid ve te
mennilerimizi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, dünya kurulalıdan 
beri yerleşme, insanoğlu için önemli problem
lerden bir olagelmiştir. Mesken ihtiyacı, yerleş
me ihtiyacı ve bu ihtiyaçların sağlanması top
lumun ve ferdin ekonomik hayatını etkiliyen 
önemli unsurlardandır. Bu itibarla Devlet ha
line gelmiş toplumlarda mesken problemi var
dır, mesken politikası ve mesken plânlaması bir 
zarurettir. Bu açıdan memleketimizin durumu
nu ele aldığımızda, bütçesini görüşmekte oldu
ğumuz imar ve iskân Bakanlığının Devlet ha
yatındaki fonksiyonunun ne kadar önemli ol
duğu meydana çıkar. Anayasamızın 49 ncu 
maddesinin son fıkrası da, «Devlet yoksul ve 
dar gelirli vatandaşlara sağlık şartlarına uygun 
konut ihtiyaçlarını karşılıyacak tedbirleri alır.» 
demek suretiyle konut meselesini Devletin 
önemli görevlerinden biri olarak benimsenmiş
tir. 

Konut probleminin hallinde şüphesiz malî 
imkânlar önem arz eder. Nüfusun hemen he
men % 70 nin gayrisıhhi meskenlerde oturdu
ğu memleketimizde, bu işin malî cephesinin ne 
kadar zor olduğunu görmekteyiz. Gecekondu 
deyince gayrisıhhi, konuta elverişli, alelacele 
inşa edilmiş basit konut yapıları akla gelir. Bu 
inşaatları doğuran şüphesiz ekonomik zorla
malardır. Köyünden şehre akın devam ettiği 
müddetçe bu böyle devam edecektir. Bu böyle 
olduğu gibi, köy konut yapılarının da gecekon
dudan hiç farkı yoktur. Bilhassa Orta - Ana
dolu ve Doğu - Anadolu halkımızın büyük ek
seriyeti gecekondularla mukayesede; gecekon
duları bir saray gibi gösterecek çok iptidai ko
nutlarda barınır. Şu hale göre, mesken prob
leminin halli de şüphesiz Devlete aidolduğuna 
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göre, Devletin malî gücü de ortadadır. O hal
de mesken politikasının memleketimizin şart-
lanna uygun olarak tâyin ve tesbiti ve ona 
göre yürütülmesi bir zarurettir. Memleketimi
zin şartları nedir? 

Memleketimiz halkı fakirdir, öyle olmasa 
% 79 u hâlâ gayrisıhhi binalarda oturmaz. Diğer 
yandan halkımızın büyük bir ekseriyeti kiracı
dır. Bu böyle kabul edilince konut yapımının 
maliyet itibariyle ucuz olması önem arz eder. 
Memleketimizde konut yapımının serbest olma
sı sebebiyle her gün bilhassa büyük şehirlerde 
büyük büyük binalar yapılır. Bunları yapanlar, 
bu inşaat faaliyetlerinden büyük meblâğlar ka
zanırlar. Diğer sahalarda olduğu gibi, ticari 
zihniyet burada da hâkimdir. Kat Mülkiyeti Ka
nunun kabulünden sonra, bu tip inşaatların ya
pılması ve satılması kolaylaşmış bulunmaktadır. 
Ancak, bu yapımı ve bu işin ticaretini başıboş 
bırakmak doğru değildir, inşaat maliyetinin 
düşürülmesi, ekonomimize önemli derecede etki 
yapacaktır. 

İnşaat maliyeti düşürülebilir mi, Türkiye'de 
ucuz mesken inşaatı mümkün müdür? Bu sua
le müspet cevap verilebilir. Zira, memleketimi
zin tabiî imkânları buna müsaittir. Ancak, her 
gün medeni dünyada meydana gelen değişik
likler ve konut yapımındaki, malzeme hazırlan
masındaki yeni buluşlan takibetmek ve ucuz 
malzeme yapımı için gerekli etüt ve araştırma
ları yapmak yine imar ve iskân Bakanlığına 
düşen görevlerdendir. Devlet, bu sahalara yatı
nın yapmak mecburiyetindedir. 

Konut probleminin biran önce halli toplu
mumuzun ekonomik yükünü önemli bir decede 
hafifletmiş olacaktır. Dar gelirli vatandaşlan-
mızın pek çoğu kiracıdır. Bir kısmı da gayri-
müsait kredi şartları altında bir konut sahibi 
olmuş ise de, üstüste biriken faizler yüksek 
maliyet sebebiyle sahibolduğu konutun bedeli
ni ömrü boyunca ödiyemiyeceği kanaati ile, 
kendini bir kiracı hissetmektedir. Şu durumda, 
kira bedellerinin arz ettiği durum meydanda
dır. Bir memurun veya dar gelirli bir vatanda
şın bilhassa büyük şehirlerde normal sıhhi bir 
konutta bannabilmesi için ayda ortalama 500 
ilâ 600 lira ödemek mecburiyeti açıktır. Bu 
meblâğ, bu vatandaşın gelirinin % 50 nisbeti-
ni teşkil eder. Görülüyor ki, konut problemi pa

halılığı tevlideden, vatandaşı geçim sıkıntısına 
götüren önemli bir faktör oluyor. 

Sayın milletvekilleri, mesken politikasında 
bir diğer husus da önem arz eder, o da şehirci
lik ve köycülük problemidir. Medeni dünyanın 
şehir ve kasabalarını gezdiğimiz zaman, şehir
cilik bakımından ne kadar iptidai usulleri tat
bik ettiğimiz derhal göze çarpar. 

Şehirler değişmez plânlar üzerine kurulma
lıdır. Şehirler kurulurken, o şehrin veya kasaba
nın 200 sene sonra ne durum arz edeceği göz 
önünde tutulmalıdır. Aksi takdirde, belediye
lerin basma her 5 - 1 0 senede bir yeni istimlâk 
problemleri ve yeni malî yükler çıkar. Şehir 
plânlannm tatbikinde, imar mevzuatının tat
bikinde hiçbir surette taviz verilmemelidir. Mo
dern şehir ve kasabaları kurmak mecburiyetin
deyim. Çünkü, uzun vadeli hizmetlerin değişti
rilmesi çok zordur, üzülerek ifade edelim ki, 
•şehir ve kasabalarımızda bâzı bilgisiz belediye 
reislerinin basiretsiz tutumu sebebiyle imar ka
nunlarımız her gün ihlâl edilir, zaman zaman 
şehir plânlarının yeniden düzenlenmesi ve tas
hih edilmesi zaruretleri doğar. Bu tashih edil
me değil, imar mevzuatına aykırı olarak işlen
miş suçlann meşrulaştmlmasmdan başka bir 
şey değildir. Bazan şahsi çıkarlar, bazan poli
tik çıkarlar ve bazan bilgisizlik ve basiretsiz
lik yüzünden şehirlerimizin plânlannı altüst 
eden bu zevata karşı hiçbir surette müsama
ha gösterilmemeli, ağır cezai müeyyideler kon
mak suretiyle cüretleri kınlmahdır. 

Şehir ve kasaba kuruluşlarında gelecek ne
sillerimize içinden çıkamıyacaklan birtakım yük
ler bırakmak, onların başka sahalarda çalışma 
ve terakkilerine şimdiden engel koymak demek
tir. istanbul şehrinin imarında karşılaşılan 
güçlükler meydandadır. Her gün gelişen ve ar
tan trafik meseleleri, şehir kuruluşlarında bir
takım problemler ortaya koymuştur. Sokaklar 
ve caddeler asrın teknik gelişmesine uygun ola
rak inşa edilmek mecburiyetindedir. Turizmin 
de memleket ekonomisinde önem arz ettiği ve 
turizm gelirlerinin devletler bütçesinde önemli 
bir yer bulduğu bu asırda, memlekete gelen 
yabancıların nazarlarını rahatsız edecek gayri-
muntazam şehir kuruluşlarından kaçınmak 
mecburiyetindeyiz. Şehirlerimizin güzel ve te
miz olması, plânlann buna göre hazırlanmasına 
ve tavizsiz olarak tatbik edilmesine bağlıdır. 
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Muhterem milletvekilleri, şehir ve kasaba 
kuruluşlarında dağınıklık görüyoruz. Malî gü
cümüz meydanda. Bu dağınıklığa âmme hizmet
lerini nasıl götüreceğiz? Vatandaş seyyanen 
âmme hizmetlerinden faydalanmak ister. Oysa 
ki, bizim şehir kuruluşlarımız âdeta dağınık 
mıntakalardaki dağınık kuruluş sistemine ben
ziyor. Uzak mesafelere kadar yayılmış şehirler, 
arada kalmış geniş sahalar ve tabiî ki, yolları 
ve diğer sıhhi tesisatları kurulmadığından ge
lişigüzel, ruhsatsız serpiştirilmiş binalar, güzel 
şehirlerimizi altsüt eden plânsız, programsız 
inşaatlar. Devlet evvelâ bu problemi bu cephe
den halletmek zorundadır. Yukarda arz ettiğim 
gibi, hatır için, şahsi çıkar için ruhsat veren 
ilgililerle gözünün yaşma bakmadan mücade
le etmek, memleketin geleceği için şart ve za
ruridir. Zaman zaman imarla ilgili dairelerde 
meydana gelen yolsuzluklar meydandadır. Bil
hassa istanbul şehrimiz bu bakımdan talihsiz 
bir şehirdir, istanbul'da işlenen imar hataları
nın altından bu şehir senelerce kalkamıyacak-
tır. Başkent Ankara'nın şehircilik bakımından 
gelişimi de o safhaya doğru gitmektedir. Ge
rekli tedbirleri zamanında almak lâzımdır. 

Şehir kuruluşlarının ve imar kanunlarının, 
plânlarının tatbikini sadece belediyelerin inisi
yatifine bırakmak doğru değildir. Bakanlık bu 
konuda çok hassas olmalıdır. Bugün üzülerek 
ifade edeyim ki, memleketimizde yeşil saha 
olduğu için ruhsat verilmeyip, bilâhara dolay
lı yollardan satmalıp yeşil saha üzerine bizzat 
şahsi inşaat yapan belediye reisleri vardır. Bun
lar hakkında hiçbir takibat yapılmaz, bir mü
eyyide tatbik edilmez. Bu memleket hiç kim
senin, hangi şehir olursa olsun, hangi mevkie 
gelmiş bulunursa bulunsun özel çiftliği değil
dir. Bu memlekette atılacak her yanlış adım, 
yoksul halkımızın küçük lokmasını biraz daha 
azaltmak demektir. 

Muhterem milletvekilleri, bu vesile ile sahil
lerimize de değinmeden geçemiyeceğim. Şu ger
çeği kabul etmek gerekir ki, deniz şehirlerimiz
de ve turistik bölgelerimizde, sahillerimiz bâzı 
açıkgözler tarafından taksim edilmiştir. Sahil
ler umuma aittir. Kimsenin özel bir plaj yeri 
olamaz. Sahiller muayyen bir mesafeye kadar 
Devlet yönetiminde bulunmalıdır. Her nasılsa 
işgal edilmiş ye paylaşılmış sahillerimiz de Dev-

I let tarafından el atılmalıdır. Buralarda yapıla
cak her türlü tesis ve inşaatlar âmmenin men
faatleri göz önünde tutularak Devlet tarafın
dan yapılmalıdır. Veyahut sahillerde kurulan 
ve kurulacak olan mesken olsun, ne olursa ol
sun inşatlar lâyiki şekilde vergilendirilmek su
retiyle âmmenin hakkı iade edilmelidir. Sahille
rimizde zengin kişiler tarafından kapışılıp in-
şaa edilen lüks binalar, sayfiye yerleri ve her 
yaz bu sahillerde denize dahi sahip çıkarak 
denize giren asilzade kişiler ve bunlara uzak
tan seyirci kalan zavallı yoksul halk; bu tezat 
önlenmelidir. Denizler ve sahilleri kimsenin 
olamaz. Doğrudan doğruya âmmeye aittir. 

Muhterem milletvekilleri, arsa spekülâsyo
nunun önlenmesinde geç kalınmıştır. Arsa ofisi 
kuruluşunun biran önce tamamlanması ve faa
liyete geçirilmesi kesin bir zarurettir. Çok ucuz 
fiyatlarla yine bâzı açıkgözler ve kapital sa
hipleri tarafından kapışılmış ve parsellenmiş 
güzel yerler bugün âdil olmıyan bir derecede 
fiyatlanmıştır. Artan rantta âmmenin hakkı 
vardır. Bu hak vergi yoluyla bu açıkgözlerden 
ve bu yoldan milyonlar kazananlardan alınma
lıdır. Türkiye'nin gerçek bütçesi bugünkü büt
çesinden ibaret olamaz. Türkiye'nin bütçesi bu
günkü meblâğın dört misli olabilir. Fakat Dev
let gözünü açıp milletten çalınanları geri alma
sını bilmelidir. Vergilendirilecek çok saha var
dır. Milyonlar değerinde satılan bu boş saha
lar, arsalar haklı bir vergi kaynağı olabilir. 

Muhterem milletvekilleri, 

Asrımız yeni bir devre girmiştir. Kim ne der
se desin her insan yaşamak ve rahat etmek is-
tiyecektir. Mutlak kendisiyle yanyana olanın 
hayat seviyesini özliyecektir. Artık insanlık gö
zünü açmıştır, insanlık yaşamak için mücadele 
edecektir. Bugün ortalığı karıştıran sağ - sol 
kaynaşmaları suni olaylar değildir. Sosyal ada
letsizliğin kesif bulunduğu her yerde bu olay
lar olacaktır. Bunun için hangi iktidar olursa 
olsun, sosyal adaletin teessüsü için çalışmak 
mecburiyetindedir. Aksi takdirde çok rahat 
yaşadıklarını zannedenler dahi birgün bir kasır
ganın içinde boğulup giderler. Bu memleket 
Allah korusun bir Cehenneme döner. Sosyal 
olayları suni birtakım olaylar olarak kabul 

j etmek çok yanlıştır. Sosyal olayların temelin-
| de yatan gerçekleri görmek ve ona göre tedbir 
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almak ve in gibi gecekondularda yaşıyanları 
düşünmek, saraylarda yaşıyanlarm da vazifesi
dir. Aksi takdirde kendi çocukları ve kendi ne
silleri aynı in gibi gecekondularda yasamak zo
runda kalırlar. Milletçe dalmış olduğumuz gaf
letten sıyrılıp güzel memleketimizi elbirliği ile 
bütün halkının mesut olduğu hale getirmek ve 
imar etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şehir ve kasaba kuruluşlarında bisrle saha

lar meskûn hale geldikten sonra yol yapımına 
ve diğer sıhhi hizmetlere tesisine geçilir. Bu 
yanlıştır. Şehir ve kasabaların gelişme sahaları 
bellidir ve belli edilmelidir. Ondan sonra da o 
sahalarda bir tek ev dahi olmasa yolları açıl
malı, sıhhi tesisatı kurulmalı, âmme hizmetleri 
yerine getirilmelidir. Ondan sonra kim ne ya
pacaksa bu yerlerin durumuna göre yapmak 
mecburiyetinde kalıp ve böylece yollar üzeri
ne dikilmiş veya yolları saptıran binalar kurul
ma imkânı olmaz. 

Değerli milletvekilleri; 
Memleketin imarını yalnızca şehirlere inhi

sar ettirmek doğru olmaz. Köylerimiz dahi mu
ayyen bir plân dâhilinde kurulmalıdır, imarları 
ona göre düzenlenmelidir. Mesken kredilerin
den köylerimiz faydalandırılmalıdır, kendileri
ne sıhhi ve ucuz evler yapabilmeleri için ge
rekli malzeme, plân yardımında bulunulmalıdır. 
Bâzı tabiî âfetlerin tesiri altında bulunan köy
ler felâketleri beklemeden iskân edilmelidir 
müsait yerlere. Köylerimizde de dağınıklık ön
lenmelidir. Köy elektrifikasyonu devrine giri
yoruz. Âmme hizmetleri bundan sonra köyleri
mizde de önemli derecede kendini hissettirecek
tir. Buna göre köylerimizin plânlı ve imarlı ol
masına önem verilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Konut yapımına hizmet etmekte olan Em

lâk Kredi Bankasının faaliyetlerini kifayetsiz 
buluyoruz. Artık eskisi gibi bu bankadan isti
fade etmek cazip bir durum arz etmemektedir. 
Zira tecrübesini geçirenler hâlâ borçlarını öde
mek için birçok zaruri ihtiyaçlarından fedakâr
lık yaparak sıkıntı içinde kıvranmaktadırlar. 
Emlâk Kredi Bankası vasıtasiyle yapılan bina
lar çok pahalıya mal olmakta, vatandaşa ağır 
faiz ve masraf yüklemektedir. Bu itibarla bu 
bankanın faaliyetlerine yeni bir düzen verilme
si mecburiyeti olduğuna kaaniiz. | 
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Değerli milletvekilleri; 
Şu birkaç sene içinde memleketimizin bâzı 

bölgelerinde önemli tabiî âfetler vukubulmuş-
tur, birçok vatandaşlarımız ölmüş ve birçok 
vatandaşlarımız evsiz barksız kalmıştır. Tabiî 
âfetlerin meydana gelmesinden sonra yapılacak 
hizmetler iş işten geçtikten sonra yapılan hiz
metler gibidir. Memleketimizin jeolojik durumu 
bellidir. Şu halde tabiî âfetlerin tehdidi altın
da bulunan bölgelerimizde önleyici tedbirleri 
almak zorundayız. Meydana gelmiş âfetlerde 
Hükümetin gösterdiği faaliyeti kim ne derse 
desin biz takdirle karşılıyoruz. Hükümet yara
ların sarılması için yardım elini uzatmış, üze
rine düşeni yapmıştır. Ancak felâketlerin bı
raktığı acı hâtıralar ne olursa olsun pek tabiî 
ki kolay kolay silinmiyor. 

Değerli milletvekilleri; îmar ve İskâiı Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz et
tik. Bu Bakanlığın yüklenmiş olduğu hizmet
ler karşısında kendisine bütçede verilen tahsi
sat o kadar az ki, bir Gecekondu Kanununun 
tatbikini dahi temin etmekten çok uzaktır. Hü
kümet bundan sonraki senelerde bu bakanlığa 
lâyik olduğu tahsisatı vermelidir. Zira mesken 
probleminin halli bugün hükümetleri en çok 
meşgul eden hayat pahalılığını bir derecede 
önliyecektir. Zira vatandaşın gelirinde mesken 
kirası kadar bir tasarruf Bağlıyacaktır. 

imar ve İskân Bakanlığı bütçesinin memle
ket ve millete hayırlı olmasını diler, saygıları
mı sunarım. (M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Adnan Şenyurt. Saat 18,47 

G. P. GRUPU ADINA ADNAN ŞENYURT 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

İmar ve İskân Bakanlığının adını görüşleri
mize esas alarak Güven Partisi Meclis Grupu-
nun Bütçe kanun tasarısı üzerindeki düşünce
lerini arza çalışacağım. 

Bu esastan hareketle ve bu münasebetle Ba-
kanljğa tevdi edilmiş ödevlerin umumi hatlariy-
le muhasebesini yaparken daha fazla hizmet 
görmesi arzusundan mülhem olarak, ayrıca te
mennilerimizi de Yüce Meclise sunmuş buluna
cağız, 

Sayın milletvekilleri, 
Türk Milletinin her alanda olduğu gibi, bu 

sahada da bir mesafe kat'etmis bulunduğuna, 
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alınacak tedbir, yapılacak çalışmalarla çok da
ha iyi günlere namzet olduğuna dair inancımı
za peşinen arz ediyor, hepimiz için müşterek 
olan bu temenniye Güven Partisi olarak aynı 
zamanda ümitle iştirak ettiğimizi de kaydet
mek istiyoruz. 

Hemen şunu ifade edelim ki, bizi böyle bir 
kanaate sevk eden cihet vatanımızın ve mille
timizin aziz varlığında saklı bir çok mânevi ve 
maddî kıymetler ve unsurlar yanında, Türki
ye'yi (bugünkü noktadan çok daha ileriye ulaş
tıracağına emin olduğumuz güzel heyecan, va
zife şuuru ve bir mesuliyet duygusiyle devlet 
kadrosunun her kademesinde gayret ve emek
lerini Türk -Milletinin hizmetine veren kişile
rin mevcudiyetidir. 

Biz, bütün bu gayret ve çırpınmaların bir 
dakikada bir cümle içerisinde bir söz veya bir 
kalemle yok edilmesini mümkün ve haklı gör
meyiz. 

Bu sebepledir kit bu alanda da bir mesafe 
alındığını ifade ederek hakkın tesliminden ra
hatlık duyarız. 

Ne var ki, alınan neticenin imkânlar ve bir 
zaman ölçüsü içerisinde kıymetlendirildiği tak
dirde, çeşitli sebeplerle arzu elilen bir sevi
yeye ulaşamadığı de kendiliğinden meydana çı
kar. 

îşte, bu çeşitli nedenler arasında mevzu ile 
ilgili olanlardan birisi de ve belki de en önem
lilerinden birisi de organizasyon noksanlığıdır. 

Filhakika, mevcut idaremizin her bakanlık 
ve hemen hemen her müessesesinde olduğu ve 
apaçık müşahede edildiği gibi, îmar ve tskân 
Bakanlığında da diğer vekâletlerle irtibat kur
mak suretiyle bizi daha kısa yoldan köklü ve 
esaslı neticelere ulaştıracak koordone bir çalış
ma sistemi yok denecek kadar azdır. 

Memleketin çok ciddî bir meselesine gerek 
bu vesileyle temas etmek, gerekse hâdisemize 
bir misal olmak üzere erezyon, su taşkını ve sel 
âftini ele alarak bu konudaki mâruzâtımıza de
vam edeceğiz. 

Şöyle ki, daha kısa bir müddet önce, yurdun 
mühim bir parçası, son olmasını temenni ettiği
miz bir sel âfetine mâruz kaldı. Bu taşkın ola
yının, diğer mânevi ve maddî kayıpları yanın
da 'Sayın Bayındırlık Bakanının Yüce Meclis

teki beyanına göre sadece kendi vekâletini il
gilendiren zarar yekûnu 80 milyon lirayı bul
muştur. 

Zarar, bununla da kalmıyor. Diğer bir habe
re göre de, sel sebebiyle ve bir mevsim içerisin
de Çukurova'da sadece zirai sahada uğranılan 
hasar miktarının 500 milyon lirayı bulduğu ay
rıca beyan ediliyor. 

Hiç şüphesiz, bu hâdise benzerleri gibi umul
madık ve tahmin edilmiyen bir sebeplerin bir 
neticesi olmakla beraber, eğer daha önceden ve 
sadece şimdiki yetkililere nedeni isorulmıyacak 
eiddî tedbirler alınmak suretiyle bütün bu ça
lışmalar benzeri âfetlere telkaddüm ettirilmiş 
olsaydı, bu takdirde dahi mâruz kalınan zarar
ları yine de bir nislbet dâhilinde haddî asgariye 
indirmek imkân dâhiline girebilirdi. 

Ne var ki, her yerde hasreti çekilen böyle 
ahenkli bir çalışma dün olmadığı gibi bugün 
de yoktur ve bu yolda hiç olmazsa göze görünür 
bir faaliyet İdle müşahade edilmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu hususu arz ve if aide etmekteki asıl mak

sadımız kendisinden fayda mülâhaza etmediği
miz bir münakaşa içerisine girmek değil, hâdi
selerden alınacak derslerle, gelecek için mües
sir, iktisadi ve koordine bir çalışıma içerisine 
girilmesini temin ve temenni etmektir. 

Bu itibarla, Bakanlığın asıl yapacağı işlere 
gereken parayı ayırabilmesi veya yapması lâ-
zımgelen işlerden bir kısıntıya gitmemesi için, 
her şeyden önce kendisini ilgilendiren konular
da diğer bakanlık ve müesseselerle müşterek bir 
mesai ve nâzım bir rol içerisinde önleyici ted
birlere gereken ağırlığı vermesi lâzımıdır. Çün
kü, Devletin imkânları, kaynakları malumıdur 
ve kıttır. 

Kaldı ki, bu imkânlar fazlaısiyle göz doyu
rucu olsa bile, ehemmiyetle arz etmek isteriz M, 
bütün bölgeler itibariyle düşündürücü olan bu 
konuda gereken ciddî tedbirler alınmadığı tak
dirde, bu hâl Bakanlığı ne yapacağını şaşırır 
bir duruma getirebileceği gibi aradaki mesafe
yi kapatmak da kolay olmıyacak ve bu ahvalde 
bir Hükümet için normal ve samimî telâkki et
tiğimiz hiç kimse aç ve açıkta kalmıyacalktir 
şeklindeki sözler ve beyanlar da ne kadar gö
nülden olursa olsun, hiçbir zaman meseleyi 
ne tamamen ve ne de buna yakın bir nisbette 
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halletmeye kâfi gelmiyecektir ve üstelik, bu
günkünden daha da fazla açık verecektir. 

Bu itibarla, imar ve İskân Bakanlığının ça
lışmalarına, tâbir caiz ise, işin gözesinden başla
ması lâzımgelmektedir. Zira, bu gözenin etra
fında dolayısiyle Ve neticeleriyle keza, vazifesi 
İtibariyle Bakanlığı ilgilendiren o kadar çok ve 
çeşitli mevzular var ki, bütün bunlar ancak 
Bakanlık kademelerinde olduğu gibi vekâlet
lerle tam bir koordone çalışma ile bir nebze hal 
yoluna girebilir. 

Bir nebze dedim, çünkü, Güven Partisi ola
rak, bu vadide köklü bir sonucun alınabilme
sini Başbakanlığa bağlı birtakım salâhiyetlerle 
donatılmış ve çeşitli ödevleri nefsinde cem eden 
bir teşekkülün faaliyetinde görüyor ve bu ci
heti Sayın Bakanlığın dikkatine sunuyoruz. 

Sayın, milletvekilleri, 
Bu bahse böylece nihayet verirken, yine bu 

vesileyle şu hususu da ilâve etmek isteriz ki, 
tıpkı güneş olmaksızın gözükmiyen toz zerrele
ri gibi, bugün artık bütün açıklığı ile ve bilhas
sa plân sayesinde ortaya çıkan ihtiyaolerın kısa 
zamanda giderilmesi mümkün olamıyacağı ci
hetle, her yende natamam ve temelsizde olsa, 
bii' şeyler yapmak düşüncesiyle kuvvet ve im
kânları dağıtmaktansa çalışmaların muhtelif 
bölgeler itibariyle ve çeşitli yönleriyle ağırlığı 
olan konulara teksif edilmesi çok daha doğru 
olacaktır. Zira, böyle bir mesai hem rantabl 
olacak ve hem de köklü ve devamlı tedbirlerin 
alınmasına imkân verecektir. 

Meselâ, iskân işlerinin iç açıcı bir seyir ta-
kibettiğini söylemek pek mümkün değildir. 

Bir köy ki, ata ve dedesinden kalmış o yeri 
terk etmek ister. Türkiye'nin neresinde olursa 
olsun her hangi bir mahalde iskân edilmesi ta-
lebedebilecek kadar zaruretler içerisinde bulu
nurda bu isteği müspet karşılanmazsa, o tak
dirde, iskân işlerinin iyi yürüdüğü veya yürü
tüldüğü iddia edilemez. 

İskân hususunun bundan böyle Köy işleri 
Bakanlığı tarafından tedvir edildiği iddiası, 
itirazı ileri sürülse dahi, imar ve İskân Bakan
lığının adı kadar Teşkilât Kanununda yer al
mış bulunan vazifeleri itibariyle de, bundan 
müstağni olamıyacağını ve hiç olmazsa gfereği 
kadar bir işbirliği halinde bulunmasının lâzım-
geldiğini ifade eylemek isteriz. 

I Değil mi ki, ya doğrudan doğruya veya ne
ticeler itibariyle, bu bakanlığı ilgilendiren bir
takım konularda nüfusun % 70 ni alâkadar 
eden mevzularda vazifeli kılınmış Köy işleri Ba
kanlığı Teşkilât Kanununun şimdiye kadar ne
den çıkarılmadığı sorusuna zaman zaman icraa
tında mensubu bulunduğu iktidara pek tabiî 
olarak pay çıkarmayı ihmal etmiyen Sayın Ba
kanın, Hükümet tarafından yerine getirilmesi 
lâzımgelen ve fakat yapılamıyan işler için de 
aynı şekilde muhatabolması iktiza eder. 

İsMn işi, köyü, köylüyü alâkadar ettiği ka-
I dar, şüphesiz şehirlerimizi de ilgilendiren bir 

konu. Bugünkü şdhirleşme hareketlerinde ve 
şehirlerin süratli inkişâfında çeşıiltli sebepler ka
dar asrın icaplarının da rol oynaJdığı muhak
kaktır. Hangi sebepler tahdmda olursa olsun, 
istatistikler kadar realiteler ve müşahadeler 

I bundan böyle şehirleşme hızının çok daha sü
ratli bir seyir taiMbedeceğini gösteriyor. 

I Kanaatimizce böyle çığ gibi meseleler doğu-
I ran bir mevzuda muvaffakiyetin sim her halde, 

uzun vadeli ve esaslı prensiplerde saklı olacak
tır. 

I Burada, bilhassa dikkat edilecek cihet, sü-
I ratle şehirlerin imar plânlarının ikmâli ile bir-
I takım ciddî kayıtlara tâbi tutularak kabul edi-
I lecek istisnalar hariç bu plânların değişikliğe uğ-
I ramıyacağı düşüncesini zihinleri hâkim kılmak 
I ve istikran sağlamaktır. 
I Teferruatına girmek istemediğimiz bu bahis-
I teki sözlerimizi şöylece sonuçlandırmak istiyo-
I ruz : 
I Mesken, bir şahıs ve aile için ne kadar mü-
I himse her iskân ünitesi gibi bir şehir de cemiyet 
I ve o cemiyetin terakkisi için aynı derecede mü-
I him bir unsurdur. Bu vesileyle, konut politi-
I kasma temas edeceğiz : 
I Her şeyden önce bu sahadaki çalışmaların ne 
I merkezde olduğu ve kredi, mimari inşaat tarzı, 
I projeleri, Devlet binaları da dâhil olduğu hal-
I de, mukavemeti ve maliyeti keza sair cihetle-
I riyle kısa ve uzun vadede bakanlığın tesbit ve 
I tanzim ettiği konut politikası hakkında varsa, bu 
I münasebetle Yüce Meclise ve zaman zaman halk 
I efkarına bütün ayrıntıları ile malûmat verilme-
I sini rica ediyoruz. 
I Bu arada, arz etmek istediğimiz diğer bir 
I husus da kredi bahsinde kendi evini yapana 
I yardım şeklinde ağırlık verilmesi kadar köy 
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meskenleri için de, örnek olucu hareketlere gi
rişilmesi ve memurların da birer meskene kavuş
turulması için gereken çalışmaların yapılması
dır. 

Yapı malzemesi temin ve imâli cihetine ge
lince bu bir cephesi ile Hükümet politikası ol
duğu kadar bir cephesi ile de Bakanlığı ilgilen
dirmektedir. 

Güven Partisi Grupu olarak, Hükümetin çi
mento ihtiyacı ve gelecekte bu ihtiyacın çok da
ha artacağı hususundaki kanaatlerine iştirak 
ediyor ve bu yoldaki isabetli icraatında muvaf
fakiyetler temenni ediyoruz. Ancak, Bakanlığın 
ve bilhassa Emlâk Kredi Bankasının da bu ko
nuda halka açık şirketler kurulmasında öncü
lük etmesini ve halkı temin ve teşebbüsü garan
ti edici bir anlayış ve hareketle nâzım, teşvikçi 
rol oynamasını ayrıca temenniye şayan buluyo
ruz. 

Nitekim, Emlâk Kredi Bankası kuruluş Ka
nununun 2 nci maddesinde bu Bankaya yapı ve 
yapı malzemesi endüstrisi ve ticareti yapmak ve 
ortaklık kurmak ve kurulmuş olanlara da ortak 
olmak vazifesi verilmiştir. Bu itibarla, Emlâk 
Kredi Bankasına da bu. bahisle mühim vazifeler 
tereddübetmektedir. 

Bu cümleden olarak, tediye muvazenemizde 
ve imar hareketlerimizde müspet tesiri olacak 
mevzular seçerek, bunların tahakkuku için, di
ğer çok yönlü faydaları da nazarı itibara alın
mak suretiyle yurt dışındaki, işçilerimizle Ban
kanın temas kurması lüzumuna ayrıca işaret et
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Burada şu ilâveyi yapmak istiyorum. Arz 

etmek isterim ki, bütün bu işaretler vs temenni
ler artık yerini haklı bir soruya terk etmek du
rumundadır. Filhakika 100 000, 200 000 lerle 
ifade edilen, bu kadar memleket evlâdının yurt 
dışında binbir türlü müşkülât içerisinde yurdun 
tediye muvazenesine yardım edici bir sekil içeri
sinde çalışmalarda bulunurken hiçbir Hükümet, 
hiçbir bakanlık veya alakalı müessese, bunların 
yarınlarını temin etmek ve onları garanti edici 
bir ifade tarazı ve beyanı ile birtakım teşekkül
lerin memleket içinde kurulmasına, mâni olacak 
demeyin, ama bunları teşvik edici bir anlayış 
içersinde bulunmaz. 

Binaenaleyh vakit geçirmeden bu işçilerimi
zin, garanti edecek bir teminat bulabildikleri 

takdirde, büyük bir arau ile Hükümet etrafında 
toplanacakları bir konudur. Bu suretle yurdun 
muhtelif yerlerinde birtakım teşebbüsler kuvve
den fiile çıkabilir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi sözü, iller Bankası hakkındaki mâru

zâtımıza intikal ettiriyoruz. 
İller Bankası kanunla kendisine tevdi edilmiş 

hizmetleri, bünyesinde yer alan birçok vazife
nin mesuliyet duygusu ve şuuru içerisinde yerine 
getirmeye çalışırken, hie şüphesiz, bütün bu 
gayretleri nöbetinde yurdun her bir köşesine 
ferahlatıcı hizmetler ele götürülmektedir. 

Ne var ki, biz, bu yolda alınmış bulunan me
safe ne olursa olsun iller Sakasının tam mâna
sında müspet bir icraatta bulunduğunu ifade 
edebilecek durumda değiliz. 

Zira, bu bankanın tam bir müspet faaliyet 
içerisinde olup olımadığmı beyan etmek, âdil 
ölçüler içerisinde icraatına devaım edip etme
diğinin tarafımızdan bilinımıeısinie bağlıdır. 

Ne var ki, bu hususta kati bir malûmat sa
hibi değiliz. Çünkü talebimize rağmen, bakan
lık bize, böyle bir bilgi vermekten içtinabetmiış-
tdr. 

Şöyle ki: Bâzı zaruret ve icapların neticesi 
olduğu kadar meselenin hususiyeti ölçüsünde 
İller Bankasının da bir inisiyatifi ve takdir sa
lâhiyeti olabileceği düşüncesiyle kıymetlendi
rilmek üzere 1968 yılımda belediyelerin ne su
retle finanse edildiği vle yapılan yardımların 
miktarının ne olduğu hakkındaki iki kısımda 
mütalâa edilebilecek yazılı sorumuzun asıl mu
hlim kısmı cevaplandırılmamış ve bu suretle 
İller Bankasının 1968 yılı icraatının muhasebe
si ve faaliyeti hakkında bizim müspet bir be
yanda bulunmamıza bizzat Sayın Bakan tara
fından lınikân verilmemiştir. 

Filhakika, Sayın bakana yazılı olarak ce
vaplandırılması kaydı ve ricasiylie sorumuz şu 
idi. Aynen okuyorum : 

«iller Bankası hangi kaynak ve fasılları ile 
belediyeleri finanse etmektedir? Bankaca, borç
landırma, hibe ve sair suretlerle 1968 yılında 
her belediyeye ayrı ayrı borçlandırma, hibe, 
araç ve sair surelilerle ne nisbette katkıda ve 
yardımda bulunulmuştur. Belediyelerin çeşitli 
suretlerle finanse edilmesinde bir ölçü ve bir 
esas var mıdır? Yoksa bunun için ne düşünül
mektedir?» 
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Verilen cevap şudur aynen okuyorum : 
«iller Bankasınca betediyelerimiz borçlandır
ma, fon tahsisi ve hibe yollarından faydalanı
larak bankanın kuruluş kanunu ve tüzüğü esas
ları dairesinde yıllılk plân ve programlara gö
re finanse edilmekte ve diğer yıllarda olduğu 
gibi 1968 yılında her belediyenin görmüş oldu
ğu yardım, şekil ve miktarına dair bilgiler de 
özel dosyalarında gösterilmektedir.» 

Yukarda arz ettiğim gibi, ilki kısumda mü
talâa edilen sorumuzun birinci kısmına oeva-
foolarak, yapılan yardımların kuruluş kanunu 
ve tüzük esasları dâhilinde yerine getirildiği 
ifade ediliyor M, bu gayet tabiî böyle. Fakat, 
biz, sağlanan yardım ve yapılan borçlanmala
rın kanun ve tüzük çerçevesi içerisinde yürü
tülmesinde gereği kadar titiz davranıldığı ka
naatinde olmadığımız için acaba, başka ölçüler 
var mı? Şayet yoksa, daha objektif kıstaslar 
ve esaslara göre bütün bu işlerin yürütülüp 
yürütülemiyeoeğini anlamak bakımından tev
cih ettiğimiz soruya dikkat buyurulacağı üze
re cevap yoktur ve sadece «özel dosyalarında 
gösterilmektedir» denmekle yeıtinıilmiştir. 

Tekrar bir soru sorduk ve bu sorumuzda, 
sadece ricamızı işaret ettikleri özel dosyalar
daki miktarların ne olduğuna inhisar ettirdik. 
Bu sorumuz da aynen şöyledir : 

«1968 yılı içerisinde iller Bankasınca borç
landırma, fon taihsisi ve hibe yollarından fay
dalanılarak belediyelere verilmiş olan borç ve 
yapılan yardımlardan hangi belediyelere,, be
lediyeler ye fasıllar itibariyle ve dosyalarında
ki kayıtlara göre, ayrı ayrı ne miktar yardım 
yapılamıştır?» 

Verilen cevap, daha doğrusu bilgi verme
mekte ısrarlı cevapsız, cevap da şudur: 

Şimdi bütün bunların kıyımetlendirilmıesime 
ve neden İller Bankasının tam mânasiyle müs
pet bir icraatta bulunduğunu ifade edemiyece-
ğimizin sebebine geliyoruz: 

Sayın milletvekilleri; 
Biz o kanaatteyiz ki, icraatlarının tarafsız, 

âdil ve eşit ölçüler içerisinde yürütüldüğümü 
ısrarla iddia edenler ellerine böyle bir imkân 
geçtiği takdirde, murakabeden bir defa olsun 
uzaklaşmadan ise, bahsettikleri zaman alıcı ça
lışma ve müşjkülâtı bin defa göze almak daha 
evlâdır. 

Aksine ve asgari böyle bir hareket, hiçbir 
surette tasvibedilemiyeoeği gibi, hele istenilen 
malûmatın çıkarılmasının uzun bir zamana ih
tiyaç gösterdiğimden bahsedilmesi ise, hiç de 
mâkul bir sebep değildir. 

Çünkü, tatbik ettikleri muhasebe usullerine 
göre, hesaplarını tutan böyle ciddî bir müesse
sede bu malûmat her an mevcuttur. Veya ol
ması lâzımdır. Böyle değil de, derlenmesi bîr 
zamana ve bir mesaiye bağlı bulunsa dahi, va
zifesi bu olan bir çok kişiler, memurlar elbet
te ki, bankadaki istihdam sebepleri kadar Sa
yın Bakanları tarafından verilecek talimatını 
şüphesiz yerine getirilmesi lâzıımgıeldiği idraki 
içerisindedirler. 

özel dosyalarından tetkik edileceği mazeret 
ve beyanına gelince, bu soruya cevap verme
miş olmanın ta kendisidir. Zira, bizim maksa
dımız bu yardımları tetkik etmekle icraatın 
muhasebe ve kıymetlendirilmesinde^ resmî ka
yıtlara istinad idi M, buna da imkân verilme
miştir. 

Bu imkân verilmediği için de, Sayın Baka
nın bu yoldaki icraatı, yapılan işlerin tadadı 
ne olursa olsun, tatminkâr ve delilli olamıya-
cak ve böyle bir vasıftan uzak kalacaktır. 

Bütün bunlara ve ricalarımıza rağmen, ha
len cevapsız olan bu sorumsuz, münasip bir za
man içerisinde katî ve sarih bir cevapla sonuç
landırılmadığı ve Meclis murakabesine imkân 
verilmediği takdirde, kanaatimiz odur ki, şu 
anda olduğu gibi, hiçbir zaman icraatının ta
rafsız ve eşit ölçüler içerisinde cereyan ettiği
ni Sayın Bakan iddia edemiyeoek ve bu hakka 
saMfoolamıyacaktır. 

Çok temenni ederiz ki, iller Bankasının 
1968 yılı icraatı, müsavi bir hizmet anlayışını 
aksettirecek bir cevaba imkân versin. 

«iller Bankasınca 1968 yılında da ilgili ka
nun ve tüzük hükümleri göz önünde bulundu
rulmak ve yıllık programlara uyulmak sure
tiyle, belediyelere ihtiyaçları, borçlanma kabi
liyetleri ve bütçe imkânları nisbetinde gerekli 
yardım yapılmıştır. Bu yardımlara ait bilgiler, 
konu ve kaynaklarına göre, ayn ayrı dosyala
rına girdiğinden, belediyelere yapılmış olan 
yardımların listeler haline getirilmesi çok 
uzun bir çalışmayı gerektirecektir. Esasen dos
yalar her zaman tetkike amade bulunmakta
dır.» Verilen cevap bu. 
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Çünkü, böyle bir hal veya cevap bakanlı
ğın çalışmalarında eşit bir davranışın ifadesi 
olur ki, bu da hepimizi memnun ve müstıerih 
kılar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bu suretle, 1968 yılı Bütçe kanun tasarısı 

münasebeti ile İmar ve iskân Bakanlığının 
geçmiş ve gelecek icraatları hakkındaki gö
rüşlerimizi anahatlariyle ve birkaç nümunesiy-
le arz etmiş bulunduk. 

Sözlerimizi bütçenin hayırlı ve başarılı ol
ması dileğiyle nihayetlendiriyor, Güven Partisi 
Grupu adına saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge vardır, 
okuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Bugün son olarak görüşülmekte olan imar 

ve İskân Bakanlığı bütçesinin ara verilmeden 
(bitinceye kadar görüşülmesine devam edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale Trabson 
Muammer Baykan Ekrem Dikmen 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Dikmen, tabiî 
burada açıkça ifade edilmemiş, ama Maliye 
Bakanlığı bütçesinin yarma bırakılması kaydı 
ile ara vermeden imar ve İskân Bakanlığının 
bütçesine devam edilmesini istiyorsunuz. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Efet efen
dim. 

BAŞKAN — Bu kayıtla önergeyi oyunuza 
sunuyorum... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — önerge 
aleyhimde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET ŞENER (Trafbzon) — Sayın Baş
kan, bu elimizdeki programın tatbiki ve saat
lerin verilmesi Divanda gruplar arasındaki bir 
anlaşma sonunda meydana gelmiştir. Şimdi 
zannediyorum ki, A. P. idarecileri arfcadaşla-
riimın böyle bir değişikliği ortaya koymaları 
ve böyle bir önerge vermelerini en azından bir 
centilmenlik anlaşmasına aykırı telâkki ede
rim, fbir. 

İkincisi, Maliye Bakanlığı bütçesinin görü
şülmemesi keyfiyeti hepimizce muttaliyiz ve 
yarına bırakılmasına muvafakat ettik. Ancak, 
Sayın Balkanın kaç saat konuşacağı ve bunun 
saat 9,00 da veya 10,00 da veya 12,00 de bitip 
bitmiyeceği malûm değildir. O halde lütfetsin

ler, bu önergeye biz evet diyemiyeceğiz, hattâ 
Divanda yapılan anlaşmaya göre de bu öner
genin şimdi oya konulması da uygun ohnıya-
caktır kanısındayım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önerge üzerinde başka müta
lâa var mı?.. Buyurun Sayın Ekrem Dikmen. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; A. P. Grup 
Başkanı arkadaşımız diğer gruplardan bir kı
sım arkadaşlarla bir görüşme halinde olması 
sebebiyle burada hazır değillerdi. Maliye büt
çesi de yarına tehir edildiği için, biz devamlı 
Yüce Meclisin kıymetli üyeleri geç saatlere ka
dar çalışma halinde olması sebebiyle bu gece 
bir nevi arkadaşların daha erken istirahat ede
bilmeleri düşüncesiyle bu teklifi verdik. Bu
nun bir başka sebebi yok. Centilmenlik anlaş
masını zedelemek kasdı ile de değil. Biz böyle 
bir düşünceden dolayı verdik, ama arkadaşla
rımız muvafık görmediler, biz önergeyi geri 
alıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergeyi geri mi alıyorsunuz 

Sayın Dikmen? 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — önergeyi 

ben teteabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi siz tekabbül ediyor

sunuz?.. Peki efendim. 
Okunan ve lehinde ve aleyhinde görüşülen 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Eriyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz sırası A. P. Grupu adına Sayın Osman 
Zeki Oktay'ındır. Buyurun. Saat 19,15. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN ZEKİ OK
TAY (Kastamonu) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; imar ve iskân Bakanlığı 1969 
yılı Bütçesinin Yüce Mecliste müzakeresi mü
nasebetiyle, A. P. Meclis Grupunun görüş ve 
temennilerini arz eitmek maksadiyle huzurları
nıza gelmiş bulunmaktayım. (Milletvekilleri
nin arasında karşılıklı konuşmalar) 

Lütfen efendim, bu gürültü devam edecek 
mi böyle? 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, hatip 
yüksek sesle konuşmanızdan şikâyet ediyor 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN ZEKİ OK
TAY (Devamla) — Hepinizi Grupum adına say
gı ile selâmlarım. 
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Bilindiği üzere îmar ve îskân Bakanlığı bu
gün üzerine çok mühim vazifeler almış, teşkilâtı 
ile bünyesinde mevcut muhtelif umum müdür
lük ve daireleriyle vatandaş - Devlet münasebet
lerinde ihtiyaçlara doğrudan muhatabolan, Ana
yasanın koyduğu bâzı ilkelerin yerine getiril
mesi hususu bakanlığın verimli ve müsmir çalış
maları ile realize edilmektedir. 

ihtiyaçların doğurduğu zaruretler karşısında 
bundan tahminen 12 yıl evvel mütevazi bir şekil
de kurulmuş olan bakanlık, bugün gayesi istika
metinde müspet ve verimli, vatandaşa hizmet gö
türmek görevini umulandan fazla ifa etme nite
liğini iktisabetmiş bir duruma gelmiş olması mü
nasebetiyle memnuniyet verici bir keyfiyettir. 

Konut yapımı, yapı malzemesinin ıslahı, imar 
ve iskân işleri, bölge plânlaması, şehircilik gibi 
mevzuları bünyesinde toplamış olan bakanlık 
mevzuatta kalkınma plân ve programlarında 
yer alan bu hizmetleri Plânlama ve îmar, Mes
ken, Yapı Malzemesi, Âfet işleri Genel müdür
lükleriyle illerdeki imar müdürlükleri ve Türki
ye Emlâk Kredi Bankası, iller Bankası Genel 
Müdürlüğü ve bunların iştiraklerinin koordine 
çalışmaları ile yürütmektedir. 

Mevzua girerken bu teşekküllerin çalışma sa
halarını, verimliliğini, hizmetin aksıyan ve eksik 
taraflarının neler olduğunu, neler yapılması lâ-
zımgeldiğini izaha çalışalım. Bakanlığa bağlı 
umum müdürlüklerden Plânlama ve imar Genel 
Müdürlüğünden işe başlamak suretiyle imar böl
gelerinin tesbiti, köy, kasaba ve şehir imar plân
larının yapılması, bölgeler arası dengeli bir ge
lişmeyi sağlamak amaciyle bölge imar plânları
nın hazırlanması, bu hizmetin görülmesi için il
gili her türlü araştırmayı yapmak, harita alımı, 
içme suyu, kanalizasyon, yol, elektrik gibi, kamu 
hizmetlerinin projelerini yapmak ve yaptırmak 
görevleri ile çalışmaktadır. Ayrıca şehir ve kasa
ba belediyelerinden maddi imkânı dar olanları
na, turistik önemi bulunan yerleri imar ile, eski 
eserlerin etrafının açılması ve düzeltilmesi gibi 
malî ve teknik yardımlarda da bulunmaktadır. 
imkânları ile mütenasibolarak, olumlu çalışma 
gayreti içinde olduğunu müşahede etmekten 
duyduğumuz memnuniyetimizi ifade etmek iste
riz. Objektif esaslar içinde prensipleri esas tuta
rak çalışmayı şiar edinen umum müdürlük, ha
kikaten takdire değer bir çalışma içerisinde bu-
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lunmaktadır. Bütçe Plân Komisyonunda bâzı ha
tiplerin yersiz ve lüzumsuz isnatlarından başka, 
kimse bu çalışmaları takdirle müşahadeden baş
ka bir şey düşünemez. Fennin ve tekniğin icap
ları ne ise, o yapılmaktadır. 

1968 yılında belediyelerce mevcut imar plâ
nında yapılması teklif edilen 1 418 değişiklikten 
1 075 adedinin onanması, bu dairenin keyfe göre 
hareket etmesini gösteremez. Bu değişiklikler 
yaşama şartlarının yükselmesi, gelişen şehirleş
me hareketinin neticesi imar işlerinin teknik ve 
plânlı bir şekilde yapılması ihtiyacından doğ
maktadır. 

Belediyelerimizin durumları malûmdur. Plân
lar değiştirile değiştirile. esas karakterini kay
betmiş, yamalı bohça haline gelmiştir. Teknik 
eleman bakımından belediyelerimiz zayıftır. 
Meclislerde plândan anlıyan üyeler yok denecek 
kadar azdır. Plânlar çok eskilerden yapılmış, 
bugünkü şehir anlayışlarına uymamaktadır. Es
ki plânlarla çalışan belediyelerin imar durum
ları ve çalışmaları fecidir. Her değişiklikte plâ
nın aslı biraz daha bozulmaktadır. Bu nedenlerle 
şehir ve kasabalarımızda yeniden nâzım plânı 
yapılmak üzere çalıştırılan belediyeleri takviye 
etmek suretiyle eski plânların, yenilenmesi cihe
tine gidilmek suretiyle çok daha faydalı ve ha
tasız olacağı kanaatindeyiz. Bu hususta geliri 
zayıf, parası bulunmıyan belediyelere de gerekli 
yardımın yapılmasını temenni ederiz. 

Şehirleşme hareketi memleketimizde hızlı bir 
tempo ile inkişaf etmektedir. Bilhassa büyük şe
hirlerde nüfus günden güne çoğalmakta, şehir 
hayatı havası, trafiği ve gürültüsü ile ağırlaşmış 
bulunmaktadır. Hücum ve izdihamı önleme bakı
mından büyük şehirler civarında küçük kasaba
lar teşekkülüne yardımcı olmanın önemine işa
ret etmek isteriz. Birçok yabancı memleketler
de bu şekilde izdihamlar bir derece önlenmiş 
bulunmaktadır. 

Bu meyanda köyde yaşama şartlarının uya
nan bir cemiyet olarak ıslahı cihetine hızla 
devam edilmesi de bir tedbir olarak düşünü
lebilir. Bunların koordine bir şekilde yapıl
ması en isabetlisidir. Yani köye bakmak, ma
kûs talihini yenmek, şehirleri de yaymakla 
iş kolaylaştınlabilir. Şehirlerimizin etrafları 
umumiyet itibariyle genişlemeye müsaittir. 
Bugünkü durumda 20 - 30 Km. mesafede yeni 
kasabacıklar kurmak suretiyle büyük şehirle-
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rin yükünü hafifletmek, izdihamını önlemek 
mümkündür. Okul, çarşı, vasıta ve sair ihti
yaçları da yerinde beraber halletmek suretiyle 
dâvaya yardımcı olmak 'bugünkü zaruret ha
linde meydandadır. 

Büyük şehirlerimizde pansiyonları, üniver
siteleri veya fakülteleri, yüksek okulları mer
kezlerde tutmak yerine civarlarına naklet
mek suretiyle şehirleşmede yayılmayı temin 
etmek ve şehirleşmeye yardım etmek ama
ciyle düşünülmesi lâzımgelen bir problem ola
rak dikkate alınmasını tavsiye etmek isteriz. 
Büyük şehirlerde çok kısa zamanda aradaki 
mesafelerin dolacağı aşikâr bir keyfiyettir. 

Bugün kırk bin civarında olan köylerimizi 
sıkıştırılmadan ıslah etmek ve miktarını azalt
mak için dün olduğu gibi işyerleri kurmak, 
okul ve benzeri tesisleri ortalık yerlerde inşa 
etmek suretiyle birleştirmeye doğru gitmek, 
medeni ihtiyaçları ayağına götürmek sure
tiyle şehirleşmesine hız vermek, şehir ve ka
saba dengeleri bakımından zaruri görülmekte
dir. Bu cümleden olarak orta dereceli birer 
olkul yapmak, sağlık tesislerini, gıda ve ziraat 
aletleri satan mağazaları kurmak, eğlence 
yeri yapmak, yolu asfaltlamak gibi yatırımlar 
sayılabilir. 

Bugün köy yolları hemen hemen yapıl
mış vaziyettedir. Şehircilik hareketlerine mu
vazi olarak durumu müsaidolan köylerde baş
lamak çek faydalı olur kanısındayız, Bu gibi 
yerlerde arsa ve toprak sahiplerine bâzı im
tiyazlar tanımak suretiyle spekülâsyonu ön
lemek, ucuz arsalar temini suretiyle bina yapı
mını teşvik etmek, işleri kolaylaştırma hala
mından ilk akla gelen tedbirler olabilir. 

En. mühim problemlerden biri de büyük şe
hirlerimizde sanayi bölgesi meselesidir. Sa
nayi eskiye nazaran çok gelişme kaydetmiş 
ve artık her şehrin haricinde yeni bir site şek
linde teşekkülü zaruridir. Yeni nâzım plânla
rın yapılması, yerlerin katî olarak gelecek 
yıllarda nazara alınarak gösterilmesi şarttır. 
Alt yapı, diğer ihtiyaçlar bakımından buna 
zaruret olduğuna inanmaktaylız, 

Memlekette konut politikasının esaslarını 
tesbit etmek, konut yatırım programları dü
zenlemek, vatandaşları, ev sahibi yapmak, ba
rınmalarını sağlamak, bunlar için gerekli faa
liyetlerde bulunmak amaciyle kurulmuş olan 
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Mesken Genel Müdürlüğü gecekondu meselesi 
üzerinde durmak, tasfiye, ıslah ve önleme böl
gelerini realize edici çalışmalarda bulunmak, 
yapı kooperatiflerini amaçlarına yöneltmek gibi 
vazifelerle yükümlüdür. Ekonomik, sosyal ve 
psikolojik davranışlarımızda meskenin ilgisi 
büyüktür. Vatandaşı fert fert ilgilendiren 
bir mevzudur ev ve fert münasebetleri birbi
rine merbut problemlerdir ve Türkiye'de halli 
en başta gelen bir mevzudur. Büyük şehirle
rimizde halkın mühim bir kısmı kirada otur
maktadır. 1965 yılında İstanbul'da halkın % 
64,4 ü, Ankara'da % G2,4 ü ve izmir'de % 40 ı 
kiracıdır. Bir odaya düşen nüfus miktarı ise 
Danimarka'da 0,72; Fransa'da 1,1; Yunanistan'
da 1,79 olduğu halde Türkiye'de 1960 yılında 
ortalama 2,5 dur. Büyük şehirlerde gecekondu 
bölgelerinde bu nisbet tahminin fevkinde yük
sek bir grafik çizmektedir. Toprak durumu
muz çok müsaidolduğu halde mesken işlerimi
zin sıkışık olması bu işe fazlasiyle eğilmemizi 
icabettirmektedir. Mevcut meskenlerin iskân 
şartları da müsait değildir. Yirmi büyük şehir
de yapılan araştırmalara göre mevcut mesken
lerin % 42 si iyi, % 33 ü orta, % 25 i fena du
rumda bulunmaktadır. Türkiye'de mesken sı
kıntısı yanında mevcudun dörtte biri de otu
rulamayacak vaziyette bulunmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın 282 nci sayfasın
da açıklandığı üzere 1968 ve 1972 yılları ara
sında gecekonduların yarısının ıslahı ve diğer 
yarısının otuz yılda tasfiyesi, yenilemeden, sı
kışıklığın giderilmesinden doğacak ihtiyacın ya
rısının karşılanması esasına göre şehirlerde ko
nut ihtiyacı 900 000 dir. Yani bu miktar, ko
nut yapmak zorundayız. Bunun için de 25 mil
yar lira civarında bir paraya ihtiyaç vardır. 
Halbuki, aynı derecede konut yatırım sektörü
nün 20 milyar lira ile sınırlandırılması gerek
mektedir. Şimdi bu durumda 900 000 konut 
yapmak için ne gibi tasarruflara ihtiyaç var
dır? Konut yapımı ucuz ve cazip hale getiril
meli ve kolaylaştırılmalıdır. İmar yönetmeliği 
buna göre tanzim edilmelidir. Konut yapımı 
bir çok formalite sıkıntısından kurtarılmalı, 
pratik bir şekle sokulmalıdır. 

Arsa teminini kolaylaştırma maksadiyle 
Yüksek Meclisçe kabul edilen Arsa Ofisi Kanu
nu bu işi geniş mikyasta halledecek nitelikte-
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dir. Cumlıuriyet Senatosundan da biran evvel 
çıkarılarak kanunlaşmasının teminini dilemek
teyiz. 

Münferit konutlar yerine blok konutlar ter
cih ve teşvik edilmelidir. Meselâ Ankara'nın 
gecekondu semti bulunan Dışkapı, Bentderesi, 
Gülveren, Dörtyol, Mamak, Kayaş istikameti 
ve Dikmen, Konya yolu, Çiftlik kavşağı yolu 
gibi güzergâhların iki şeridi üzerine blok apart
manlar yapılmalı, birer dairesi arsalar üzerin
de evi olana verilmeli ve diğerleri de ihtiyaç 
sahibi kimselere konut olarak tahsis edilmeli
dir. Arsadan tasarruf ve aynı zamanda blok 
apartmanları yapıldığı takdirde, bulunduğu 
yere daha muntazam bir görünüş temin edecek
tir, teşvik edecektir. Bozuk ve gayrisinin ko
nutların da peyderpey ıslahı cihetine gidilmesi 
konusu ele alınmış olacaktır. Diğer büyük şe
hirlerde de aynı şekilde düşünülmesi tabiîdir. 
Emekli Sandığının tevdiatçılarma ucuz mesken 
kredisi tahsis ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 
Kontrollü harcamaların yapılması hususunu 
hatırlatmak isteriz. 

Emekli Sandığı 775 sayılı Gecekondu Ka
nununa göre aldığı fon hisselerini İmar ve İs
kân Bakanlığının vereceği direktif dâhilinde 
ve usulüne uygun olarak mesken yapımında 
harcamaları daha uygun olur kanaatindeyim. 
Bu surette müesseseler harcanan paraları ken
di usullerine göre tahsil imkânları bularak iş-
liyen çarkı aksatmamış olurlar. Sosyal Sigorta
lar Kurumu da bu yola girmiştir. 

Az para ile çok iş usulüne uyularak ucuz ve 
bol mesken yapımı esas alınmalı, iyi ve stan
dart basit plânlar tatbik edilmek suretiyle va
tandaşı mutlaka mesken yapma yolunda teşvi
ke devam etmeli, lüks inşaattan kaçınmalı, ge
rekirse tedbir almalı, kredi vermemeli, veya 
vergi koymak suretiyle önlemeye çalışmalıdır. 

Özel sektör büyük teşebbüslere girerken per
soneli için lojman yapımını mecburi kılmalı, bu 
yapım çoğaltıcı sermayeye zarar vcrmiyecsk 
şekilde düzenlenmelidir. Resmî sektörde de ay
nı hususa dikkat edilmek sureti ile konut mevzu
unda ileri bir hamle atılmak sureti ile gecekon
du yapımı önlenmeye çalışılmalıdır. Konut ya
pana yardım politikası daha müessir bir hale 
getirilmelidir. Formaliteler kolaylaştırılmalı, 

I toplu inşaat kadar, ferdi inşaatların da bu po
litikadan istifadesi sağlanmalıdır. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğüne gelin
ce : Bu Genel Müdürlüğün asıl vazifesi, yapı 
yatırımlarına lucuz ve sağlam malzeme sağla
maktır. Bugün yurdumuzda asıl gayesi tam 
mânası ile anlaşılamıyan bu Umum Müdürlü
ğün, ambarlama, depolama gibi bir vazife gör
düğü zannedilmektedir. Bu, yanlış bir anlayı
şın ifadesidir. Bununla beraber yalnız yapı 
malzemesi standartları ile meşgul olacağı ka
naati de yanlıştır. Asıl önemli vazifesi yurdun 
yapı malzemesi ihtiyacının karşılanması için 
malzeme sanayi plânlaması yapar. Özel ve res
mî sektör yapı malzemesi istihsal taleplerini 
tesbit eder. Millî, bölgesel ve iller şümulünde 
hazırlanacak yapı malzemesi sanayi plânlarına 
göre sanayiin geliştirilmesini sağlayacaktır. 
özel sektör de buna dâhildir. Yeni tesislerin 
kurulmasını sağlamak üzere ekonomik ve tekno
lojik tesis ön projeleri yapılmaktadır. Bu me-
yanda birçok illerimizde kurulacak tuğla, kire
mit, söndürülmüş torbalanmış toz kireç gibi 
malzeme tesislerinin önprojeleri hazırlanmıştır. 
Sunalara lâzım olacak hammadde için 67 ilde 
ön araştırma işi tamamlanmıştır. 

Yeri gelmişken kendi vilâyetimden de bir 
misal vermek suretiyle Bakanlığın dikkatini bu 
mevzua çekmek isterim. Tahminen onbeş yıl 
evvel anonim şirket olarak teşekkül edip, tuğ-
IP, ve krsmit fabrikası halinde bir tesis kurul
muş ve bugün emsaline nazaran oldukça mo
dern usullerle teçhiz ve inşa edilmiş olan tesisi 
maalesef türlü sebeplerden dolayı şirket çalıştı-
ramamış ve özel idareye devredilmiş bulunmak
tadır. Bu çok istifadeli yeni ve modern fab
rikanın tam kapasitede ve rantabl bir şekilde 
çalıştırılabilmesi için Yapı Malzemesi Genel Mü
dürlüğünün elindeki imkân ve elemanlarla yar
dımcı olmasını, bu tesisin bozuk çalışmadan 
kurtarılmasında katkısı olmasını bilhassa millî 
menfaat bakımından şahsan istirham etmekte
yim. 

Bugün yapı malzemesinin ucuzlatılması için 
gerekli etütlerin yapılmakta, malzemelerin ika
mesi ve standartlaştırılması suretiyle ucuzluk 
cihetine gidilmektedir. Pencere camı, inşaat 
demiri ve kereste ebatları standartlaştırılmış 
durumdadır. Bu şekilde zayiat geniş miktarda 

— 745 — 



M. Meclisi B : 60 23 . 2 . 1969 O : 3 

önlenmiş olmakta ve bu maliyete tesir etmekte
dir. Aynı zamanda israfın da önü alınmış ol
maktadır. Diğer bu malzemelerle ilgili daire
lerin de, istihsallerinde bu hususlara raiyet et
mede suretiyle çalışmalarını hem istihsal, men
faat ve aynı zamanda tasarruf bakımlarından 
da ehemmiyetle üzerinde durulmaya değer bul
maktayız. Millî menfaat ide bunu icabettirmek-
tedir. 

Yapı malzemesi sanayi tesisi projelerinin 
gerektirdiği hammaddelerin lâboratuvar ve ana
liz tesisleri yapılmaktadır. 1968 yılı içerisinde 
374 hammadde analizi, 6 izleme tesis yapılmış
tır. Kalite kontrolünün ilk şartı olan gerekli 
malzeme standartları için Türk Standartları 
Enstitüsü ile işbirliği yapılarak 240 standart 
çıkarılmıştır. Lâboratuvarlarm henüz kurul
mamış olması hasebiyle bu Umum Müdürlük 
bugüne kadar tam manasiyle bekleneni vereme
miştir. Bu yılki bütçede bu iş için yeterli tah
sisat konulmuştur. Malzeme lâboratuvarı için 
1 800 000 lira ve lâboratuvara lüzumlu alet ve 
teçhizat için de 820 0O0 lira ödenek konulmuş
tur. ödeneklerin geçiktlirilmeden harcanılma
sın! ve bu eksikliğin de biran evvel giderilmesi 
hususunda dikkatli bulunulmasını istirham ede
riz. 

Bir de yapı malzemesi endüstrisinin gelişme
sini teşvik edici kredi fonunun bu müesseseye 
verilmesi uygun olur kanaatindeyiz, özel te
şebbüsün itibar etmediği bölgelerde lüzumlu ya
pı malzemesi endüstrilerinin kurulması ancak 
bu yolla sağlanır. Aslında bu ya;pı malzemele
ri en çok bu kabil bölgelerde lüzumludur. 

Bu mühim noktada, bugün inşa edilen yapı
larda malzemeriiıı selâmeti, kifayeti, standart
lara uyup uymama bakımından kontrol mevcut 
değildir. Mevzii olarak kontrol bulunsa dahi, 
'Standartlara uymıyan malzemenin kullanılışı 
halinde bir müeyyide mevcut değildir. Genel 
Müdürlüğün de bu yolda çalışmalarını teksif 
edebilmesi için müeyyide hususunun ele alınma
sı iktiza eder. 

Bakanlık bünyesinde en müessir bir şekilde 
çalışan ve herkesin takdirini kazanmış olan teş
kilât, Âfet işleri Genel Müdürlüğüdür. Bu de
mek değildir ki, tenkid edilemiyecektir. Şüp
hesiz ki daha iyi olması insan olarak herkesin 
'İdealidir. Tabiatın haşin davrandığı mıntaka-

lardaki vatandaşlarımızın mâruz kaldığı felâ
ketleri önlemek, onlara zamanında yetişmek, 
gerekli yardımları götürmek, dertlerini, sıkın
tılarını gidermek, konut sahibi yapma hususun
da elinden gelen gayreti gösteren Bakanlığa, 
biz de A. P. Millet Meclisi Grupu olarak şük
ranlarımızı arz ederiz. Âfetten sonraki olumlu 
çalışmaları yanında âfetten evvelki tedbir ve 
çalışmalarının da daha olumlu bir şekilde olma
sını temenni ederiz. 

Deprem haritalarının yapılması, bu bölge-
ler'de yapılacak inşaatlarda âfetlere karşı ko
runabilecek malzeme ve plânların uygulanma
sında titiz davranılması, tedbirli hareket edil
mesinin esas olduğunu hatırlatmak isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Osman Zeki Oktay, da
ha uzun mu efendim konuşmanız? 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN ZEKİ OK
TAY (Devamla) — Efendim birkaç sayfa daha 
var. 

BAŞKAN — Yirmi dakikanız doldu. Ne ka
darda bitireceksiniz? . 

A. P. GRUPU ADINA. OSMAN ZEKİ OK
TAY (Devamla) — Beş dakikada biter her 
halde. 

BAŞKAN ^- Beş dakika daha konuşacakmışi 
arkadaşımız. Tasvibinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN ZEKİ OK
TAY (Devamla) — Bu suretle de deprem ve 
âfetlerin tesirini azaltmak mümkün olur kanaa
tindeyiz. 

Birçok şehirlerimizde su baskınları suretiyle 
binaların bodrum katları istilâya uğramaktadır. 
Bu da yapı esasına uymamadan veya müsamaha 
ile zamanında yapılmış olmasından ileri gelmek
tedir'. Ekseriyetle bu gibi yerlerde vatandaşla
rımız da oturmaktadır. Tedbirler meyanmda, 
bina bodrumları da âfete mâruz kalma bakımın
dan, kat farklılıklarının şehir ve kasabaların 
coğrafi durumları nazara alınarak hesaplanması 
ciheti âfetleri önleme bakımından ciddî tedbir
ler olarak zikre değer. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası: Her vatan
daşı bina sahibi yapmak amaciyle kurulmuş 
olan bu bankanın mesken dâvasını hal yolunda 
çok büyük hizmetleri olmuştur. Konut yapan
lara kredi vermek, bina yapmak, bunları peşin 
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veya taksitle satmak gibi görevi yanında 775 sa
yılı Gecekondu Kanunu gereğince fonun teşek
külünde katkısı bulunmak, yapı ve yapı malze
mesini ucuzlatmak gibi mühim fonksiyonlar ifa 
etmektedir. 

Hükümet programında Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası sermayesinin artırılarak Bankanın daha 
müsmir faaliyet ifa etmesi öngörülmüş olması 
dolayısiyle 783 sayılı Kanunla bankanın serma
yesi 300 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıl
mış idi, 700 000 000 liralık ilâveden bugüne 
kadar 280 000 000 lirası bankaya verilmiştir. 
Kısa zamanda mütebakisinin ödenerek banka 
gücünün artırılmasına biran evvel imkân veril
mesini dileriz. 

Bankanın yapı tasarrufları kredileri, banka 
faaliyetleri ve mesken dâvasının halli bakımın
dan büyük ehemmiyeti haizdir. Bu sistemin 
tatbik edildiği tarihten bu yana kırkbeş binden 
fazla vatandaş mesken sahibi olmuştur. Daha 
fazla vatandaş kütlesine cevap verme ve yardım 
etme hususunda gerekli ilginin gösterilmesini 
temenni ederiz. Banka yapı tasarrufları yolu 
ile lüks inşaata da kredi vermektedir. Lüks bir 
daireye üçte biri nisbetinde olsa dahi, bizim gibi 
geri kalmış memleketlerde lüks inşaat israf ola
cağından teşvik mânasına gelen bu usulden vaz
geçilmesi daha uygun olur kanaatindeyiz. Mes
ken politikasına uygun olarak banka kredileri
nin mesken yapımını artırıcı istikamette bulun
ması şayanı temennidir. Bankanın genel olarak 
faaliyetlerini olumlu karşıladığımızı ifade etmek 
isteriz. 

tiler Bankasına gelince : Belediye, özel ida
re ve köylerin âmme hizmetlerine yardımcı ol
mak üzere faaliyette bulunan banka bidayette 
yalnız belediyelerin bütün mesailerinde kredi 
sağlamak amacı ile kurulmuş, bilâhara özel ida
re ve köyleri de faaliyet sahasına dâhil etmek 
suretiyle iş ve imkânlarını genişletme yoluna 
girmiş bulunmaktadır. Banka yalnız bir kredi 
müessesesi olarak kalmamış, banka bünyesinde 
teknik imkânlardan faydalanmalar sağlanarak 
harita, plân ve projeler yapmaya ve yaptırmaya 
başlamıştır. Ayrıca tesislerin inşa ve ikmalini 
bizzat temin etmektedir. Bunları 15 bölge, 3 şu
be, ve 2 aded döner sermaye, elektrik isletmesi 
müdürlükleri eli ile yerine getirmektedir. 

Banka bu hizmetleri, âmme hizmeti gören 
müesseseler adına yapmaktadır. Onların yet

kili organlarından müsaade almaktadır. Forma
lite uzamakta, işler gecikmekte, hizmetler aksa
maktadır ve tesisler bu yüzden çok pahalıya mal-
olmaktadır. Bilhassa belediyelerin eleman ki
fayetsizliğinden bu yolların tercih edildiği be-
dahati karşısında, belediyelere eleman yetiş
tirme ve bulma hususunda yardım ve fonksi-
yoner duruma geçmiş olunsa işlerin daha süratle 
ve ucuz ve bir işyerine, birçok işlerin görülmesi 
imkânı dâhiline girmiş olacaktır. Banka, bele
diyeler adına yaptıracağı işi mütaahhide vermek
te ve işin takipçiliğini, ilgili gibi tabiatiyle ya
pamamaktadır. Bu yüzden de işler, türlü for
maliteler yüzünden gecikmektedir. Bir de banka 
mütahhide işi yaptırırken malzemeyi kendisi
nin temin edeceğini şart koşmaktadır. Birçok 
iş arasında malzeme tedarikinde güçlük çekildi
ğinden işin ikmali uzun zamana ihtiyaç göster
mektedir. Belediyelerin yaratıcı gücünü de he
saba katarak yapılacak işleri sahibine yaptır
makta zarar ve tasarruf bakımından büyük fay
dalar olacağı kanaatindeyiz. Banka kendi za
viyesinden tetkik ve kontrolünü yapmalıdır. On
ları da mesuliyete iştirak ettirmelidir. 

Belediye ve özel idarelerin gelirlerinin az
lığı yüzünden bu Bankanın başı dertten kurtu
lamamadadır. Kapısı sık sık çalınmaktadır. 
Belediye ve özel idare gelirlerini bugünkü Jıiz-
met ölçüsü oranında artırmak, bankayı finan
se etmek suretiyle yardımı âzamiye çıkarmak 
her gün bir zaruret halinde ortada bulunmak
tadır. Yeri gelmişken her yıl, Banka kârından 
köylere yardım fonu diye ayırdığı temetttüleri 
iller emrine tahsis etmekte, Genel Meclislerin 
karan ile yardım birkaç köye inhisar ettiril
mektedir. Asıl gaye, köylerde kurulacak tesis
lerin günün ihtiyaçlarına göre hizmet gayesi 
önplânda tutularak yapılmasıdır. Hakiki ihti
yaçların bitaraf şekilde tesbiit ve en müsmir 
yerlere harcanması hususunda valiliklerin dik
katinin çekilmesini şayanı tavsiye görmekteyiz. 

iller Bankasının memleketimiz için yapıcı 
bir unsur olduğu izahtan varestedir. Banka 
elindeki imkânlar dikkate alınırsa yatırım faa
liyetlerini sene ve sene realize etmek durumun
da olduğunu söylemek hakşinaslık olur kanaa
tindeyim. 

Muhterem milletvekilleri, 7116 sayılı Teşki
lât Kanununun 19 ncu madesi mucMnce İmar 
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ve İskân Bakanlığı kuruluşu içinde yer alan 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü müs
takil bütçeli olup Bakanlar Kurulunun 16.7.1964 
tarih ve 6/3349 sayılı karariyle Köy işleri Ba
kanlığına bağlanmıştır. 

Genel olarak görevi 4753 sayılı Çiftiçiyi 
Topraklandırma ve 2510 sayılı iskân kanunla
rının mevzuuna giren temel dâvalarla meşgul
dür. Zamanın şartlarına göre hazırlanmış bulu
nan 1945 tarih ve 4784 sayılı ve 1950 tarihli 
5613 sayılı Kuruluş kanunları bugünün ihti
yaçlarını karşılıyacak durumda olmadığından, 
ağır sorumluluk içinde hizmet ifa eden bu Ge
nel Müdürlük kuruluş kanunlarının hizmet ve 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden tadil 
ve tanzimini zaruri görmekteyiz. Merkezde 5 
daire ile 6 Şube Müdürlüğüne ve taşrada ise 
15 Toprak İskân Müdürlüğü ile 65 Toprak Ko
misyonuna sahiptir. Ayrıca topraklandırma ve 
iskân çalışmalarının, kalkınma plânı ve yıllık 
programlarda yer almış ilke ve tedbirlere uy
gun şekilde projeli olarak yapılabilmesinin te
mini için taşrada 4 tarımsal yerleşim proje ve 
uygulama grup başkanlığı ile 9 tarımsal yerle
şim etüt - proje başmühendisliği kurularak 
faaliyeite geçirilmiş bulunmaktadır. 

1968 yılı sonuna kadar 23 298 çiftçi aile 
reislerine borçlandırma suretiyle 1 120 555 dö
nüm arazi dağıtımının yapılmış olduğunu ve 
iskân işlerinde de yıl sonuna kadar iskân hak
kına sahip 33 275 çiftçi, sanatkâr ve göçmen 
ailelerine şehir ve köy tipi 37 235 ev verilmiş, 
9 481 251 kilogram tohumluk dağıtılmış, sanat
kâr göçmen ailelerine 1 471 797 lira, çiftçi göç
men ailelerine ise 20 627 311 lira kredi yardı
mında bulunulmuş olduğunu memnuniyetle öğ
renmiş bulunmaktayız. 

1963 yılında 5 304 köy envanter etütlerinin 
yapılarak böylece bütün yurdun 35 625 köyüne 
ait etütlerin de bitirilerek kitap hâlinde bastırı
larak dağıtılmış olması karşısında, istifadeli 
hizmetlerden birinin daha tahakkuk etmek yo
lunda olduğunu görmekle büyük kıvanç duy
maktayız. Diğer köy envanterlerinin de kısa za
manda tarnalanmasını temenniye şayan bulmak
tayız. 

Netice olarafe, İmar ve İskân Bakanlığı ve 
Toprak iskân Umum Müdürlüğü iyi ve faydalı I 
çalışmalar içinde bulunmakta memleketimizin ' 

türlü ihtiyaç ve zaruretine cevap verme çabası 
içinde müspet bir çalışma yolundadır. Bütçe 
ile istenen ödeneklerin yerine masruf ve değer
lendirme hususunda kanatimiz tamdır. 

Bakanlık mensuplarını tebrik eder, 1969 yılı 
Bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. 

Beni dinleme zahmetinde bulunan Yüce 
Meclise teşekürlerimi arz eder, grupum adına 
hepinize sevgilerimi sunarım efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, iki arkadaşımız ye
terlik önergesi vermişse de henüz 6 kişi gö
rüşmediği için muameleye koyamıyorum. 

Söz sırası C. H. P. Grup adına Sayın Ner-
min Neftçi'nindir, buyurunuz. 

Sayın Neftçi, görüşme süreniz 15 dakika. 
NEPJMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
iller Bankaısı ile ilgili düşüncelerimize te

mas edememiştik. 20 dakika içinde herşeyi söy
lemek mümkün değil. 

iller Bankasının faaliyetleri hakkında ben
denim Bütçe Karma Komisyonunda konuşan ar
kadaşları da dinledim, Senatoda konuşan ar
kadaşları da dinledim. Hepsi bilaistisna iller 
Bankası Genel Müdürüne teşekkür ettiler ve 
faaliyetinin de yerinde olduğunu söylediler. 

Biz C. II. P. olarak Genel Müdürün çalışma
larını, aktivitesini takdir etmekle birlikte, iller 
Bankasının içinde yer yer kaynamalar oldu
ğunu, bu Bankanın Adalet Partisinin genel po
litikasına uygun olarak; (Bunu Senatoda Sa
yın FerM Melen söylediler, yüzdeyüz kendileri
ne iştirak ediyorum). Yani bir işi bir senelik 
programa alıp da o işi bitirmek vardır, bir de 
çeşitli işlerin üç misline başlayıp ne zaman 
biteceği belli olmıyan birtakım dağınık hizmet
lerin içine girmek, fakat kütleyi memnun ede
bilmek için her telden çalma gibi bir hizmet 
tarzı da vardır. 

Şimdi, biz burada iller Bankasının durumu
na bir göz atalım: 1967 yılının yatırım prog
ramına göre 315 aded elektrik tesisinin 1967 
yılında bitirilmesi gerekirken yalnız 93 adedi 
bifcirilebilmiştir. Yani bu rakamlar bizi teyidet-
mektedir. Banka politik gayelerle. Adalet Par
tisinin genel politikasına uygun olarak çok da
ğılmaktadır. Herkesi, her ili, her belediyeyi 
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Genle tiler Bankasının halihazır personel 
politikasından dolayı son 5 ay içerisinde kıy
metli 6 mühendis istifa etmişlerdir. Kıymetli 
üç mühendis de daha yüksek yevmiye almak 
maksadiyle bölge müdürlüklerine tâyin sure
tiyle bankadan ayrılmışlardır. Bu elemanların 
yerine de tecrübeli mühendis tâyini yapılama
mıştır. istifa ve ayrılmaların devam edeceği 
Uaihmin edilmektedir. Âcil tedbirlerin alınması 
lâzımdır. İller Bankasiyle ilgili temennilerimiz 
bunlardır. 
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bürolar için 4 milyon 600 bin Türk lirası ayrıl
mıştır. Bu sene ise 1 milyon 100 bin lira ay
rılmaktadır. Bütçe Komisyonu raporuna göre 
1968 için ayrılan ödenek tamamen harcanmış 
bulunmaktadır. Yine rapordan öğrendiğimize 
göre geçen yılın bütçe uygulamalarında öde
nekler esasen hakiki ihtiyacı karşılamaya ye
terli bulunmaları sebebiyle en mübrem ihtiyaç
lar için tasarrufa riayet edilerek kullanılmış
lardır. Yani Maliyenin bütçe raporunu hazır-
lıyanlara verdiği bilgiye göre bu 4 milyon 600 
bin lira tamamen bitmiş durumdadır. ^ 

Şimdi arz edeceğim hususlara dikkat etme
nizi rica ederim : Bakanlığın cari harcamalar 
faslında; «Döşeme ve demirbaş alımları ve gi
derleri» diye bir bütçe maddesi vardır. Geçen 
yıl bu maddeye 75 bin liralık bir ödenek kon
muş iken bu sene için 425 bin lira fazlasiyle 
500 bin liraya çıkarılmıştır. Yine cari harcama
lardan bakanlık taşıt işletme ve onarma mad
desine geçen yıl konan 15 bin Türk lirasını bu 
sene de aynı miktarda koymuş durumdadır. 
Şimdi, bu vaziyette iken istanbul'da Nâzımı 
Plân Müdürlüğünün emrindeki paralardan sa
yın Bakanımızın İstanbul imar Müdürlüğünde 
kendisine bir oda tahsis ettirdiğini ve bu oda
nın işte kapılarının kapitone yapılmak suretiyle, 
Sezak marka halı alınmak suretiyle; yani Ba
kanın bir istanbul'a gidişinde aşağı - yukarı 
7 - 8 bin lirayı bulan bir masrafı icabettiren tu
tumu olduğunu ve Bakan araçlariyle ilgili fa
sıldan yani bu şekilde (A/2) bütçesinden har
canmaması gereken birtakım şeyler olduğu 
halde, bunlar nâzım plânla ilgili olarak iller 
Bankasında bulunan paralardır, tamamen 
(A/2) faslı ile, yani yatırım harcamalariyle 
ilgilidir. Bunlar cari masraflar şeklinde har
canmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın bakanlığın 
biraz fazla israfçılık içinde olduğunu görüyo
ruz en azından. Böyle her İmar Müdürlüğünde 
Bakana mahsus kapitone kapılı, halıları falan 
konmak suretiyle üstelik de bu masrafların 
tamamen yanlış bir bütçe tekniğiyle, başka 
bütçeden yapılması gerekirken, nâzım plân 
fonundan çıktığını görüyoruz ve bunları da 
doğru bulmuyoruz. 

Bu hususta belgelerimiz vardır. Arzu eder
lerse okuruz. istanbul Nâzım Plân Bürosu; 

Bir önceki konuşmamda Bakanlığın har
camalarının usulsüz ve bütçe tekniğinden, malî 
teknikten uzak olarak yapıldığını söylemiş
tim. 

Muhterem arkadaşlar; Bakanlar Kurulunun 
20 . 7 . 1965 gün ve 4960 sayılı Kararname 
gereğince istanbul, İzmir ve Ankara Nâzım 
Plân büroları kurulmuştur. Bu bürolar bu şe
hirlerde nâzım plân çalışmalarını ele alacaklar 
ve tamamlıyacaklardır. Büroların harcamaları 
genel bütçeden çıkmaktadır. 1968 yılında bu 

memnun edeyim demekte, fakat bir çoğunu 
bitirememektedir. Bu rakam bunu ispat etmek
tedir. 

Kurulmuş olan bir Şimens şirketi vardır. 
Malûmunuz olduğu veçhile bu Siemens şirketi 
birçok medeni memleketlerde olduğu gibi artık 
elektrik direklerinin madeni olmayıp betonar
me yapılması esasından dolayı kurulmuştur. 
Fakat bugün bu Siemens şirketinin gene genel 
politikanın etkisiyle olacak, gayesinden tama
men şaştığını ve betonarme direkler imali ye
rine başka işlerle uğraştığını görüyoruz. Bu 
Siemens şirketine 1960 ilâ 1963 yılları arasında 
70 tesis verilmiş ve bunlar için 73 668 892 Türk 
Lirası ödenmiştir. Bu işler tamamen bitirilmiş 
ve işletmeye açılmıştır. Ancak 1965 - 1967 yıl
larında cem'an 129 aded iş verilmiş olup bun
ların 33 adedi ancak bitirilebilm'iştir. Ancak 
burada, da, biraz önce söylemiş olduğum gibi, 
bu genel politikanın etkilerini görüyoruz. 
Siemens şirketinin Bankaca tediye edilen işleri 
müteahhide ihale eden ve Banka ile müteah
hitler arasında mutavassıt olarak geçinen bir 
kuruluş olmaktan kurtarılarak betonarme direk 
imal eden ve gerekirse emanet iş yapan bir 
kuruluş haline getirilmesi temennisinde bulunu
yorum. 
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sayı : 1543/2-5-2, 12 . 11 . 1968 de yazılmış, 
İller Bankası Birinci Bölge Müdürlüğü. 

«Sayın Bakanımızın 11 imar Müdürlüğün
de mevcut çalışma odasının, (yani nâzım plân
la ilgisi yok) noksan bulunan malzemelerinin 
satınalınması için daha önce yazmış olduğumuz 
yazımıza ektir : 

Halı; Sezak marka 6 000 küsur.» işte şu 
abatta diyor. Yatarlı koltuk ve saire. Mithat 
Yenen imzasiyle. il Nâzım Plân Başkanı. 

Bir de bunun eki var; Bakan odasına alı
nacak Sezak marka halı hakkında iller Banka
sı Satınalma Komisyonunun verdiği karar : 
«İstanbul Nâzım Plân Bürosunun 12 . 11 . 1968 
tarih 1593/2 sayılı taleplerine istinaden ihti
yaçları olan 37X99 metrekare Sezak halısının 
tek satıcısı Osman Sezak ve Oğulları Kolektif 
Şirketi olduğu tesbit edilerek bu firmadan 
alman fiyat listesiyle yapılan pazarlık netice
sinde Sezak halısının yerine maket olarak kab-
lanması şartiyle 37X99 metre kare halının işçi
lik ve halı bedeli dâhil olmak üzere metrekare
si 165 Türk lirasından 6 268 lira 35 kuruşluk 
malın satınalınması komisyonumuzca uygun 
görüldü.» 

Belge iki : istanbul Nâzım Plân Bürosu. Sa
yı : 1543/2-5-2. 12 . 11 . 1968 aynı gün ya
zılmış : «iller Bankası Birinci Bölge Müdür
lüğü. Sayın Bakanımızın 0024 plaka numaralı 
makam arabasının acele olarak tamiri, tamir 
bedeli 6 aded fatura karşılığı 1 700 Türk lira
sı tutmaktadır. Bu bedelin mümkünse ödenme
sini rica ederim.» Mithat Yenen imzasiyle. 

Üçüncüsü : İller Bankası Birinci Bölge Mü
dürlüğü. «istanbul imar Müdürlüğünde Sayın 
imar ve iskân Bakanına ait çalışma odasının 
kapılarının kapitone yaptırılması. (Ses geçirme
mesi için) ve toplantı odasına bir masa ile 10 
sandalye alınması Sayın Bakanın emirleri ol
duğu istanbul il imar Müdürlüğünün 23.2.1969 
tarih ve 412 sayılı yazılariyle Başkanlığımıza 
bildirilmiştir. Cins ve evsafı hakkında il imar 
Müdürlüğü ile temas edilerek Bankamız Satın 
Alma Komisyonu vasıtasiyle gereğinin yapıl
masını ve bedelinin bankamızdaki hesabımız
dan (yani nâzım plân bürosu hesabından) te
diyesini ve neticeden Başkanlığımıza bilgi ve
rilmesini rica ederiz. Gereği için tiler Barıka,sı 
Birinci Bölge Müdürlüğü, bilgi için ti imar 
Müdürlüğü istanbul, imza : Mithat Yenen, İs

tanbul Nazım Plân Bürosu Başkanı» 
Muhterem arkadaşlar, yani biz Hükümeti 

temsil eden bir Bakanın bir odası olsun, olma
sın münakaşasına girmiş değiliz. Ama fasıllar 
yanlıştır, bütçe tekniğine aykırıdır. Zaten Ba
kanlığın hesapları Sayıştayın denetiminden 
geçmemektedir. Bu şekilde yatırım harcamala
rının cari hesaplara aktarılmasını katiyen doğ
ru bulmuyoruz. Bu tasarruflar neresinden 
tutsak elimizde kalır. 

İkincisi; istanbul'un bilhassa çok sevdi
ğim Çamlıca tepeleriyle ilgilidir, istanbul'un 
iki güzel Çamlıca tepesi vardır. Dünyanın en 
güzel yerlerinden biridir. Burada parseller imar 
durumuna göre bilerek çok büyük tutulmuş
tur, Şişli tepesine benzemesin diye. Çünkü 
oraya çıkan turistler bütün istanbul'u ayak al
tında seyrederler, işittiğimize göre Bakanlık 
ısrarla yeniden burada bir imar durumu iste
mektedir. İsrarla küçük küçük parsellere bö
lünmesini arzulamaktadır. Kulağımıza geldiği
ne göre bu hususta tazyikler yapmıştır ve di
renen idealist arkadaşlara karşılık «Ben par
sellerim» cevabını vermiştir, illâki bunu çı
kartmak istemektedir. Doğru bulmuyoruz, gele
cek nesiller bize iyi bakmaz, istanbul'un, ade
tâ dünyanın en güzel yerlerinden biri olan ve 
parselleri bilerek çok geniş tutulan bu tepelerin 
bu şekilde küçük küçük parsellenmesini tasvi-
betmiyoruz. Bunu da Bakanlığın bilgisine arz 
ederiz. Sayın Bakan alınmasınlar. Kendilerinin 
orada bir evleri vardır, kaymakam iken satınal-
dıkları. Biz onunla ilgili olarak katiyen konuş
muyoruz. Çünkü evleri tamamen tepenin öbür 
tarafında kalır. Tatbikat plânına karşı olan te
pede değildir. 

Muhterem arkadaşlar, âfetlerle ilgili olan 
kısımda da üç beş kelime söylemek isterim. 
Çünkü birinci konuşmamızda bu noktaya temas 
edememiştik. 

Âfet işlerine âfet olduktan sonraki tedbirler
den başka bir de âfet olmadan önceki tedbirle
rin; artık memleketimiz bir deprem bölgesi ol
duğuna göre, âdeta üçte ikisini kırmızı harita 
kaplamaktadır. Türkiye haritasının; daha ön
ceden alınacak tedbirlerin de üzerinde durul
ması şarttır, kanısmdayiz. Vakıa başımızdan bir 
Varto tecrübesi geçti ve Varto'da vatandaşın 
felâketine koşulmaya çalışıldı. Eksik kalan yön
leri vardır, tamamlanacağını ümidediyoruz, 
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Ama henüz mahallî malzeme ile üretilecek dep
reme mukavim yapı tarzları bulunamadı. Fik-
siyon barakalar gibi, bilmem kamışlı nüve ko
nutlar gibi konutlar problemi halletmiyor. Ka
mışlı barakalar ömürsüz konutlardır. Öbüt ta
raftan da fiksiyon barakalar ithal malıdır. Va
tandaş parçasını bulup bozulan yerlerini tamir 
edecek durumda değildir. Prefabrike istihsalin 
çok fazla artırılmasını arzu ederiz Vakıa bu işe 
girişilmiştir, fakat trentler onu göstermektedir 
ki, 50 sene önceye gidecek olursak Türkiye'nin 
adetâ senede 10 000 kadar âfet konutuna ihti
yacı oluyor. Onun için, prefabrike konutun da
ha geniş bir şekilde istihsal edileceği bir tutu
mun içine girilmesi şarttır. 

Sismoloji aletlerimiz paslanmıştır, bunları 
kullanacak elemanlarımız yoktur. 

Türkiye'nin teknik gücü dengeli bir şekilde 
Türkiye'ye dağılmamıştır. Bu konularda da 
tahmin ediyorum ki, Bakanlıkta çalışmalar var
dır. Bilmeyi çok atsu ederiz. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Saym Bakan, yeterlik önergesi 

geldi ve 6 arkadaşımız da görüştülar efendim. 
Şimdi görüşecek misiniz? 
J . IMAR VE İSKÂN EAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOÖLU (G. Senatosu Mıığle Üyesi) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunun efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKAHI HALDUN MEN-

TEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekiİleri; 

Bakanlığımın 1969 bütçesi üzerinde, tenkid-
lerini, mütalâalarını izhar buyuran değerli ar
kadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum ve Yüce 
Meclisinizi saygılarla selâmlıyorum. 

Bendeniz mâruzâtımı, îkinci Beş Yıllık Plân 
ilkelerine ve Hükümet programımızdaki taah
hüt ve esaslara sadık olarak, görevini ve mes
uliyetini deruhte ettiğimiz temel meseleleri, na
sıl ekonomik ve pratik ölçüler içerisinde çözdü
ğümüzü ve bu çözüm uygulamasının meydana 
getirmiş olduğu hizmetler tablosunu genel hat
larla çizeceğim ve çeşitli meselelere değinen 
arkadaşlarıma, o çerçeve içinde cevaplar arz 
edeceğim. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye'mizin kalkınması, hürriyet içinde ve 

millî plânın çizdiği hedeflerin istikametinde 
vukubulacaktır, cereyan edecektir, 
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Millî plân ise, Türkiye'nin çok yönlü kalkın
masını, temellerini, sanayileşme, şehirleşme, 
yerleşme, gelişme ve tarımda modernizasyon 
olarak tesbit etmiş; fakat en büyük hacimli 
faktör olarak ta, şehirleşme ile sanayileşmeyi 
tâyin etmiş bulunmaktadır. Fakat, bu büyük 
faktör, bu iki büyük olay bir nizam ve bir den
ge içinde, bir plân çerçevesi içinde cereyan 
edecektir. Şu halde, Türkiye'nin bir genel yer
leşme plânı meselesi, bir bölge plânlama me
selesi ve nihayet bir plânlama muamelelerini ih
tiva eden plân kademeleri manzumesi vardır. 
Acaba, bu çözülmüş müdür? Bu halledilmiş mi
dir? Halledilmesi lâzımgelen temel meselelerden 
biri budur. Bu halledilmeden diğerlerinin halli 
mümkün değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, her seneki 
ve bilhassa geçen seneki bütçemde, bu plânla
ma çalışmalarına büyük ağırlık vererek mâru
zâtta bulunmuştum. Sebebi de, bâzı arkadaşla
rımızın bölge plânlama ve şehir plânlama ça-
lışmalarımızdaki bedaete temas etmeleri olmuş
tur. 

Şimdi, Türkiye'yi il, bölge ve yurt ölçüsün
de, merkezden başlıyarak bir kademeli şehir
ler ağı olarak plânlamış bulunmaktayız. Evve
lâ bunu yapacaksınız. Bu da, bölge plânlama 
çalışmalariyle mümkündür. Türkiye'nin böl
gelere ayrıldığını ve bölgeler içinde bölgesel 
gelişme merkezleri tâyin edildiğini ve ayrıca 
Türkiye'de metropol karakterini taşıyan 4 bü
yük şehre karşı, iki büyük şehri de metropol 
hale getirerek, yurt sathında dengeli bir met
ropoller ağı kurmanın lüzumuna, plânlama po
litikası olarak kaani olmuşuz ve bunu da tâyin 
etmişiz: Birisi Kuzey'de Samsun, birisi Güney 
- Doğu'da Elâzığ; diğer dördü de, Adana, An
kara, İzmir ve İstanbul'dur. Çünkü, şehirleşme 
de, sanayileşme de bizim plân anlayışımıza göre, 
ekonomiyi, çok yönlü kalkınmayı iten ve yü
rüten bir kuvvettir ve bir alettir. Şu halde, 
şehirsel kademelendirmeyi kuracaksınız, met
ropoller ağını dengeli olarak kuracaksınız, 
bölgelerinizi tâyin, edeceksiniz, bölgesel geliş
me merkezlerini tâyin edeceksiniz. Evvelâ ya
pılması lâzımgelen iş budur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arz ettiğim hu
suslar tamamiyle yerine getirilmiş bulunmak
tadır. Türkiye, 14 bölgesel gelişme merkezine 

| sahiptir. 6 tane metropolü vardır ve Türkiye 
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tüm olarak şehirsel bir kademelendirilmeya 
tabi tutulmuş ve bu çalışmalar, şehirsel ka-
demelendirme, bir bölgede teşekkül etmiş ka
sabalar ve şehirler taşıdıkları önemlere, taşı 
dıklara fonksiyonlara göre kademelendirilmek-
tedir. 

Şimdi, Türkiye'de şehirleşmenin düzensin 
olduğunu, sanayiin de bu sistem içinde, bu 
ekonomik ve siyasi rejim içinde dengeli ola-
mıyacağını söyliyen arkadaşlarımla cevabol-
mak üzere bölgesel gelişme merkezlerinde ka
mu ve özel sektör yatırımları tekasüf edecek
tir, bizim plânımız budur ve bölge plânlama
ları o bölgenin hem. nüfuslarını, bugünkü ve 
yarınki nüfuslarını, faaliyetlerini, coğrafi ya
pısını, tabiî kaynaklarını, sanayide, tarımda 
ve hizmet sektörlerindeki ekonomik gücünü, 
belediyelerin durumunu, belediyelerin, kapasi
tesini. ve oraya yönelmesi lâzımgelen yatırım
ların cinsini, türünü tâyin eden, plânlıyan pro
jelerdir. Bunlar o bölgelerde yapılması lâzımge
len yatırımlar plânlarını yapanlar tarafından 
önprojeler olarak Devlet Plânlama Müsteşarlığı
na verilmekte, o da yıllık programlar içinde 
lamları icracı yatırımcı bakanlıklara dağıt
maktadır. Şu halde, mesele plânlanmış ve uy
gulama safhasına intikal etmiştir. 

Şimdi sanayileşmenin sadece plânla ilgili 
bu yönü İmar Bakanı olarak beni ilgilendir
mektedir. Daha teferruatına inarek cevap ver
mek isterim, ama vaktinizi bu yönden almak 
istemiyorum. 

Ya şehirsel gelişme, yerleşme bölge plânla
ma seviyesinde bitecek mi? Hayır, işte ondan 
sonra nâzım plânlar ve nihayet çevre düzenini 
de ihtiva eden imar plânları gelecek ve şehir
leşme bu düzenin içinde cereyan edecektir. 

Şimdi geliniz muhterem arkadaşlarım, me-
psbyi. daha müşahhas, daha açık bir şekilde 
vas 'edelim. 

Şimdi soruyorum, konuşmacı muhterem ar
kadaşlarıma düzensiz bir şehirleşmeyi önle
mek için ne yapmak lâzımdır?. 

Ne yapılacağına değerli arkadaşlarımdan 
hiçbiri işaret etmedi, ama bu mesele çözülmüş
tük. Dünyada da çözülmüştür, Türkiye'de de 
A. P. iktidarı tarafından çözülmüştür. Nasıl? 
Evvelâ plânlama yapacaksın, bölge plânlamanız 
olacak, genel yerleşim plânınız olacak, nüfus 

hareketleri nereye gidecek, dengeli nüfus da
ğılımı böyle sağlanacak. Eskiden, bugün de aşa
ğı - yukarı öyle, Türkiye'nin 3 - 4 vilâyetine gi
diyor, nüfus hareketleri, göçler. Bunları dağıt
maya mecbursunuz: işte bölgesel gelişme mer
kezlerinin büyümesi, gelişmesi, sanayileşmesi ve 
yaratacağı istihdam hacımları bu akımları ken
di bölgesinde massedecektir. Bu suretle Türki-
yemizde, yurdumuzun bütün sathında denge
li yerleşim böyle sağlanacaktır. Bu plânlan
mış, hedefler tâyin edilmiş, prensip konmuş. Nâ
zım plân yapacaksınız, metropol karakterin
de olan büyük şehirlerinizde. Büyük şehirleri
nizin birbiriyle irtibatını kuracaksınız, bir ağ 
halinde ve tanıyacaksınız metropol karakterin
de olan büyük şehirleri. Bunları da yapmışız, 
altı tane büyük şehri ortaya koymuşuz. Onun 
altındaki, şehirleri de taşıdıkları özellikler ve 
önemlere göre kademelendirmişiz ve sonra yeni 
bir görüş ve teknikle imar plânları yapımına gir
mişiz. Nedir o teknik? Yeni imar plânları ya
pılırken, şehir olarak ve bilhassa şehirsel ba
kımdan taşıdığı fonksiyonu üstün seviyede olan 
şehirlerin imar plânlarını yaparken çevre dü
zeni plânını da yapacaksınız, imar plânını böl
ge plânlarının ortaya koymuş olduğu donelere 
göre yapacaksınız imar plânını belediyelerin 
ekonomik ve malî gücünü dikkate alarak ya
pacaksınız ve nihayet kısaca imar plânlarına, 
gelişen şehirleri dikkate alarak esnek bir strük-
tür vereceksiniz, bünye vereceksiniz. 

Şu halde bu plânlamaları yaptınız; birinci 
tedbir bu, düzensiz şehirleşmeyi önlemek için. 
Bunun her safhasında çalışmalarımız yürü
mekte; kimi bitmiş, kimi bitirilmekte, kimi za
manla devam edecek, imar plânları gibi. Bun
dan sonra ne yapacaksınız, muhterem arkadaş
larım, bu plânları kim tatbik edecek? Türk 
mevzuatına göre belediyeler tatbik edecek. Be
lediyelere bakıyorsunuz; gücü kâfi değildir, 
büyüğünün de, küçüğünün de. Şu halde.. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Kanunları 
çıkarmadık da ondan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Doğru, Sayın 
incesulu. Kanun da belediyelere güç getirecek 
bir imkândır, bilhassa belediye gelirler Kanu
nu tasarısını kastediyor, değerli arkadaşımız. 
Bu da Meclistedir, elbette çıkacaktır. Ama çık
madığına göre, sorumlu bir iktidarın yapma-
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sı lâzımgelen şey nedir? Meseleyi çözüyoruz, 
şimdi, belediyeleri bu plânları tatbik edecek 
malî ve teknik güce getirmek. İkinci tedbir 
bu. Dünyanın her yerinde bu. 

İşte bu kanunlar çıktıktan sonra da devam 
edecektir. Belediyelere malî güç getiriyorsu
nuz, imar tatbikatlarında istimlâklere yardım 
fonu getirmişiz ve her sene bu miktarı artır
maktayız. Geçen sene 7,5 milyondu, bu sene 
20 milyona çıkardık. 20 milyon da kâfi değil. 
Belediyelerimiz bu konuda ihtiyaç içindedir. 
Sonra ne yapmışız? Bunun da kâfi gelmiyece-
ğini düşünmüşüz, bilhassa büyük şehirlerin alt 
yapı hizmetlerini gösterebilmek, temel mese
lelerini çözebilmek için plân ilkesine vefakâr 
olarak, Hükümet Programına vefakâr olarak 
Devletin ayrıca bir katkısı olmalıdır, prensibi
ni, getirmişiz ve bir imar fonu kurmanın ka
rarını almışız. Ayrıca iller Bankamızda prog
rama dâhil olan işlerin dışında belediyeleri
mize yardım edebilmek için, meselelerini çö
zebilmesi, yardım işlerini tamamhyabilmesi. 
alt yapılarını yapabilmesi için krediler verme 
mekanizmasını getirmişiz, Hükümet Programı
mıza koymuşuz ve 1966 da 5 milyonla başla
mışız ve 1967 yılından itibaren bunu 25 milyon 
liraya çıkarmışız. 

Şimdi Hükümet olarak belediyelere malî bir 
güc getirmenin tedbirlerini ve kararlarını al
mış bulunmaktayız. 

Diğer tedbir ne? Bugün bakıyorsunuz Tür
kiye beledivelerinin yüzde 43 ünde teknik ele
man vok. Mevcut teknik elemanın yüzde 70 i 
büyük ahirlerde ve mevcut teknik elemanın 
yüzde 38 inin formasyonu yok, görevini ya
pacak dirayet ve ehliyette değil, o nitelikte de
ğil. Bunlara bilgiler vermek için iktidara 
geldiğimiz ilk günden beri seminer ve kon
ferans çalışmalarının kapasitesini artırmışız. 
Bakmışız ki, bu kâfi değildir, işte, belediyenin 
teknik elemanlarını yetiştirmek için her sene 
300 personel yetiştirebilecek kapasitede bir 
eğitim merkezi kurma kararını almışız, para
sını bütçemize koymuşuz ve bu sene kuraca
ğız. Bu yapılıncaya kadar da Bakanlığımın taş
ra taazzuvunun ünitesi olan imar müdürlük
lerinin adedini artırmışız, geliştirmişiz ve iller 
Bankamızın bölge müdürlüklerini teknik ba
kımdan belediyelerimize biraz daha fazla yar-
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dım yapma imkânlarını plânlamışız ve yürüt
meye koymuşuz. 

Şimdi soruyorum muhterem arkadaşlarım; 
Adalet Partisi iktidarı düzensiz bir şehirleş
meye gitmektedir iddiasına sahip arkadaşla
rım bu meseleyi en pratik şekilde, ilmin ve ih
tisasın tasvibettiği şekilde çözüp yürütmekte 
olduğumuzu, bu kürsüden söylemek insafını 
ve alicenaplığını ne zaman ihtiyar edecekler
dir? Eğer bunlar meseleyi çözmüyorsa, çözüm 
şekillerini getiririz, deyiniz ki, «Siz yanlış çöz
müşsünüz, bu böyle çözülmez, daha şunu, şu
nu, şunu da yapmanız lâzımdı». Ama bu söy
lenmemiş ve getirilmemiştir. Çünkü haddiza-
iında getirilecek de başka bir şey yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; İller Ban
kamızın çalışmaları hakkında kısaca bilgi ve
receğim ve iller Bankamız hakkında konuşan 
arkadaşlarıma da cevap arz edeceğim. 

İller Bankamız Hükümet Programımızda tâ
yin ettiğimiz esaslar ve hedefler istikâmetin
de her yıl biraz daha gelişmektedir. Hem mey
dana getirdiği hizmetler adedi artmakta, hem 
de kârı her sene fazlalaşarak ortaklar grupu 
olan köylerimizin daha fazla miktarda köy 
payı almaları imkânlarını sağlamaktadır. 

İller Bankasında partizan ölçüler içinde 
gayretler ve çalışmalar olduğu mücerret ve na
zari sözlerdir. Eğer bir vakıa var ise, bu vakıa
nın delillerini arkadaşlarımızın ortaya koy
maları lâzımdır. Eğer koyarlarsa, getirirlerse 
dikkat ve itina ile üzerinde duracağımı vait 
ve taahhüdederim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz herkese, her 
vatandaşa, her müesseseye hukuk ve adalet öl
çüsü içinde muamele yapmanın şiarını ve şe
refini muhafaza etmekteyiz. Bundan ayrılma
dık ve asla ayrılmıyacağız. Biz partizanlığa 
Devletin kapılarını kapattık. Bunun aksini söy-
liyecekler olursa muhalefet yıllarında tesbit 
ettiğimiz çeşitli vakaları dosyalarımızdan çı
karır söyleriz. Esasen bunun da faydası yok
tur. Ben böyle bir polemiğe de girmek istemi
yorum. Ama, bu memlekette yapmakta olduğu
muz medeniyetçilik mücadelesinde büyük bir 
icra fonksiyonu gören, karanlıklar içinde bulu
nan Türk belediyelerine ışık götürmeyi, hep
sine ışık götürmeyi, hepsine su götürmeyi he
def olarak verdiğimiz ve geceli gündüzlü ça
lışan, şerefli bir tarihe sahip bulunan ve o şe-
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refini muhafaza etmeye azimli bulunan bu mü
essesenin şahsiyetine bu şekilde tecavüz etmek
te kimsenin hayrına ve faydasına bir şey çık-
maiJ. Efendim bu müesseseden ayrılanlar var
mış, çıkanlar varmış. Elbette olacaktır. Bir 
müesseseye girenler de vardır, çıkanlar da var
dır. Bu yalnız iller Bankasına aidolan bir konu 
değildii'. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; iller Ban
kamız Hükümet Programımıza uygun olarak 
organizasyon genişlemesini yapmaktadır. Yeni 
bölge müdürlükleri, yeni başmühendislikler ku
rarak taşradaki taazzuvunu genişletmektedir. 
Diğer taraftan Hükümet Programımızdaki esa
sa vefakâr olarak sermayesi de 1 200 000 000 
liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Burada söz gelmişken, değerli arkadaşım 
Şenyurt'a cevap vermek isterim. Kendileri ya
zılı sorularına istedikleri şekilde cevap ver
mediğimizi ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım bir bankanın, bir 
müessesenin bir senelik çalışma programlarını 
bütün teferruatı ile yazıp vermenin güçlüğü 
aşikârdır. Biz kendisine dedik ki, «Buyurunuz 
Bankamız emrinizdedir, teşrif ediniz, dosyala
rı tetkik ediniz, istediğiniz bilgileri arkadaş
larımız orada versin» dedik. Bu, murakabeden 
kaçmak, kontroldan kaçmak değil. Ama biz tak
ıdır buyurursunuz, her milletvekili, her senatör 
arkadaşımız, her gün «Hangi belediyeye ne ver
dinin, hangi yerde ne yaptınız» tarzında te
ferruatına varıncaya kadar bizden yazılı ce
vaplar almak isterlerse o zaman kamu hizme
ti görmenin mümkün olmadığı kendiliğinden 
ortaya çıkar. Ben rica ediyorum muhterem ar
kadaşımdan, teşrif etsinler, kendilerine ye
gân yegân bilgiler verilecektir. Ama, «Ha-
"."r ben gelemiyeceğim, bunları sureti katiye
tin yazılı istiyorum.» diyorlarsa peki, buna da 
•nîri diyelim. Kendilerine çıkartalım, tamam-
T indiği zaman verelim. Biz murakabeden ka-
-?an insanlar değiliz. Bizim her şeyimiz meşru, 
hır şeyimiz aleni. Biz murakabeden kaçacak 
bir zihniyetin sahibi olsak, «Size bu kadar bilgi 
verebiliyoruz, bundan fazlasını veremeyiz» der
dik. Ama öyle dememişiz, dosyalarımız emri-
' r â amadedir dedik, buyurun demişiz. 

Şimdi iller Bankamız için söylenmiş bir 
nokta daha var. Deniyor ki, fazla personel 

istihdam etmektedir, cari harcamaların yekûnu 
artmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, elimd-3, yap
tırdığımız ıbir istatistiğimiz var; 1983 yılında 
yatırım harcamaalrına oranı personel mas
raflarının, % 10,4 müş. 1964 te % 13 muş, 1985 
te % 13,5 muş, 1968 da % 10,4 müş, 1968 yı
lında % 8,3 müş. 

Demek ki, personelin, yatırım masrafları
na oranı her sene düşmektedir, flbir kabarık
lık mevzuuıbahis değildir. 

Biraz evvel personellerin girip çıktığından 
bahsedilmişti. Şimdi önümde ıbir raikam var, 
arz edeceğim tecil ettirmek bakımından Yüce 
Heyetinize : (Merkezde çeşitli kırk üç eleman 
ayrılmıştır, altmış tane de aynı vasıfta ele
man Bankaya girmiştir. Arada on yedi fark 
vardır. Bölgelerde yirmi sekiz personel ayrıl
mış, otuz yedi personel yeniden girmiştir. 

Binaenaleyh rakamların ifade etmiş ol
duğu gerçek tahmin ederim ki, değerli arka
daşlarımı tatmin etmiş olur. 

İller Bankamız Türkiye belediyelerine ışıkla 
su götürmek, Türkiye belediyelerinin harita
larını ve imar plânlarını yapmak hedefine ulaş
mak için bütün dirayctiyle, azmiyle çalışmak
tadır ve çalışmaya devam edecektir. 

Simen's Şirketinin gayesinden uzaklaşması 
gibi bir keyfiyet yoktur. Bilâkis gayesinin is
tikametinde faydalı hizmetler yapmaktadır 
ve bir şirket olaraik da rasyonel işletmekte, 
İller Bankasının yapıcı giicü. olarak görevine 
devam etmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada Sa
yın Neftçi İller Bankasiyle ilgili nâzım plân 
ödeneklerinin harcanmasına ilişkin bir şey 
'Söylediler. Üç - Ibeş seneye yaklaşan bir zaman
dan beri İmar Ba'knlığı yapıyorum. Nâzım 
Plân Bürosunun Başkanına veya müdürüne 
ne Vilâyet İmar Müdürlüğünde bir oda tefri-
şatı için, ne bunun dışında her hangi bir mas
raf yapması i;in tarafımdan bizzat verilmiş 
hiçbir emir yoktur. 

Ben vazifeye başladığım andan itibaren 
Vilâyet imar Müdürlüğünde bir, iki oda Ba

kan. için ayrılmış bulunmakta idi. istanbul'a 
yeni gelen İl imar Müdürü arkadaşımız kendi 
odasını tanzim ederken, bunu geni'şisferck bu 
yeri Baikanlık odası vapmak için birtakım 
masraflar yaptığı, yaptığımız tahkikattan da 
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öğrenilmiş ve bu tahkikatın daha genişleti
lerek kanuni sonuçlara varılması için bizzat 
Bakanlığımın Müsteşarı memur edilmiş bu
lunmaktadır. Benim şahsımla, benim şahsi 
emrimle hiçbir ilgisi yoktur. 

Burada Bakanlığımın makam arabasının 
bir ihtiyacı için masraf yapıldığına işaret etti 
arkadaşımız. Bu olmuştur, olabilir, tarafım
dan verilmiş bir emirle değildir. Yalnız Ba
kanlık makamının değil, her hangi, Bakan
lığa mensup bir umum müdürün, müsteşarın, 
vazifelinin arabası arızaya uğramışsa, orada 
derhal bulunabilecek ödenek hangisinde varsa 
alınıp, (bilâhara bütçesindeki ödenekle transferi 
yapılıp, mahasubu ikmal edilir. Böyle işle
mektedir bu ve bu da işletilmesi lâzımgelen 
fevkalâde elâstiki bir tedbirdir. 

Arkadaşlar, bu noktada, bilmiyorum bu iza
hat Sayın Neftçi arkadaşımızı tatmin etmiş 
midir? Eğer kürsülere şahsi meseleler getirilme 
itiyadı doğuyorsa, daha bilinen şeyler varsa 
getirmekte elbette herkes serbesttir. Ama 
nâzım plân kararnamesi nedir, bunun öde
neğinden ne gibi masraflar yapılabilir konu
sunda ciddî bilgiler aldıktan sonra, bu mese
leleri ortaya koymakta fayda umduğunu hu
kukçu arkadaşımdan ben de ümidetm-skteyim. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Siz de tahkika
ta geçtiyseniz mesele yok Sayın Bakan. Demek 
ki ben hakkymışım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Neftçi, 
her sene konuşmalarımız karşılıklı oluyor. Bu 
sene hiç bu niyette değilim. Ben bunu ne mak
satla buraya getirdiğinizi, doğrudan doğruya 
şahsımı istihdaf eden bir konu olduğunu ve bu
nun altında başka şeyler yattığını idrâkten 
mahrum değilim, ama ben yine hoş görüyorum. 
Ben bunu yine değerli arkadaşım hoş görüyo
rum; çünkü bizim alnımız açık, yüzümüz pâk, 
saklanacak hiçbir şeyimiz yok. Hiç kimseye kar
şı veremiyeceğimiz hesap yok. Biz Varto mey
danlarından geliyoruz muhterem hanımefendi, 
onların hesaplarını vererek geliyoruz, Vilâyet 
İmar Müdürlüğünde bir odada üç tane sandalye 
bir tane halının hesabını mı veremiyeceğiz? Be
nim şahsımla bunun ilgisi yok. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Tahkikata geç
tiğinizi ifade ettiniz Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Elbette geçe
rim. Ben, uygunsuz gördüğüm, ihbar edilen her 
hâdiseyi tahkik ederim. Bunu siz getirmiş değil
siniz, bunu sizden evvel bize duyurmuşlar ve 
başka yönleri de olan bir konu. Onun için tah-
kika geçmişim. Zannetmeyin ki yalnız bu mü
cerret hâdise. Kanun hâkimiyeti bu demek, hu
kuk devleti bu demek. Evet. Ben böyle şahsi 
meseleleri bu kürsüye hiçbir sıfatla getirmeme
nin azmi ve kararı içinide olan bir arkadaşınız 
olduğum için temas ettim bu konuya. Tabiî her
kes istediği konuları istediği üslûpta getirmekte 
serbest. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir konu da
ha var, bunu da çözelim; düzensiz şehirleşme 
gibi. Onunla ilgili. 

Deniliyor ki; «Mesken problemi çözülmemiş
tir, mesken politikası yoktur, gecekondu mese
lesine bir şey getirilmemiştir.» Şimdi yegân ye
gân cevaplar vereceğim sayın arkadaşıma. Bir 
mesken meselesi nasıl çözülür, bunu huzurunuz
da bir tahlil edeyim. 

Mesken problemi nedir? Bir memlekette ko
nut ihtiyacı ile konut üretimi arasında açık 
vardır. O memleketin bâzı şehirlerinde gayri-
meşru bina yapımı vardır ve vatandaşların bü
yük kısımları kiralarda oturmaktadır. Konut 
sıkıntısı vardır. Konut problemi bu, dünyanın 
her yerinde. Bunu nasıl çözeceksiniz? Şunları 
yaparak; çözeceksiniz bunu muhterem arkadaş
larım : 

Evvelâ bir konut finansman kaynağınız ola
cak, birincisi bu. 

İkincisi, arsa stoku yapacaksınız. 

üçüncüsü; mesken edinmenin sistemlerini 
vaz'edeceksiniz. Vatandaşı nasıl mesken sahibi 
yapacaksınız? Bunun sistemlerini ortaya koya
caksınız ve yıllık programlar içinde bunları yü
rüteceksiniz. 

Bunun dışında mesken probleminin bir çö
zümü var mı? Hal çaresi var mı? Olsa idi arka
daşlarımız getirirdi. Dünyanın hiçbir yerinde 
mesken problemi bu çözümlerin dışında halle
dilmiş değil. Bunlarla hallediliyor. Şimdi geli
niz bunların hangisine biz el atmışız, bunu gö
relim. 

Muhterem arkadaşlarım, mesken finansma
nına geliniz : Emlâk Kredi Bankamızın mesken 
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fonu var. Emekli Sandığını 1969 yılında bura
ya çekmişiz, 30 milyon lira ile buna katılıyor. 
Sosyal Sigorta katılıyor. Türkiye'de ilk defa 
meskene kredi veren finansman kurumları bir 
politikada birleşiyor ve müşterek bir programın 
çerçevesi içine giriyor. 

Diğer taraftan bir Gecekondu Kanunu çıkar
mışsınız, Gecekondu Kanununun bir fonu var, 
bütçelerinizle koyduğunuz fonlar da var. Demek 
ki, kalkınmanın mücadelesini yapmakta olan ve 
millî gelirinin büyük bir kısmını prodüktiv sek
törlere yatırmak zorunda olan Türkiye, konut 
sektörüne ne ayırabiliyorsa onları ayırmış çe-

, şitli fonlarla koymuşsunuz ve bir de konut ka
nunu hazırlamışsınız Meclisinize vermişsiniz. Bir 
de Arsa Ofisi Kanunu hazırlamışsınız Meclisinize 
vermişsiniz. Gecekondu Kanunu çıkmış, 1966 yı
lının sonundan itibaren işliyor ve konut finans
manında bir unsur olarak rolünü görüyor. Ko
nut Kanunu da gündemimizdedir, önümüzdeki 
aylar içinde tahmin ederim ki, müzakerenize 
mazhar olacaktır. 

Konut finansman kaynaklan bunlar. Türki
ye'nin yapabileceği bunlar. 

Diğer İkinci mesele nedir? Arsa stoku yapa
caksınız ve o stok yaptığınız arsaları iyi şekil
de plânlıyacaksmız, hitabettiğiniz meskensiz va
tandaşlara tahsis edeceksiniz. Gecekondu Kanu
nu ile Türkiye'de 185 000 üniteli yeni iskân sa
haları, önleme bölgeleri ve arsa stoku yapmış
sınız. Elinizdeki imkân bu, bunun dışında yapa
mazsınız. Arsa Ofisi Kanunu Yüce Meclisiniz
den çıkmış, Salı günü inşallah Yüce Senatodan 
da çıkacak, kanunlaşacaktır. O da ayrıca bir im
kân olarak arsa ihtiyacını sğlmad rol oynıya-
caktır. 

Arsa stoku yapmakta bundan başka çare 
var mı? Muhterem arkadaşlarım, bundan başka 
çaresi yok. Çare, dünyanın her yerinde bir ar
sa ofisi kurmakla yapılmış. Almanyasında, 
Fransasmda, Hindistanında ve bizde tecrübe 
geçirmiş; biz de ilmî ihtisasa hürmetkar olarak 
politikasını tâyin etmiş olanlardan ilham alarak 
Türkiye'nin gerçeklerine göre tâyin ediyoruz, 
her meselenin çözümüne uyguladığımız politi
kayı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim. 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi 
kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı için yapılan açık oylama işlemi 
bitmiştir. Kutuyu kaldırınız. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Şimdi üçüncü tedbir nedir muhterem arka
daşlarım? Mesken edinmenin sistemlerini getire
ceksiniz. Bunu da getirmişiz. Geçen sene bura
da deklare ettik. Dedik ki, dört sistem getiri
yoruz. Emlâk Bankamızın bünyesindeki üç sis
temin dışında; arsa - proje vereceğiz, arsa - pro
je 5 bin lira kredi vereceğiz. Arsa - proje zait 
10 bin lira kredi vereceğiz. Tasarrufla ev yap 
sistemini uygulıyacağız. 

Bu mesken edinmede metodumuz vatandaşın 
gücü ile Devletin gücünü mezcetmektir. Anafik-
rimiz bu, bundan mülhem olarak vatandaş ya 
fizik gücünü, ya da maddi gücünü katacaktır. 
işte tasarrufla ev yap sisteminde 2 bin lirasını 
koyuyor, 14 ay yüzer lira veriyor, anahtarı tes
lim alırken de 2 bin lira veriyor. 5 400 lira. Ta
vanı 26 bin lirayı geçmiyen ailesiyle rahatça 
yaşıyabileceği bir daireye sahiboluyor. 

Bu dörtlü sistemi geçen sene uygulamışız. 
15 200 yoksul ve dar gelirli vatandaşa tatbik et
mişiz. Bu sene, dörtlü sistem 45 bin olarak uy
gulanacaktır. Emlâk Bankamızın statüsüne bak
tığımız zaman orada da ilk sistemin, haddizatın
da varyantı da sayarsanız dört sistemin işlemek
te olduğunu görüyorsunuz. Yapı tasarrufu sis
temi. Onun varyantı olarak küçük konut tasar
ruf sistemi diye bir şey getirdik, bizim iktidarı
mız getirmiştir. Dört sene, altı sene müddetle 
ayda 20 lira ilâ 125 lira arasında para verecek
siniz ve 20 bin liraya kadar % 6 faizle 15 senede 
ödenen bir meblâğ alacaksınız ve bu tasarrufu 
yaparsanız (T) sisteminde tasarrufla ev yap sis
teminin ürettiği dairelere ve bir rüçhan hakkına 
sahibolacaksınız. Bir nevi prim, teşvik ediyoruz. 
Sınırlı tasarrufları konut sektörüne kanalize et
mek. Hem (T) sistemi, hem küçük konut siste
minde sınırlı tasarrufları konut sektörüne kana
lize etmek budur. 

Arkadaşlarım söyledi, Sayın Ekinci, biraz 
sonra temas edeceğim, «Şu şu tedbirlerin alın
ması lâzımdır» dedi. Arsa dedi, cevabını verdim. 
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Küçük tasarrufları konut sektörüne doğru it
mek, kanalize etmek lâzımdır. Bunu geçen sene
den beri yapmaya başlamışız. Kanalize bu. 

ISonra, toplu konut kuruluşlarım destekliye-
ceksiniz, kooperatifleri. Evet bu da programı
mızda var. Geçen sene 25 milyonla desteklemi
şiz Emlâk Bankası olarak. Bu sene 50 milyonla 
destekliyeceğiz. Emekli Sandığı olarak 30 mil
yonla destekliyeceğiz, Sosyal Sigorta olarak da 
150 milyon liranın üstünde destekliyeceğiz. 

Başka? Yapacağımız binalar, ekonomik stan
dartta olacaktır. Yani inşaata bir standardizas-
yon getirecektir. Bunu da getirmişiz, standart
ları tesbit etmişiz, asgarisini, orta standardını 
tesbit etmişiz ve kamu sektörü olarak, ürettiği
miz daireler 42 ile 70 metrekarenin arasında 
bulunmaktadır ve asla 26 bin tavanım Türkiye'
nin hiçbir yerinde geçmemektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesken prob
lemi çözülmemiştir, mesken politikası yoktur, 
diyen değerli arkadaşlarıma soruyorum; başka 
bir çare biliyormusunuz mesken probleminin 
çözümü için? Başka alınması lâzımgelen bir ted
bir var mı? Yok. Olsaydı getirirdiniz. Şu halde, 
Adalet Partisi iktidarı, meseleyi, her meselede 
olduğu gibi gayet iyi tesbit etmiş, gayet ekono
mik ve pratik ölçüler içinde çözmüş ve bunu 
uygulanan bir politika haline getirmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu politika 
uygulamamızla, arkadaşlarım bu politikamızın 
hiçbir hususiyetini maalesef bu kürsülere getir
memişlerdir. Şimdi bakınız 1968 yılı içinde ne 
olmuş ve 1969 yılı içinde, meskende ne olacağını 
Yüce Heyetinize arz edeyim. 

1968 yılında Türkiye'nin konut ihtiyacı bizim 
istatistiklerimize, İmar Bakanlığının istatistik
lerine göre 122 000 dir. Plânlamanın tahminleri 
141 000 dir. Sebebi; biliyorsunuz ki, ihtiyacı tes
bit ederken çeşitli unsurları ele alıyoruz. Demog
rafik ihtiyaç (nüfus ihtiyacı), âfetten ve seylâp
tan doğan, tasfiyeden doğan; bunlar zaruri un
surlardır, konut ihtiyacının tesbitinde asla ih
mal edilmiyecek olan unsurlardır. 

Bunun yanında yenileşme ve sıkışıklığın gi
derilmesi, dediğimiz iki unsur daha vardır. Yani, 
iki odada 8 nüfus yaşamaktadır, o iki odada 

4 nüfusun yaşamasını sağlıyacak ebatta konutlar 
yapmak; yenileşme de, eskimiştir binalar yeni

leri yapılacaktır. Bunlar İkinci Plânda dikkate 
alınması lâzımgelen iki unsurdur. 

Şimdi bizim bu sene dörtlü sistemimiz (Bu 
kürsüden biraz evvel, o yoksul ve dar gelirli va
tandaşa mesken temin edilmezse doğaU haklarını 
kullanırlar, diyen arkadaşıma cevabolarak arz 
ediyorum) yoksul ve dar gelirli 15 200 vatanda
şımıza konut yapma imkânını sağlamıştır. Bunu 
Senatoda bâzı arkadaşlarımız, konut üretimi, 
olarak aldılar. Konut yapma imkânı; arsayı ve
riyoruz. Arsa istiyor benden, «Arsa - proje ver» 
diyor, veriyorum. Arsa - proje ve kredi veriyo
rum ve doğrudan doğruya konut üretiyor. 

Emlâk Bankamızın ve Âfet İşleri Genel Mü
dürlüğümüzün şehirlerde ürettiği konutları d*ı 
dikkate alırsanız, 30 000 dir muhterem arkadaş
lar. 30 bin Türk ailesine konut yapma imkânını 
getirmiş bizim mesken politikamızın uygula
ması. 

Şimdi geliniz, ne olmuş? Biraz evvel söyledi
ğim üçlü unsurları dikkate alır iseniz, 10 800 bir 
açık vardır, üretimle ihtiyaç arasında. Biz 30 200 
yapmışız, sağlamışız, 19 400 fazlasiyle karşılan
mış bulunmaktadır. 

Şimdi burada bir noktayı arz edeyim, niçin 
geçen sene 15 bin yaptık. 30 bine çıktık, Emlâk 
Bankası ile. Bu sene 4 lü sistemle 45 bin,Emlâk 
Bankası ile 60 bin oluyor. Bu, tâyin ettiğimiz bir 
hedefin uygulanmasıdır aynı zamanda muhte
rem arkadaşlar. 

1967 yılında yapılan istatistiklere göre, Tür
kiye'de 422 bin dar gelirli vatandaş kiralarda 
oturmaktadır. İşi hesapladık, boyladık, dedik 
ki; İkinci Beş Yıllık Plânımızın sonunda bunla
rın % 50 sine ev sahibi olmak imkânı hazırlıya-
lım. Bunu hedef olarak kabul ettik. İşte geçen 
yılın 15 bini, 30 bini; bu senenin 45 bini, 60 bini 
bu hedefe ulaşma gayesini güden tatbikattır ve 
rakamlardır. Bu suretle muhterem arkadaşlarım, 
«Bir mesken politikası yoktur, mesken problemi
ni çözmemiştir Adalet Partisi iktidarı» diyen ar
kadaşlarıma cevabolarak Adalet Partisi ilk defa 
Türkiye'de konut açığını kapatmış, kirada otu
ranlara hitabedecek bir politikanın ve uygula
manın sahibi bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bunun kü
çümsenecek bir tarafı yoktur. Gerçekten bun
lar, Türkiye'nin kalkınmasını istiyen hepimiz 
için sevindirici rakamlardır. Gönlümüz is-
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ter ki, geçen yıl 15 bin, 30 bin değil, 60 olsaydı. 
Gönlümüz ister ki, 1969 yılında bu, 60 değil, 80 
bin olsun. 

Ama, bir de arkanıza bakınız, maziye bakı
nız. Mazide neymiş? 

Muhterem arkadaşlarım, 1964 yılında kanu
nun % 81 iştiraki, % 99 u özel sektör olmak 
üzere Türkiye'deki konut istihsali 60 000 kü
surdur. Halbuki bu sene getirdiğimiz sistem
lerle, uygulamakta olduğumuz politika ile 
1964 yılında Türkiye'nin istihsaline denk, bir 
rakamı kamu olarak, Hükümet olarak, Devlet 
olarak bu imkânı biz getiriyoruz. Bunun ne
resini beğenmiyor sunuz? Bu, beğenilmiyecek 
bir sonuç değil. 

Şimdi, plânlamanın toplamını, ihtiyacını 
140 bin kabul ederseniz, gene 800 farkla açığı 
kapamak imkânları getirmiş bulunuyoruz. 1969 
yılında da böyle, muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi, şöyle dedi bâzı arkadaşlar, dediler 
ki; «İkinci Beş Yıllık Plân 1972 yılının so
nunda 900 000 konut üretimini hedef kabul et
mektedir, açık olacaktır. Hedeflere göre 
119 500 açık vardır» Ama biraz evvel arz etti
ğim ve her sene 60 bin imkânı getirdiğimiz tak
dirde, 270 bin konut edinme imkânı arz et
mek suretiyle hem açığı kapatıyorsunuz hem de 
kirada bulunan yoksul ve dar gelirli vatandaş
lardan 211 binine ev sahibi'imkânını hazırlanma
nın yoluna girmiş oluyorsunuz. 

Netice, memlekette konut problemi gayet 
iyi teşhis edilmiştir. Gecekondu Kanunundan 
da faydalanarak mevcut imkânlara göre ekono
mik ve pratik çözümlere bağlanmıştır. 

Şimdi gelelim gecekondu meselesine : Muh
terem arkadaşlarım, Türkiye'nin gecekondu 
problemini iki kademede mütalâa edip çözüme 
bağlıyacaksın. 

Bir; mevcut kanunun meriyette girdiği an
dan itibaren mevcut gecekondular. Bunların 
meselelerini çözeceksiniz. 

tki; gecekondu yapımını önleyici ekono
mik ve sosyal nitelikteki tedbiri alacaksınız. 

Şimdi geliniz, bu tedbiri almış mıyız, alma
mış mıyız, bakalım. Alınmamıştır, diyen arka
daşlarıma cevap olsun diye arz edelim. 

Mevcut gecekonduların problemleri nedir? 
İşığı yok, suyu yok, kanalı yok, yolu yok, oku
lu yok, hastanesi yok. İsterseniz gelin diyelim, 
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sahibi yok. Biz gecekonduları böyle teslim al
dık. 

Bizim iktidarımızın bir sosyal politikası 
vardır. Biz sosyal adalete, sosyal güvenliğe 
ehemmiyet veren bir siyasi felsefenin temsilci
siyiz. Adalet Partisi iktidarı olarak. Bu kadar 
ağır şartlar içinde vatandaşlarımızın yaşama
sına tahammül eder miyiz? Demin de arz etmiş 
olduğum mesken problemini çözümde sürati
miz, azmimiz bizim sosyal adalet ve sosyal gü
venliğe atfettiğimiz büyük ehemmiyetten do
ğuyor. Çünkü konut sosyal adaletin de, sosyal 
güvenliğin de bir temel unsurudur. Şu halde 
Adalet Partisinin sosyal politikası Türkiye'nin 
sosyal ihtiyaçlarını karşılıyacak vüsat ve kapa
site ihtiva etmektedir. 

Girdik gecekondulara, 154 bin gecekondu
ya elektrik getirdik, 153 bin gecekonduya su 
getirdik. 600 - 700 kilometre yol yaptık. Bin
lerce gecekonduya kanal getirdik. Okul yap
tık, sağlık merkezi dispanser yaptık ve mev
cut gecekonduları yapılan imar plânlarının 
tâyin ettiği bir seviye ve hüviyet içinde hem 
şehircilik bakımından, hem içtimai hayat ba
kımından şehrin bir parçası haline getirmenin 
tatbikatını yapmaktayız. 

Gidiniz, Ankara'da Kuşcağız mahallesine 
Tam bir pilot bölgemizdir. Yolu yoktu, elektri
ği yoktu, okulu yoktu, hastanesi yoktu, hiçbir 
şeyi yoktu. Yolu yapılmıştır, sağlık merkezi gö
türülmüştür, elektriğe ve suya kavuşmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşım der ki, Sayın 
Nermin Neftçi, «Islâh bölgelerine seçim çiçek
leri atıyorlar', yahut atmak için gidiyorlar» 
Acaba bu tarif doğru mudur? Eğer doğru ise 
bunu umumi politikada da değerlendirmeye 
mecburuz. O zaman seçim yıllarında bütçeler 
yapmaya, programlar yapmaya, büyük Türk 
Milletine hizmet götürmeye lüzum yok. Çün
kü bunlar da birer «seçim çiçeği» olacaktır. 
Oysa ki, dünyanın hiçbir yerinde, demokratik 
şekilde idare edilen memleketlerde böyle bir fi
kir ve düşünce yoktur. Bilâkis ağır derecede 

| ihtiyaç içinde bulunanların ihtiyaçlarını gider
meye koşanlara faziletli insanlar ve onların ta-
kibettiği politikalara da insaniyetçi medeniyet
çi politika denmektedir. 

İşte bizim siyasi felsefemiz böylesine bir 
fazileti temsil etmekte, politikamız böylesine 
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bir insaniyet ve medeniyetçiliği ifade etmekte
dir. 

NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — Önleme böl
gelerinin durumu nasıl? 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Geleceğin önleme 
bölgelerine hanımefendi, hepsine geleceğim. Ye
ter ki, siz dinlemek tahammülünü gösterin. 

Muhterem arkadaşlarım; «oysa ki, önleme 
bölgelerine ağırlık vermek lâzımdır. Plânın 
iü'kesi de böyledir» diyor. Bir rakam almış, 
«halbuki ıslah bölgelerine 22 milyon liralık hiz
met götürülmüştür. Önleme bölgelerine de 18 
milyon götürülmüştür» diyor. 

Sayın Nermin Neftçi birkaç gün evvel ba
kanlığımıza şeref vermişti. Mesken Genel Mü
dürümüzle konuşmuştur. Mesken Genel Müdü-
müz kendilerinin ölçü ve seviye içinde benim 
malûmatım dahilinde bilgi vermiştir. 

Ama arkadaşımız önleme bölgelerinde yap
tığımız binalar için sarfettiğimiz parayı, ön
leme bölgelerini satmalırken, istimlâk eder
ken verdiğimiz paralan dikkate almıyor. Sa
dece... 

NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — Bundan sadece 
al... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Müsaade bu
yurun, hanımefendi, ben sizi dinledim. Gelin 
bu sene geçen senelere nazaran bir istisnai sis
tem yapalım. 

Şimdi bakınız muhterem arkadaşlanm, 1966 
da biz, ıslah bölgelerinde 13 573 298 lira sarf et
mişiz. Önleme bölgesinde 26 169 708 lira sarf et
mişiz. 

1967 yılında, İslah bölgelerine 36 680 829 
lira sarf etmişiz. Önleme bölgelerine 60 938 879 
lira sarf etmişiz. 

1968 yılında da, ıslah bölgelerine 22 348 045 
lira sarf etmişiz, önleme bölgesinde 99 687 558 
lira sarf etmişiz. 

Bu rakamları neyi gösteriyor? önleme bölge
lerine ağırlık vermeseydik iki senenin içinde 
Türkiye'de 180 bin üniteli önleme bölgeleri mey
dana gelir miydi, 243 önleme bölgesi ihdas edi
lir miydi? 

Şimdi, «Ama, şimdi işte demek siz o fakir 
halka hizmet gitmesini istemiyorsunuz, onun için 
ıslah bölgesinde fazla para sarfına taraftar de

ğilsiniz diyecek Sayın Bakan bana.» diyor. Ha
yır ben öyle bir şey söylemiyeceğim. Ben sadece 
gerçeği söyliyeceğim. Çünkü gecekondu ıslah 
bölgeleri bütün siyasi teşekkülleri yakînen ta
nımaktadır. Felsefeleriyle, icraatlariyle, davranış.. 
lariyle tanınmaktadırlar. 

Binaenaleyh fakir halka hem «Halktan yana
yım» propagandasını yapıp hem de gecekonduda 
oturan gerçekten halk olan, dar gelirli olan in
sanlara giden bu hizmetleri firenleyici fikirleri 
bizim Adalet Partisi olarak benimsememize im
kân yoktur ve siz ne kadar tenkit yaparsanız ya
pınız, biz buna asla itina göstermiyeceğiz. Çün
kü biz bir inancın, bir siyasi felsefenin, bir dâ
vanın insanlanyız ve doğru bir yol çizmişiz, tes-
bit etmişiz, o yolda şerefle yürümeye devam ede
ceğiz. 

Şimdi sayın arkadaşlanm, arkadaşımız ben
denizi cidden üzen bir noktaya temas ettiler. 
Dediler ki: «Gecekondu fonları belediyelere is
tenildiği gibi aktarabilmek imkânına sahiptir ve 
bunlar siyasi temayüllere göre aktarılacaktır. 
Bir İsparta'nın, bir Muğla'nın mesken meselesi 
var da; bir Tunceli'nin, bir Kars'ın, bir Erzu
rum'un yok mu?» Dediler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, arkadaşımız 
şöyle bir sabit fikrin sahibidirler. Zannetmekte
dirler ki, mesken tahsisatları, mesken fonları sa
dece gecekondunun bulunduğu yerde kullanıla
cak. Biz öyle kullanmaktayız. Ama biraz sonra 
izah edeceğim, biz bu mesken politikamızla gece
kondu yapımına tekaddüm etmek istiyoruz, mes
ken ihtiyacına tekaddüm etmek istiyoruz, gay-
rimeşru mesken edinme hareketine tekaddüm 
etmek istiyoruz. Bir yerde o sıkıntı varsa, ora
ya gideceksiniz, ve hatta düzenli ve plânlı şe
hirleşmede bir faktör olan konutlar silsilesini ma
lî gücünüz yetiyorsa, yurdun her şehrine götür
meye çalışacaksınız; uzun vadede. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm, eğer İspar
ta'da bir mesken problemi varsa, sayın Başba
kanın memleketi diye kaderine terk edilemez. 
Eğer Muğla'nın mesken problemi varsa, Muğla 
Senatörü imar Bakanıdır diye onun meselesi 
terkedilemez. Siz acaba iktidarınızda böyle bir 
düşüncenin sahibi olup, böyle bir politika uygu
ladınız mı? UygulaJdıysanız çok büyük bir hata 
etmişsiniz. 
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Şimdi arkadaşım diyor ki, «Acaba Tunceli'nde 
hu var mı?» Var ya, muhterem arkadaşım. 

NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — Gecekondu? 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Gecekondu 
da var, önleme bölgesi de var. 

NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — 67 vilâyette de 
var öyle ise. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi 67 vilâ
yette de... Hanımefendi, rahatla dinleyin ne 
olur? Zannetmeyin "bütün hakikatleri siz söylü
yorsunuz. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sual soruyor
sunuz ama Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hayır efendim 
hiç kimseye sua] sormuyorum ben. Hiç kimseye 
sual sormuyorum, Yüce Meclise hitap ediyorum, 
muhterem milletvekillerine hitabediyorum, muh
terem Divana ve Sayın Başkana hitabediyorum. 
Ben size sual sormuyorum. Kendi üslûbuma gö
re konuşuyorum, izahat veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatı âlinizden bir 
hususu öğrenmek istiyorum, görüşmeniz uzun 
sürecekse başka bir Başkanvekili arkadaşa dev
retmek üzere beş dakika müsaadenizi rica edece
ğim. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
zannediyorum ki, 15 - 20 dakika içerisinde söz
lerimi tamamlayacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, şu halde devam 
edelim. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım gecekondu ne demektir, bir 
onun tarifini yapayım, belki bâzı arkadaşlarımız
la mutabakata varırız. Gecekondu demek başka
sının arsası üzerinde izinsiz yapılan konut de
mektir. Eğer Hazine'nin arsası üzerinde bir bina 
yapılmışsa, orada gecekondu vardır; belediye
nin arsası üzerinde izinsiz yapılmışsa, o gece
kondudur. Eğer başka bir şahsın arsası üzerinde 
bir bina yapılmışsa, bu gecekondudur. Gecekon
duyu Kanunu böyle tarif etmiştir. Eğer, kendi 
arsası üzerinde izinsiz yapmışsa, bu gecekondu 
değildir; 6785 sayılı İmar Kanununa göre, ka
çak inşaattır, izinsiz inşaattır. O ayrı gecekondu 

ayrı. Yani, bâzı arkadaşlarımız gecekondunun 
muhakkak derme çatma bir bina olması, tene
keden olması, basit yapı malzemeleri ile yapılmış 
olması şeklinde anlıyorlarsa, fevkalâde hata için 
dedirler. 774 sayılı Gecekondu Kanunu, gecekon
dunun ne olduğunu tarif etmiş. 

Şimdi, Tunceli'nde gecekondu var mı? Elbet
te vardır. Hazineye ait sayısız arsalar üzerinde 
vatandaş gelmiş, evini yapmış. Halletmek için 
uğraşıyoruz. Belediyenin arsası üzerinde de yap
mış ve Tunceli, en az gelişmiş ülkemiz. Onu 
da akan bir nehrin kenarında küçük, modem 
bir Tunceli kurmak için çalışıyoruz. Fena mı 
bu? Yeni gecekondu yapılmasında plânlanmış 
bir önleme bölgesi bir iskân sahası içinde mo
dern bir Tunceli mahallesi kuralım diyoruz. 

Erzurum'da da gecekondu var, önleme bölge
miz de var. Kars'ta da gecekondu var, önleme 
bölgemiz de var. Şimdi, söyledikleri, sordukları 
sualin neresinde gerçek var? Demek ki, Tunce
li'nde hem gecekondu var, hem mesken sıkıntısı 
var; biz el atmışız, Kars'ta var Erzurum'da da 
var, tatbik etmişiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim programları
mız büyük Türk Milletinin ihtiyaçlarına cevap, 
mukabele teşkil eden dokümanlardır. Biz ezbere 
hiçbir şey yapmıyoruz ve yapılanları çok değil 
bu Büyük Millete az görüyoruz. 

ıSonra arkadaşımız diyor ki: «Efendim, bu ko
nut yapma imkânlarını hazırlama işi konut sı
kıntısının ağır olduğu yerlerde yapılması lâzım
dır, oraya ağırlık verilmesi lâzımdır.» Meselâ An
kara, İstanbul, İzmir gibi demek istiyor arka
daşımız. Doğru, biz de öyle yapmışız. 1968 yı
lında İstanbul'da (T) sistemi için ve diğer kredi
ler için 13 milyon lira ayırmışız ve 3500 arsa 
dağıtmışız. Ankara*da 10 milyon 125 000 lira 
kredi olarak ayırmışız ve 4 500 arsa dağıtmışız. 
İzmir'de de 2850 arsa dağıtmışız. Şimdi dağıttı
ğımız 15 200 arsanın 13 binine yakını Türkiye'
nin mesken sıkıntısı çekilen 3 büyük şehirde tat
bik edilmiş. Şu halde gerçekler dikkate alınarak 
ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılmış. Binaen
aleyh bizim mesken politikamızın gerçekçi oldu
ğunu kendileri dilleriyle itiraf etmiş bulunuyor
lar 

1969 da da böyle muhterem arkadaşlarım, 
1969 plânımızda da İstanbul'da 15 bin arsa da
ğıtacağız. (T) sistemi ile beraber bu, 15 440 ı 
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bulacak. Ankara'da 15 bin arsa dağıtacağız, di
ğer sistemlerimizle beraber bu 16 130 u bulacak. 
İzmir'de, Bursada, Adana'da sıkıntı hisssedilen 
yerlerde dağıtacağız. 1969 programımızda bu. 
Bunu Mesken Genel Müdürü arkadaşım tahmin 
ederim ki, Bakanlığıma teşrifinde değerli arka
daşıma anlatmışlardır. 

Şimdi, yaptıklarımız ve yapacaklarımız bu. 
Bunları bir kenara bırakarak deftneyan edilecek 
beyanlar ve mütalâalar mücerret olmaktan, na
zari olmaktan asla kurtulamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; kira üzerine eğilin-
miyor dedi bir kaç arkadaşımız. Bizim noktai 
nazarımız şu : İkinci Beş Yıllık Plânda da den
miş, biz kiraları serbest mütalâa ediyoruz. Biz 
konut piyasasına konut sektörünün tanzim edici 
istihsal kapasitesini artırıcı bir jestle girmesini 
hedef kabul etmişiz. Onun için 30 bin, 60 bin 
rakamları üzerinde duruyoruz. Türkiye'de ko
nut piyasasında istihsal kapasitesini artırırsanız 
hem kirada oturanlar bir mülkün sahibi olur, hem 
de kira fiyatlarında bir ayarlama, bir dengele
me hâsıl olacaktır ve tahmin ediyorum ki, mes
ken meselelerini ve mesken politikalarını ta-
kibeden arkadaşlarım bu metodun en mûtat ve 
Batı memleketlerinde uygulanan bir metot ol
duğunu yahut bir politika olduğunu kabul ede
ceklerdir. Şu halde bunda da biz doğru yolda
yız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; fazla vakti
nizi almamak gayreti içindeyim, âfetlere de 
kısaca temas edeceğim. Âfet çalışmalarımız ko
nusunda memnuniyetini ifade eden değerli 
arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ederim. 

Yalnız Sayın Neftçi hâlâ Varto'yu unuta
madılar. Varto'dan misaller getirdiler, dedi
ler ki; «Hâlâ Varto'da ahşap bir konut talebi 
dahi karşılanmıyan köyler vardır ve Çayönü 
köyü» dediler, isim de verdiler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu gecenin 
ilerlemiş saatinde ben Varto'yu anlatacak de
ğilim, bunları hepiniz hafızalarınızda, bili
yorsunuz. 

Şimdi gerçek şu : Çayönü 25 aded baraka 
istemiş bizden, ahşap konut istemiş, 1966 yılın
da yapmışız. 1967 yılında 20 aded ahşap ko
nut istemiş, bunu da yapmışız. Diğerlerini, di
ğer kalanları da - ki bir çatının altındadır ken

dileri - başka bir yere iskân edelim demişiz; 
âfetzadeler kabul etmemiş. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; iktidarın ta
vırlarını, icraatını, tasarruflarını kanunlara 
göre teşhis edeceksiniz, değerlendireceksiniz. 
Ne diyor kanunlar? Elinizde tatbik ettiğiniz 
kanunlara göre afetzedenin rızasını almadan, 
taahhüdünü, beyannamesini almadan ne kredi 
vermenize, ne birşey yapmanıza imkân yok
tur, âfetzadeler istemeyince biz ne yapabiliriz? 
Biz bir şey yapamayız, Binaenaleyh vatandaş 
istemiş de, hakkı olduğu teslim edilmiş de ya
pılmamış bir şey yok. Sayın Neftçi müsaade 
ederse, kendileri çok iyi bilirler, değil konut, ih
tiyaç içinde olduklarını beyan eden kimselere, 
hele o beyanlarını milletvekilleri ile ispatlıyan, 
hele o milletvekilleri de muhalefette buüunan 
değerli arkadaşlarımız ise, biz ölçülerimizi ge
nişleterek onların arzularını, yerine getiriyoruz. 
Tahmin ediyorum ki bu sözlerimden Sayın 
Neftçi neyi kasdettiğimi anlamıştır. 

Biz vatandaşın taleplerini yerine getirmeyi 
en iyi bir poüitika haline getirmiş, buna gönül 
vermiş olan insanlarız. Onun dışında dahi olsa 
ihtiyaçları, talepleri doğru ise onun üzerine de 
eğildiğimizi, partizan bir politika takibetmedi-
ğimizi tarafsız olduğumuzu, âdil ve hukukî dav
randığımızı bir misal olarak zatıâlinize takdim 
etmek istiyorum bununla. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Devlet idare 
ediyorsunuz, ayıracak mısınız? Elbette yapacak
sınız. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Biz seyirci-
miyiz Sayın Başkan, böyle diyalog gibi konuşu
luyor? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hayır sizlere 
hitabediyorum, Sayın Solmazer; bu şahsi bir 
şeydir. Ben biraz evvel de arz ettim, şahsi şeyleri 
bu kürsüye getirmem. Beni mazur görünüz. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Şahsi bir mese
le değil, âmme hizmetidir. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi; size bir ihtar ver
meye mecbur kalıyorum. İstirham ediyorum 
efendim, bu nedir, kaçıncıdır bu? Sayın Neftçi 
Sayın Bakan; efendim, bu yolda devam edilirse 
Birleşimi tatil edeceğim, böyle görüşülmez efen
dim. 

Sayın Bakan; sizden de istirham ediyorum, 
bir tek milletvekilini hedef aüarak ve onun ismi-
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ni anarak cevap vermeyiniz. Umumi Heyete hi-
taibediniz. Bu görüş tarzı milletvekilinin müda
halesini celıbediyor, istirham ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan; 
tenkid yapan arkadaşlarımın isimlerini söyleme
mek hususunda bir direktifiniz varsa söylemiye-
yim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, onun dışında. 
TenkMleri cevaplandırırken elbette ki, zikrede
ceksiniz. Ancak, bunun dışında Umumi Heyete 
hitabediniz, lütfen, istirham ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Muhterem Baş
kan ; terikidûere cevap veriyorum. 

Sayın Neftçi, Çamlıca'da bir meseleyi ortaya 
attılar. Efendim, orada parsellerin imar plânın
da küçülmesi için benim baskı yaptığım tarzında 
bir haber aldıklarını söylediler. Ben ne Çamlıca 
parselasyonunda, no başka bir konuda hiç kim
seye Bakanlığım müddetince, memuriyetim 
raüddetince baskı kullanmış bir insan de
ğilim. Ama Çamlıca'nm imar durumunun 
ne olduğunu, Çamlıca bölgesinin gelişme
mesinin nedenlerinin ne olduğunu öğren
mek ve bu suretle gerçeği bilmek istiyen-
ler Bakanlığımın Şehircilik Dairesinde öğ
renebilirler. Benim ev sahibi olmamı dahi bu 
kürsüye getirmiş olan arkadaşıma bu kürsüden 
sarahatle, şerefle ifade ederim ki, ben bu çatı
nın altına gelip, burada, bu kürsüde yemin yap
tıktan sonra malî gücümün ne olduğunu, duru
munum ne olduğunu bir mal beyannamesi ile 
Yüksek Meclise vermiş bir insanım. (C. H. P. 
sıralarından, «Biz de verdik» sesleri) Ve her za
man da malî imkânımı ve hayatımın ve icraatı
mın hesabım açık alınla, şerefle vermeye kaadir 
olan bir insanım. Ama, bu kürsüye bu derece
de şahsi meseleleri getirmeyi asla tasvibetmiyo-
rum ve getirenlere de kendilerinin çizdiği çizgi 
üzerinde değil, kendi üslûbuma göre cevap ve
riyorum ve vermeye de devam edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, âfetler konu
sunda bizim tatbik ettiğimiz politika iki kade
melidir: Bir; âfetin vukuunda, iki; âfetten son
ra, Arkadaşlarımız, «Âfetin vukuunda alman 
hizmetler geliştirilmektedir, âfetten sonraki de 
BU bu ölçülerde yapılmaktadır. Ama, âfet önce
si çalışmaları kifayetli değildir, Bakanlık koor

dinasyon hizmetlerine önem versin.» buyurdu
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, âfet öncesi çalışma
larım ilk defa biz getirmişiz, Adalet Partisi ik
tidarı olarak. Bir Deprem Araştırma Fen Ku
rulu kurmuşuz, bu bir çekirdektir, bu sene in
şallah onu enstitü haline getireceğiz. Bâzı arka
daşlarımız «Enstitü kurulduğunu duyduk» di
yorlar. Hayır, çekirdeğini kurduk, bu senenin 
sonunda enstitü haline getireceğiz. Milletlerarası 
ilmî teşekküllerle memleketimizdeki ilmî teşek
küllerle, üniversitelerle, ilim adamlariyle sıla te
maslar yaparak Türkiye'nin deprem haritasını 
yeniden tanzim etmekteyiz. Yahut mevcut dep
rem haritasını revize etmekteyiz ve bilhassa Ku
zey - Anadolu'muzdaki yeni be keskin belirtisi
ni göstermemiş olan fay hattının niteliğini tes-
bit etmek gayretleri içerisindeyiz. Bir deprem 
yönetmeliği yapmışız, tadil etmişiz, yapılarda bu 
dikkate alınacaktır, demişiz. Mahallî idare 
âmirlerine kontrol yetkileri vermişiz. Valilere, 
kaymakamlara, muhtarlıklara varıncaya kadar 
ve ayrıca fevkalâde enteresan olarak âfet bölge
lerinde köprü, yol, kule, baraj gibi hizmet tesis
lerinin yapılmasında dikkate alınacak teknik 
esasları ihtiva eden bir yönetmeliğin ihzarı için
deyiz. 

Türkiye'de baskın yapan suların tesbiti, nite
liklerini tâyin ve bunların hangi yıllarda pro
gramlar içine alınması konusunda Enerji Ba
kanlığı ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
ile koordinasyon halinde bir çalışmanın içinde
yiz ve ayrıca muhtemel âfet dediğimiz kaya düş
mesi çığ düşmesi, heyelan gibi konuları yegân 
yegân tesbidederek bu muhtemel âfetleri izale 
edici icraatın içine girmiş bulunmaktayız ve 
1968 yılında, yıllardan beri tehlike içinde bulu
nan birkaç meskûn mahalli kurtarmış bulun
maktayız. 

Şu halde âfetler hizmetimiz, gerek âfetten 
önce, gerek âfetten sonraki devrelerinde geçmiş 
yıllara nazaran olumlu bir gelişmenin içindedir 
ve esasen Bakanlığımız bir bütün halinde zihnî 
ihtiyaçlar, yeni talepler karşısında bir reorga-
nizasyon gayreti geçirmiş, hem teşkilât bakımın
dan, hem teknik bakımdan, hem yönetim bakı
mından bir gücün sahibi olmuştur. 1964 te ya
tırımlarının ancak % 63 ünü gerçekleştirebilen 
îmar ve tskân Bakanlığı her sene yatırımlarını 
yüzde yüz gerçekleştirdiği gibi, yılı içinde vu-
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kubulmuş olan büyük âfetleri karşılamak veya 
kendisine verilen imkânları, malî güçleri hizmet
lere inkilâbettirmenin gücünü göstermiş bulun
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, daha 
fazla vaktinizi almamak maksadiyle sözlerimi 
burada bitiriyorum. Yüce Meclise saygılarımı 
sunuyorum ve hepinizi hürmetle selâmlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan soru varmış efen
dim. Buyurun Sayın Hamdi Orhon. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakan yoruldular ama, bir iki so
rum olacak. Sayın Bakan bunlara yazılı olarak 
da cevap verebilirler. 

istanbul haricinde metropol olarak altı tane 
merkez tesbit etmiş olduğunu buyurdular. Bu
nun çevreleri tesbit edilmiş bulunmakta mıdır? 

İkinci sualim; Sayın Bakan imar ve istimlâk 
fonundan bahsettiler, bunların kanuni kaynağı 
nedir, 1969 senesindeki miktarı nedir? 

Üçüncü sualim; Mesken politikasını Emekli 
Sandığının kanalize edeceği mânasında aldım. 
Bunun da kanuni mesnedi ve kaynağı nedir? 
Bunlara yazılı olara,k da cevap verebilirler. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hemen derhal 
cevap vereyim, bir dakikada arz ederim. 

Biliyorsunuz, 775 sayılı Gecekondu Kanunu
na göre Emekli Sandığından Bakanlar Kurulu
nun tâyin ettiği miktarda bir yardım almakta
yız. Bu sene Emekli Sandığı ile anlaştık, her se
ne bize 20 milyon veriyor. «50 milyon lira veri
niz, 30 milyon lirasını Emekli Sandığının men
subu olanlara mesken kredisi olarak kullanalım» 
dedik. Bu noktada anlaştık ve bu suretle bir 
kararname çıkararak 30 milyonu bu şekilde 
kullanacağız; meşruiyeti 775 sayılı Kanun ve 
ona dayanan Kararname. 

ikinci soru imar fonu ve istimlâk diye bu
yurdunuz. Bütçelerimizde var zaten bu, trans
fer harcamalarında. Bu sene 20 milyon lira
dır, imar plânının tatbikatında kamulaştırma 
için. imar fonu da Yüksek Plânlamaca kabul 
edilmiştir ve Yüksek Plânlamanın emrinde bu
lunan fonlardan bir kısım buna ayrılarak kulla
nılacaktır. 

Metropoller, bir şehrin metropol karekterin-
de oluşu izah etmiştim, bölge plânlama çalışma
larının ortaya koymuş olduğu verilere ve done

lere göre tâyin ediyor. O şehrin ekonomik gü
cü, o şehrin fonksiyonu, o şehirin çeşitli sektör
lerdeki kapasitesi ve çevrelerini geliştirme bakı
mından gücü ve nihayet Türkiye ekonomisine 
katkısı. Bunlar ölçü olarak alınıyor VÖ bunların 
çevreleri de, zaten istanbul bir bölgenin geliş
me merkezidir, i^mir Ege Bölgesinin gelişme 
merkezidir. Adana Çukurova Bölgesinin gelişme 
merkezidir, ikinci olarak iskenderun'dur. Elâ
zığ Güney - Anadolu'nun gelişme merkezidir; 
Tunceli, Bingöl, Malatya, havalisinin. Samsun da 
Şimali Karadenizin, Zonguldak hariç o bölgenin 
gelişme merkezidir. Mâruzâtım bu sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon devam im 
ediyor sualleriniz? 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Bir nisbet 
dâhilinde gerekli cevapları aldım. Bunun esas
larını burada münakaşa edecek değiJim. Yalnız 
Emekli Sandığı meselesinde dâvanın vaz'ediliş 
şekli şahsi kanaatime göre bu tutn-n Emekli San
dığının hedefi dışındadır ve kanuni değildir. 

BAŞKAN — Efendim, ancak soru sorabilir
siniz Bakana, mütalâa serd etmeye imkân yok. 

HAMDİ ORHON (Tabson) — Olur efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) —- Görüşünüze 
hürmet ederim. Bir müsait zamanınızda görü
şelim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir arkadaşımız 
da sorusunu önerge ile sunuyorlar, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Maraş Milletvekili, 

Hüseyin Yaycıoğlu 
1. Maraş - Andırın ilçesi Avçan köyü yer 

kaymasından uğradıkları âfetlerden dolayı imar 
ve İskân Bakanlığı Âfetler işleri Genel Müdür
lüğü 3 . 12 . 1968 tarih ve 631/46 - 8/24235 sa
yılı emirleri üzere iskân yapılacak yerin ölçümü 
yapılmış olup halen öğünden bugüne kadar bir 
netice çıkmamıştır. Vatandaşlar evsiz ve yer
sizdir. Netice ne durumda? 

BAŞKAN — Efendim, yazılı cevap istiyor
lar. Bu önergeyi Bakanlığınıza takdim ediyo
rum. Sorular bitmiştir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Yüce Heyetini
zi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Son söz Güven Partisi Grupu-
nundur. Buyurun Sayın Şenyurt. 

G. P. GRUPU ADINA ADNAN ŞENYURT 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Türkiye'nin yıllardan beri birikmiş çok cid
dî, ciddî olduğu kadar çok çeşitli olan mesele
lerini halletme durumunda olan, diğer bir ifa
de ile bütün bu meselelerin bir kısmını hallet
me mevkiinde olan Sayın imar ve İskân Bakan
lığının Bütçesi vesilesiyle birinci konuşmamız
da, bu ağır yükle muvaffak olabilmelerinin 
kendilerine yol gösterme ile mümkün olabilece
ğini, yollarını şaşırma ile bu ağır vazifenin ya-
pılamıyacağını düşünerek ve bu kanaat içeri
sinde, daha iyi hizmetlerde bulunmalarını te-
minen, anahatlariyle görüşlerimizi, Güven Par
tisinin düşüncelerini arz etmiştik. 

Şimdi, Sayın Bakanın diğer sayın sözcüler 
tarafından ileri sürülmüş bulunan tenkid ve te
mennilere, görüşlere ve bu cümleden olarak 
grupum adına bendeniz tarafından sorulmuş 
bir soru sebebiyle ileri sürdüğü mülâhazalara 
ve cevaplara bendeniz de arzı cevabedeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bendeniz ko
nuşmamda belirtmiştim ve bugüne inhisar et
tirmedim, dün olduğu gibi bugün de bakan
lıklar arasında, Hükümet bakımından da, daha 
köklü, daha esaslı ve kısa yoldan meselelerimi
zi halledecek bir organizasyon yoktur, koordine 
bir çalışma yoktur, dedim ve bunda İsrar et
tim. Kanaatimizi değiştiren hiçbir şey olmamış
tır. Bu kanaatlerimize çok fazlasiyle ricalarımı
zı ilâve ederek Sayın Bakanın şahsında Hükü
metin bu işi halletmesi lâzımgeldiğini tekrar 
ifade ve arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, öğleden evvelki, 
görüşmelerde Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi ba
his mevzu edilmekte idi. Köy işleri Bakanı Sa
yın Kılıç'm, arkadaşlarım tenkid ve temennile
rine verdiği cevapta, «Biz Teşkilât Kanununu 
getiremedik, ama bunun müşkülâtını da biz çe
kiyoruz. Bakın beş vekâletin bütçesinde bu
lunma durumunda kaldık. Ama bütün bunlara 
rağmen işleri de aksatmıyoruz.» dediler. 

Şimdi arz etmek isterim, bir Bakanlığın teş
kilâtı, burada beş bakanlığın bütçesinde bulun
mak mecburiyetinde, zaruretinde kalıyor, de
vamlı gidip geliyor, ondan sonra da işlerin ak
şamladığından bahsediyor. Yani organizasyon 

ve koordone bakımından arz ediyorum; birta
kım aksıyan taraflar var, şu var, bu var. Bü
tün, Teşkilât Kanunu çıkarılması suretiyle daha 
köklü olarak halledilmesi mümkün değil mi? 
Mümkündür. Demek ki Hükümet nezdinde bu 
koordine çalışmaya iltifat edilmemektedir. Ka
naatim bu. Eğer bir koordinasyon varsa daha 
fazla memnuniyetimizi mucibolur. Yoksa, bü
tün bu meselelerimizin daha iyi bir şekilde hal
ledilmesi için çok rica ediyoruz. 

Bir orman meselesi var. Diyor ki, Köy işleri 
Bakanlığı, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. 
Tarım Bakanlığı Bütçesi görüşülürken Sayın 
Tarım Bakanı olayla meşguldür. Yani orman 
köyü ile kim meşguldür? Ağaç meselesi var; 
efendim keçi mi girecek, koyun mu girecek, ve
teriner keçinin bulunmasını faydalı görür, or
mancı zararlı görür... Demek ki bütün bunları 
organize etmek ve bir nizam içerisinde yürüt
mek zarureti var. 

Bakın şimdi, belediyelerin imkâna kavuştu
rulması bahis mevzuu edilmiş sayın arkadaşla
rımız tarafından, bendeniz böyle bir mâruzâtta 
bulunmamıştım, ama iştirak ediyorum. Tabiî 
vaktin darlığı sebebiyle buna dokunmak imkâ
nını bulamamıştık. Sayın Bakan, «bu belediyele
rin imkânsızhk içinde bulundukları bir vakıa
dır, ama bunu gidermek için birtakım fonlar te
sis ettik.» diyorlar. Sayın Bakana arz etmek, 
sormak isteriz. Benim bilebildiğim kadar bu ta
sarılar hazır ve Türkiye'nin mahallî idareleri
ni ilgilendiren, gelirlerini ilgilendiren ciddî bir 
konu. Rica ederim, getirsinler. Şu veya bu mü
lâhaza ile, şu veya bu mülâhaza derken, erken 
seçim mülâhazasiyle bunların çıkarılamıyacağı 
endişesine şimdiden kapılmasınlar. Sayın grup
ları, lâzımgelen ehemmiyeti verirlerse, ki ben
deniz burada Güven Partisi Grupu adına açıkça 
ifade ediyorum, Sayın Bakanın bu yoldaki ça
lışmalarında (ki esasen memleket yararına ola
cak her türlü çalışmalara yardımcı ve faydalı 
olmayı arzu ederiz.) Belediyelerin imkâna ka
vuşturulmaları bakımından çıkarılacak kanu
nun ele alınmasında, çıkarılmasında, kanunlaş
masında elimizden gelen gayreti ve yardımı gös
tereceğiz. 

Şimdi iller Bankasının bölge müdürlükleri 
suretiyle belediyelere teknik yönden birtakım 
imkânlar sağlıyacağını, belediyelere yardım ya
pılacağını ifade ettiler, tyi bir şey. Gayet tabu 
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belediyelerimizin durumu meydanda. Yalnız bu 
teknik yönden yardıma, malî yöden yardım hu
susunu da ilâve etsinler. Muhterem arkadaşla
rımızın müşahede ettikleri bir konudur; beledi
yelerimiz çeşitli zamanlarda, yılbaşında bütçe
yi mütaakıp, sair zamanlarda işlerini güçlerini 
bırakırlar, belediyelerde birçok kişiler, bir mik
tar yardım almak için Ankara'ya kadar gelirler, 
giderler. Tabiî bu masrafı mucibolmaktadır. 
Ayrıca işlerine de engel olmaktadır. O itibarla 
bölge müdürlüklerinin salâhiyeti bu yönden de 
takviye edilmelidir. 

Şimdi bendenizin sorduğum soruya geliyo
rum:. 

Muhterem arkadaşlarım, benim burada gru-
pum adına bahsettiğim konuda tarih ve numa
rasını, vaktinizi almamak için arz etmediğim 
sorum usulî bir yolla hareket edilmiş olmanın 
neticesidir. İcra ile Meclis arasında bir soru 
müessesesi suretiyle işlerin murakabe edilmesi 
esastır. Dosyaların tetkik edilmesi usulî bir şey 
değildir; doğru da değildir. Esasen böyle bir 
hal bahis konusu olsa idi o takdirde içtüzüğün 
149 ve 150 nci maddelerine lüzum kalmazdı. 
Bununla beraber Sayın Bakan vait buyurdu
lar. Hazırlandığı, çıkarıldığı takdirde bunu lüt
fedeceklerini ifade ettiler. Bu vaitlerine binaen 
ricamızı tekrar ediyor ve sorumuzun cevabını 
münasip zaman içerisinde bekliyoruz. Bunu ay
rıca ilâve ederim. 

Bu arada gecekondu yapımına tekaddüm et
mek istediklerini buyurdular. Çok doğru bir 
şey; pek az masrafla çok büyük işleri bu suret
le görmek mümkündür. 

Bendenizin bir - iki sorusu daha olmuştu, 
konut politikası bahsinde. Sayın Bakan bir yö
netmelikle bilhassa deprem öncesi çalışmalarda 
binaların mukavemeti bakımından bu işin sağ
landığını ifade ediyorlar. Bundan da memnuni
yet duyduk. Filhakika Deprem Araştırma Ko
misyonunda bulunan arkadaşlarımızın müşahe
de ettikleri gibi ve son Adapazarı depreminde 
de görüldüğü üzere Devlet tarafından yapılmış 
olan binaların birçokları emsaline nisbetle da
ha az mukavim durumda oldukları tesbit edil
miştir. Binaenaleyh, Bayındırlık Bakanlığı ile 
de gereken teması yapmak, irtibatı kurmak su
retiyle bu yolda da birtakım tedbirler almakta, 
alınmış olan tedbirler varsa bunları daha da 

devam ettirmekte, bir nizam içerisinde yürüt
mekte fayda vardır. 

Maruzatım bundan ibaret, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin oya konma

sını arz ve teklif ederim. 
Ahmet Can Bilgin 

Kütahya 
Sayın Başkanlığa 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Sabri özcan San 
Gümüşane 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İmar ve İskân Bakanlığı 1969 yılı Bütçe
sinin bölümlerine geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sıra ile okutuyorum efendim: 

(A/l) öari harcamalar 
Bölüm Lira 

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

12.000 Personel giderleri 34 560 869 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

13.000 Yönetim giderleri 5 189 168 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

14.000 Hizmet giderleri 584 252 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

16.000 Çeşitli giderler 109 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.» Kabul edilmiştir... 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 7 730 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 176 304 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 
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Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 060 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..f Kabul edilmiştir... 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 55 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

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

35.000 Sosyal transferler ' 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir... 

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

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA SA
Dİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, bölüm 13.000 de «Yönetim yollukları» şek
linde yazılmış halbuki «Yönetim giderleri» şek
linde olacak. Bu hususun tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, İmar ve iskân Bakan
lığının; «Bölüm 13.000, yönetim yollukları» ya
zılmıştır, «Yönetim giderleri» olacaktır. Bu şekil
de tashih edilen şeklini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

a) TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
(A/l) Gari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 39 247 164 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

13.000 Yönetim giderleri 5 208 138 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir... 

14.000 Hizmet giderleri 1 073 027 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

Bölüm 

15.000 

Lira 

340 575 

16.000 

21.000 

22.000 

23.000 

(A/3) 
32.000 

375 251 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 
Etüt ve proje giderleri 4 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir... 
Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 2 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Kamulaştırma ve satmalma-
lar 160 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

34.000 Malî transferler 11 307 724 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 
Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 
Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

Bu suretle imar ve iskân Bakanlığı ile Top
rak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
büteçleri Meclisimizce kabul edilmiş oluyor, ha
yırlı olsun efendim. 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi 
kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı için yapılan açık oylama sonu
cunu arz ediyorum: 

Oylamaya 181 milletvekili katılmış, yapılan 
tasnifte 125 kabul, 56 ret oyu çıkmıştır. Gerekli 
çoğunluk sağlanamadığı için açık oylama işle
mi tekrarlanacaktır. 

24 Şubat 1969 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22,58 

35.000 

36.000 

724 780 

50 000 

*M*s» 
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1969 yıl Bütçesinin finansmanı için vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
tasarısına verilen oyların sonucu 

hakkındaki kanun 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
M. Kemal Çetinsoy 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 

AMASYA 
Nevşat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Ahraıet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Mustafa Keniıal Yılim,az 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Eker 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziva öztürk 
îsmett Sezgin ı 

BALIKESİR i 
Adntn Akın 
İbrahlilm Aytaç 1 
Ahmet thsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu j 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserlerç : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

450 
122 
94 
28 
— 

322 
6 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Ş. Nihat Bayraımoğ'iu 
Halil İbrahim Cop 

1 BURDUR 
Faik Kırbacı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Oeımal Küiahlı 
Kasımj Öoadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

EL ^.ZIĞ 
Kevrii Nediimoğlu 

ERZİNCAN U 1 U Z J l.i 1̂ \ J I X l l l 

Hüsamettin Atabeylfi 
GAZtANTEP 

Naşit Sanca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizaanıettin Erkmen 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA j 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Telkin Erer 
Nurfi Eroğan 
Muhtiididin Güven 
Kaya Özdemir 

— 76 

1 Mehmet Yardımcı 
İZMİR 

Mehmıet Al/i Aytaş 
Enver Turgut 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Feyyaz Ktfksal 

KIRKLARELİ 
Mehlmet Atagütn 

1 KIRŞEHİR 
Meamduh Erdemlir 

KOCAELİ 
Sedaıt Alkay 
Süreyya ~Sofuoğlu 
Şevket Ustaıoğkı 

KONYA 
Hasan Dinçer 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mesult Erez 
Mehmıet Erısoy ı 

MANİSA 
Ertuğral Akça 
Nahit Yenışehıirliioğîu 

MARDİN 
Esat Ivemial Aybaşı 
Nazmli Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Oğuzdemdr Tüzün j 

7 — 

1 ORDU 
Ferda Güley 
Hamıdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Ismaül Sarıgöz 
Cevaıt Yalçın 

SAKARYA 
Şeradieddm Palker 

SAMSUN 
Stlâhattin Kılıç 

SİVAS 
Gıyasettm. Dum&n 
Tevfik Koraltan 
ISeyfi Kurtbek 
'Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başjol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Oavdaroğ'lu 
Osmıan Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerfçek 

TRABZON 
Ahtaet Celbi 

URFA 
Necimjettin Cevheri 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
FeVzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
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AMASYA 
Kâzım Ulmsoy 

BİLECİK 
Ismiail Selçuk Çakıroğlu 

BURDUR 
Fethii Çelıikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇORUM 
Haısian Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yüeer 

DİYARBAKIR 
Tanlk Ziya Ekinci 

[Reddedenler] 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

İÇEL 
C. Sadtık Kuıtlay 

İSTANBUL 
Orhan Erlkanlı 
Fuad Sinmen 

KAYSERİ 
Cengiz Nayanan 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun Hayrettin Uysaİ 

KONYA 
İsmet Kapısız 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDlN 
ibrahim Aysoy 

ORDU 
Raif Avibar • 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 

SİVAS 
Nasuh Naaif Arslan 

TRABZON 
Hamıdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslüh Görentaş 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

» > • • • < 
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1969 yıl Bütçesinin finansmanı için verfgi kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
M. Kemal Çeitiinısoy 
Tafoiir Yücelkök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmjdt Göbekli 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ai'i öelâ'lettıin Topıalia 

ANKARA 
Kemal1 Bağeıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Goşfcuıı 
Ahimıet Dallı 
Zühtü Pehlivanlı 
Mustafa Kemal Yılmuaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Raf et Eker 
Ahmet Torgıa|y 

ARTVİN 
Salbilt Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Naihliıt Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbraMım Aytaç 
Mevlüt Yı'limaK 

BİNGÖL 
M. Emsin Gündoğdü 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

BOLU 
Ş. Nihat Bayraîrnoğlu 
Halil ibrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Güreioy 
Gemal Külâhlı 
Kasım Önadım, 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Tahin* Aknuan 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet .Saîıüh Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remizi Şenel 

DİYARBAKIR 
Albdülâtif Ensarüioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Gülıdoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Ahmet Mustaf aioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
ErıtuğruJİ Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sanca 
Mahmut Uygur 
Hüseyni Yıllmoz 

GİRESUN 
Nizamott'in Erfcmen 
îbrah/im E tem Kılıçoğlu 

450 
181 
125 
56 

263 
6 

GÜMÜŞANE 
Saıbri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Küseoğlu 
Şemlsettin Mursalöğlu 

İSPARTA 
ATi İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal1 Ataman 

İSTANBUL 
Nuırettftn Bulak 
Tektin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Osman öızer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tefcinel 
Osman Nuni Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Alıi Aytaş 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtlif AküzüJm 
Abbas Affi Çertün 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memjduih Erdemjir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
M. Z'iyaeddin îzerdem 
Mekki Kerkin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Alhm/et öan Bilgin 
Mesut Erez 

MANİSA 
Neriman Ağıaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithalt Düligıe 
Nalhit Yenişehirldıog'lu 

MARAŞ 
Hacı Ahmet Özsoy 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kemal; Aytaç 
Kâmil özsanyıldız 

NEVŞEHİR 
tbrahftm Boz 

NİĞDE 
Oğuzdemfir Tüzün 

ORDU 
Ata Bıodur 
Bamdi Mağiden 
Sadi PeMivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
ŞeTaf ettin Paker 
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SAMSUN 

Melâhalt Gedik 
Salâhatıtin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
'Süreyya Uluçay 
Şevki Yüeel 

SttRT 
Hüseynin Hüsnü Oran 

ADIYAMA 
Nâzım Bayıllıoğlu 

ANKARA 
îlyaıa Seçkin 

ANTALYA 
Hüseyin Avn'i Akın 
(Yüzbaşı) 

BALIKESİR 
Mesujt Ozanısü 

BİLEOİK 
İsmail Selçuk Çaıkıroğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BTJRSA 
İbrahlitm Öktem 

ÇANKIRI 
Dunsun Akçaıoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasam Lâtif Sarıyüce 

DENtZLl 
Atıf Sobo&lu 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfa$iil 

SİVAS 
Tevfilk Koraütaın 
Seyfli Kurtlbek 
Cevad Odyakîmaz 

TEKİRDAĞ 
Hallil Başol 
İılyası Demir 

TOKAT 
M. Şükrü ÇavdaroğlkL 

Oatmlan Hacıbalioğlu 
Bedrettin Karaerkefc 

TRABZON 
A. İhsan BirÖıncüıoğlu 
Ahmıeit Celbi 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Halil Balkıs 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

[Reddedenler] 

EDİRNE 
Ahmet Bilgıin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Nihalt Diler 
Adnan Şenyurt 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati A'kagün 

HATAY 
Yahya, Kanholat 

İSPARTA 
İrfan Akjsu 

İÇEL 
C. Sadık Kııtlay 

tSTANBUL 
S adnın Ar en 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Bir çit 

Orhan Erkanlı 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Cemjâl Hakkı Selek 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 
Osımıan Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdiil Toklözslü 

KIRŞEHİR 
(Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
İsimlet Kapısfiz 

KÜTAHYA 
Him|met Erdıoğmiuş 

MALATYA 
Lütfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Samji Binicioğlu 
Şevket Raıfşit Hatipoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 

M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 

İsmail] Hakkı Akdoğan 
Turgut NizamjoğTu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

F.ev2Ü Fırat 
Caihfit Karakaş 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
îlyas Kılıç 

SİNOP 
Hilmji İşgüzar 
Niyazi Özşrüç 

SİVAS 
Nasuıh Nazif Arslan 

TOKAT 
İrfan Sollmazer 

TRABZON 
Hamjdi Orhon 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Benice Hatko (Boram) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkioğlu 

YOZGAT 
Yusuf. Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 1969 yılı bütçesinin finansmanı 
için vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı. (1/568) (S. Sayı
sı : 796) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
<B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




