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İki oturum yapılan bu birleşimde 1074 yılı 
İBütee Kanunu tasarısı (U./65; S. Sayısı : 51) 
üzerindeki görüşmelere devan; olunarak; 

Millî Eğitim. -Bakanlığı bütçesi kabul olun
du. 

Ankara Üniversitesi (1/68; S. Sayısı : 34), 
Ege Üniversitesi (1/69; S. Sayısı : 35), 

İstanlbul Üniversitesi (1/70; S. Sayısı : 36), 

Isltamibul Teknik Üniversitesi (1/71; S. Sa
yısı : 37), 

Haedttepc Üniversitesi (1/72; S. Sayısı : 38), 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri (1/73; 
S. Sayısı : 39), 

I. - IGEÇEN ITUTANAK (ÖZETİ 

Çukurova Üniversitesi (1/74; S. Sayısı : 40) 
ve 

Diyarbakır Üniversitesi (1/75; S. Sayısı : 
41) 1974 yılı Mitçe kanunu tasarılarının da 
maddeleri kalbul edildi, tümlerinin açık oya su
nulacağı bildirildi. 

27 Mayıs 1974 Pazartesi günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,!55'fe son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
ıBaşkanvekili Kayseri 

Ahmet Çakmak Tufan Doğan AvşargÜ 
Divan Üyesi 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

27 . 5 . 1974 Pazartesi 

Teklifler 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin. Uysal 

ve 2 arkadaşının, Devlet Memurlarının Disip
lin cezalarının affına dair kanun telklifi (2/212) 
(Adalet Komisyonuna) 

2. —• İzmir Milletvekili Kaya Bengisu ve 
13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/213) (Adalet Komisyonuna) 

3. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi -Za
rarsız'm, 63İ3 sayılı Diyanet; İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri haikkınıda Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilm.esi, birkaç mıaddesi-
ııin kaldırılması ve yeni maddeler eklenmesi 
hakkında kanun telklifi (2/214) (Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarına) 

4. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 
6 arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kitaplığı kanun teklifi. (2/215) (Anayasa ve 
Plan komisyonlarına) 

Sözlü sorular 

5. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in, Zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/125) 

'6. —• Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 
'm'ömureye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

Yazılı soru 

7. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcinin, 
Hakkâri'nin Çukurca ilçesine girişin izne. bağlı 
olduğuna ilişkin İçişleri Balkanından yazılı so
ru önergesi (7/178) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Ba^kanvekili Raisini Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Malıdi Keskin (Kastamonu), Oral Mavioğlu (İçel) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nei Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (1) 

A) İMAR VE İSKÂN BAKANLİĞİ BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — 1974 malî yılı Bütçe kamum 
tasarısının görüşülmesine devam ediyoruz. 

Bugün gündemimizde bulunan İmar ve İs
kân Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde grup
ları adına söz alan konuşmacıları okuyorum: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Tankut Akalın, Millî Selâmet Partisi Gru
pu adına Sayın İhsan Karaçam, Demokratik 
Parti Grupu adına Sayın Mustafa Kılıç, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın İlhan Ersoy, Cum
huriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Rı
za Polat, 

Şahısları adına söz alan konuşmacıları oku
yorum: Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Hasan Ce-
lâle'ttin Ezmaıı, Sayın Yallçm Oğuz, Sayın Nu
rettin Karsu, Sayın Zekâi Altınay, Sayın Os
man Aykul, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Nu
rettin Yılmaz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Tankut Akalın, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TANKUT AKA
LIN (.Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

İmar ve İskân Bakanlığı gibi her geçen gün 
daha da büyüyen pr-oiblemlerc çözüm yolu bul-

(1) 51 S. Saydı hasmayazı 17 . 5 . 1974 ta
rihli 77 nci Birledim tutanağının sonuna ekli
dir. 

ma zorıınluğunda olan, nüfusumuzun çok bü
yük bir kesimini ilgilendiren sorunların çözü
mü ile görevli bir Bakanlığın bütçesi üzerinde, 
görüşlerimizin 20 dakikalık süre içinde izahının 
imkânsızlığı karşısında, zamanın elverdiği ölçü
de çok önemli gördüğümüz bazı konulara de-
ğinejbileceğiz. Değinme imkânını bulamadığımız 
sorunların, izaha çalıştıklarımızdan daha az 
önemili olduğu elbette, ki iddia olunamaz. An
cak zaman ölçüsüne göre açıklamalarımızı arz 
etmeye çalışacağım. 

Yurdumuzda, özellikle son 20 - 25 yıldan 
'bu yana, kırsal alanlardan kentlere doğru anor
mal bir akımın olduğu bir gerçektir. Köy ve 
kent nüfûsları arasındaki oran süratle kentle
rimize doğru değişmekte; bu anormal trafik, 
çeşitli soruniları da beraberinde getirmektedir. 
'Kentlerimiz düzensiz şekilde büyümekte, daha 
öncelerden gerekli tedbirler alınamadığından 
medenî konut vasfından çok uzak yerlerde, va
tandaş sağlık koşullarına aykırı biçimde yaşa
ma zorunluluğunda kalmaktadır. 

Bu gereği gören Hükümetimiz olağan dışı 
nitelikteki bu göçü, olağan düzeye indirebil
mek için gerekli tedbirlerin alınacağını prog
ramında belirtmiştir, özellikle kentlere olan akı
mın nedenini teşkil eden geçim problemini hal
ledecek tedbirler programda açıklıkla ifade 
olunmuştur. Köylümüze, yersel iş alanları açıl
ması; a na'ihtiy açlarını, şehre yerleşme gereğini 
duymadan bulunduğu yerde giderebileceği şart
ların getirileibilimesi memnunluk verecektir. 

Ancak Hükümetin köy - kentler konusunda
ki çok isabetli kararlılığı, bunun yanı sıra alı
nabilecek tedbirlere rağmen, elbetteki sanayileş
menin doğal sonucu olarak, yine de şehirlere 
bir ölçüde nüfus akımı olacaksa da, bu sosyal 
dengevi bozacak nitelikte olamayacaktır. 
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Kırsal kesimdeki geçim zorlukları nedeni 
ile şdhrc akın eden köylü nüfusunun meydana 
getirdiği bu büyümenin düzensiz şehirleşmeye 
sobebolması, beraberinde getireceği çevre sağ
lığı sorunlarının asgarî düzeyde tutulması için, 
konut ve arsa sorunlarına gerçekçi ve âdil çö
zümlerin getirilmesi konusunda Hükümetimizin 
kararlı ve tutarlı politikasını takdirle kar'şılı-
yoruz. 

Köy - kerit politikası sosyo - ekonomik yapı
mıza en uygun düşen bir uygulama olacaktır. 
Yine Hükümet programında yer alan uydu 
kentler, Hükümet programında, yer alan ifade 
ile; «İnsan hayatını yerleşme bakımından güzel
leştirip, mutlu.] aştırın anın en ge<çerli yolu ola
caktır.» 

Hükümet programındaki, 1978 sonuna kadar 
yapılmış gecekonduların meşrulaştırılması yo-
luııd'alki girişimler, büyük sayıda yurttaşımıza 
mutluluk getirecektir. Gecekondularda yaşama 
burunluğunda olan vatandaşlarımızın problem
lerinin halli, 'büyük kitleye ferahlık verecektir. 
Gecekondu affı olarak kısaca nitelendirdiğimiz 
Ibu icraat, Hükümet için bir zaıfer olacaktır. 

Özel kişilere ait arsalar üzerinde ku
rulmuş gecekondularla ilgili olarak arsaların 
kamulaştırılması, ya da bu gecekondularda otu
ran yurttaşlarımıza 'başka konut sağlanması 
girişimleri elbette takdirle karşılanacaktır. 

iSaym Başkan, sayın milletvekilleri; İmar ve 
İskân Bakanlığının anaıgörevi, dengeli ve dü
zenli bir şehirleşmenin gerçekleşmesini oluş
turmaktadır. Bu gayeye ulaşma yolundaki ça
baların düzenliliğini sağlamak amacı ile kurul
muş bulunan Belediyeler Teknik Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü, Bakanlığın en önemli Örgütle-
rinde'dir. Türkiye'de belediye hizmetleri, bele
diyenin başında bulunan şahsın kişisel tulumu 
ve bağlı bulunduğu siyasal örgütün politikası 
esprisinle göre çok değiş'ik sonuçlar getirmiş
tir. 

Belediyelerin maddî olanakları çok kısıtlı 
'olduğundan, uzun yıllar iktidar yanlısı beledi
yeler geniş hizmet imkânları ile teçhiz edilmişler 
ve muhalefet partilerine mensup belediye baş
kanları beldelerine hizmet olanağını bulama
mışlardır. Biz Belediye Gelirleri Kanununun 
süratle çıkarılarak, belediyelerin kendi öz kay-
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naldan ile iş yapar hale getirilmesini temenni 
etmekteyiz. 

Yalnız Belediye Gelirleri Kanunu geçen teş
riî dönemde ele alındığı biçimde, büyük beledi
yeleri daha imtiyazlı duruma getiren ve kü
çük belediyeleri güç şartlar içine sokacak esas
ları getirmeyecek şeldlde, dikkatlice tedvin edil
melidir. . 

Belediyelerin ekonomik güce kavuşturulma
sı, belde hizmetlerinin yeterli ve etkin biçimde 
çjözülmlenm esini sonuçlandıracaktı r. Belediye 
Gelirleri Kanunu, belediyeler nezdinde imar fo
nu kurulmasına imkân verecek şekilde düzen
lenirse, çok olumlu bir sonuca varılmış olacak
tır. 

Belediyelerin fen ve imar uygula malarında-
k'i müzlç ve zaman alıcı formaliteler azaltıl
malıdır. Çap, ruhsat, yer teslimi tutanaklar], 
temel vizesi gibi işlemler, yasada yapılacak de
ğişikliklerle düzeltilmeli ve bir teknik rehber 
hazırlanarak bütün yurtta uygulamanın bera-
'berliği sağlanmalıdır. 

Fen ve imar konuları ile ilgili çalışmalar 
kontrol edilmeli, yapı polisi ürıgütü kurulma
lıdır. Belediyelerin harita, imar planı, yol, iç-
mesuyu ye başkaları gibi hizmetlerin denetimi
nin yapılabilmesi için kontrol fonu kurulması 
yararlı olacaktır. Şehircilik hizmetle tinin ça
ğın koşullarına, tekniğin ve bilimin gerekleri
ne uygun biçimde yürütülmesi için, belediyele
rin teknik eleman sorunu çözülmelidir. Şehirci
lik uzmanları ve belediye teknisyenleri yetiş
tirilmelidir. Özellikle küçük belediyelerde tek
nik eleman yollduğıı nedeni ile yanlış uygula
maların olduğu bir gerçektir. Yeterli teknik ele
man yetiştirilinceye kadar mevcudun kurslarda 
ve seutıinerlede eğitilmesi mutlaka şarttır. 

İmar ve İskân Bakanlığının, beledlyeler 
üzerinde icraî yetkisi, denetim hakkı yoktur., 
Belediyeler çok yönlü kuruluşlar şeklindedir. 
Bir yandan, Anayasal bir kuruluş olarak âdemi 
merkeziyet idarelerinin bir örneğini verir; se
çimle gelen yöneticileri vardır. Bir yandan, 
bütçesi, İçişleri Bakanlığının tasdikinden ge
çler; öte yandan Sağlık Bakanlığı bir kısım per
sonelinin tayininden yetkilidir. Teknik perso
nelin tayininde de bir başka bakanlığın yetkili 
olması gibi acayip, değişik yönlerde kontrola 
talbi olan bir kuruluştur. Mutlaka tek elden, 
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İmar ve İskân Bakanlığı vasıta,sTyk\ ciddî de
netime tabi tutulmasında yarar var'dır. 

Ba'kanlığm taşra örgütü olan il imar müdür
lükleri, Bakanlık içinde bir üniteye bağlı ol
madıklarından ve ödenek, eleman temini, araç 
ve gereçler başka başka kuruluşlarca temin 
edildiğinden hizmet rasyonel biçimde yürütüle-
mome'kted'ir. Bölge imar müdürlükleri kurul
malı, ve bütün bu sistem Belediyeler Teknik 
Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlanmalıdır. 

Sık sık, belediye imar planı değişikliklerine 
gidildiği ve bazı art düşüncelerin de buna 
âmil olduğu gerçeği karşısında, maalesef taşra
da böyle oluyor, imar planları ciddî denetime 
tabi tutulmalı, bölge planlamalarına önem ve
rilmelidir. Bölge planlama çalışmaları, köy -
'kent kuruluşunda ; metropoliten planlarına çalış
maları da uydukcn't tatbikatında nazını olmalı
dır. 

İmar planı ve yönetmeliklerinin sık sık de
ğişmeleri sonucu, kat adedinin çoğaltılması ve
ya konutların, ömrünü tanıamlamada'n yıkıla
rak yerlerine yeni ve büyük binaların yapılma
sı, hem millî servetin ziyama, hem de o yörede
ki altyapı hizmetlerinin yetersiz kalmasına se-
beJbolma'ktadır. Bilfarz, iki veya tek katlı villâ 
tipi evlere göre düzenlenmiş bir sokaktaki alt
yapı hizmetlerinin, (kanalizasyonunun, suyu
nun vesairesinin) burada yıkılmak suretiyle 
(ki son yıllarda bu salgın halindedir) çok bü
yük binaların inşası halinde, olbettcki ihtiyacı 
karşılamaik'tan uzak hale geldiği aşikârdır. İmar 
planları uzun süre uygulanacak biçimde hazır
lanmalı ve ciddî denetim yapılmalıdır. 

•Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yurdu
muzda arsa spekülâsyonunu önleyecek bir ka
mu kontrol sisteminin süratle kurulması gerek
lidir. Kamuya ait arsalar, çeşitli kuruluşların 
ellerinde gereği gibi değerlendirilmektedir. Ar
sanın değeri yurdumuzda bazan konut maliye
tinin % 50'sime çıkmaktadır. Arsa fiyatlarının 
artması sonucu iskân alanlarında spekülatif 
almaçlarla .boş yerler bekletilirken, iskân ısınır
ları dışında veya kamu arsaları üzerinde baskı 
yaratılmakta, belediye sınırlarının genişletil
mesi, ya da yukarıda arza çalıştığımız üzere, 
'henüz ömrünü doldurmamış yapıların daha bü
yükleri yapılmak üzere yıkılması gibi, dengesiz 
ve kasıtlı şeyler görül inektedir. 

Arsa Ofisi Genel Mü lürlüğü, (ki, 11.64 sayı
lı Kanuna göre •kurulmuştur) planlı şehirleş
menin gerçekleşmesinde arsa fiyatlarının kon
trol edilmesinde, konut ihtiyacı 'duyan yurttaş
larımıza ucuz ve uygar konut s alili) i olmaların
da başlıca âmil «Lan bir kuruluştur, (izcilikle 
Arsa Ofisi Genel-Müdürlüğünün 'malî olanakla
rı, fonksiyonunu icra edecek yeterliğe kavuştu
rulmalıdır. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, kanu
na göre İmar ve İskân Bakanlığına bağlı, dö
ner sermayeli bir kuruluştur ve Bakanlık dışın
da da tüzel kişiliğe Rahiptir. 

Döner sermaye sisteminde, harcanan para
nın geri dönmesi esası vardır. Harcamaların 
geri dönmesi, eldeki arsaların derhal satışa çı
karılmasını, hem de kârlı biçimde satılması zo-
runluğunu ortaya koyar. Zira, döner sermaye
deki cari giderler dahi, bu para içinden sarf 
edilecektir. O takdirde Arsa O fini, döner ser
maye içinde gayesinden uzaklaşan bir şekle 
doğru dönüşmektedir. Aksi halde, yani arsala
rın süratle elden çıkarılmaması, hem de kârlı 
biçimde elden çıkarılmaması halinde, döner ser
mayenin birkaç yıl içinde tükenmesi kazınıl
maz olacaktır. Bu sistem ise, Arsa Ofisi Genel 
•Müdürlüğünü, biraz evvel. arz etmeye çalıştı
ğım gibi, .gaye ve hedeflerinden saptırır. Bu iti
barla, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün, katma 
bütçeli bir kuruluş haline getirilmesi çabaları 
son derece yararlı sonuç verecektir. 

1164 sayılı Kanuna göre Arsa Ofisi, konut, 
sanayi, turizm bölgeleri ve çeşitli kamu hizmet
leri için satınalma, .anlaşma, devir alma ve ka-
ımulaştınma yoluyle arazi ve arsa sağlayacak; 
arsa stoku, arsa tanzim satışları yapacak; sağ
ladığı .arsaları, bakanlıkça tespit edilecek esas
lara göre planlayacak, gerekirse altyapı hizmet
lerini gerçekleştirecektir. Böylesine önemli gö
revi olan bu kuruluşumuzun, büyük yetkilerle 
teçhiz edilmesi de zorunludur. Türkiye'de yıl
larca bir »kısım açıkgözlerin - tabirimi mazur 
görünüz - elinde fukara halk soyulmuştur. Bu 
soygunun en çirkin örnekleri, geçim sikini, ilan 
içinde şehirlere akın eden insanların, başını so
kacak evini yapmak isteyen kimselerin, arsa 
spekülatörleri elinde sömürülmesidir. 

Çeşitli vesilelerle şehirlerdeki .arsaları kapa
tan bir kısım insanların, astronomik kazançlar
la bunları sattıkları ve hie hak etmedikleri ge-
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lirlere kavuştukları bir 'vakıadır. Bu soygunun 
sona ermesi şarttır; bunda bütün ağırlığı Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğünün rasyonel çalışmaları 
teşkil edecektir. Halkı bir kısmı spekülatörlerin 
elinde soyulmaktan kurtarmayı, Arsa Ofisi Ge
nel Müdürlüğümüz, teknik ve yasal değişiklik
lerle teçhiz edildiği takdirde, sağlayacaktır. 

Arsa Ofisi Genel 'Müdürlüğünün taşra teşki
lâtı mutlaka kurulmalıdır. Kadroları, unvan 
standartları ve ek '.göstergelerine ait kararna
meler çıkarılmalı; bunun dışındaki bütün kuru
luşlarımızda okluğu gibi, Arsa Ofisinde de tek
nik elemanı elde tutacak (maddî olanaklar mut
laka sağlanmalıdır. 

Ofisin özel mülkiyetteki arsaları almada tek 
olanağı kamulaştırmadır. Kanunumuza göre, 
kamıılaştıracağı arazinin, önceden belli maksat
lara ayrılmış olması gereklidir. Yani, kuruluş 
.kanununda gösterilen konut, sanayi, turizm ve 
başka kamu hizmetleri gibi. 

§imdi bu 'kısıtlama, ofisin tüm bir yerleşme 
alanı veya, gelişme alanını kamulaştırimasını en
gellemektedir. Ayrıca, arsa veya arazinin bu şe
kilde bir kullanma amacına ayrıldığının belli 
olması kamulaştırma bedelinin yükselmesine <se-
bebolmaktadır. Yine İstimlâk Kanunumuzdan 
doğan bir aksaklığın 'giderilmesi, İstimlâk Ka
nunumuzun değiştirilmesi zarureti vardır. Fil
hakika kanunumuza göre istimlâk edilen arazi
nin isltiımlâk tarihinden itibaren 'beş yıl içinde, 
istimlâk gayesine uygun biçimde kullanılması 
z-orunludur. Kanın]aştırmayı yapan idare, eğer 
beş yıl içinde bu arsayı veya tarlayı araziyi 
kamulaştırma. gayesinle uygun biçimde hizmete 
taihisıis etmediği takdirde, bu beş yılın bitimin
den itibaren bir sene içinde, arsanın eski maliki, 
bedeli iade etmek suretiyle amayı istirdat etme 
imkânımdadır. Bu takdirde Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğünün spekülasyonu önleyerek, halka 
ucuz arsa temin ederek görevini yerine getirtme
si mümkün değildir. 'Günkü, Arsa Ofisi. Genel 
Müdürlüğümüz, arsa 'stoku yapmak 'mecburiye
tindedir. Öyle ise, 6830 sayılı Kanunun 23 neü 

maddesinin, yani bu beş yıl içinde kamu hiz-
.metlcrine tahsis edilmeyen arsanın, bu beş yılın 
sonundan itibaren 'bir yıl içinde eski maliki ta
rafımdan geri alınması hükmünün, Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü hakkında uygulanmayacağı 

esası getirilecek biçimde değiştirilmesi zorunlu
dur. 

Sınırları Arsa Ofisine bildirilen gelişme 
alanlarında, Arsa Ofisinin yapacağı envanter 
çalışmaları sonucu tespit edilen arazinin ofise 
'devrinde, kolaylık sağlayacak değişiklikler" ke
za sağ] anma! ildir. 

1164 sayılı Kanun, ancak planlanmış bölge
lerde kamulaştırma olanağını vermektedir. Hal
buki, bir bölgenin planlamasının yapılması, o 
bölgedeki arazi sahiplerinin, hiçbir emek ve 
katkıları olmaksızın, bir para harcamakisızın, 
arazilerinin değerlen meşine, fiyatlarının artma
sına yol açmaktadır ki, bu da kamulaştırmanın 
bedelinin yükselmesine yol açmaktadır. Bu ba
lkımdan, Arsa Ofisi (Genel Müdürlüğümüz, he
nüz planlanmamış arazinin de, ileride halka 
ucuz arsa sağlayabilmek bakımından kamulaş
tırmasın] yapabilmelidir. Yasa, bu yönde de de
ğiştirilmelidir. 

Belediye sınırları içinde, fakat imar planı 
dışında kalan ve tarla niteliğindeki arazinin, 
hisseli (satış adı altımda, bazı kimseler tarafın
dan sorumsuzca satılması önlenmelidir. Zira. pek 
çok yurttaşımız iyi niyetlerle, tertemiz gayeler
le gelir bir arsaya talip (olur; niyeti başını soka
cağı bir evi yapmaktır. Ama bir kısım açıkgöz
ler tarafından, çoğu zaman tapusu da olmayan 
bu arazide, hisse satıyorum, hisse devrediyo
rum şeklinde çok çok gayrimeşru - şimdi 'bura
da, ayrıntıları uzun zaman alacaktır - uygulama
lar yapılmaktadır. Vatandaş inançla, mesken 
yapmak üzere arsayı almakta, hatta binasını 
yapmakta; omdan sonra çeşitli mülkiyet ihtilâf
ları ^ikmaktadır. En azımdan, müstakil tapu sa
hibi olmadığına göre, açılacak bir izaleyi şüyu 
davasında, bir ortaklığın giderilmesi davasında 
vatandaşın karşılaşacağı hukukî bir sürü prob
lemin .'burada izaihı elbette ki, gereksizdir. Onun 
için, bu kabil hisseli satışların düzenlenmesi ve 
mutlaka kontrolü şarttır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakan
lık bünyesinde büyük önem taşıyan bir fonksi
yonu icra eden genel müdürlük de, Afet İşleri 
Genel Müdürlüğüdür. Herhangi bir tabiî afet 
halinde vatandaşın yardımına ilk koşan, vatan
daşın istikbale ümitle bakmasını sağlayan, bu
na güvence verecek icraatı gösterecek olan bu 
genel müdürlüğümüz maalesef koordinasyon 
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eksikliği sebebiyle hizmetleri arzu ettiği biçim
de süratle gerçekleştirme olanağına kavuşturu-
laniıamıştır. 

Bir tabiî afet halinde yurttaşlarımıza zarar
larını telâfi edecek, acılanın unutturacak çalış
maları yapan Afetler Genel Müdürlüğümüz, 'ba
zı hallerde görev ve yetki çelişkileri seıbeibiyle 
hizmetlerini tam anlamı ile yürütememektedir. 
Afetler Kanunu değiştirilmek suretiyle Afetler 
Genel Müdürlüğü kesin yetkilerle teçhiz edil-
meliıdir. Afetler Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
ıbir afet bölgesine gittiklerinde, şahsî dostluklar 
veya başka nedenleri, başka olanakları kullan
mak suretiyle, rica ile, mihnetle, hizmetin bü
tünlemesine yürütülmesinin zoranluğunu çek
memelidirler. Bilfarz; Afetler Genel Müdürlü
ğünün yasal yetkileri, konut ve konutla ilgili 
altyapı hizmetlerini gerçekleştirmek olduğuna 
göre, vatandaş ilk anda oraya gelen Afetler Ge
nel Müdürlüğü elemanlarından konut ve konut
la ilgili altyapı hizmetlerinin dışında meselâ ca
miinden okuluna kadar, köprüsünden bir başka 
kamu hizmetine kadar hepsinin yapılmasını on
lardan istemektedirler. Halbuki başka başka 
kuruluşlar eliyle değişik yetkiler kullanılmak
tadır; ama Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz bir 
ıkoordinasyon sağlanmadığından 'İm hizmetlerin 
tümünü â dilen gerçekleştireni emektedir. 

Şimdi, acaba Japon'daki sisteme benzer bir 
sistem Türkiye'de düşünülemez imi? Hükümeti
mizin »bu konuya ciddî olarak eğileceğinden, 
ihalkm, yurttaşların sorunlarına olan inançlı ve 
kararlı tutumunu bildiğimizden eminiz. Japon
ya'da merkezî bir sistem, yani eyaletler sistemi 
var. 

BAŞKAN1 — Sayın Akalın, bir dakikanız 
vat' efenidim. 

O. H. P. GRUPU ADINA TANKUT AKA
LIN (Devamla) — Tamamlamaya çalışacağını 
Kayın. Başkanım. 

Başbakanlığa bağlı bir merkezî koordinas
yon sistemi ile bütün hizmetlerin tek elden yü
rütülmesi, tek bir kuruluşun yetldl eriyle yürü
tülmesi çok yararlı olacaktır inancındayız. 

Bir kısım hizmetlerin Afetler Genel Müdür
lüğünce yapılması, eldeki imkânlara göre; ama 
<bir kısmının Devlet Su İşleri, YSE Genel Mü
dürlüğü gibi başka başka kuruluşların yetkili
lerince yürütülmesi, biraz evvel arz ettiğim gibd, 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerini sıkın-
tıl ı durumla ra soknı a kt a d ir. 

Kayın Başkan, saym milletvekilleri; yurdu
muzda sosyal ve ekonomik planlamanın mutla
ka fizikî planlama ile koordine edilmesi zorun
ludur. Sosyo - ekonomik planlama ile, fizikî 
planlama koordinasyonu sağlanmadığı içindir 
ki, Türkiye'de şehirleşme. sanayileşme ve diğer 
'gelişmeler uyumsuz yürümüştür. Bu yıla kadar 
ciddî bir yerleşme politikası dahi uygulanama
mıştır. Türkiye'nin yıllık konut açığı nedir; 
Türkiye'nin standart konut tipi nedir; yılda no 
kadar mesken açığı vardır; buna mukabil. Mes
ken Genel Müdürlüğü ne kadar mesken yap
maktadır? Bunlar bir ciddî koordinasyon sağ
lanmadığından, henüz kesinlikle çözümlenenie-
ımiş problemlerdir. Mesken Genel Müdürlüğü
nün mesken politikasını tayin ve tespit ederek 
uygulamayı kontrol eden 'bir duruma getirilme
si gereklidir. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, vaktiniz doldu, 
lütfen tamamlayınız. 

TANKUT AKALIN (Devamla) — Toplu ko
nut, sosyal konut yapımı teşvik görmelidir. 

Kayın Başkan, değerli milletvekilleri; zama
nın yeterliliği ölçüsünde bazı 'hususları arz et
meye çalıştım. Hükümetimizin halka dönük po
litikasının, halka dönük icraatının mutlaka 1974 
(bütçesinin uygulaması sırasında da kendini gös
tereceği ve 1074 yılı İmar İskân Bakanlığı büt
çemizin yurdumuza, yurttaşlarımıza hayırlı ve 
yararlı hizmetlerin getirilmesine vesile olacağı 
inancı içinde teşekkürlerimi ve saygılarımı su
narım. 

Bütçemizin hayırlı olmasını, dilerim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Kayın Akalın. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adıma Sayın İh

san Karaçam, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET İHSAN 
KARAÇAM ('Sivas) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

,Millî Seilâmet Pariisi Meclis Grupu adına 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
görüş Ve temennilerimizi yüksek huzurunuzda, 
vaktimizin müsaadesi nispetinde sunmaya ça-
lışaeağum. 

imar ve İskân Ba'kanlığı, bildiğiniz veçhile 
;0 . 5 . 1958 tarihinde yürürlüğe girmiş odan 
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7166 sayılı Kanunla çalışmalarını yürütür. Baş
langıçta üç genel müdürlükle göreve başlarken, 
ibmgün çok yönlü olarak; Mesken Genel Müdür
lüğü, Âfet İşleri Genel Müdürlüğü, Plan ve 
'İmar Genel Müdürlüğü, Belediye Teknik Hiz
metler Genel Müdürlüğü, Yapı Malzemesi Ge
nel Müdürlüğü, ArSa Ofisi Genel Müdürlüğü 
ve ayrıca 47519 sayılı Kanunla 19145 yılında ku
rulan İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Tür
kiye Emlâk Krddi Bankası kurul uslarını da 
(bünyesinde toplamıştır. 

Şimdi çok kısa olarak bu teşkilâtların ana-
gayelerine matuf çalışma ve çaibalarmı, dar bo
ğazlarını, kanaatimizce daha müsait gördüğü
müz imkânları, temennilerimi arza çalışacağım. 

Masken Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin, rıres-
ken durumunu, ihtiyacını tespit ederek bu ih-
tiyaciıiı giderilmesi için kısa ve uzun vadeli mes
ken programlarını1 yapıp uygulamak, il, ilçe ve 
köylerde sıhhî, sağlam ucuz mesken inşaatları 
için gerekli etütleri yapıp, uygulamalarını sağ
lamak, ıslaha muhtaç meskenlerin ıslah ve tas
fiye çarelerini araştırmakla görevlidir. Anaya-
samızın 49 nen. maddesi «Devlet, yoksul veya 
dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun ko
nut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.» 
damekle, Devlete slosyal bir ana.vazife vermiş 
'bulunuyor. 

Şüphe yok ki, bütün dünyada olduğu gibi 
memleketiımıiizde de mesken. en başta gelen prob
lemlerimizden biridir. 

Muhteremi' milletvekilleri, bilhassa son yıl
larda çeşitli sebeplerden' ötürü nüfus artışı, iş
sizlik vie psikolojik faktörlerin neticesi olarak 
köylerden şehirlere- akın, her sene biraz daha 
hızını artırmak suretiyle, programlı şehirleşme 
olaylarının tümüne büyük tesirler icra etmekte
dir. Bakanlığın Türkiye çapında planlı ve bel
li yerleşme ve arazi politikası olmayışıma ek ola
rak, mahallî güçsüzlüğümüzü de katarsak tab
lonun bir çıkmaz teşkil etmiş olduğunu görü
rüz,, 

ılmar mevzuatının her yerde tam; tatbik edi
lemeyişi, politik mülâhazalar yüzünden, hemen 
heımıen her şehirde çeşitli şikâyetlere yol aç
maktadır.. 

Dünyanın incisi sayılan güzel beldemiz İs
tanbul şehri, şimdiye kadar büyük mesken po
litikasının eksikliği yüzünden, maalesef içler 
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acısı haline gelmiştir. Mevzuatın tatbik edile
meyişi nedenıleriyle, kıyı yağmacılığı çeşitli 
yollarla devam etmektedir. Oo'k büyük sahil 
şeritlerimizden yalnız bir örnek verirsem, di
ğer yerleri kıyaslamak daha kolay olur. 

iSiılrvTİ'den istanbul'a kadar sahili takip 
'eden yolun denize bakan cephesi, Silivri'ye be
ton 'yüksek binalarla sanki denize bakmayı, ne
fes almayı âdeta yasak eder hale gelmiştir. 

Geniş bahçeleri, çeşitli yetmiş ağaçları, nadi
de fidanları, asırlık dev çınar ağaçları ile meş
hur Güzitepo, Erenköy, Suadiye, Bostancı giibi 
her şeyi ile meşhur oları yerlerde, şimdi ""maale
sef kalıplaşmış siyah yüzlü beton yığınları mev
cuttur. Dünyada eşi olmayan yeşil İstanbul Bo
ğazına da kirli eller atılarak, parsellenmeye, 
ulu ağaçların baltalanmaya başlandığını üzün
tü ille müşahede ediyoruz. Muhterem Bakanımız
dan rica ediyoruz, lütfen, hiç olmazsa bu Boğaz 
ciyetine son verirse, memleket ve millet kendi
lerine minnettar kalacaktır. 

M ah tercim. Hükümetimizin bu hususta-, Bo
ğaza matuf getireceği kanun teklifini, zannede
rim bütün milletvekili karideslerim sevinçle 
ka rşı 1 a y ae aklardır. 

iSaym .milletvekilleri, şimdi de ciddî bir 
problemi haline gelmiş, bilhassa büyük şehir'le-
'"in etrafını çeviren gecekondudan bahsedece
ğim. Seçimden seçime siyasî partilerin oy kaynağı 
haline getirilen bu politikayı dondurmadıkca ke
sin ve sürekli netice almak şöyle dursun, bilâ
kis teşvik ve tahrik etmiş oluyoruz. Bunların 
neticesi karşısında Bakanlık mesul ve yetkilile
ri de gerekli vazifelerini bittalbi gereği giibi yap
mış olamıyorlar. Bu ortam, s<osyo ekonomik dü
zensizlikleri de kamçılayarak her gelen hükü
metin başına büyük bir gaile oluyor. 1966 yılı
nın hava. fotoğraflarına göre 400- bin küsur 
olan gecekondu adedi bugün 1 milyonu aşuiiış 
durumdadır. Yalnız İstanbul'da altı yerde alı
nan arazi miktarının çok büyük olmasına rağ
men, gerek arsa tahsisi, gerekse konut yapımı 
bakiiinından bir kıyaslama yapacak olursak, ya
pılan sosyal konutlar, nüve konutlar, arsa, tah
sisleri rakam yazmayı utandıracak kadar az
dır. 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre yapı
lan konutların cüzi bir miktarı hariç şimdiye 
kadar diğerlerine tapuları verilmemiştir. Mes
ken Genel Müdürlüğü bu hususta iki defa Ba-
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kanlık oluru aldığı halde, Emlâk Kredi Banka
sından ipotek işlemleri bir türlü yapılamıyor. 
Şimdiye kadar tüm İstanbul'da 3 500 sosyal 
konut olduğuna göre, hepsinin tapuları verilmiş 
olsaydı, her ay bir konut için 150 ilâ 250 lira 
arasında fona dönmüş olacaktı ki, ayda 800 bin 
lira, yılda 10 milyon lira, 5 yılda 50 milyon 
lira gibi1 Ibüyük ıbir melblâğın katkısıyle Ba
kanlık geniş imkânlar sağlayacaktır. Bu
nu (bütün Türkiye için düşünecek olursak, 
bu Bakanlığa getireceği maddî faydaları takdir
lerinize bırakıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, nüve konutun, bil
hassa 'güzeli arazi 'üzerindeki inşaatına tamamen 
karşıyız. Şöyle ki, misâl olarak arz edeyim; yine 
güzel İstanbul'umuzun Maltepe ile Kartal ara
sındaki, Adalara tamamen hâkim havası, suyu 
ile maruf Ankara Asfaltı üzerinde bulunan 
tepelere yapılmış olan Gümüşsüyü inşaatla
rının büyük bir bölümü bu cins konutlar
dır. Salhane yere bir odadan ibaret, kalitesiz ya
pılan yapıların içerisinde; değişik yaşlarda, ek
serisi de çok kalabalık* olmak şartıyla ailelerin 
aynı odada ve çok küçük odada nasıl 
oturup, kalkıp, yatacağı acaba bu planı 
hazırlayanlar tarafından hiç düşünülmemiş 
imidir? Zaten durumu, ilâve olarak odalar 
yapmaya müsait olmadığına göre, her türlü in
şaata müsait böyle bir alanda tek katlı, tek oda
lı binaların yerine, kanaatimizce, blok apartman
lar sistemi tatbik edilseydi daha iyi olurdu. Bu 
haliyle böyle bir arazi, maalesef israf edilmiştir. 
Nitekim, göstermelik olarak önsıralara, yola ya
kın olan yerlere yapılan birkaç blok apartmanın 
bu büyük hatayı âdeta kamufle ettiğini görmek
teyiz. Muhterem Bakanımızın bizzat yerinde gör
mek suretiyle bu hatayı telâfi edeceğine inanıyo
rum. 

Mesken Genel Müdürlüğü 1966 -1972 yılları 
arasında konut yapmak isteyen 592 aileye, 
5 920 000 lira ferdî konut kredisi1; yine bu yıl
lar içerisinde, 3 701 üyeli 62 memur kooperati
fine 48 265 000 lira kooperatif kredisi vermiş, 
bu suretle 15 406 konutun üretilmesine, ayrıca 
da 35 531 arsanın dar gelirlilere dağıtılmasını 
«ağlamıştır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğüne gelince; Dep
rem ve Araştırma Enstitüsü gibi bir yeni teşek
külü de içine alan bu Genel Müdürlük, önceden 
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meydana gelmiş âfetlerde zarar gören hak sahip
lerinin isteklerini imkân nispetinde karşılaması 
ve muhtemel bir âfete mâruz olan yerlerin önce
lik ve ehemmiyet sırasına göre bir program için
de tedbir ve yardımlarının sağlanmasında şimdi
ye kadar cidden göz doyurucu vazifeler başar
mıştır. Burdur, Bingöl, Gediz, Muş ve Varto 
depremlerinin zamanında ihyası bunların en gü
zel delilleridir. 

1973 yılı içinde toplam 390 805 000 lirası tah
sis edilen ödeneğin, yıl sonuna kadar 157 280 000 
lirasını harcayarak, % 40,2 gibi bir gerçekleşme
yi sağlamıştır. Sayısız illerimizde 1966 yılında 
başlamış olup hâlâ yarıda kalan, bitmemiş âfet 
yapılarının bir an evvel bitirilmesinde fayda gö
rüyoruz. Şurasını hemen açıklamalıyım ki, ko
nut başına 1965 yılında verilen 15 bin liranın, 
aradan gecen dokuz sene gibi bir zamana kar
şılık, yapı malzeme ve işçilik ücretlerinin çok 
artmış olması karşısında, hâlâ bu dondurulmuş 
rakamın devam etmesi nedeni ile afetzedeler bi
nalarını ikmalde çok zorluk çekmektedirler 
Yerleşme sahalarının alttesislerinin planlanıp, 
programlanması ve ödenek ayrılması gecikmele
ri nedeniyle tatbikatları uzun yıllar devam et
mektedir. Bugüne kadar yapılan afet uygulama
sında borçlandırılan afetzedelerden tahsil ile fo
na yatırılması gereken borç taksitleri acaba Em
lâk Kredi Bankasınca niçin zamanında tahsil 
edilmiyor? Eğer ediliyorsa, 1973 yılındaki mik
tarı ne kadardır ve tümünün yüzde kaçıdır? 

Planlama ve İmar Genel Müdürlüğüne veri
len görevler; bölgelerin, yurt kalkınmasında kat
kılarının hangi yollardan olacağını ortaya koy
mak, doğal, ekonomik, toplumsal, fiziksel kaynak 
ve imkânların değerlendirmesini araştırarak, bu 
espriler içinde bölge planlaması çalışmalarını 
yapmak, arazi ihtiyaçları gelişmelerine paralel 
vilâyetlerin nâzım planlarına, esas olacak temel 
kararlar almak, kalkınma planı gereğince bölge 
planlama donelerine dayanarak metropoliten 
özellik kazanmış yahut kazanmakta olan büyük 
illerde metropoliten plan ana çalışmaları yap
mak, belediyeler ve İller Bankasınca yapılan 
planları incelemek, gereken değişiklikleri yap
mak ve yaptırmak ve onaylamaktır. 

Hemen ifade edeyim ki, gerek vatandaşların 
ve gerekse belediyelerin, tatbikattaki mevzuat ve 
kırtasiyeciliğin kesin şekilde halledilemeyişi ne-
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deniyle, mevzubahis* genel müdürlükten her gün 
şikâyetleri biraz dailıa artmaktadır. Projeler, 
planlar, evraklar, mütemadiyen ve uzun süre 
belediyeler ile bu makam arasında âdeta mekik 
dokurlar. Müsaade buyursanız, âcizane şahsî mü
şahedemi, arz edeyim efendim. Camianın 12 se
nelik mensubu olmama rağmen, sayın Genel Mü
dürlüğün gayet iyi bildiği veçhile bir evrak iki 
defa kurula gitmesi sırasında aynı odada kar
şılıklı bir masadan diğerine ancak 8 gün içeri
sinde gönderilebilmiştir. Bu zaman israfının de
ğerlendirilmesini ve gereğini muhterem Baka
nımıza arz etmekle iktifa ediyorum. 

Dört ilimizde Bakanlığa bağlı fiilî çalışmalar 
yapan nâzını plan kuruluşları, tam 9 senedir 
etütler, 'araştırmalar, soruşturmalar, anketler dü
zenleyip durdukları halde, hâlâ kesin bir netice 
alamamışlardır. Ayrıca, memleketimizde bu ka
dar teknik otoriteye sahip elemanlarımız varken, 
dışardan (bu teşkilâta -getirilen yalbancı teknik 
elemanların çalıştırılmasını, sdbep ve maksat ne 
olursa olsun, en hafif manasiyle zait buluyoruz. 

Yetersizliği ve kifayetsizliği ile tanınan şahıs
ların, emeldi olduktan sonra, bu işlemlerini dur
durup, aynı yerde 12 bin lira gibi aylık bir pa
ra almalarını ve anlaşma yaparak çalışmalarını 
da, diğer camialar arasında yersiz örnek teşkil 
etmesi yönünden, calibi dikkat (bulmaktayız. 

Belediyeler Teknik Hizmetler Genel Müdür
lüğü; belediyelerin imar ve uygulamalarına iliş
kin bu proje düzenlemelerine yardım eder, il 
imar müdürlüklerinin araç ve gereçlerinin daha 
verimli çalışmalarının sağlanmasını temin eder, 
belediyelerin kamulaştırma işlerinde yardımcı 
olur. Bunların dışında köy kalkınma payı olarak, 
iller Banlkasından ayrılan para ile içme suyu, 
kanalizasyon, yol projelerinin tahsilatlarına yar
dım etmiş bulunur. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü; daha zi
yade, depremlerde çalışma çabalarına inhisar 
eder. Akademik bir hüviyet taşıyan bu teşkilâ
tın, bina ya.pımlarında gerek âmme tesisleri ve 
gerekse ferdin konut yapımına gereği kadar 
yardımcı olamadığı kanaatindeyiz. Fonksiyonu
nu gayesine uygun şekilde yerine getirebilmesi 
için, gereğinin mutlaka yapılmasını, aksi halde 
verimsizliğinin devam edeceğine kaniiz. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; Ibaşlanigıçta çok 
iyi niyetlerle ve gayretlerle kurulmuş olan bu 
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Genel Müdürlük, maaalesef kuruluş gayesinin 
tam tersine çalıştırümalktadır. Bilhassa büyük 
şehirlerdeki arsa spekülâsyonlarını önlemek, dü
zenli şehirleşmeyi sağlamak, konut, sanayi ve 
turizm bölgeleriyle çeşitli kamu hizmet tesisleri 
için anlaşmak; devir ve satınalma yolııyle arazi 
ve arsa sağlamak; arsa stoku tanzim satışları 
yapmak satmaldığı araziyi ve arsaları planlaya
rak olduğu giibi yahut yeratlı tesislerini, kısmen 
veya -tamamen ikmâl ederek ihtiyaç sahiplerine 
satmak, kiraya vermek; Hazineden bedelini öde
yerek araziler, arsalar satınalmak; planlanmış sa
halardaki özel ve tüzel kişilere ait arsaları ka
mulaştırmak, belediyelerle ortaklık kurmak, 
planlamayı öngördüğü ve tahdidini yaptığı ve 
ilgili tapu idaresince arazi ve arsaların satışla
rında şûfa hakkı kullanmak gibi ciddî, kamuya 
çok yararlı vazifeleri olmasına rağmen, yukarıda 
da arz ettiğim veçhile, tatbikatında hiç de böyle 
olmadığı görülmüştür. Başarısızlığın başlıca âmi
li kuruluşuna 250 milyon gibi bir döner sermaye 
ile başlamış olmasıdır. Alman ufak arazi ve ar
saların civarı, derhal arsa spekülatörleri tarafın
dan özel parselasyon yapılmak suretiyle ve ga
yet fahiş fiyatlarla satılmış ve asıl maksadın 
tam tersi tecelli etmiştir. 

İnkişaf sahalarının, alınacak arazi parçaları
nın vüsati ne kadar büyük olursa, bu ayrılık o 
derece önlenmiş olur. Bunun için de bu döner 
sermayenin, kanaatimizce en az bir milyar liraya 
çıkarılmasını zarurî görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karaçam, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

M.ıS. P. GRUPU ADINA MEHMET İH
SAN KARAÇAM (Devamla) — Aksi halde bu 
teşekkülden, gerektiği kadar yararlanmak hayal 
olur. 

İller Bankası Genel Müdürlüğü; 
İller Bankasının Türkiye sahasında daha ve

rimli vazife görmesi için, biran evvel belediye
leri maddî ferahlığa kavuşturacak olan Belediye 
Gelirleri kanun tasarısının bir an evvel kanun
laşmasında her yönü ile büyük fayda görüyoruz. 

Bankanın, 1973'ten kalan şehir ve kasabaların 
harita ve imar planlarıyle su, elektrik, kanalizas
yon proje tesislerinin çeşitli ya,pı işlerinin daha 
radikal ve şümullü gayretlerle yapılacağına ina
nıyorum. İller Bankasının 1973 yatırım 'ger
çekleşmesi, nakit 814 milyon küsurdur. 203 068 
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çeşitli işte faaliyet göstermiştir. Eski yıllardan 
da kalan işlerle 315 milyon küsur lira tutarmda-
Iki iş sonuca bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Karacanı son elimlerinizi 
•rica edeceğini. Bitti vaıktiniz efendim. 

MEHMET İHSAN KARAÇAM (Devamla) 
— Emlâk Kredi Bankasının amacı, bütün banka 
muamelelerini yürütmekle beraber, evi olmayan 
vatandaşı da ev sahibi yapmaktır. Peşin, ipotekli 
ve taksitli konutlar yaparak kamuya yardım 
eder. 

Muhterem milletvekilleri, vaktim dolduğu 
için hemen arz edeyim, bütçe müzakerelerinde ko
nuşmacıları dinleyen sayın Balkanlar, tenkit ve 
temennilerin ışık tuttuğunu «bildirerek teşekkür 
edip ayrılıyorlar. Gönül ister ki, kendilerine uy
gun olan, yapıcı, yol gösterici maruzatlar değer
lendirilsin, gereği yerine getirilsin. Aksi halde bu 
görüşmeler bir avutma, bir iç dökmeden ileriye 
gidemez. 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin aziz mil
letimize hayırlı, uğurlu olmasını, güzel memle
ketimizin her türlü âfetten korunmasını yüce 
Allahtan diler, Meclisin muhterem üyelerine, 
'başta Sayın Bakan olmak üzere İmar ve İskân 
Bakanlığının temsilcilerine grupumuz adına en 
iyi dileklerimle saygılarımı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara
çam. (M. S. P. sıralarından alkışlar). 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Yasin 
Bozkurt. 

D. P. GRUPU ADİNA YASİN BOZKURT 
(Kars) — Muhterem Başkan ve değerli millet
vekilleri ; 

İ974 'mali yılı İmar ve İskân Bakanlığı 'büt
çesi üzerinde Demokratik: Parti Meclis Grupunun 
görüş ve temennilerini arz ve ifade etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

İmar ve İskân Bakanlığı, 1958 yılında yürür
lüğe giren 7166 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, 
6785 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu ve 7269 sayılı Âfetler Kanunuyle çalış
malarını sürdürmektedir. 

Memleketin sosyal ve ekonomik gelişiminde 
'bölgesel planları, şehir ve çevre düzenlerini millî 
kalkınma planları içinde değerlendirme, dengeli 
bir yerleşhnl gerçekleştirme, yurdun mesken me
selelerini çözümü bağlama, malzeme ve diğer ya
pı ihtiyaçlarını rasyonel şekilde 'karşılama, vukuu 

melhuz ve umumî hayata müessir tabiî âfetlere 
•karşı 'daha evvelden hazırlıklı 'bulunup, âfetin 
vukuunda veya sonunda gerekli (bütün tedbirle
rin alınmasını sağlamak bu Bakanlığın görevleri 
cümlesindendir. Bu görevleri; Planlama ve İmar, 
Belediyeler Teknik Hizmetler, Mesken, Yapı Mal
zemesi, Âfet İşleri, Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı, İller Bankası ve Arsa Ofisi Genel müdürlük
leri yerine 'getirmektedir. 

Sayın 'milletvekilleri, konut sorunu, son yıllar
da, artan nüfus, sanayileşme ve şehirleşme yönün
den oldukça (büyük önem taşımaktadır. 

Ülkemizde, maalesef şimdiye kadar belli bir. 
şehirleşme, konut ve arsa politikası tespit ve uy
gulanmamıştır. Köylerde ekilebilen araziler en 
son sınırlara, kadar işlenmekte, verim azalmakta, 
artan nüfusu besleyemez hale gelmekte; köyler
deki nüfus patlaması, şehirlerde iş aramak ve yer
leşmek zorunluluğunu doğurmaktadır. 

Köylerden şehirlere başlayan güç., buraların 
gereğinden fazla, hem de düzensiz (biçimde büyü

tmesine yol açmakta, kentlerin civarında gecekon
duların türemesine sebep olmaktadır. 

1960 yılında 24ü bin gecekondu bulunduğu ve 
şehir nüfusunun % 3,5'ini teşkil ettiği tespit, olun
muştur. 1972 yılında 'gecekondu adedi Türkiye
'mizde 700 bin iken, bu 'miktar bugün 800 bine 
ulaşmış ve hatta aşmıştır. 

Ülkemizde, 1950 yılından itibaren hızlı bir şe
hirleşme hareketinin başlamış olduğunu görmek
teyiz. .1960 yılında, Türkiye nüfusunun % 26,3'ü 
şehirde yaşamakta iken, bu nispet 1965'te % 29,9, 
1970'teise % 35,4'ü bulmuştur. 

Bu artış ve şehirlere akış, şehirlerdeki cazibe 
kadar, köyün itiş gücünden de ileri gelmektedir. 
Birçok imkânlara sahip şehirlerde yaşama özle
mi yanında, köyde gwiın imkânının -kalmaması 
da başlıca göç sebepleri arasında sayılır. Nüfus 
akımının, daha çok nüfusu 500 binin üstündeki 
şehirlere doğru kaydığı görülmektedir. Bu göç
ler beraberlerinde birçok problemleri de getirmiş 
bulunmaktadır. İstihdam sorunu 'kadar, mesken 
meselesi de •çözümlenmesi gereken en büyük prob
lemler olarak karşıya çıkmaktadır. 

Arsa konusunu, mesken probleminden ayırma
ya imkân yoktur. Arsa, konut sorununun temeli
ni teşkil eder. Bilindiği üzere, mesken maliyeti 
içinde arsa bedelinin % 5, f/c 10 arasında olması 
icap eder. Halbuki ülkemizde, özellikle büyük 
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kentlerde;, ârs'anm değeri konut maliyetinin % 50' 
sine kadar çıkmaktadır. Bu yüzden arsa 'spekü
lasyonu ayrı ibir 'dert. olarak karsımıza çıkmakta-
•dır. Üzülerek ifade etmek isteriz ki, şimdiye ka
dar arsa spekülâsyonunu önU-yecrk tutarlı \'e ge
çerli hiçbir t edibi r alınmamıştır. 

Yeri gelmişken, çok iyi bir 'gaye ile kurulmuş 
olan; ancak yeterince malî imkâna kavuşturulma
mış bulunan Orsa Ofisi (konusuna 'da dokunmak 
isterini. 

Kamu arsalarının tek elden yönetimi ve arsa
ların aşırı fiyat artışını önlemek, tanzim alış ve 
satışları yapmak, konut sanayii ve (turizm (bölge
leri ve kamu tesisleri için arazi ve. arsa. sağlamak 
•amacı ile 1969 tarikinde bir Arsa Ofisi kurulmuş-
tur. Arsa Ofisinin 250 •milyonluk döner sermaye
sinin, 10 yıl içinde karşılanması, ihtiyaca cevap 
'vermeyeceği gerçeğini 'de ortaya koymaktadır. Bu 
sermaye çok azdır. Her yıl bütçeden ayrılan öde
nek yetersizdir. 

Geçen yıl 10 milyon konması karşısında, bu 
yıl 25 milyon lira ayrılmış olması memnuniyet 
vericidir. Ancak, yeterli olmadığını da hemen 'be
lirtmek isterim. 

Bu teşkilâtın müessiriyetinin artırılması yö
nünden ciddî tedbirler alınmasını temenni ede
riz. 

Sayın milletvekilleri, kira (konusu da önemli 
problemlerden (biridir. Dünyanın her yerinde ol
duğu 'gi'bi, bizde de herkesin mesken sahibi olma
sı mümkün 'değildir. Ancak, kiracıların düşük 
kira ile mesken kiralamalarının da ortamını ya
ratmanın zorunlu olduğu görüşündeyiz. 

Kira 'bedelinin gelir içindeki payının % 10 ci
varında olması gerekirken, bunu aşan miktarlar 
adalet ölçüsünden uzaklaşır, dar gelirli kimseler 
için geçim sıkıntısına sebep olur. Ülkemizde kira, 
Anayasa Mankenlesin in kararı ile serbestçe taraf
lar arasında tespit olunrnaktadır. Ancak, bina be
delinin '% 10'unu aşan bir kiranın âdil olmadığı
nı da 'zikretmek isteriz. 

1955 yılında kiralık konutlarda oturanların 
oranı % 36 iken, bu oran 1960'ta % 42ye çıkmış 
ve 1968'de % 56'ya kadar yükselmiştir. 

İş başında bulunan Hükümet, programında 
konut ve gecekondu meselesine önemli yer ayır
mıştır. Kendi -evini yapmak isteyenlere uygun 
alanla,r ayrılaralk, (bu •alanların altyapı!arının ka
mu kuruluşlarınca sağlanması, şehirlerin gelişme 
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•alanlarındaki arsalar ile özel kişilerin arsaları üze
rinde kurulmuş 'gecekondularla ilgili arsaların 
kamulaştırılması öngörülmüştür. Hal böyle iken, 
gecekondu fonuna 1974 yılı bütçesinden sadece 
20 milyon lira ayrılmıştır. 

Bugünkü tahsisat ile, programın amaçla rina 
uygun bir uygulamanın mümkün olup olmayaca
ğını, Sayın Balkanın açıklığa kavuşturmasını is
tirham edeceğim. 

Çok şeyler yapmak vadiyle iktidara gelenle
rin, az iş yapmalarına., samimiyetle ifade edeyim 
ki, günlümüz razı olmaz. Ook şeyler yapmaları ha
linde memleket ve millet namına, ancak memnu
niyet 'duyarız. 

Konut problem inin hallinde, toplu konut ku
ruluşlarının gerçekleştirilmesi, maliyetin düşü
rülmesi, kredi ve yardımların 'düzenli biçimde tat
biki, başta gelen uygulama prensipleri olmalı
dır. 

Özel sektör tarafından gerçekleştirilmiş bulu
nan toplu konut kuruluşlarıyle, kamu arasında, 
destek ve kontrol münasebetinin etkin hale geti
rilmesi görüşündeyiz. 

Kalkınma planlarımızda konut yatı rı mi a rı 
% 90 oranında özel sektörden beklenmiş, Devlet
çe önemli tedbirler getirilmemiştir. Bu sektör, ko
nut alanında (beklenen gerçekleşmeyi 'sağladığı 
halde, ihtiyaç açığının her yıl 'daha da büyümüş 
olması, yeni 'metotların zaruretini ortaya, koyma'k-
t'adı.ı'. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı İmalât 
Dairesi, âfet hizmetlerinin ve afet 'sebebiyle hâ
sıl olan ihtiyacın 'temininde? oldukça başarılı ol
muştur. Ancak, 'ülkemizde prefabrike sanayiin ge
lişmesinde kendisinden beklenen öncülük görevini 
de hakkıyle yerine 'getirmek durumundadır. 

Sırası gelmişken, Afet İşleri- Genel Müdürlü
ğünün faaliyetleriyle ilgili hususlara da, kısaca. 
değinmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, yurdumuzun sık sık ta
biî afetlere maruz Ikalması, bu Genel Müdürlüğün 
önemini İbir kat 'daha artırmıştır. Bu itibarla, ön
ceden bir tabiî afet planlamasının yapılmasını ge
rekli görmekteyiz. Devlet kuruluşlarıyle mahallî 
idarelerin, afet öncesi ve afet anı ve afet sonrası 
yapacağı işler ve bu hususta gerekli araç ve ge
reçlerin nelerden ibaret olacağının inceden inceye 
pl ani anması şarttır. 
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Üzerinde önemle durulacak başka bir husus 
da, afet muhallerimde yapılan meşk enlerin ma
hallî özelliklere ve halkın sosyal yaşantılarına 
uygun olmaımasıdır. Türkiye'nin birçok bölgele
rinde yapılan inşaat boş kalmakta, millî servet 
bu şekilde heba ve heder olup gitm|eiktedir. Ya
tandasın da hiçbir işinle yaramamaktadır. Esa
sen, geçmiş yıllardaki bütçe görüşmelerinde bu 
konu acı şikâyetlere vesile olmuştur. Felâket
zedeler için yapılan evler işe yaramadığı gibi, 
soısyo - ekonomik şartlar nazara alınmayarak, 
köylünün hayvanı için ahır, samanlık ve kümjes 
yapılmamakta, bu hal, büyük sıkıntılara ve te
dirginliklerle yol açmaktadır. 

Diğer bir /konu da, bir köyün bir kusmı afete 
/maruz kalmışsa, köyü ikiye bölüp, bir kısmını 
yerinde bıralkıp, diğer bir kısmını yeni yerleş
me bölgesine götüremezsiniz. Uygulamada bu 
m|ümkün olmamıştır. Bu nedenlerle gereken mev
zuat değişikliği yapılmalı, uygulamalar, mahal
lî şartlara ve gerçeklere ters düşmemelidir. 

Felâket bölgelerinde şikâyet konusu olan hu
suslardan birisi de, altyapı hizmetlerinin ya
pıl mamasııdır. Bakanlığın bu ciddî şikâyet konu
suna ömeım vermesini t'eınenni ederim.. 

Sözlerimi tamamlarken, planlama ve imar ça
lışmalarının takdire değer seviyede olduğunu, 
a'i'cak, lâzım imar planlarının sık sık değişik
liğe uğram.aması gereğini ifade etmek isterim, 
İller Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Banka
sının altyapı hizmetleri ve masken ikonusunda 
yüksek çalışmalarım şükranla 'kaydetmeyi gö
rev sayarım.. 

Bakanlığa bağlı diğer .gen'el müdürlük ve ku
ruluşların .kendilerine düşen görevleri ifada ge
reken ciddiyet içerisinde bulunduklarını belir-
tirtkem, işlerin - bürokrasiye kaçmadan görülme
si, Bakanlığın müstehlik halden çıkarılması da 
başlıca temennimizdir. 

Benden evvel konuşan muhterem hatip arka
daşım,, bu Bakanlıktaki istihdam tarzının ve hu
zursuzlukların esasına temas etti; ben bu ko
nuya temas etmeyeceğim,. Bakanlığın bu perso
nel çalıştırma, tayin ve terfi hususunda, Ba
şkanlığa lâyık, memleket şartlarına uygun, par
tizan görüşlerden uzak bir tatbikat içerisinde 
olmasını temenni ederim. Böyle bir halin varit 
olduğunu da ifade etnıefc istemiyorum. Bundan 
sonraki tatbikat ve ileriye muzaf temennimizi 
arz etmek istiyorum. 

Bize ayrılan süre içerisinde, bu kadar önemli 
konuları ihtiva eden bir Bakanlığın her genel 
müdürlüğünün çalış/maları üzerinde gereken ten
kit ve temennimizi ifade fırsatımız yoktur. Bu 
nedenle konuşmamı burada tamamlıyor, imar ve 
İskân Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz, mil
letimiz ve mümtaz Bakanlık camiası için hayır
lı ve uğurlu olmasını diliyor, yüce heyetinizi 
saygıylo selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Boz-
(kurt. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın İlhan Er-
soy, buyurun efendim. 

A. P..GRUPU ADINA İLHAN EBSOY (Kü
tahya) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım ; 

Adalet Partisi Grupu adına, görüşülmekte 
olan İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşlerimi, benden önce görüşlerini bildir
miş olan sözcü arkadaşlarımın temas ettikleri 
konulardan mümkün mertebe uzaklaşarak ve de
taylara girmeksizin, kısaca izah etmeye çalışa
cağım-

Bu vesile ile, demin bir arkadaşımın da te
mas buyurdukları gibi, görüşlerimiz daha eok, 
teknik bir Bakanlık olan İmar ve İskân Ba
kanlığına dair yapıcı, yol gösterici mahiyet arz 
edeceği cihetle, Sayın Bakanın bunlardan hisse 
çıkacağını, tatbikatta hiç değilse tatbik edile
bilir durumda gördüklerini değerlendirecekleri
ni umarak, sözlerime başlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu Bakanlığın ta
rihçesini hemen hepimiz biliyoruz. Şehircilik 
hizmetleri, evvelemirde, eok önceleri İçişleri Ba
kanlığına bağlı hizmetlerken, 361li sayılı Kanun
la Bayındırlık Bakanlığı kurulduğu zaman, Ba
yındırlık Bakanlığına intikal etmiş ve bu hiz
metler bu Bakanlığa bağlı Şehircilik Fen Heye
tine verilmişti. 7116 sayılı Kanunla, 1958 yılın
da İmar ve İskân Baikanlığı kurulduğu zamıan, 
bu Bakanlığın nüvesini işte bu Şehircilik Fen 
Heyeti teşkil etmiştir. Maksat, planlama hiz
metlerinin tümünün bir elden yürütülmesi, ko
ordinasyonun sağlanması ve bütünlüğün bozul-
mamasıdır. Ancak, zaman gelmiş, afetler konu
su memleketimizi kasıp kavururken, büyük şe
hirlere göç dolayiısıyle meydana gelmiş yeni 'ko
nut problemleri ve bu konut probleminin istis
naî bir hali olan gecekondu meselesi* zaman za-
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man Bakanlığı, bu konularda ağırlığını hisset
tiril' hale getirme durumumda bırakmışitır. 

Bu itibarla, diğer sahalarda, özellikle plan
lama saikasında yetişmiş olan arkadaşlarımızın 
çoğunun, bu hizmetlere intikal ettirilmesi sure
tiyle başka servislerde çalışltırılması dolayısıy
la diğer işlerin mümkün olan süratte yürütüle-
meyecek şekilde aksatılmasına vesile teşkil et
miştir. 

Ancak, son yıllarda kadronun bir hayli ka
bartılmış olması, yeterince eleman bulunması, 
bu aksaklığın giderilmesini önlemiş durumda
dır. 

Bütün bunlara rağmen, şimdi hizmetlerini 
genel müdürlüklere göre tasnif etmeksizin, genel 
olarak arz edeceğim, hizmjetlerini yürütmede ha
len karşılaştığı ıbazı aksaklıkları vardır bu Ba
kanlığın. Tememuimdz, kısa zamanda bu aksaklık
ların. giderilmesi ve çalışmaların daJha verimli 
bir hale getirilmesidir. 

Muhterem. arkadaşlarını, Bakanlık çalışma
larını arzu edilen seviyeye getirebilmek için, yıl
lardan beri reorganizasyon çalışmaları yapılır, 
çeşitli kuruluşlarla temaslar olur, Türkiye ve Or
ta Doğu Amme İdaresi kurslar açar, çeşitli ekip
ler kurulur, dosyalar tanzim edilir; fakat her 
•nedense, her devir değişikliğinde, her iktidar de
ğişikliğinde veyalhut da her hükünıet değişikli
ğimde, belirli bir seviyeye kadar gelmiş olan bu 
çalışmalar bir tarafa bırakılarak, sayın bakan
lar kendi görüş ve anlayışlarına göre, daha Ba
kanlığın bünyesini öğrenmeye fırsat ve zam,an 
bulamadıkları halde, yeniden çalışmalara giri
şirler, bu eski çalışmaları bir kenara atarlar. 
iler defasında sıfırdan başladığımız için de muh
terem arkadaşlar, belirli bir seviyenin üzerine 
çıkmak bugüne kadar müyesser olamamıştır. 
Temlerini ederiz ki, bundan sonra çıkılabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığın bîr anako-
nusu da eğitim konusudur. Eğitim nedense yıl
lardan beri bizim memleketimizde çeşitli kuru
luşlarda, dış ülkelere seyahat olarak değerlen
dirilir. Halbuki, eğitimin gayesi bu, olmasa ge
rek. Her şeyden evvel İmar ve İskân Bakanlığı
nın, kendi bünyeS'i içerisindeki elemanlarını bir 
iç hizmet eğitimine tabi. tutması, ayrıca kendi
siyle yakın işbirliği yapma durumunda bulunan 
•belediyelerin personelini de, senelerce evvel te
meli atılmış olan eğitim sistem'ini geliştirmek 

suretiyle, biraz daha belirli bir seviyeye çıkar
ması gereklidir. 

Mevzuat çalışmaları her devirde ciddiyetle 
ele alınır; fakait ne gariptir ki, asıl çıkarılması 
lâzım gelen kanunlar zamanında çıkanla mayrp 
da, bunun istisna halleri zaman zaman kanun
laştı rma yoluna gidilir. 

Bir konu olarak,. Konut Kanunu, üzerinde kı
saca durmak isterim. 

Bakanlık kurulduğundan bu yama, yanılmı
yorsam, aşağı yukarı 5 defa Konut Kanunu ta
sarısı hazırlanımış, Parlamentoya intikal ettiril
miştir; fakait bunlariin hiçbirisi kanunlaşama
mıştır bugüne kadar. Her yeni idare değişikli
ğinde Konut Kanunu yeni baştan ele alınmış, 
belirli bir seviyeye kadar getirilmiş orada kal
mıştır. Hadiseler, özellikle gecekondu problemi 
hakikî bir problem halini aldıktan, afetler mem
leketimizde hissedilir bir tahribat yaptıktan son
ra, Afetler Kanunu, onu değiştireni 1051 sayılı . 
Kanun, 775 sayılı Gecekondu Kanunu çıkarıl
mış olmasına rağmen, konut probleminin birer 
istisnasını teşkil eden bu problemlerin çözümü 
için kanun çıkarılmış olmasına rağmen, Konut 
Kanununun esası bir türlü çıkarılamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım,, buraya gelmişken, 
mevzuat çalışmaları hakkında basında çıkan ve 
sık sık duyduğumuz bazı konulara kısaca tenkis 
etmek isterin;. Gecekondu Kanununun tümünün 
yeni baştan değiştirileceğine dair, Sayın Baka
nın da yanılmıyorsam, bir beyanı var. 

Benlideniz, değerli arkadaşlarım, o günün şart
ları için değil, bugünün şartları için de geçerli 
olan, gecekonduyu bir vakıa olarak kabul edip 
de, bugün Hükümetin politikasına uygum bü-
ıtün şartları da muhteva bakımından kapsayan 
Gecekondu Kanununun tümümün değiştirileceği 
yerde, Komut Kanununun ele alınmasının daha 
isabetli bir yol olacağını zannediyorum. Zaten, 
«Gecekondu Kamununum tümü değiştirilmiştir.» 
gibi gelinecektir yüksek huzurunuza, am,a zan
nederim, bir iki maddeyi değiştirmekle iktifa, 
edeceklerdir, diğer m,addeleri aynen alacaklar
dır. Böyle uzun değişiklik teklifleriyle ne ken
dilerini ne Yüce Parlamentoyu işgal edecek yer
de, asıl. çıkarılması lâzım gelen önem(li kanun
lara, dailıa çok önem vermelerini bilhassa rica 
etmıek istiyorum. 

— 256 — 



M. Meclisi B : 87 27 . 5 . 1974 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, planlama hizmetleri, 
maalesef şikâyeti mucip bir durumdadır. Bele
diyelerimizin zarurî ihtiyaçları, dolayısıyle yap
mak durumunda kaldıkları plan tadil teklMe-
liniın; kuruldan kurula, alçaik kuruldan orta ku
rula, ondan yüksek kurula (mjübalağalı söylü
yorsam, af buyursunlar.) havale edile edile ay
larca sürüncemede bırakıldığı bir vakıadır ve 
küçük belediyeler bundan çok şikâyetçidirler. 
Her şeyden evvel düşünmek lâzımdır ki, bele
diyeler, tatbikatı, uygulamayı bu değişiklik tek
lifle rinin İmar ve İskân Bakanlığınca kabul 
edilmesi, onanması halinde yerine getirebilecek
lerdir. Belediyeler de vatandaşlar da bunların 
zamanında gerçekleştirilmesini beki emektedir
ler. 

Planlama meselesine gelince ki, bir de nâzım 
planlar konusuna temas etmeden geçmek müm,-
kün değil. 

Muhterem, arkadaşlar, yanılmıyorsam. 196'5 
yılında çıkan bir kararnamje ile 3 büyük şehrimiz 
başta olmak üzere nâzım planlar yapılmaya baş
landı, İmar ve İskân Bakanlığının, kontrol ve 
murakabeci altında. Halen bunlar devam, etmek
te. Bunlardan, özellikle Ankara nâzım planı üze
rinde durmak istiyorum. Şimjdiye kadar bu 3 bü
yük şehrimizin nâzım plan çalışmaları için sa
dece planlama hizmetleri ve bürolarının mas
rafları için 24 milyon liradan fazla bir tahsisat 
ayırmış olmasına rağmen Yüce Meclisler, esefle 
söylemekte beis göranüyorum, Ankara Nâzım, 
Planı çalışmaları hâlâ kâğıt üzerine geçirilecek 
safhaya gelmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 6 - 7 sene daha hâlâ 
biz önçalışmalan ikmal edemezsek, 3 - 5 sene 
daha geçtikten sonra nâzım planları belirli bir 
ölçekte elde ettikten sonra, korkarım ki şartlar 
değişecek, ihtiyaçlar değişecek, planı tasdike 
getirdiğimiz anda yeni baştan önçalışmalara gi
rişmek gibi garip bir durumla karşı karşıya ka
lacağız. Bu itibarla Bayın Bakandan ısrarla rica 
ediyorum; hadiseler planlanmaya değil, plan ha
diselere takaddüm, etmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, planlama konusuna ge
lince, bir hususa daha müsaadenizle temas et
mekte fayda mülahaza etine kteyim. 

Gerek iktidar ve gerekse iktidara yakın çev
reler yabancı uzm,anlara karşı olduklarını defa-
atle tekrarlamış olmalarına rağmen, Hükümete 

ve özellikle Sayın Başbakana çok yakınlığı ile 
tanınan bir gazetede, inanmak istemediğim, bir 
havadis, bir yazı okudum. Bu, İstanbul Nâzım 
Plan Bürosuna Başdanışman olarak Amerikalı 
bir şehireinin, takriben, küçük bir miktar söy
leyeceğim, ayda 90 bin lira kadar ücret öden
mek suretiyle vazifelendirikliğine dairdir. Aynı 
buna yakın bir haberi de Toprak ve Tarım Re
formu uzmanlığına getirilen bir yaibaneı için 
duymuş bulunuyorum. İnanmak istemediğim, bu 
hususların, Sayın Bakan tarafından efkârı umu-
nijiyeye açıklan/masında fayda mülahaza etmek
teyim. 

Değerli arkadaşlarım, memleketin bir konut 
politikası, evvelemirde o politikayı gerçekleşti-
reeek hukukî mesnede, yani bir konut kanunu
na bağlıdır. Bu itibarla bunu gerçekleştirmeden 
'konut politikasından bahsetmek güç olacaktır. 
Konut sadece kamu eliyle yapılacak, görülecek 
bir hizmet değildir. Memleketin koımıt açığı he
pinizce malumdur. Bu açığı giderecek özel te
şebbüsler de, demin bir arkadaşımın çok haklı 
olarak temas buyurdukları gibi, kamu teşeb
büsleri de desteklenmeli ve konut kredileri ar
tırılmak, daha yaygın hale getirilmel'klir. 

Değerli arkadaşlarım, konutun bir istisnaî 
halini teşkil eden gecekondu ile alâkalı bir ko
nuya da kısaca temas etmek istiyorum,. 

Cumhuriyet Halk Partili çok kıymetli bir 
milletvekili arkadaşım, gecekonduların hukukî-
leşt'irilmesi (yanılmıyorsam) yolunda bir kanun 
teklifi vermiş bulunuyor. Sayın Bakan da aynı 
bapta, biraz değişik bir ifade ile «gecekondu
ların meşrulaştırılacağına» dair beyanda bulu
nuyorlar. Esasen Hükümet programlarında bu
na rastlıyoruz. 775 sayılı Kanunun 1903 - 19&4: 
yıllarında hazırlanması ve 1965 - 1966 yılla
rında görüşülmesi, nihayet Adalet Partisi ikti
darı zamanunda çıkarılması anında bu çok sayın 
grup mensubu arkadaşlarım, gecekondularım 
hıııkukîleştirilmesi fikrine tamamen karşı idiler. 
Pek geç de olsa, 8 sene sonra aynı yolda bir
leşmiş olduğumuz için, bunu fali hayır sayıyor, 
kendilerine teşekkür ediyorum,. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî afetler ko
nusu, memleketimiz için ciddî bir konudur. 
Zaman zaman taibiî afetler konusunda yaptı
ğımız gayretler, çalışmalar, sadece memleke
timizde değil, yurt dışına dahi intikal etmiş, 
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övünülecek bir konu halline gelmiştir. Afetin 
vukuu anımda, bir memleketin başibakanımdan 
en küçük vazifelisine varıncaya kadar afetze
delerin yanında, yakınında, beraberinde ol
anak, onum derdine kısa z atmanda çözüm yal
ları bulmaya gayret etmek, hakikaten ne ka
dar övüusek az, ne .kadar iftihar etsek az, 
•olan 'hizmetlerimizin 1) aşında gelir. Bu arkadaş
larımızın dertlerine yıllarca yıllarca çare bu
lamazken, son yıllarda böylesine çalışma içeri
sine girmişiken,, bir konuya daha tema's etmek 
İstiyorum. Bendeniz, grupumum teklifi üzenine 
«bir kanun teklifi hazırlalmıştım ve çok sayın 
fok aııkadaşıını da bendenize iltihak etmişti. 
Şimdiye kadar pek çok konul arda, birçok hu
susları affetme, birçok borçları affetme, cefa
ları affetme yoluna gittik. Cumhuriyetin 50 nci 
yılı gibi çok müstesna bir yıldönümünde, gö
mül arzu ediyordu ki, bu af kamunları çıka
rılırken, talbiî afetler dolayısıyle Devlete' borcu 
olanı afetzede, çotuğunu çocuğunu, anasını 
İbabasımı kaybetmiş yetim vataııdaşlariünızın 
!bu borçları da, elsaısen ödeme gücü bulunma
yan bu vatandaşlarımızııı ödemeyecekleri bu 
borçları da affedilmiş olsun. Ancak, çok de
ğerli Bayındırlık Komisyonu üyesi arkadaş
larının lütuflanyle kondisyondan çıkmış olan, 
'olumlu bir şekilde çıkmış olan bu kanun tekli<-
dllmiz, Plan Komisyonuna intikal etmiş durum
dadır. Plan Komisyonunun Yüce Mecliste 
'hazır bulunan Sayın Başkanı, lütfeder, üyeleri 
de yardımcı bulunurlar, Bayındırlık Koımis-
yanunda, teklifim şiddetle karşısına çılkan Sa
yın İmar . İskan Bakam arkadaşımız da biz
lere iltihak ederlerde, bu afetzede vatandaş
larımızın derdine biran evvel merhem olmaya 
çalışırız. Muhteremi arkadaşlar. Varto'dan Bin
göl'e, Kigi'den Erzurum'a, Erzincan'a Ger
ze'den, Adapazarı'na, Baritmidan Ege böligelsi-
ne, nihayet Gediz'den Edirne'ye kadar bir uç
tan bir uca afetzede vatandaşlar bizden bunu 
[bekliyorlar, biran evvel Yüce Meclisin bu af 
kanununu çıkaracağını, yani 'bunların borçla
rını affedecek kanun teklifini kanuın'laştıraca
ğını umuyorlar. Bu hıısusıta bütün arkadaşla
rımın yardımlarını özellikle rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, imar çalışmalarının 
•eısaisını teşkil eden, esas hükümlerini getiren 
6785 sayılı Kanıunda, biliy onsumuz Yüce Mec

lis, 1972'de 1605 sayılı Kanun ile yeni bir de
ğişiklik yaptı. Bu değişikliğe paralel olarak 
Bakanlık, bazı tüzük ve yönetimdik değişik-
lilkleri ve hazırlıkları içine girmek zorunda idi. 
Üzülerek söylemek zorundayıım ki, İmar -Ba
kanlığı 'bunların henüz hidbirini yerine getire-
mıemiştir. Arkadaşlar, 1605 ısayılı Kanun çok 
şeyler getirdi, çok problemleri halletti; fakat 
İmar -İsikân Bakanlığı, zaimanıında Yüce Mec
lislerin çıkarmış okluğu bu 'kanunun yap 
dedikle rin'i, henüz yapmamış olduğu için, tat-
'bikatta henüz hiçibir racyvaismı ıgöremedik. Sa
yın Bakandan, bu konuya da ciddiyetle eğil
mesini, tüzük ve yönetmelik •çalınmalarım İbiraıı 
evvel bitirmesini İsrarla rica eltim ek istiyorum. 

Bu arada gedik ve zeminlerle alâkalı, özel
likle İzimir ve Bölgesinde ve Türkiye'nin pek 
çok yerlerinde konunun, ayrıca Zonguldak, 
Kilimli ve saireıde planlaması yapılan, metro
politen planlaması yapılan ve pek yakında 
tatibiikaitına başlamacaik olan Zonguldak 'bölge
sinde de tezkire - j sâımiyye konulsunuıı kanu-
'nun da verdiği im/kânlardan faydalanılarak 
Ibiran evvel halleıdilmeisinde İmar ve İsikân Ba-
kanlığmm onay ak olması elzemdir. Sayın Ba
kam lültfetsin] er bu konuya da ciddiyetle <eğil-
isinler. 

Değerli arkadaşlarım, Yapı Malzemesi Ge
nel Müdürlüğünün, zaman zaman kalkınma 
planlarında, başka bakanlıklara devredilece-
ğine dair hükümler yer alıyor. Ne olursa ol
sun, hangi kuruluşa bağlı olursa olsun bugün 
ımemleketilmizin bir yapı malzemesi sıkıntısı 
çektiği ve konut fiyatlarının bu yüzden arttığı, 
konut açığının bu sebeple de uzun süre kapa
tılamayacağı bir vakıadır. Bu itibarla, Yapı, Mal
zemesi Genel Müdürlüğünün çalışmalarının bölge
lere göre en uygun yapı malzemesi çeşitlerini bul
maya, en ucuz şekilde yapı malzemesi temin 
etmeye yöneltilmelsi yerinde olacaktır. Ayrıca, 
esefle kaydetmek isterim ki, Hükümetin son 
yaptığı zamlarla, özellikle demir ve çimento 
gibi, yapı malzemesi içerisinde büyük yer iş
gal edem, maliyete büyük ölçüde tesir eden 
im a İz em ele re yapmış olduğu zaimlarla, konut 
yapına artık her balbayiğitin harcı olmaktan 
çıkmıştır. İlk fırsatta Hükümet,-bu işleri tek
rar ^gözden geçirmeli ve yaptığı zamlardan 
'bir kıısinııııı kaldırmalıdır. Az da olsa kaldırma 
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yoluna gitımesi düşündüğünü zannettiğim bazı 
konularda olduğu ğiibi, yapı malzemesi konu
sunda da acilen teldbir almak suretiyle yapı 
malizeimesi fiyatlarının ucuzlatılması yolunu 
'tercih etmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, bir dakikanız 
ikaldı efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAN ERSOY (De
vamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başka
nım, bitir inek üzereyim. 

'Mnlhtereni arkadaşlar, İller Bankası, Arsa 
Ofisi ve Emlâk Kredi Banlkasıyle ilgili mese
lelere uzun boylu temas etmek istemiyorum, 
esasen arkadaşlarım bu konulara az çak te
mas etmiş durumdadırlar. Yanlız Sayın Ba
kana tekliflerimin başlıealarmı, müsaade bu-
yurulursa bir dakika içerıisiıude kısaca arz et-
ımeîk isterim; belki faydası olur diye düşün-
imelkteyim. 

Tabiî afetler dolayısıyle borçlandırılmış 
(olan afetzedelerin bu borçlarının affına dair 
kanun teklifinin 'biran evvel kanunlaşması 
için yardımlarını rica ediyorum. Meclis tatile 
girmek üzeredir muhterem arkadaşlar, biran 
evvel Plan Komisyonu Yüce Başkanlığının da 
Ibu konuda yardımcı olmalarını hassaten rica 
ediyorum. 

Belediyelere yapılan her türlü yardımın 
•artırılmasını, Belediye Gelirleri Kanunumun, 
esnafı mutazarrır etmeyecek: ve vatandaşa yeni 
verigiler yüklemeyecek şekilde derhal Meclis
lere sevk edilmesini, biran evvel çıteartılima-
ısunı rica ediyorum. Sıoıı günlerde duyduğu-
ımuza göre bu kanun taisarısını Maliye Bakan
lığı üzerine almıştır ve orada çalışmalar ya
pılmaktadır. Muhterem arkadaşlar, gücenmesin 
Maliye Bakanlığı temıs'ileilsti arkadaşlarım; ama 
Maliye Bakanlığı her şeyi vatandaşın sırtına 
yükleyip vergi olarak değerlendirmeye kalkar. 
Belediye Gelinleri Kanunu hu şekilde ele alı
namaz, bunun hakiki salhilbü İçişleri Bakan
lığı ve İmar ve İslkân Bakanlığı olması lâzım 
gelir. Bu konuda gerekli teşebbüste bulunma
larını hassaten rica ederim. 

Belediyelerin plan, değişiklik ve diğer is
teklerinin en kusa 'zamanda ve mümkün ol
duğu kadar olumlu şekilde değerlendirilme
sini rica etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, 
imar işlerinde sürat, tarafsızlık ve dürüstlük 

esastır. Sürat, ilk faktördür; bu yerine geti
rilmediği takdirde ki, on ay sonra kahul ede
ceğiniz hir teklifi bugünden reddederseniz daha 
evlâdır, daha yerinde olur. 

Daha önceki hükümetler tarafından ele 
alınıp başarı ile yürütülmüş olan işlere aynen, 
aynı titizlikle devanı edilmesi lüzumuna da 
'kaniim; bunları da rica ediyorum. 

Konut kamunu tasarısının derhal Meclis
lere sevk edilmesini ve taıkibedilmesini 
rica ediyorum. Konut pıotLütikasına ters düşen, 
yapı maliyetini artıran malzeme fiyatlarının 
derhal azaltılması yoluna gidilmesi lâzım gel
diğine inandığımı belirtmek istiyorum. 

Konut kredisi verem kuruluşların çoğaltıl
masını, kredinin daha fazla konut yapımına 
uygun sakilde değerlendirilmesini ve bu arada 
Ikamu kesiminin sınırlı olan imkânlarını da 
•dikkate alarak konut açığının kapatılması 
için özel teşebbüsle gereken işbirliğinin kısa 
zamanda yapılmasını rica ediyioru'm. 

öok değerli arkadaşlarım, vaktim bitti. Sa
yın Başkanımın çok değerli ımüısamalarına 
da sığınarak biraz vaktimi geçirdim, özür di
lerim. 

1974 bütçesinin, bundan önceki bütçelerde 
olduğu gibi, İmar ve İslkân Bakanlığı camiasına, 
geçmiş yıllarda görmüş oldukları hizmetlere 
yenilerini katma fırsatı vereceği ümit ve di
leğiyle Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayını Er
soy. 

Onnılhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Rıza Polat, buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA RIZA POLAT 
(Ağrı) — Sayın Başkan, sayın milletvekileri; 

• Çok çeşitli sorunları ve çözüm bekleyen sa
yısız problemleri olan İmar ve İskân Bakanlı-, 
ğının bütçesini görüşüyoruz. Ayrılan zaman 
içinde ayrıntılara inmek müminin olmadığından, 
ileri süreceğimiz tenfcidler, günlük ve özel 
konular yerine, Bakanlığın hedef ve amaçla
rına, genel gidişine ve kuruluşuna ilişkin ola
caktır. 

Özellikle İmar ve İskân Bakanlığı gibi, ya
tırımcı fonksiyonu yanında, yön gösterici ve 
koordinasyon sağlayıcı fonksiyonları ağır ba
san bir Bakanlığın belli bazı konularda başarı-
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ılı olması da, başarısız olması da ondan bek
lenen görevleri gerçekten yapıp yapmadığını 
tek başına göstermez. 

Örneğin ; Varto depreminden sionra alınan 
tedibirlerin yetersizliğini belirltım'ek, ya da aksi 
fikir olarak mükemmelliğini savunmak veya 
/bir sonraki dönemde bu yetensiz tedbirlerin 
düzeltildiğini görmek ve kabul etmek, İmar ve 
İskân 'Bakanlığımın geneli gidişinim başarılı 
lolup olmadığı hakkında bize kesin bir fikir 
vermez. 

Bize göre Varto depremi veya diğer bir ta
biî afetin sonucu alınan tedbirlerin başarısı, 
İmar ve İskân Bakanlığının genel gidişine ve 
afetler politikasına göre ancak değerlendirile
bilir. 

Değerli arkadaşlarım, Varto depremini ör
nek almışken, bir noktayı ifade 'etmeli: iste
rim: Varto depreminden sonra alınan geçici 
iskân tedbirlerinin, 1971 yılından bu yana, 
parası da mevcut olduğu hailde, daimî iskâna 
dönüştürülmesi için inşaata başlanmaması üzün
tü vericidir. Bir an evvel İnşaata başlanması
nı temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, İmar ve İsıkân Ba
kanlığının çeşitli görevleri yanında en önemli 
gördüğümüz temel görevlerinden birisi, düzenli 
yerleşme ve şehirleşmeyi sağlamak; ikincisi ise, 
[konut sorununu düzenlemek ve çözüm getir
mektir. 

Bakanlık, yurt çapında sorumlu olduğu bu 
temel görevlerinde ne ölçüde başarılı olmuştur? 
Öncelikle önemli saydığımız bu sualin cevabını 
vermeye çalışacağız. . 

Sayın milleıtvekilleri, bugün kalkınma yo
lundaki bütün ülkelerde olduğu gibi, Türlki-
ye'de de hızla artan nüfus, kırsal yerleşme-
lerdeki kötü yaşama koşulları ve endüstri ku
ruluşlarının genelliMe büyük şehirleri sıeçmele-
rinden dolayı, büyük kütleler, şehirsel yerleş
melere göç etmektedirlier. «Şehirleşme buna
lımı» adı verilen bu olayın ortaya çıkardığı 
çevre sağlığı, planlama, konut ve gecekondu 
sorumları, ilgili bütün uluslararası kuruluşla
rı ve hükümetileri baskısı altında tutmaktadır. 

Hükümetler bu baskıya bütünüyle karşı 
ktaymak için, (kalkınma planlarında bu olaya 
üstlün bir yer tanımakta, kısa, orta ve uzun 
süreleri kapsayan politikalar tespit ederek, bir-

j 'birini tamamlayan tedbirler almak zorunda kal
maktadırlar. 

I Bu 'olayların yurdumuzda da hızlı bir dima-
I mizim ile değiştiği, bu konulardaki ihtiyaçla

rın, imkânların önünde gittiği bir vakıadır. 
Buna karşılık bu soruların çözümü için Ba-

I kanlıkta önemli bir tecrübe birikimi de mevcut 
I olduğu halde; Bakanlık, bu tecrübelierin ışığı 
I altında amaç ve hedeflerine uygun politika-
I sini, kendi kuruluş kanununa, kalkınma plan-
I Harına ve Hükümet programlarına dayanarak 

kesinlikle ve tutarlı olaralk tespit edebilmiş de-
I ğildir. 
I Bakanlık, nüfusun yurt yüzeyinde dengeli 

dağılımı, şehirleşmenin ve şehirsel yerleşime 
I yerlerinin düzenini sağlamak; için, buigüne de

ğin yaptığı çalışmaları oldukça dar bir kap
samda yürütmüştür. 

Daha a cılk (bir deyişle; imiar planları yap-
ma'k ve yaptırmak, konut kredileri dağıtmak 
ve dağıttırmaîk gibi çalışmalarla dengeli yer
leşmeyi ve şehirleşmeyi sağlamak istemiştir. 

Halbuki, özel kesimin yatırım ve uygulama-
I l an bir yana, diğer bütün bakanlıkların ve 

kamu kuruluşlarının, yatırım ve uygulamaları 
dengeli yerleşme ve şehirleşmeyi etkiler özel
liktedir. 

Herhangi bir yeşleşme yeri metropoliten 
merkez olarak seçilince, bütün sektörlerle ve 
kunuluşlara ilişkin altyapı, hizmet ve üretim' 
yatırımlarının bu seçim kararlarına uygun ola
rak birbirini tam'amlayan ve bütünleyen bir 
program içinde o yere uygulanması ve uydu
rulması gereklidir. 

Ancak, bugüne kadar elde edilen sonuçlar 
dar kapsamdaki çalışmaların bu anasonuna çö
züm getirmediğini göstenmiş bulunnuaiktadır. 

Çünkü, çeşitli yatırıımliarın mekân .ölçeğinde 
entegrasyonu konusunda Baikanlığm en aızm- \ 
dan geniş bir koordinasyon yetkisine sahip ol
ması gerekmektedir. 

Buna karşılık Balkan]ık, bugünie kadar bu 
geniş kapsamdaki göreylerini ele alış ilke ve 
yöntemlerini geliştirebilmiş değildir. 

Bu sebepledir ki, önceki Hükümet prög-
l ramlarında olduğu gilbi, özelikle yeni Hükü-
I met proigramındaki ilkelere göre de, şehirleş

me, iskân ve mesken konulaırının büyük bir 
j önem ve ağırlık taşımış görünmesine rağmen, 
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1974 bütçesi de ne genel görünümü itibariyle. 
ne de İmar ve İskân Bakanlığının bölümü ola
rak bu önem ve ağırlığı yansıtmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, fiziksel şehirleşmeyi 
çeşitli yönlerden kontrol altına almakla sorum
lu ve diğer önemli görevleri ile, Bakanlığın esas 
nüvesini teşkil eden Planlama ve İmar Genel 
Müdürlüğü, bugünkü çalışma sistemi içinde 
çoğu zaman bütünüyle imar plânı değişilldikle-
ri işlemlerine yönelmekte ve anaigörevlerine 
eğilmek olanağını bulanıaımafatadır. 

Belediyelerden gelen çok Sayıda ve en basit 
imar planı değişiklikleri Genel Müdürlüğü ay
larca meşgul etmektedir. Hem maihaillinde tet
kik imkânı bulunamadığından, hem de incele-
'meleri için yeteri kadar zaman ayrılamadığın-
dan, yanlışliklara ve şikâyetlere yol açmakta 
ve dolayısıyle plan değişiklikleri amacından 
ısaplmıaiktadır. Neticede, yapılan değişiklikler- ' 
le imar planları tanımımaz haille gelmektedir. 

Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü ile il
gili olarak önemli gördüğümüz diğer (bir hu-
•susa da temas etmeden geçemeyeceğiz. 

Genel Müdürlüğün, kalkınma planlarımı
zın dengeli kalkınma ilkesini gözönünde tuta
rak ülkemizin bölgesel gelişme, şehirleşme ve 
yerleşme düzeni sorunlarına çözüm getirmek 
üzere, sekiz gelişme bölgesi olarak 8 cilt ha
linde, bölgesel planlama konusunda yaptığı 
geniş kapsamlı çalışmaların, Bakanlığın koor
dinasyon yetkisinin olmamasından yürürlüğe 
konulamadığını ifade etmek: isteriz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de İmar ve İs
t a n Bakanlığının çalışmalarına, Türkiye'nin 
konuit sorunu yönünden kısaca değinmek istiyo
ruz. 

Türkiye'nin konut sorunu için, Anayasamı
zın 49 neu maddesi Devlete sorumluluk ve gö
rev vermektedir. Bu görevlendirmtenin ışığı 
altında konut sıorunu, kalkınma planlarımız
da da büyük bir önem ve ağırlık taşıyarak yer 
almaktadır. 

'Türkiye'nin konut sorunu için Anayasamı
zın ve kalkınma planlarımızın ortaya koyduğu 
bu görev ve sorumluluğun Devlet kedimi için
de yeri, 7116 sayılı kendi Kuruluş Kanunun
da da ifade edildiği üzere, İmar ve İskân Ba
kanlığı ve dolayısiyle bünyesindeki Mesken 
Genel Müdürlüğüdür. 

Bu Genel Müdürlük, konut sorununun 
yurt çapımda sorumluluğunu taşımış olmasına 
rağmen, bugün için elinde bir konut kanunu 
bile yoktur. Bunun sonucu olarak İmar ve İs
kân Bakanlığı yetkili bir konut politikasına sa
hip değildir. 

Bakanlığın konut mevzuunda elindeki baş
lıca mevzuat; bugünlkü fiilî durum karşısında 
fonksiyonunu kaybetmiş, birçok maddeleriy
le işlemez halde bulunan 775 sayılı Gecekondu 
Kanunudur. 

Bunun içindir ki, ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı gecekondu sorununun konut sektörü 
içinlde ele alınmasını öngördüğü halde, bu doğ
ru önerinin aksine Bakanluk, konut sorununu 
gecekondu sorunu içinde çözmek: gibi, hem ters, 
hem de içinden çıkılmaz güç bir duruma düş
müştür., 

Neticede, 775 sayılı Gecekondu Kanunu 
içinde, bir gecekondu genel müdürlüğü olarak 
çalışmak zorunda kalan Mesken Genel Müdür
lüğü, kendi konut politikasını bir yana bıra
karak, belediyelerin aslî görevlerini yüklen
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığın bu görev 
ve sorumluluğuna karşılı'k, daha öncıe de ifa
de ettiğimiz gibi, koordinasyon yetkisinin bu
lunmaması sebebiyle konut sektörü içinde bü
yük bir yatırım gücüne sahip bulunan özel ke
sim bir yana, kalkınma planı, konut ilkeleri
nin öngördüğü hedeflere yönetebilmek için, 
kamu kaynaklı konut kredilerinin, konut sek
törü içinde plan ve programlara bağlanması 
bile gerçe'kleştirilemıemigtir. Örneğin: Sosyal 
Sigortalar Kurumu ve Ordu Yardımlaşma Ku
rumu gibi. 

Böylece, Türkiye'de konut sorununa ger
çek manada sahip çıkılmadığı için, yurdumuz
da konut üretimi kalkınma planlarında öngö
rülen miktarların daima altında kalmış, kar
şılanması gereken konut ihtiyacı, karşılanma
dan, her geçen yıl bir önceki yılın birikmiş ih
tiyacına eklenmıeye devam etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu açıklamamız kar
şısında kısaca, Türkiye Emlâk Kredi Banka
sının gittikçe ticarî bankacılık işlemlerine ağır
lık vererek, konut politikasındaki uygulayı
cılık fonksiyonunu yitirme istikametindeki tu
tumu ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün mah-
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dut bütçesi, kifayetsiz mevzuatı ve güçsüz teş
kilâtı ile içinde bulunduğu durumu da göz-
önünde bulunduracak olursak, İmar ve İs
kân Bakanlığının, konut sektörüne ve düzenli 
şehirleşme sorununa sahip çıkması, Anayasa
mızın ve kendi kuruluş kanununun mıeftinleri 
arasında kalan bir temenni olmaktan ileri gide
meyeceğini görürüz. 

'Sayın, milletvekilleri, bu durumda İmar ve 
İskân Bakanlığı için, bütçe görüşmeleri sıra-
ısında yapılacak ilk tenkit, Bakanlığın amaç ve 
hedefleri için tespit ettiği kısa - orta ve uzun 
Süneleri kapsayan bir politikasının bulunmayışı 
olacaktır. 

Belki bu yüzdendir ki, İmar ve İskân Ba
kanlığı, değişik sürelerle, Bakanlığın başına 
görevli olarak gelen Bakanların, kişisel ve si
yasal ıeğilimlerine göre, istikameti ve neticesi 
önceden kestirilmeyen olumsuz ve istikrarsız 
bir çalışma ortamından kendisini kurtaramadı
ğı için, günlük meselelerle günlük çözümler ge
tirme çabası peşinde, anagöreıvlerinde başarıya 
ulaişımiak imkânımı bulamamaktadır. 

Üzüntü ile ifade etmek gerekirse, şeıhir ar
salarının günden güne paJhalıılaştığı, şehirlerin1 

yakınlarında hemen hemen iskân arsalarının 
kalmadığı, hızla artan konut açığı, düzensiz 
şehirleşme, şehirlerin gecekondularla dolması, 
belediyelerin çaresiz durumda bulunmaları ve 
(buna benzer görünümler İmar ve İskân Bakan
lığının bugün için göreverini yapmakta başarı
lı olmadığını açık olarak ortaya koymaktadır. 

Bütün bunları söylerken, bilhassa ve önem
le belirtmek isteriz ki, Bakanlığın içinde bu 
sorunları çözehilecek bir bilgi ve tecrübe biri
kiminin var olduğunu yakından bilmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, kuruluşundan bu ya
na geçen 16 yıllık süre açıkça göstermiştir ki, 
bugünkü hüviyetiyle Bakanlığın, başarıya 
ulaşması, yüklendiği çok önemli ve çok yön
lü görevleri amaca uygun bir şekilde gerçek-
leştirmlesi mümkün değildir. 

Kuruluş Kanununda ve değişik yasalarda 
••belirtilen görevlerin yurt gerçeklerine uygun 
bir şekilde yerine getirilebilmesi için; görüşü
müze göre, aşağıda arz edeceğimiz değişiklikle
rin süratle gerçekleştirilmesinde zaruret var
dır. 
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Bugünkü hüviyetiyle İmar ve İskân Bakan
lığı hem programlayıcı ve hem de uygulayıcı 
.olarak görev yapmaktadır. Tecrübeler gös
termiştir ki, iki görevin aynı kuruluş tara
fından yürütülmesi çeşitli sakıncalar doğur
makta, başarı oranını düşürmektedir. Bu se-
(bepledir ki, her şeyden önce bu iki görevi bir
birinden ayırt etmekte zaruret vardır. İmar 
ve İskân Bakanlığı görev uygulayıcı olmaktan 
çıkarılmalı, münhasıran prograımlayıcı şekle 
dönüştürülmelidir. Bu hususta Bakanlık bün
yesinde yıllardan beri yapılmakta olan hazır
lıklar son. safhaya gelmiştir. Büyük emek mah
sulü olan bu hazırlıkların değerlendirilerek tat-
ıbikat safhasına biran önce intikal ettirilmesi
ni, İmar ve İskân Bakanlılmın başarısı için 
zorunlu görmekteyiz. 

Görevler çok dağınık, birbirinden kopuk 
çeşitli yasalarla yürütülmektedir. Günün ko
şullarına artık uymayan bu yasaların yeni baş
tan gözden geçirilmıesi, mevcut kopuklukların 
giderilerek mevzuatta yeknesaklık sağlanması 
âcil bir ihtiyaçtır. 

Bakanlığın diğer kamu kuruluşları ve ma
hallî idareler karşısında yeri iyi belirlenmemiş 
ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon sağlamla
mam ıştır. Hizmetlerin aksak ve verimsiz iş
le meşine s«bep olan kopukluk giderilmeli ve 
ıhıma ilâveten B'âkanlığa lüzumlu koordinasyon 
yetkisi verilmelidir. 

.Merkez teşkilâtı, bağlı kuruluşlar ve taş
ra teşkilâtında görev ve sorumluluklar yeterin
ce belirlenmemiştir. Merkez örgütü ile taşra 
örgütü ve bağlı kuruluşlar arsamda koordinas
yon yoktur. Taşra teşkilâtının hailen bağlı bu
lunduğu bir genel müdürlüğün mevcut olma
ması hizmetlerin -aksamasını doğuran sebepler
den biridir. 

Bu önemli noksanların süratle çözüm yolu
na kavuşturulmasında zaruret görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı' 'bitirme
den, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile İller 
Bankasının çalışmalarıma da kısaca değinmek 
işitiyorum. 

,Afet İşleri Genel Müdürlüğünün uygula-
mıa'kta. olduğu «Kendi evini yapana yardım» 
metodu, şüphesiz ki, faydalı bir metottur. An
cak, aksayan, devlet görevinin ciddiyetiyle 
bağdaşmayan tarafları vardır. Bu metodu daha 
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işli er hale getirmek zorunludur. Vatandaşa ve
rilen ım'olblâğ küçüktür. Bu durum, çoğu kez 
yardıma muhtaç vatandaşı, hatta vekil ile ida
reyi karşı karşıya getirmekte, maddî gücü olma
yan vatandasın yatıranı yapmamasına ve ço
ğunlukla yatırımın yarıkla kalmasına sebep o'l-
maktadır. Bu metodun daha faydalı ve işler ha
le getirilmesini tcınvcnni ediyoruz. 

Bu Genel Müdürlüğe bağlı afet mahallerine 
konut temin eden prefabrike tesisleri vardır. 
Geçmiş tatbikat göstenmiştir ki, özellikle soğuk 
akliım'lerim hâkim okluğu yöı-elerkle prefabrike 
konutla.r çeşitli mahzurlar doğurmakta>dır. Te
sis devamlı üretim halindedir. Halbuki ürünle
ri, yalnızca afet olaylarına yönelmiştir. Bu du
rum, büyük mahzurlar yarattığından ve ileride 
•atıl bir kapasiteye saihip olacağından, tefisin 
çalışmalarım hem başka sakalara yöneltmek, 
hem de işletme şeklini değiştirerek döner ser
mayeli bir kuruluş haline getirmekte fayda 
vardır. 

BAŞKAN' — Sayın Polat, bir dakikanız kal
dı, efendim. 

€.G.P. GRUPU ADINA RIZA POLAT (De
vamda) — Bitiriyorum efendim. 

Ayrıca, tecrübeler göstermiştir ki, büyük 
bir deprem halinde, Genel Müdürlükle beraber 
Bakanlı'k bütünüyle bu hizmete yönelmektedir. 
Bakanlığın bu güç durumklan kurtulması ve 
yurt sathına yayılmış diğer- afet konularına 
eğiıLnrek imkânına kavuşması için âcil yardını 
yönünden Kızılaydan tutun, borçların ertelen
mesi bakımından Zır a alt Bankası ve Halk Ban
kasına kadar uzanan bircinle bakanlık ve kuru
luşları ilgilendiren. koordinasyon isteyen ve 
büyük deprem ile afet hadlerine cevap verecek 
Başbakanlığa bağlı bir deprem Koordinasyon 
kuruluşunun kurulmasını uygun görmekteyiz. 

İller. Bankası Genel Müdürlüğüne gelince; 
T974 yılında... 

BAŞKAN — Sayın Polat, vaktimiz doldu, 
son. cümle 1erinizi lütfedin efendim. 

RIZA POLAT (Devamla) — Bağlıyorum 
efe irdim. 

Türkiye'deki belediye sayısı 1 TOö'e yaklaş
mıştır. Belediyelerin, mahallî ihtiyardan müm
kün olduğu ölçüde kendi olanaklarıyla yerine 
getirmesi temel kaide olmasına rağmen, Bele
diye Gelirleri Kanununun .bir türlü Meclisler-
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den çıkmaması, esasen güçsüz olan bu belediye
lerimizi daha da güçsüz kılmaktadır. Bugün için 
'bu belediyelerim izlin en büyük yardımcısı İller 
Bankasıdır. Geniş hizmet sahasına ve yetersiz 
sayılabilecek bütçesine rağmen, hizmeti olumlu 
ve .meımnuniyet vericidir. 

Değerli •arkadaşlarım, tahsis edilen kısa sü
re içinde önemli gördüğümüz konulara değin
im iş bııl u nuyo ru z. 

İmar ve İskân Bakanlığının yakın bir za
man için'de çok önomli olan amaçlarına uygun 
bir yörüngeye oturtulma'sı başlıca temennimiz
dir. 

Bakanlık bütçesinin milletilmize ve Bakan
lığın değerli mensuplarına hayırlı olmasını di
ler, Cumhuriyetçi -Güven Partisi Grupu adına, 
Millet M'eclisinin sayın, üyelerine saygılar suna
nını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Polat. 
ŞahiMİarı adına sayın Hasan Tosyalı, buyu

runuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Mamur ve medenî bir Türkiye yaratmamın 
baş görevlisi ve sorumlusu olan İmar ve İskân 
Bakanlığımızın sayın mensuplarını saygı ile 
s ol â mi lya rak söz'! e riim-e baş! ıy o rum. 

Muhterem arkadaşla mm, ben şahsım adına 
yapacağım görüşmede, tatbikatta .gördüğüm 
bazı noksanlıkları belirtmekle iktifa e'deceğim. 

Birincisi, afet işlerine ait işler : 
Sevgili arkadaşla mm, afet ile ilgili mevzu

lar, çeşitli bakanlıklar, kuruluşlar ve İmar Ba
kanlığı afet işlerinde dağınık bir vaziyette bu
lunduğundan, bir afetten sîonra o afetin gereği 
-olan işler, maalesef çok uzun, çok zor olmakta 
ve sürüncemede kalmaktadır.' 

Bu cümllc-iden olarak, geçen sene 4 Teınmuz 
tarihinde Tosya'da, Türkiye'nin en mamur ve 
en büyük 420 haneli Aşağı Kayı köyü tüm yan
dı. 2 500 nüfus bir yıldan beri açıkta arkaidaş
lar. Şu sebep veya bu sebep, bahane ihdas edi
lerek, mazeret gösteri!enek 420 hane, 2 50Ö nü
fusun bir yıldan beri açıkta kalması, Hükümet 
için de, ilgili kuruluşlar için de ve hepimiz için 
'de yürekler acısıdır. Bunu önemle (belirtiyo
rum. Sayın Bakanlığın artık hiç bir mazeret 
göstermeden bu hususa çare bulmasını ön-emüe 
rica ediyorum. Birinci husus bu. 
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ikinci husus muhterem arkadaşlarımı, afet
lerle ilgili kanunun 'bir maddesi var; afetim 
genel hayata etkilik derecesi. 

Bir köyde bir ev yanıyor, 5 ev yamıyor, 15 
•ev yanıyor veya 20 ev yanıyor.. Kanunda bir 
a madde var; % ,10 genel hayata •etkililik dere
cesinde değilse, hiçjbir yardım yapılmıyor., 

/Sevgili arkadaşlarım, 35 700 köyümüzün 
en az 65 000 yeni eşim ünitesi var. Bilhassa dağ
lık olan, ormanlık olan .bölgelerimizde bir köy 
muhtarlığı; 15 hane bir yerde, TO hane bir yer
de, 25 haine Mır yerde, batta 5 - 10' hane bir yer
de, .bunlar yanıyor şu veya bu sebeple, müra
caat ediyorlar, yardımı diye; 15 haneli bir köy 
mahallesi yannııış, köyün tüm hane adedi de 
il20; % lO'um altımda olduğu için hiçbir yar
dımı yapıilmıyor. Deprem böyle, seylâp böyle, 
yanığın böyle... 

Şimdi arkadaşlarını, bir hanemin yanmasın
dan, beş hanenin yanmasından, 15 hanenin yan
masından dolayı bu kadar ailenin açıkta 'kal
ması acısı, 100 hanemin yammaisımdaki acıya 
denktir. Sen şu kadardan aşağısın, ben size hiç 
bir -şey yapmam demek, Devleit ve Hükümet 
olarak, afete yardım yapmakla ilgili kuruluş
lar olarak hiç alâkadar o.lmaımak doğru bir 
şey değil. Kalkan olara'k afet gösteren vatan
daşın karşısında, şu kadarlık iki satırlık bir 
maddeyi çıkarıp, ondan sonra rahat rahat uy
ku uyumak Iimâr ve İskân Bakanlığınım, da, 
lAfet İşler inin de ve ilgili kuruluşların da şanı
na yakışmaz. (Gülüşmeler) 

Şimdi, bu sebeple muhterem arkadaşlarım, 
sayın Bakanlıktan öneımle istirlh'a,m ediyorum; 
afete uğrayan ailenin adedi me olursa olsun, 
mutlaka yardım yapılmalı, bunun gerekli mev
zuatı, icabı yerinıe getirilmeli. 

(Yüce Meclisimizden, geçen sene, gayet gü
zel, afetle ilgili yardım fonları kanunlarını ge
çirdik; onlardan olsun, bir miktar yardım sa
yın Bakanım lütfen yapılsın. 

Yine değineceğim: bir husus muhterem arka
daşlar ıım, afet bölgelerinde, köylü için yapılan 
binalar, ev tipleri o köylünün o güne kadar 
alıştığı hayat şartlarına ve o şartların ihtiyaç
larına uygun değil. Kesin .bu. Burada masa ba
şında oturuyorlar, prefabrik bir şey yapılıyor, 
«Al, sana. bunu yapacağız» deniyor. Benim 
köylüm; hayvanı var, samanlığı var, ambarı 

var, coluğu çocuğu var, 3 ilâ 4 metrelik odaya 
sığmıyor. Prefabrik, falan yere oluyor, falan 
yere olmuyor.. Binaenaleyh, İmar ve tslkâm Ba
kanlığım izm, afet işleri ile ilgili olarak bu ev 
yapım işlerini, hanigi bölgede afet olmuş ise, 
o bölgenin ikilim şartlanma, o bölgenin hayvan
cılık, balıkçılık veya ziraatçılık veya şu veya 
bu ihtiyaç şartlarına uygun .tip proje ev tipileri
ni tayin etmesi lâzım. Hayvanını koymak için 
2,5 metrelik bir bodrum katı lâzımi; hayır, 2 
metre yapıyor. Hayvanını nereye koysun. 2 
metreyi 2,5 metreye çıkarmıyor. Yani çok acı, 
yetersiz işler var. 

(Sayın arkadaşlarım, bir de şehirleşme ve be
lediyelere yardım, hizmeti üzerinde dura-cağum. 

Türkiye'nin medenî olmasının, mamur olma
sının başında; şehiıllegme, iyi şehir, iyi kasaba, 
medenî kasaba, maımur kasaba gelir. Köyleri
miz ışığını bu mamur ,şehir ve kasabalar dam 
alır. Maalesef İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir' 
den başlayarak em küçük kasabamıza kadar 
modern, anlamda şehircilik planları uygulanmı
yor, yapılmıyor. Bir şehrin medenî, sıhhî olup 
olmadığı; parklarıyla, yeşil sahalarıyla ölçülür. 
caddelerinin genişliği ile ölçülür. 50 yıl sonra
ki ihtiyaç düşünülerek yapılır. Maalesef arka-
dajşlarımı, işte Atatürk Bulvarı, işte onum arka-
Bindaki Selanik Caddesi, Konur Sokağı tek ta
raflı gidişler gelişler; park yok, hava yok.. 
'Şehircilik bakımından Iımar ve İskân Bakanlı
ğımın kendimi reor.ganize etmesi, gerekli: şehir
cilik anlayışına sahip olması lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız 
kaldı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Peki efem
dim. 

Bu bakımdan belediyelerin hem merkez teş
kilâtının oluşturulması, hem de beılediiyeleriıı 
ve belediye fen heyetlerinin, modern şehireili-
liğin ihtiyaç ve icaplarına göre yetiştirilmesi! lâ
zım. Belediyeler Kanunu 1580 sayılı Kanun, bil
diğiniz gibi 30 - 40 senelik yaşlanmış bir kanun
dur. Buıgümün medenî ihtiyaçla rina uymamak
tadır; 5 - 6 senedir burada mıüteımadiyen bunu 
söyleriz, bütün arkadaşlarımız söyler. Maalesef 
bu yapılmamaktadır. 'Sayın Balkanımızın zama
nında bu iş tahakkuk ederse .minnettar oluruz. 
Aynı şekilde belediye gelirleri de bugünün şe
hircilik ihtiyaçlarımı karşılamaz durumdadır. 
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Bunun da yeter miktarda karşılanması için, Be
li edSye Gelirler Kanununun tez elden ele alın
masını temenni ediyorum. 

iTeşelkkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür .ederim sayın Tosyalı. 
'Sayın imar ve iskân Bakanı, buyurunuz 

©fenttim. (CHP ve MSP sıralarından alkışlar) 

İMAR VE ISKÂN BAKANI ALI TOPUZ 
(istanbul) — Sayın Başka^ sayın milletvekil
leri; 

imar ve iskân Bakanlığı bütçesi üzerinde, 
çıok değerli 'fikirlerini ortaya koyan .grup Söz
cülerine ve sayın milletvekillerine, Bakanlığım 
adına teşekkürlerimi sunarım.. 

Bu konuşmalarda ortak olarak gördüğüm 
ndkta, genellikle yapıcı istikamette eleştirilerin 
yapılmış olmasıdır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım bugün >gö-
rüştüp karara bağlayacağınız bütçenin imar ve 
iskân; Bakanlığı ile illgili bölümü Hükümetin 
imar ve iskânla ilgili düşüncelerini yansıtacak 
nitelikte değildir. Bu bütçe takdir edeceğiniz 
gibi - 3 - 4 ay önce zorluklarla kurulabilmiş bir 
Hükümetin, daha önce hazırlanmış bütçe üze
rinde yapabileceği kadar bazı değişikliklerle hu
zurunuza getirdiği bir bütçedir, özellikle imar 
ve iskân politikasıyle ilgili bütçeye yansıyacak 
önemli Ibirtalkım düşünceler, İbir hazırlığın ve 
yasal ihtiyaçların karşılanmasını (gerektirecek 
aşamaların ıelde edilmesinden sonra mümkün
dür. 

Konuşan bütün sözcüler, genellikle amaçları* 
nm doğru tespit edildiğini söyledikleri imar ve 
iskân Bakanlığının, uygulamada yetersiz kal
dığından yakındılar. Gerçekte bu kanıya ben de 
iştirak ediyorum. Amaçları doğru tespit edil
miştir. Ama organizasyonu, teşkilâtlanması he
nüz tamamlanamamış; onun ötesinde bazı temel 
politikaların Türkiye'nin şartlarına uygun bir 
ölçüde gerçekleştirilmemiş olması da Bakanlı
ğın bugün şikâyet edilen bir seviyede olması so
nucu au doğurmuştur. Yapılan teklifler içinde; 
falan genel müdürlüğün şöyle organize edilerek 
işler hale getirilmesi, filan taşra teşkilâtının or
ganize edilerek hizmeti daha iyi yapar hale ge
tirilmesi şeklinde bazı temenniler olmuştur. 
Ama şunu hemen belirteyim ki, bu temennileri 
dile getiren değerli konuşmacılar da, aslında, 

temelde bazı önlemli politikaların tespit edilme
sinin gerektiğine inançlarını belirttiler. 

Bu bakımdan, değerli konuşmacıların söyle
diklerine coyap vermeden önce, vaktinizi fazla 
almamak şartıyle, Hükümetimizin iskânla ve 
imarla ilgili politikasına birkaç cıümle ile dokun
mak istiyorum. Aslında Hükümetimizin bu ko
nudaki düşüncelerinin, parlâmentodaki bütün si
yasî partileri tarafından olumlu karşılanacağı
na da büyük bir ıgüven beslemekteyim. Nitekim, 
Karma Komisyonda yapılan tartışmalar sırasın
da da bunun örmeklerini ıgörmüştük. Aslında 
Türkiye'yi bugün yerleşme bakımından içinde 
bulunduğu keşmekeşten kurtarabilmek için, sa
dece hükümetlerin ileri sürecekleri öneri ve tek
lifleri değil; bu öneri ve teklilfer üzerinde yo
gan bir tartışma yaparak, parlamentonun tümü-
niün sahip çıkacağı, geniş görüşlü bir sistemi ge
tirmenin gerekliliğine inanıyoruz. Çünkü, Tür
kiye'de şikâyet ettiğimiz her sorunun, bir yerin
den araştırılacak olursa, yerleşme politikası ilei 
ilgili 'olduğu anllaşılır. Türkiye'nin kalkınması, 
yerleşme ile paralel giden bir olaydır. Zaten kal
kınmayla, kentleşme ile şehirleşmeyi birbirinden 
ayırnaya imkân yoktur; bunlar içice şeylerdir, 
birbirinin sebebi ve neticesidir; devamlı bir iliş
ki içindedirler. Bu bakımdan konu çok önemli
dir. Konuyu (çökebilmek bakımından da, bazu ko
nularda temel birtakım tercihleri yapmak ıgere-
kir. 

Değerli milletvekilleri, yerleşme politikası 
derken; şehirlerimizi caddeleriyle, parlklarıy-
la, resmî binalarıyla vesair konut vesair yerleş
me birimleriyle güzel bir yerleşmeye ulaştırma 
anlamını çıkarmamalıyız. Şehirleri ne kadar 'gü
zel planlarsanız planlayınız, gerçekleşmelerine 
planla fazlaca bir katkıda bulıunamazsmuz. An
kara'nın merkez bölgesinin imar planı vardır. 
İstanbul'un eski yerleşmiş bölgelerinin imar 
planları vardır, - hangi gecekondu bölgelerini 
bir tarafa iterek söylüyorum - /planlanmış böl
geleri vardır. Yurdun çeşitli bölgelerinde iyi ve
ya kötü, hatta iyi yapılmış planları olan kent
lerimiz vardır. Ama planı iyi yapmak dahi, o 
şehirlerin iyi gerçekleşmesinle yaramamaktadır. 
Kaldı ki, Türkiye'deki yerleşme planlaması sa
dece kentlerin planlaması değildir. Türkiye'de 
yerleşme politikasına bakarken, kırsal alanla 
kentsel alanı birbirinden ayırarak bakmak yan-
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lışlık olur. Sadece kentsel alanının planlama siyle 
meşgul olmak eksikliktir. Bu bakımdan,, Türki
ye'deki ıgenel yerleşme politikasını kırı ile kentti 
ile (bir Ibültün içinde düşünmek ve ıkırdan kente 
Igöçüşü, geçişi doğru değerlendirerek 'onu doğru 
kararlarla yönlendirmek ve ona göre planlamak 
gerekir. Ama, Türkiye'de genel yerleşme politi
kası diye bir politika, bugüne kadar gerçekten 
ortaya çıkmamıştır, kendisini hissettirmemiiştir. 
Yerleşme politikası deyince, Türkiye'de fizikî 
planlama politikası deyince büyük kentlerin ve 
giderek bütün belediyelerin imar planlarını 
yapmak fikri anlaşılmıştır. 

Bir tarihte, imar ve İskân Bakanlığında, de
min sözcülerin de belirttiği ,gilbi bölge planlama
sı çalışmaları yapılmış, Türkiye'de ayrı coğrafi 
ve ekonomik özellikleriyle birbirine benızeır 8 
bölgeyi teışkil eden bir bölge planlama çalışma
sı hazırlığı yapılmış ve kitaplar halinde neşre
dilmiş; ama bunlar uygulamada herhangi bir 
şekilde işe yarar hale /getirilememiş; çünkü, bir 
planlama kavramı üzerinde bazı kurumlar ara
sında birlik sağlanamamıştır. 

Yine, değerli konuşmacıların belirttiği gibi; 
ekonomik ve sosyal kalkınma planı bugüne 
kadıar helki ısrarlı bir şekilde fizikî planlama
dan ayrı düşünülmüştür, fizikî planlamadan ko
puk ger'çeldeştirilmdşjtir. Bizdeki kal kın ma pla
nı sektöre! esasa dayandığı için, sektörler ara
sındaki dengeyi dahi, fizikî planlamaya geçme
yi bırakalım bir tarafa, sektörler arasındaki 
'dengeyi ve uygulamadaki sıralarını ve birebirle
rini tamamlayıcı nitel ilklerini dahi dikkate ala
rak, bir gerçekleştirme yapılamamıştır. 

Bütün bunlardan hareket ederek Hükümet 
programında da belirtildiği gaibi; kalkınma pla
nı ile fizikî planlama arasında, bulnnmaısı gere
ken ilişki mutlak kurulmalıdır. Eğer fizikî plan
lama ile kalkınma planı arasındaki 'dengeyi ve 
ilişkiyi, uygulamada hissedilir şekilde ortaya 
(koymayacak olursak, daha yıllar boyu bu kür
sülerden herkes gecekondu sorunundan da, be
lediyesine yardım yapılmamış olmasından da 
ba'hsedeeektir. Nüfusun bazı bölgelere çok yığıl
dığından, altyapı hizmetlerinin yetterince yapıl
madığından şikâyet edeceklerdir. 

Şüphesiz bu söylediğim anlayış uygulamaya 
konukluğu zaman, yani planlamada fizikî boyu
tu da ılıçeren :bir planlama fikri ortaya konuklu

ğu zaman sorunlar birdenibirc çözülmeyecek; 
şüphesiz zaman içinde çözülecek, ama sorunu 
çözebilmenin 'başlıca sebeplerinden, âmillerin
den bir tanesi, belki de ilk basamağı sosyal ve 
ekonomik planlama ile fizikî planlamanın bera-
be rl iğini kurinaktır. 

Hazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Ülke 
çapındaki bir planlamanın bölge, metropol 
alan, büyük kent, küçük kent, küçük kasaibaya 
varıncaya kadar bazı planlama kademeleri içe
risinde fizikî planlamanın gerçekleştirilmesin
den şöyle bir satırbaşı ile bahsettikten sonra; 
bir başka noktaya, gelmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri; bütün bu söyledikle
rim, planlama bütünlüğü sağlansa, bölge planla-
ıması, metropol planlama, büyük kent, küçük 
kent hatta köy birimlerinin planlamasına ka
dar hepsi bilimsel ölçüleri ile Türkiyenin ger
çekleri ile en iyi politika tespit edilerek ortaya 
konsa ve uygulanaîbilir hale 'getirilse bile; yine 
de sorunlarımızı çözmek için başka birtakım 
temelde sayılan tedbirlere, politikalara ihtiyacı
mız vardır. 

Nicıdir onlar? Evvelâ değerli milletvekilleri; 
.kırsal alan, kentsel alan dahil tüm Türkiye'de 
ve özellikle kentsel alandaki "toprakların mülki
yeti üzerinde ve kentlerindeki kamu yararı üze
rinde bir fikir birliğine, bir fikir beraberliğine 
varın aımız ve bu konu ile ilgili millî politikayı 
tespit etmemiz lâzımıdır. Bizim özellikle kentler
deki toprakların Türkiye'de kent topraklarının 
bugün içinde bulunduğu özel mülkiyet düzeni 
aslında bir yerde uygulamadaki bazı yasalar do-
layısıyle, kanaatime göre Anayasaya da aykırı 
s ü r d ü rülın ek t edi r. 

Bu gerçekleri konuşurken bir başlangıç, yap
mak istiyorum, konunun herhangi bir şekilde 
daha sonraları istismar edilmemesi için; biraz 
ayrıntıya girerek anlatmak istiyorum. 

(Kentlerdeki arsa özel mülkiyetinin hem ka
mu yararırma olmadığını, hem de Anayasaya 
aykırı olduğunu belirttim. Bunu söylerken özel 
mülkiyete karşı okluğumu söylemek istemiyo
rum. Toprakta özel mülkiyete karşı değilim, 
kentlerdeki özel mülkiyete karşı değilim, ama 
kentlerde özel toprak mülkiyetinin; kamu aley
hine işlemesine ve bunu Anayasanın açık hü
kümlerine rağmen, pratikte, uygulamada ba.zı 
yasaların gölgesi altına sığunarak sürdürmenin 



M. Meclisi B : 87 27 . 5 . 1974 O : İ 

kesin karşusınıdayıım. Hükümetimiz de kesin 
karşısmdadır. Ümidediyorum ki, konuşmalar
dan da anladığım odur ki; Parlamentodaki tüm, 
üyelerimiz belki istisnasız, arsa spekülâsyonu
nun karşısındadır. Ama spekülâsyonunun kar
şısında olanı bir sayın üyenin, mutlaka bu spe
külâsyonu doğuran sebeplere de karşı olması 
gerekir. O sebepleri ortadan kaldırmaya sıra 
geldiği zam'an da şüphesiz o sebepleri ortadan 
kaldırabilme yolunda oy kullanması gerekir. 

Şehirlerde kamu yatırımları ile, kamunun 
aldığı kararlarla arsalar birdenbire değer ka
panmaktadır. Şehrin hemen çevresindeki, biti
şiğindeki arsa şehir imar planının hududuna 
alındı dijye fiyatı iki misline-, üç misline çıkabi
liyor. Hele kamu yatırımları ile oradan bir yol 
geçirildiği, elektrik getirildiği, kanalizasyonu 
yapıldığı ve diğer kamu hizmetleri götürüldüğü 
ve de oraya bir Devlet yapısı yapıldığı zam'an 
oradaki arsanın fiyatı birkaç senede birkaç mis
line, elli misline yüz misline yükselebiliyor. 

Değerli milletvekilleri; planlama kamunun 
(kararıdır. Yatırımı kamu yapmaktadır ve hiç 

W alınteri dökmeden, sadece belli bir tarihte bir 
yere para yatırmış olmanın karşılığı hayal edi
lemeyecek kadar yüksek gelirler elde edilmek
tedir. Bunun kamu yararı ile bağdaşır hiçbir ta
rafı yioktur. 

Kentlerkriizin planlarının uygulamada doğ
ru işlemeyip bozulmasından, çevresindeki gece
kondulaşmanın bugünkü kadar keskin bir nok
taya gelmiş olmasına kadar, imar planlarının 
tadil edilmesi için resmî dairelerde, belediye
lerde, bakanlıkta kanun dışı birtakım uygula
malara, kanun dışı birtakım eylemlere memurları 
sevkeden baskının hepsi, aslında temelde yatan 
bu arsa üzerindeki menfaatten kök almaktadır. 

Biz, politikamızın esas nirengi noktaların
dan bir tane'si olarak arsa politikasını kamu 
yararına bir politika olarak özel mülkiyeti de 
koruyan, Anayasanın çizdiği çerçeveyi katiyen 
taşmadan, Anayasanın çevresinin içinde kal
mak şartiyle, ama spekülâsyonu kökünden kal-

'dıralbiiecek ve arsa üzerinde aşırı kazanç im
kânları sağlayacak bütün unsurları ortadan 
kaldıran bir millî arsa politikası tespit etme 
düşüncesindeyiz. 

Şüphesiz bu yasalarımızraki bazı maddele
rin değiştirilmesi ve bazı yasaların Yüce Mec

listen taısvip görüp kabul edilmesine bağlıdır. 
Demin söylediğim gibi böyle bir yasayı Türki
ye gerçeklerine, Anayasanın ruhuna ve çevre
sine sadık kalarak getirdiğimizde kamu yara
rını bütün Parlamento üyelerinin aynı istika
mette değerlendireceklerini ümidetmekteyiz. 

İkinci önemli politika; yani şehirleşme ve 
yerleşme ile ilıgili temel ve ciddî bir politikayı 
tespit edip arsa ile ilgili millî ve kamu yararı
na bir politikayı ortaya koyduktan sonra ve
ya koyulduğu dönemde, buna ilâve şehirleşme
nin, sanayileşmenin ve hızlı nüfus artışının 
meydana getirdiği konut sorununu çözmek için 
çok yönlü, ciddî bir konut politikası tespit e't-
meya sıra gelir. 

Bazı konuşmacılar «Bakanlığın elindeki ba
zı çalışmalar süratle Parlamentoya iletilecek 
olursa, bunlar yasalaştırılacak olursa bir konut 
politikasına kavuşmuş oluruz» dediler, ama te
melde birtakım sorunları çözm,eden getirilecek 
Iher kanunun aslında mevcut uygulamadan da
ha kötü bir uygulamayı getirecıeğirii bildiğimiz 
için, konut politikası ile ilgili konut kanunu 
içinde gecekonduyu da içeren, kredi kaynakla
rını da içeren geniş kapsamalı bir konut politika
sını; şüphesiz Hükümetimiz 1974 yılı içinde 
Yüce Meclise sunma gayreti içindedir. 

Konut politikasını tespit ederken, konuta 
kamunun ayıracağı kaynakların yüzdesini ar
tırmaktan, bunun ne ölçüde mümkün olup ola
mayacağını genel yatırım projeksiyonları içe
risinde münakaşa edip tespit etmekten başka, 
Türkiye'deki bazı kamu kuruluşlarının, bazı 
yatırımcı kuruluşların konutla ilgili kaynakları
nın birbirine hükümler bakımından eşdeğer ha
le getirilip ve konut politikasını çözmekle ve 
denetlemekle görevli İmar ve İskân Bakanlığı
nın denetimi altına girmesi lâzımdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun, Ordu Yar
dımlaşma Kurumunun, Bağ - Kur ve diğer ko
nut kredisi veren kuruluşların; hatta İmar ve 
İskân Bakanlığına bağlı çeşitli konut kredisi 
uygulaması yapan kuruluşların aralarında ciddî 
bir beraberlik yoktur. Konut kredilerinin limit
leri farklıdır, faiz oranları farklıdır, borçlan
dırma yılları farklıdır. Kaldı ki, Bakanlığın dı
şındaki Sosyal Sigortalar, Bağ - Kur gibi mü
esseselerin konut sorununu çözmek için uygu
ladıkları sistemlerin hepsi birbirinden farklı-
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dır. Şimdi eğer Türkiye'de bir miMî politika 
içinde, gerçekten artış had safhaya varmış ko
nut sorununu çözmeye hep beraber niyetliyselk, 
ıo zaman bütün bu kurumlar arasındaki orga
nizasyonu kurmak için getireceğimiz teklifleri 
Yüce Meclisin olumlu karşılaması gerekecektir. 
[Biz böyle bir çalışmayı, 3,5 - 4 aylık bir süre 
zarfında sonuçlandırıp, bütçeden evvel Yüce 
Meclisin önüne getiremezdik. Bütçeden evvel 
getiremediğimiz bu tedbirler dolayısiyle de, 
şüplhösiz biütçe bize bunların yanısıma&ı olaea'k 
sekilide birtakım hükümler getiremedi. 

Değerli milletvekilleri, konut politikası hak
kındaki görüşlerimi bitirmeden, konut içinde 
özellik arz eden gecekondu meselesine değin
mek istiyorum. 

(Sayın Adalet Partisi sözcüsü gecekondu meş-
rul'aştırlma meselesini, şimdi Hükümette bulunan 
OümJhuriydt Halk Partililerin de nihayet bu 
noktada kaibul ettiğini söyleyerek, sözüm ona 
kendilerinin gerçekten gecekondu sorununu çöz
meğe niyetli kimseler olduklarını belirtmek iste
diler. 

Değerli arkadaşlarım, 1966 yılında bir kanun 
çıktı; 775 sayılı «Gecekondu Kanunu». Bu ka
nun çıktığı tarihte, o tarihe kadar yapılmış ge
cekonduları meşru addedip, önleme, tasfiye ve 
ıslah bölgelerine ayırmak suretiyle, o tarihten 
sonra yapılan gecekonduları da gayri meşru ilan 
etmiştir. Elbette ki birşey meşrulaştırılırken bir 
sınır çizme gereği vardır. Ancak sınırı çizebil
mek için, yeniden gecekondu yapımını zorlayan 
sebepleri hiç olmazsa belli ölçülerde hafifletici 
tedbirleri de derhal uygulamaya koyabilecek ka
dar bir hazırlık içinde olmak gerekir. 

775 Sayılı Kanun önemli bir meseleyi hallet
miştir. Gecekondu meselesinin ne demek olduğu
nu bütün kamu oyuna bir belge olarak açıklayıp 
ispatlamıştır. Ama mesele o noktada bırakıldığı 
takdirde, bu meşrulaştırmanın sadece ve sadece 
o andaki isteği cevaplayan, bir ölçüde. siyasî an
lamlar içinde yorumlanabilecek bir tedbirden 
daha ileri bir tedbir olduğunu söylemek, müm
kün olamaz; eğer o kanundan sonra getirilmesi 
gereken tedbirleri getirmemişseniz. 

Nitekim sene 1974, 775 sayılı Kanun 8 senedir 
yürürlükte; fakat gecekondu sorununa ciddî bi
limsel ve gerçekçi istikamette hiçbir çözüm getir
memiş. Sadece ve sadece bazı gecekondu bölgele

rinin ıslah edilmesi, iyileştirilmesiyle ilgili bir
takım imkanlar getirilmiş, bunlar kullanılmış, 
gerçekten bunlardan yararlı olanları ortaya çık
mış; ama bu konu, özellikle önleme bölgeleri po-
litikasıyle, uygulamasıyle faydadan çok zarar ge
tirir hale gelmiş. 

Gecekondu önleme bölgelerinde yurt sathında 
yapılan tüm uygulamaların % 70 - 80 inden faz
lasını kanunun amacına uygun bir uygulama 
olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bu yol
la Devlet Hazinesi, İmar ve İskan Bakanlığının 
fonları, işe yarasın yaramasın birtakım yerlere 
sarf edilmek suretiyle verimsiz halde kullanıl
mıştır. 

1966 tarihli 775 sayılı Kanuna gecekondulara 
tapu verileceği tasrih edilmiştir ve geçmiş dönem
lerde çok tantanalı birtakım törenler yapılarak, 
«beş bin tapu verdik, on bin tapu verdik» diye 
basına demeçler verilmiş, «on bin de hazırlık, 
onu da veriyoruz» denmiştir. 

Değerli a.'kau aşlarım, kimseyi suçlamak için 
söylemiyorum; artık bundan böyle kimsenin böy
le yapmaması için söylüyorum. Ben Bakanlıkta 
bulunduğum süre zarfında bu konununun, böy
le kamu oyuna karşı çalım atarcasına söz söyle
memeyi Yüce Meclise taahhüt ederek, ona gönül
lü olarak söylüyorum; bizden sonrakiler de 
yapmasın diye söylüyorum. «On bin tapu verdik» 
diyenleri, sondaki üç sıfırı silerek tapu verdikle
rini-de resmen görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, aslında gecekonduya 
tapu vermek gecekondulunun meselesini çöze
cek tek sorun değildir. Tapu vermenin bazan an
lamı da yoktur. Yirmi sene müddetle satamaz, 
herhangi bir yere ipotek edemez; hatta kendi işi
ni geliştirmek için kamu kuruluşlarına ipotek 
edemiyeceği bir statü içinde kendisine verilen 
tapunun ne kadar hüküm taşıdığını da sizin kıy
metli takdirlerinize sunuyorum. Zaten mevcut 
gecekonduların için de % 2 ile % 5 arasında tapu 
dağıtımı yapılabilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında tapu mesele
sinden bu konuya bakmayalım. Sırası geldiği za
man da tapu meselesinden bakarız. Ama önemli 
olan gecekondu yapmayı zorlayan sebepleri orta
dan kaldırma bakımından neler düşünüyoruz, on
ları tartışalım, onları getirelim yasalaştıralım. 
O meselenin başında, deminden beri söylediğim 
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arsa politikasından başlayan, bir dizi kamu ya
rarına millî politika tespiti gereklidir. 

Sayın konuşmacı, anamuhalefet partisi söz
cüsü, konuşmasının bir yerinde, her konu ortaya 
çıktığında aynı şekilde sorular sorarak tartışma 
açmak istiyorlar. Şüphesiz muhalefet partisi 
olarak görevleridir ama; demir ve çimonto fiyat
larının artışını tekrar ederek, bundan dolayı in
şaat fiyatlarının çok arttığını söylediler. Doğru
dur, bir fiyat biraz arttığı zaman elbetteki o mal
zemeyi kullanan alanlarda bir değişiklik olacak
tır. Bunun tafsilatına girmeden hemen şu kada
rını söylüyeyim: Zaten inşaat yapımının pahalı 
olduğundan şikâyet eden vatandaşlar, demiri ser
best piyasadan bizim tescil ettiğimiz fiyatın bel
ki de çok üstünde alıyorlardı. Önemli olan. de
miri, stoklarını belli bir seviyeye yükselterek tes
pit ettiğin fiyattan satabilmektir . Fiyatı 180 
kuruş, 190 kuruş, 195 kuruş tesbit edip, ondan 
sonra stokçulara imkan verip, dış piyasadan ge
tirilen yüksek fiyatlı demirleri piyasada 3 - 3,5 
liraya sattığın halde, buraya çıkıp ta, «Demir 
fiyatı 195 kuruştu, o halde şimdi fiyatı arttı, in
şaat maliyeti yükseldi» diyeceksin. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin demir ih
tiyacının % 50'si dışarıdan geliyor. •% 50'sinin 
'fiyatını düşürücü tedbir alamamışken, içeride 
üretilen !% 50'sinin dağıtımı için yeterli tedbir
leri alamayanların ikili fiyat sisteminden, özel
likle bir temel maddede tek fiyat sistemine -geti
rip kariaborsayı önleyen ve kaynakların Hazine
ye akmasını sağlayan bir politikayı 'her vesiyle 
ile, bir imar ve 'İskân Bakanlığı bütçesinin gö
rüşülmesi sırasında dahi ortaya getirmelerini 
gerçekten şurada yapılan konuşmaların ortak 
yanı olan samimî yanının biraz kenarına düş
müş olarak görüyorum. 

Biz Hükümet olarak 1974 yılı içinde, başın
dan beri söylediğim bazı tedbirleri ala ala 1975 
yılma, yerleşme politikası file, arsa politikası ile, 
konut politikası ile, tamamen bize has, bizim 
Hükümetimizin düşüncelerini, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Millî Selâmet Partisi Hükümetinin 
görüşlerini yansıtan bir politikayı ve o politika
nın gerektirdiği bir bütçeyi inşallah 1<975 yılı 
bütçe müzakereleri sırasında size sunacağız. 

Değerli milletvekilleri, afet uygulamalarına 
ilişkin görüşlerimi de arz edeyim : Gerçekten 
âfet uygulamaları Türkiye'de son birkaç sene 

içerisinde yasalaşma bakımından, meşrulaşma 
bakımından, örgütlenme bakımından büyük öl
çüde aşamalar kaydetmiştir. Bir tarihde çok ba
şıboş olan bu düzen, şimdi belli ölçüde ve bazı 
yasıalarla bu hizmet teminat altına alınmıştır. 
Ama bunun da aksak tarafları vardır. Demin ar
kadaşlarımın söylediği giıbi; bir küçük yerleş
me merkezinde bir yangının genel hayatı etki
lemesi için en az o yerde on tane levin yanması 
lâzım, eğer dokuz tane yanarsa buna ya hiçbir 
şey veremeyeceksin, ya da onuncuyu da yaka
caksın ki, on tane olsun. Veya binalar yıkılırsa, 
gene belli bir sayıda yıkılamsı lâzım ki genel ha
yata etkili bir âfet olsun. Tabiî ki bu tespit baş
langıçta haklı idi. Şundan dolayı haklı idi; Dev
letin bir yere kadar gücü vardır, bir yere kadar 
yoktur. O gücü belli yerlerde sınırlamanın, .o 
güce fazla zaaf getirmeyecek birtakım ölçüleri 
getirmenin de gereği vardır. Ama şu bilinmeli
dir ki, sayın milletvekilleri; biz uygulamada bu
nu, bu katı anlayış içerisinde uygulamıyoruz. 
Bizden öncekiler de tahmin ederim uygulama-
mışlardır, biz de uygulamayacağız. Yani müm
kün olduğu lölçüde kanunların, yönetmeliklerin, 
bize verdiği yetkiyi ısonuna kadar 'en geniş yü
reklilik içinde, en geniş yardımsever anlayış 
içinde, en çok sosyal hizmet yapma anlayışı için
de bunu geniş tutmaya çalışacağız ve aksayan 
taraflarını da şüphesiz Yüce Meclisıte düzeltmek 
üzere getireceğiz. 

Afet uygulamalarında asıl görülen aksaklık 
şudur; birbirine karışan birtakım hizmetler var
dır. Âfetin âfet önee'si tedbirleri vardır, afet 
anındaki âcil tedbirleri vardır, afet sonrası ted
birleri, uygulamaları vardır. Bizim genellikle en 
çok muvaffak olamadığımız tarafı, âcil yardım 
anındaki hizmetlerin yerine getiriliş biçimidir. 
Gerçekten tüm idare, ihatta Hükümeti ile, ma
hallî idaresi, valisi ile, belediyesiyle ve halkı ile 
o âfetin dehşeti karşısında yönetmeliğinde, ta
limatnamesinde yazılı biçimde bir örgütlenme 
imkânını moral bakımından bulamamaktadırlar. 
Ben Bakanlığım sırasında Allaiıa şükür ki bü
yük bir afet görmedim, bundan sonra da inşal
lah görmeyiz; ama afet sayılabilecek kadar (kü
çük bir şey gördüm, İzmir depremini gördüm ve 
İzmir depremi gerçekten bana çok şey öğretti. 
Tekrar temenni ediyorum, Allalh göstermesin di
yorum, bir büyük facia olmasın ama, bir büyük 
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facia olduğu zaman idare olarak, âcil yardım 
ianında ne kadar büyük 'güçlüklerle karşılaşaca
ğımızı biliyorum ye bunu çözebilmek için de 'ar
kadaşlarımı bir süreden beri ıbu konu üzerinde 
hassasiyetle çalıştırmaya yöneltmiş bulunuyo
rum. Hatta bununla da yetinmeyerek, özellikle 
Sayın Başbakanın da uyarıları ile dış ülkelerde
ki acil yardım uygulamaları ile ilgili örgütlen
menin ne şekilde okluğu, nasıl olduğu konusun
da ayrıntılı bazı bilgileri derledik, hatta bundan 
bir sene evveline kadar Fransa'da bu acil yar
dım işinin başında bulunan çok değerli bir uz
manı yine Birleşmiş Milletler aracılığı ile Tür
kiye'deki organizasyonu görmek ve bize bazı 
tavsiyelerde bulunmak üzere ve bütün masraf
ları Birleşmiş 'Milletler tarafından karşılanmak 
üzere bize gönderilmesi temin, edilmiştir. Bu ge
lecek uzman, büyük bir talihsizlikle Paris civa
rında düşen uçağımızın, düşmesinden 15 dakika 
sonra çevresinde her türlü acil yardım tedbirini 
alan teşkilâtı yöneten kişidir. Dışımızdaki ör
gütlenme biçimlerini Türkiye şartlarına göre 
değerlendirip, afetin adil yardımları ile ilgili ek
sikliklerimizi gidermeye çalışacağız. 

Afet 'öıiıctesi tedbirler bakımından fazla ku
surlu yahut eksik olabileceğimizi Söylemek müm
kün değildir, belki yetersiz kaldığımızı söyle
mek mümkündür. Çünkü Türkiye toprakları iti
bariyle '% 95 'e varan bir kısmı yer Sarsıntısına 
maruzdur. Nüfusunun % 95'i yer sarsıntısı teh
likesi ilıe karşı karşıyadır, hafif veya kuvvetli 
olmak üzere. Onun ötesinde, toprakların belki 
de % 60 - 70'i sel, taşkın, kayma, taş düşmıesi 
gibi birtakım afetlere maruzdur. Genellikle Tür
kiye bir tabiî afetler ülkesi halindedir. Birta
kım temel yatırımların, barajlardan tutun, de
re ıslahlarına kadar temel birtakım yatırımlar 
şüphesiz gerçekleştiği oranda, su baskını, yer 
kayması gibi (birtakım sebeplerle meydana gelen 
tabiî afetleri önlemek mümkün olacaktır. 

Fakat âcil yardımı bir tarafa bırakırsak, en 
önemlisi afetten sonraki uygul arma dır. Gerçek
ten arkadaşlarımın tespit ettiği ve belirttikleri 
gibi Türkiye'de afetten sonra yapılan evlerden 
memnun, olanı bulmak çok zordur. Kimisi evinin 
büyüklüğü veya küçüklüğü dolayısıyle memnun 
değildir, kimisi evinin 'malzemesi dolayısıyle 
memnun değildir, kimisi evinin yapıldığı yer ba
kımından mamnun değildir. Sayın Tosyalı'nm 
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I belirttiği Aşağıkayı Köyü meselesi de hâlâ köy
lülerin yukarıda mı aşağıda mı oturması bakı
mından bir ihtilâf içinde olmaları bakımından 
bu noktaya 'geldi. Yeri gelmişken arz edeyim, 
şüphesiz 1974 yılı içinde Sayın Tosyalı'nm çok 
önem verdiği bu Aşağıkayı (yanlış söylenıiyor-
sam) köyü meselesi programda belirtildiği gibi 
gerçekleşecektir. 

Afet uygulamalarından halkımız memnun 
değil demiştim, Doğu Bölgesinde bazı yöreleri 

I gezdim, 'Güneyde bazı yerler gezdim, gerçekten 
soğuk bölgede prefabrik inşaat yapıldığını gör
düm, sıcak bölgede tuğla inşaat yapıldığını .gör
düm. Soğuk bölgede prefabrik yapılışı; meyda
na gelen yaralarını bir an evvel çözebilmek için 
süratle inşaat yapabilmek için şüphesiz o tekno
lojinin seçilmiş olması nedenine bağlanabilir, 
ama prefabrik inşaatın da soğuk bölgelere mu-

I kavim olabilecek biçimi, şekli, türü vardır. Du
varlarını ona göıle yapmak ıgerekir. 

I Şüphesiz iklim şartlarına uymazsa, orada ya
şadığı hayatı, 'geleceğin yeni evin içinde yaşaya-

I bilme olanağını vermezseniz o insanlar mutlu 
I kalmazlar. Bunu '.gerçekleştirebilmek için, bu şi

kâyetleri önleyebilmek için Türkiye'nin her böl
gesinin yaşama koşullarına uygun konut birim-

I leri tizlerinde çalışma yapmak gerekir. Şimdiye 
kadar bunların yapılmış olması lâzımdı. Şimdi
ye kadar yapılmadığına göre, bundan sonra ya
pılması lazımdır. Şüphesiz biz elimizdeki inıkâıı-

I lan arttırarak bu konuya eğileceğiz ve zaten 
bunun içindir ki, bütçe çıkıncaya kadar Doğu 
bölgesinde Muş, Varto, Hınıs bölgesindeki afet 
uygulamasını helli bir noktaya kadar, belli bir 
tarihe kadar durdurma kararım aldık. Eski uy
gulamaya devam etmiş olsaydık belki şimdi ba
zı evlerin temeli atılmış, bazı inşaatlar yürümüş 
olacaktı ama, 'geçmişte sorumluluk taşıyan ta
şımayan bütün parlamenterlerin üzerinde ortak
laşa fikir birliğine vardıkları yapılan afet evle
rinin halk tarafından beğenilmediği eleştirisini 
mümkün olduğu oranda ortadan kaldırabilmek 
için bazı hazırlıklar yapmak gerekiyordu, bir 
kaç aylık geçen zamanı ona hasrederek inşallah 
bütçeyi takibeden günlerde yeni bir anlayış ile, 
yeni bir uygulama şekli ile projeler üzerinde de 
bazı geliştirmeler yaparak inşaat nizamı, şekli 
ve usulü üzerinde de bazı değişiklik yaparak, 

I yer seçiminde de 'bazı delişiklikler yaparak bel-
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ki daha :az eleştirilebilecek bir uygulamaya dön
müş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, sanıyorum -biraz uzun
ca bir konuşma yapmak zorunda kaldım. Şim
di Sayın Başkanın müsaadeleriyle bu genel ko
nuşma içinde ıcevaplayamadığım sorulardan bir 
kaç. tanesine cevap arz 'edeceğim. 

Anamuhalefet Partisi Sözcüsü, konuşmasın
da bir yabancı uzmanın İmar ve İskân Bakanlığı 
tarafından da İstanbul Nâzım Plan Bürosunda 
çalıştırıldığım, 90 bin lira para ödendiğini söy
lüyor. Hatta başka yabancı uzmanların da ba
kanlıklarda çalıştırıldığı yolunda bir fikir be
yan ettiler. 

Türkiye'ye yaıbaneı uzman daha evvelki an
laşmalarla gelmiştir, çalışıyorlar. Delki bizim 
zamanımızda da Türkiye'de bulunmayan, Tür
kiye'de o alanda yetişmiş elemanı bulunmayan 
konular ortaya çıkarsa şüphesiz yabancılardan 
biz de yararlanmayı düşünürüz, kendi anlayışı
mıza göre. Fakat İstanbul Nazım Plan Bürosun
da bir gazetede çıkan haberde belirtildiği gibi 
bizim zamanımızda nazını plana baş danışman 
veya oranın yöneticisi olarak herhangi bir kim
se getirilmemiştir. Bahis konusu uzman, İstan
bul'da bizim Hükümetimiz döneminden önce 
çalışmaiya başlayan İstanbul Şehirsel Gelişme 
Projesi Anlaşması içinde, o proje ile ilgili ola
rak Dünya Bankası kredisine esas olacak tarz
da bir yabancı firma ile yapılmış bir anlaşma 
gereği İstanbul Nazım Plan Bürosunda İstan
bul Şehirsel Gelişme Projesi üzerinde Dünya 
Bankası adına görev yapmaktadır. 70 bin mi 
alır, 80 bin mi alır, 90 bm mi alır? Onu bilemi
yorum, fakat bu projeyi biz imzalamadık, bu 
anlaşmayı biz yapmadık bu anlaşmaya göre ve
rilen ücretin eğer bulgun bir sorumlusu aranı
yorsa şüphesiz o sorumlu biz değiliz. 

Biz, Türkiye'deki planlamanın Türkiye'nin 
kendi teknik gücü ile yapılabileceğine inanıyo
ruz. Nitekim, bundan birkaç hafta önce İstan
bul'da toplanan Türkiye Odalararası Sürekli 
(Komisyonunun, Mühendis ve Mimar Odaları 
Sürekli Ko misyon unun düzenlediği Ulaşım 
Kongresi Türkiye'de yabancılardan hiç. de geri 
kalmayacak ölçüde ulaşım uzmanının aıevcudol-
duğunu göstermiştir. Biz, şüphesiz Türkiye'de 
mevcut uzmanlarımızı onların bütün sosyal 
halklarım ve malî olanaklarını arttıracak birta

kım tedbirleri de getirerek Devletin hizmetine 
sokmaya çalışacağız. 

Bu noktada teknik personelle ilgili bir iki 
cüımle söylemek istiyorum. Aslında İmar ve İs
kân Bakanlığının da Bayındırlık Bakanlığının 
da diğer teknik eleman çalıştıran bakanlıkların 
ihepsinin bugün veri misiz hale gelmiş olması söz 
konusu ise, yatırımlarının iyi gerçekleşmediği, 
iyi projelendirilmediği. söz konusu ise, bunun 
ardında bir teknik personel meselesinin mevcıı-
dolduğunu bilmek lâzımdır. 

Sadece Bakanlığımıza bağlı İller Bankasının 
teknik kadrolarından geçtiğimiz yıllarda 300' 
ün üstünde yetişmiş eleman ayrılmıştır, Kara
yolları Genel Müdürlüğünden geçtiğimiz yıllar
ıla 400 kişinin ayrılmış olduğu gibi. Bunlar, 
tam verimli bale geldikleri zaman kamu idaresi 
onlara hak ot tikleri sosyal ve ekonomik hakları 
vermediği takdirde kurtuluşu dışarıda çalış
makta bulabilirler. Kanın idaresinin yatırıımları 
'gerçekleştirebilmesi ve kalkınmayı tahakkuk 
ettirebilmesi için teknik personel gücüne bü
yük önem vermelsi gerektiğini burada belirt
mek istiyorum ve bu anlayıştan hareket ederek 
Hükümetimiz 31 . 5 . 1974 tarihinden önce ya
yınlanacak olan kararnameden mesnet olarak 
çok kısa bir zaman içinde teknik personelin ka
mu idaresinde severek görev yapabileceği bir 
sosyal ve ekonomik ortamı onlara hazırlaya
caktır. Bu ortam içinde Türkiye'nin planlama
sını da fizikî ve her türlü teknik etütlerinin 
hepsini ehliyetli, yetenekli Türk teknisyenleri 
ile mutlaka çözebilecek noktaya gelebileceğiz 
ve Türkiye'de deminden beri imar planlarıyle 
ilgili olarak yapılan şikâyetleri ortadan kaldı
rabilmek için yalnız Bakanlık merkezinde de
ğil, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Bakanlığın 
bugün yaptığı fizikî planlama faaliyetlerini ye
rinde yapan bölgeler kurmak suretiyle o bölge
lerde uzman şehirci, mühendis, mimar her alan
daki uzman ve yerleşme kararlarında etkili ola
bilecek teknik danışmanları bulundurmak sure
tiyle. yerinde planlama ilkesini de getirmeye ça
lışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yasin Bozkurt 
arkadaşımız gecekondu fonuna 20 milyon lira 
ayrıldığını söyleyerek Hükümet programı ile 
bütçe arasında bir çelişki olduğunu ve «bu 20 
milyonla ne yapacaksınız? şeklinde bir soru yö-
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neltti. Aslında bu sanıyorum bir yanlış bilgi 
almaktan ileri gelmektedir. Biliyorsunuz, İmar 
İskân Bakanlığının genci bütçe dışında fon he
sapları vardır. Gecekondu fonu, afetle ilgili 
fonları, gibi. Bu bakımdan Mesken Genel Mü-
*tlilrliiğ'üııü-ıı yapacağı işlerle ilgili "kısa- bir bilgi 
arz edersem, Sayın Bozkurt'un endişelerini sa
nıyorum ortadan kaldırmış olacağımı.. 

1974 yılı Bütçesinde Mesken Genel Müdürlü
ğü uygulamaları için bütçe ödeneği olarak 
294 295 000 Türk lirası ayrılmıştır. 1973 yılı 
program bakiyesi (yani fon hesabından gelen) 
258 995 000 lira daha vardır, ayrıca 1974 yılı 
içinde fona geri döneceği tahmin edilen kay
naklar da 100 milyon civarındadır. Bu suretle 
653 290 000 Türk liralık bir kaynak vardır bu 
kaynakla 1974 yılı içinde 248 317 900 Türk 
lirası altyapı uygulamaları, 229 600 000 Türk 
lirası da konut uygulamaları içlin •kullanılacak
tır. Ayrıca, 43 küsur milyon •kam,ula§,tınma har
caması 10 milyon etüt ve proje hareaması 19 mil
yon da carî harcamalar varıdır. Tâlbiî buna ilâve 
olarak Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu yıl
ık! yatırım, programı içinde 500 milyon Türk li
ralık bir meblağ çeşitli alternatiflerle konuta 
•tahsis edilmiş Ve 17 bin küsur konutu kapsayan 
bir ayrı kaynak da Emlâk Kredi Bankası aracı
lığı ile kullamılaicaktır. Aşağı yukarı 10 bin ko
nut civarında da bu hültçe ile İmar ve İskân Ba
kanlığı Mesken Genel Müdürlüğünün bir imjkâ-
nı ortaya çıkmaktadır. Sadece İmar ve İs/kân Ba
kanlığı ve Mesken Genel Müdürlüğü ile Emlâk 
Kredi Bankası Genel Müdürlüğünün, yani sade
de İmar ve İskân Bakanlığınım afet uygulama
ları dışında 25 bin konutun üstünde konut ya
pacak veya yaptırâbifeeek durumda okluğunu 
(burada belirtmek istiyorum. 

'Türkiye'nin 1974 ele kentsel konut ihtiyacı
nın 200 binin üstümde olduğunu, dikkate alır
sak, bu rakamın, eğer gereekleşebilinse, gençek-
leşmjesi için her türlü tedbiri şüphesiz almakta
yız; ama gerçekleşmıe oranlarında bir eksiklik 
olmazsa, 200 bin ihtiyacın 2!5 bin adedini karşı
lamak şüphesiz çok yeıinde bir hizmet olacak
tır. 

Bunun dışında afet uygulanmaları içinde 25 
bini aşkım konut yapımı 1974 yılı için program
lanmıştır; ama değerli milletvekilleri, bu prog
ramın uygula maşımın gerçekleşeibileceği konu

sunda büyük kuşkularım vardır. Bunu d,a sami
miyetle burada belirtmek istiyorum,. 

Muş - Varto deprem,! gerçekten uzun bir 
süre geçmiş olmasına rağmen henüz yaraları sa
rılmayan bir deprem, olarak bir tarafta durm-ak-
tadır. Bu bölgede, daha evvel kurulmuş bulu
nan deprem inşaat amirliğinin, bugüne kadar uy
gulamada ciddî olarak işe yarayaîbile'eek önemli 
bir hizmet yaptığını söylemek mümıküın değil
dir. 12 ilâ 15 milyon liralık bir sarfiyatın için
de, 6 milyon lira personel gideri vardır. Başında 
bir amir, yanında iki yüksek ınühendiıs, bir yük
sek mühendis amir, bir iki tane mühendis, bir 
iki tane m|mar; gerisi ortaokul mezunu bile ol
mayan ilkoikul mezunları arasımdan sürveyan-
dau tutun, bilmem hangi teknik sıfata kadar 
200'tin üstünde ne iş yaptığı belli olmayan in
sandan kurulu bir deprem, icra komitesi ve em
rindeki teşkilâtı. Daha hangi köyün nerede yer
leşme yapacağı konusunda ne yer tespiti, ne de 
köylülerin mutalbakatmı alma bakımından cid
dî bir hazırlık var. Bu teşkilâtın yaptığı sade
ce ufak tefek birtakım hiztact binaları, ileride 
binaları yapaleak olan müteahhitlere, sonradan 
okula da tahvil edilmek: üzere, şimdiden birta
kım, şantiye binaları yapmak gibi, aslında mese
lenin esası ile değil, teferruatıyle uğraşan teşki
lât. Bu teşkilâtı kökünden ortadan kaldırmaz
dan, o insanlarla ben Muş ve Varto 1da Bakanlık 
olarak ne yapaîbilirim,? Şüphesiz evvelâ teşki
lâtımızı orada o hizmeti yapahilecek hale getir
meye mecburuz. Bunu yapmadıkça bütçemize is
terse 5 m,ilyar lira para koyalım, bunu kullana
cak insan, bunu kullanacak teşkilât olmayınca 
işin üstesinden gelmek mümkün değildir. Var
to ve Muş'dalki facia budur. Teşkilâtın yetersiz
liğidir. Afet İşleri Genel' Müdürlüğü emrindeki 

fon heısalbmda milyara yakın para vardır. G^e-
çen yıldan devreden 500 milyon liranın üzerin
de para vardır. Bu para g>eçen yıl kuiilanılalbi-
lirdi. Niçin kullanılamadı? Teşkilât olmadığı 
İçin kullanılamadı. O parayı kullanacak örgüt 
olmadığı için kullanılamiadı. O balkımdan afetle 
ilgili ilk tetkikimiz, ilk tedbirimiz Muş ve Varto 
bölgesinde olacaktır. 475 yerde 18 9'5'6 konutla 
16 524 alhır olmak üzere toplam, olarak 35 480 
ünite yapım bekliyor. Bu vesile ile şunu arz ede
yim, değerli milletvekilleri, 1901 ile 1973 yılla
rı arasında 2 129 yerleşme yerinde 104 392 ko-
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mit yıkılmış, afete uğııalnııştır. Bunları gidere
bilmek için 3 milyar liranın üzerinde yatırıma 
ihtiyaç vardır. Bir miktarı yapılmıştır. Bu se-
aıeki program, içinde 701 milyon liralık bir uy
gulama yer almıştır. 520 yerde 28 388 konutu 
'içeriyor; fakat bütün bunlar ve bu programlar 
gerçekleştirildiği halde, yine de 2,5 milyar lira
ya yaikın bir hizmet bizi beklemektedir. Önümüz
deki 5 yıl içinde ancak sürdkli bir çalışma te
nlin edilebilirse, metotlu İni' çalışma temin edile
bilirse biriken ihtiyacı önümüzdeki 5 yıl içinde 
her yıl 700 mjlyonnaı üzerinde yatırım yapmak 
şartıyle gidermek, ancak mümkün olabilecektir. 

Söz buraya gelmişken, bununla ilgili olarak 
anamulıalefet partisi sayın sö'zcüsünün afet iş
leriyle ilgili uygulam,alardam doğan alacakların 
bağışlanmasıyle ilgili teklifi üzerinde görüşle
rimi arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı rica 
>edeeeğim efendim, 

Mesai saatimiz dolmuş bıılumnalktadır. İmar 
ve İskân Bakanlığı Bütçesinin bitimine kadar 
!(5 - >fi sualimiz vardır) mesainin uzatılmasını oy
larınıza sunuyorum,. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Devam ediniz Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂ'N BAKANI ALİ TOPUZ 

((/Devamla) — Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 
Bu, müsamahanızı müm.kün olduğu kadar değer-
ilendirmıeye çalışacağım,. 

Efendim, bu borçların tamıamen ortadan kal-
dırllmasıylc ilgili bir kanun tasarısı Bayındır
lık Ve îmar Komisyonunda görüşüldüğü sırada 
görüşlerimi, Sayın Komisyon üyelerine açık ola
rak orada belirtmiştim,. 

Değerli milletvekilleri, aslında uygulamada 
ne kadar bir borçlanma yapılıyor, o konuda 
'bir kaç rakam, verdikten sonra, meselenin has
sas olanı bir iki noktası üzerinde dikkatlerinizi 
toplamaya çalışacağını, 197-°> yılı sonuna kadar 
olan hesaplara göre 79 182 afetzede borç.lauıldı-
rılnıış, onlara hizmet yapılmış ve toplamı olarak 
2 milyar 200 bin liraya varan bir afet uygula
ması için harcama yapılmış. Bu harcamanın yal
nız 944 milyon lirası, yani % 45'i; tüm, afetle 
ilgili yapilaaı konut ve altyapı yatırımlarının 
% 45'i oranında borçlandırma yapılmış. Yani ya
rısı ücretsiz yapılm,ış, yarısı şahıslara borçlan
dırılmış. Üstelik Afetler Kanununun ilgili lıü-

'küıiLİcrine dayanarak durumları dikkate a'lına-
ra!k fakir yurttaşlara % 50'ye kadar indirim yap
ana hakkını Babanlar Kurulu, kullanmış ve tüm 
'harcanan, ödenen 2 nijilyar 200 bin lira civarında 
iken, borçlarnidırmaya esas olan 650 milyon lira 
civarında bir para olmuşitıır. Yani, tüm har
camanın % 34'ü borçlandırılm,ıştn\ 

Sayın sözcü kondisyonda da söyledikleri gibi 
beyan ediyorlar ki, «Bu geriye kalan para da 
:tam,am,en affedilsin.» Değerli arkadaşlarım, 1901 
yılında deprem olmuş, bir köyde evler yıkılmış, 
o köyün evlerini yapmışsın, ihtiyaç sahiplerine, 
hak sahip'lerine teslim etmişsin ve borçlandıra-
ra'k taksitlerini almayla başlamışsın. Aynı tarihte 
meydana gelen aynı dep^emıdeın veya bir başlka 
afetten evini kaybeden vatandaşa hâlâ evini 
yapmamışsın. Şimdi, birisine hizmeti yapmadığın 
için ayrıca onu cezalandırmışsın ela, çünkü bek
letmişsin bunca ,sene. Simidi affederken, aynı an
da meydana gelen depremjden veya talbiî afet
ten zarar görenlerin, evini yaptığının borcunu 
affeder, evini yapmaidığmdaaı bundan sonra evi
ni yaparken para alacak olursan onu iki defa 
cezalandırmış olursun, bu bir kere yanlıştır. 

İkincisi : Eğer bugüne kadar meydana gelen 
tüm tabiî afetlerin, bugüne kadar yapılmayan 
hizjmetleri de dahil, önümüzdeki dönemlerde ya
pılacak hizmjetler de dahil, hepsini ücretsiz ya
palım, tamamen bunu devlet yapısın diyorsa
nız, o zaman müsaade ederseniz oturalım, bu
nun mjümıkün olup olamayacağını samimî olarak 
birbirimizi ikna etme amacıyle burada konuşa
lım. 

Bir kere, birinci şıkkı geçiyorum. G-eçmiş 
dönemde, aynı anda meydana gelen afetteki evi
ni yapamın borcunu affet, ötekisine para ile bina 
yaptıracaksın, bu benim, adalet anlayışıma sığ
madığı için onu bir kere yok farzediyorulm. 

İkincisine gelinle e : 
Değerli arkadaşlarım, demin burada .söyle-

di'in, 19G1 - 1973 yılları arasında meydana ge
len afetler dolayısıyle yapmakla yükümlü oldu
ğumuz hizmetin 1973 fiyatlarına göre değeri 3,5 
milyar liradır. Bu 3,5 milyar liralık yatırımı önü
müzdeki 5 yıl içinde, Vatandaştan hiçbir şey al
madan yapalım anlamına gelir, bu teklif. Ben, 
sayın sözcüden dalıa önce bu teklife eveit de
rim. Türkiye'de konut sorununu, Türkiye'deki 
yerleşme sorununu, Anayasada belirlenen ölçü-
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lor içerisinde gerçekleştirmek için aslında bu ko
nuda, sayın sözcüden daha önce evet demeye 
inanmış bir insanını. Am.a, gelin konuşalım,, bu 
3,>5 milyarlık yatırımı tamamen, borçlandırma 
yapmadan yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, bunu 
bir tartışalım. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir şey daha 
var; şu tarihe kadar meydana gelen afetlerle 
ilgili tüm, harcamaları ücretsiz yapmaya razı 
olsak, Allah göstermesin, yarun meydana gele
cek bir afetin yaraısmı sarmak için yapacağın 
hizmetin paralsım ne yüzle onlardan isteyeceğiz, 
onu da isteyemeyiz. O zaman gelin, hep bera
ber bir karar verelim. Afat dolayısıyle meydana 
gelen her türlü hizmet ihtiyacını devlet, hiçbir 
'karşılık almaksızın yapar. Bunu, Türkiye'nin 
hulgünlkü ekonomik şartları içinde, bugünkü coğ
rafî ve diğer şartları içinde yapabileceğimize, 
samimî olarak bu yükün altından kalkalbiteceği-
•mize inanıyorsanız, o zaman ciddî olarak inanı
yoruz deyin, hesaplarını ortaya koyun, o nok
ta üzerinde tartışalım. 

Muhterem, arkadaşlarım,, bir nokta daha var. 
Devletle halik arasındaki dayanışma, devletle 
halkı birbirine yakınlaştıran anlayışın bir ifa
desi, devletle halkın belirli oranlarda bazı işle
rin gerçekleşmesinde katlkıda bulunmaya hazır 
olmaları keyfiyetidir. 

Şurada arz ettiğim sebeplerle, tüm yatırımların 
% 34 kadarı vatandaştan talhsil edilirken, bu çok 
iglörülüyiorsa, bu nispet üzerinde bintakum ayarla
malar yapılabilir. % 50 tenzilât az görülürse, 
% 70 e kadar Balkanlar Kuruluna ye'tlki verilsin, 
ona da evet diyebilirim. Ama bir şeye evet demek 
mümkün değil; devletle halkın beraberliğini ifade 
eden, bir miktar halkın, daiba çok miktar devle
tin katlkıda bulunarak; bir yarayı sarmak için bir 
araya gelmeleri felsefesine bir yerde bir bıçak 
saplamayalım,. Bunu yerleştirmek zor olmuştur. 
Bunun daha da güçlü yerleşmesi lâzımıdır; dev
let - halk bütünlüğünün korunabilmesi için de 
buna ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım, zaten borçlandırma, fa
izsiz borçlandırmadır. Her gün bir yumurta bir 
tarafa konacak olursa, o borcu süresi içinde öde
mek de mümkün hale gelmiştir. Bu kadar sem
bolik rakamlarla bu borç ödenmektedir. Kaldı 
ki, yine genel af teklifi içinde bunlardan süresi 
gelen borçların ödenmemesinden doğan faiz ve 
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diğer icra masraflarının alınnıaması Sayın Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal'in teklifiyle 
Yüce Meclisin tüm üyelerinin olumlu olylarıyle 
af kapsamı içerisinde kabul edildi. Afetzedeler 
üzerinde bir baıskı da yoktur. Ama her gün bir 
yumurtayı bir kanara koyarak, ödeyebilecekleri 
bir borcu af etmekle onlara fazla bir katkıda 
buhmmıış olamazısınız, üstelik bundan sonra afe
te uğrayacaklara devletin uzatacağı elin daha 
sıcak, daha yakın ulaşmasına engel olursımu.z. 

O bakımdan biz böyle bir borcu afetme tek
lifine bu sebeplerle olumlu mütalaa veremedik. 
ıSayın Ersoy'un bizi mazur görmesini dilerim, 
keşke Sayın Ersoy, kendi iktidarları zamanında 
bunu bir politika olarak, hep devlet yapar diye 
gerçekleştirmiş olsaydı. 

Değerli aiıkadaşlarum, sanıyorum arkadaşla
rımın son olarak yönelttiği her şeyi içine alan 
cevaplarımı sundum, beni müddeti de uzatarak 
dinleme lütfunda bulunduğunuz için; Sayın Baş
kan ve saiym üyelere teşekkürlerimi ve saygıla
rımı suniarım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Suallerimiz var efendim onları yazılı veya 

sözlü olarak cevaplandırabilirsirirz. 
Okutuyorum efendim sualleri : 

•Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorunııun, Sayın îmar ve İskân Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Gaziantep 
Orhan Tokuz 

ıSoru : 
Kilis'de kamulaştırılması gerçekleştirilen bir 

ve iki nolu gecekondu Önleme bölgelerinde 240 
arsa ve henüz kamulaştırma bedeli gönderilme
yen 3 nolu bölgede ise 113 arsa vardır. Beledi
yeye arsa almak için yapılan müracaatlar ifee 
lioOÜ civan/nidadır, özel arsaların metrekaresi 80 
ilâ 120 lira arasında olduğu için, halkın ödetae 
ıgücünün çek üstündedir. Gecekondu önleme böl
geleri arsaları ise 10, 12 lira civarında olduğu 
için büyük rağmet görmekte ve talipler istical 
'göstermektedir. 

1. — 3 nolu gecekondu önleme belgesinin ka
mulaştırma bedeli taliplerin aşırı isticaline rağ
men, bugüne kadar neden gönderilmeimliştir? 

2. — Talep, mevcut arsaların çok üstlünde 
olduğuna göre, Kilis Belediye Başkanlığınca tie'v-
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zide halkın huzursuzluğunu önlemek amacıyle 
teklif edilen 500 parselli, 4 neü gecekondu önle
me bölgesinin teşkili düşünulmefk'tıe midir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(•Devamla) — Efendim, Sayın Tokuz'un sorula
rına şu ş'elkilde cevap vermek isterim. 

'Kilis'le ilgili bu konular, bundan iki gün evvel 
Kilis Belediye Başkanının da bulunduğu bir top
lantıda, İmar ve İskân Bakanlığında enine bo
yuna gözden geçirildi. Belediyenin diğer sorun
ları abasında önleme bölgesi sorunu da görüşül
dü. Demimden beri burada anlatmak istediğim 
bir temele dayanarak, şimdiye kadar buttıun pa
rasını gönderme veya işleme koyma muamelesini 
geciktirdiğimi belirteceğim. 

Türkiye'de arsa politikası yük, Türkiye'de 'ko
nut politikası yek, İmar İskân Bakanlığında tah
sisat yok; 1 630 belediyeden önleme bölgesi, alt
yapı yatırımı, konut yatırımı için istek... 

Değerli arkadaşlarım, eğer yapacağımız işi, 
gerçekten o sorunu çözmek için yapacağımıza ina
nıyorsak, amacımız o ise, herhangi bir kimseyi 
•siyasal amaçla., filân yeri veya falan yeri memnun 
etmek için bir karar almayacak da, sorunu çöze-
ceksek, o zaman, ne zaman nereye ne miktar para 
verileceği veya nerede hangi politikanın uygula
nacağını müsaade ediniz de bir 'gözden geçirelim. 
Çünkü, geçmişte 'sorumlu olan arkadaşlarımız da
hil, ıbu konu ile ilgili politikanın olmadığını söy
lediniz. Bu olmayan politika ile benim iş yapma
mı elbette ki bekleyemezsiniz. 

Bu bakımdan, deminki konuşmalarımda ceva
bını bulan bir hatırlatmamı yapacağını: Kilis'te 
(birinci önleme (bölgesi 'gerçekleşmiş mi, gerçekleş
memiş mi? İkincisi 'gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş 
mi? Üçüncüsü gerçekleşmiş mi, gerçeldeşmemiş 
mi? Bir de dördüncüsüne ihtiiyaç var mı, yok • 
mu? Bir yerde önleme bölgesi 1, 2, 3, 4 tane ele 
'almıyor ise, o iş, her defa ele almışında., yanlış ele 
alınmış olduğu 'anlamı ortaya çıkar. Demek ki, o 
(kadar ilerisi görülmemiş ki, 6 ay sonra bir önleme 
bölgesi daha açmak gerekmliş. 'Meseleler palyatif 
olarak ele alınmış; o bakımdan müsaade ederse 
Sayın Topuz, bu konudaki sorunu çökmeye yöne
lik ciddî politikamızı bir iki ay içerisinde uygu
lamaya koyacağız. Bu arada Gaziantep'in Kilis 
ilçesi 'sorununu da imkânlarımız ölçüsünde belki-
de çözmüş olacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

'Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soramım Sayın İmar ve iskân Ba

kanından sorulmasına müsaadelerinizi saygılarım
la arz ederim. 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Belediyelerin şehir imar planlarının tatbiki ve 
bu yoldaki hizmetlerinin yürütülebilmesi için kü
çük ve bütçesi kifayetsiz belediyelere yardmı mak-
saydıyle, vilâyet ve kazalarda vali ve kaymakaım-
lar emrinde görevlendirilecek birer fen elemanı
nın lüzumuna inanıyorum. Bu mevzuda Bakan
lığın bir düşüncesi var mıdır ve 'gerekli görülmek
te midir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) — Arz edeyim efendim. Aslında Sa
yın Kerem Şahinin bu sorusunu Bakanlığın ve 
mahallî idarelerle ilgili Türkiye'deki mevzuatın 
çelişkilerini ortaya çıkaran bir soru olarak da 
kabul ediyorum. Bu balcımdan kendisine teşekkür 
ediyorum. 

Değerli mnletvekİilleri, belediyelerin bütçeleri 
İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanır, oraya 
gider. Bütçe bakımından oraya bağlıdırlar ama, 
hizmet bakımından bize bağlıdırlar; İmar ve İs
kân Bakanlığına bağlıdırlar. Teknik personeli
nin tayini vesairesi bize bağlıdır. Fakat, bütçesi 
bazı idarî kademelere tayinleri de İçişleri Bakan
lığına bağlıdırlar. Aslında belediyelerin nereye 
bağlı olduklarının iyice belirlenmemiş olması, ne
reyle ilişkili olduklarının iyice belirlenmemiş ol
ması, belediyeler için önemli bir sorun olarak or
tada durmaktadır, bu ayrı. 

Belediyelerimizin gelirlerinin çek düşük dü
zeyde oluşu da ayrı bir 'konu, belediyelerimizin 
teknik kapasitelerimin genellikle sıfıra yakm ol
duğu da ayrı bir konu. Şimdi bunu düzeltöbilmek 
için İmar ve İskân Bakanlığının eğitici, öğretici, 
denetici biir fonksiyon yüklenmesi lâzım. Ama sı
rası gelmişken söyleyeyim; İmar ve İskân Bakan
lığının İl İmar Müdürlükleri denilen taşra teşki
lâtının, değil belediyeleri denetlemeye, onların 
kendilerini denetlemeye ihtiyaç olduğu gerçeği or
tada. Bizim taşra teşkilâtımız, İl İmar Müdür
lükleri teşkilâtımız, katiyen, bir hizmeti yapabile
cek durumda değildir, genellikle. Bu teşkilât sa
dece kâğıt üzerindo vardır, teknik kapasitesi çek 
düşüktür ve bunlara o belediyeleri kontrol etme, 
denetleme yetkilerini versek bile, ki vardır, kul-
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lanmalarma iıııkân yoktur. Nasıl halledeceğiz? 
Biz bunu ti İmar Müdürlüklerinin tüm kadrola
rında değişiklik yaparalk, teknikerlerle yönetilen, 
II İmar Müdürlükleri kadrolarına, çıka racaği'mız 
yeni yan ödeme kararnamesinden sonra, daha 
vasıflı, daha -ehliyetli, tecrübeli teknik elemanla
rı bulup 'görevlendirmek suretiyle •çözüm getirece
ğiz, 'birinci merhalede. İkincisi, îl İmar Müdürlük- • 
lerini, bölge teşkilâtları içerisinde 'toplayarak, 'de
min konuşmamın 'bir 'bölümünde 'söylediğim •g-übi, 
o bölge teşkilâtları içinde planlamadan uygııla-
m'aya ve uygulamayı denetlemeye kadar yapı po
lisliği görevine 'varıncaya kadar tür hizmetleri, 
İmar ve İskân Bakanlığının (bölge teşkil âti arı ta
rafından yerine getirilmek üzere Ibir hazırlık için
deyiz, Hbir çalışma içindeyiz. Bu çalışmanın Konu
lunun 1974 yılı içinde inşallah getirilmesi sağ
lanırsa., 1975'ten 'itibaren belediyelere teknik hiz
met, teknik yai'dım bakımından da verimli hale 
'gelebiliriz. Yoksa bugünkü teşkilâtla belediyelere 
teknik hizmeti ancak merkezdeki Teknik Hizmet
ler Genel Müdürlüğü kanahyle yapabiliriz. 

BAŞKAN"— Teşekkür ederim. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın 'Bakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

1. iller Bankası, 'belediyelere yaptığı yardım
lar arasında, bir de yarım kalmış işlere bölgeler
den gelen raporlara göre bir yüzde nispetinde yar
dım yapıyor. Bu son derece kısır ve kifayetsiz
dir. Bankada yardım yüzdesini artırma imkânla
rı var mıdır? 

2. 1973 malî yılı içerisinde Kayseri ilinde 
mevcut (belediyelere yaıı kalmış işleri ile ilgili ne 
miktar yardım yapılmıştır? 

A) Yarım kalmış ilşerin kesif bedelleri ne
dir? 

B) Yapılan yardım miktarı nedir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) — Yazılı olarak cevap arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandı ula .çak
tır. Diğer 'bir soruyu okrıtuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından 
Govaplandıri'imasmı rica ediyorum. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Bugün (bilkasssa küçük 'belcdiyeler ekonomik 
yönden sıkıntı içerisindedir. Memur, işçi ücret
lerini ödeyemeyecek durumdadır. Bu balkımdan 
sürüncemede bırakılan Belediye 'Gelirleri Kanu
nunu, Meclisler tatile -girmeden çlıaımayı düşü
nüyor musunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) — Arz edeyim, efendim: Bu Belediye 
Gelirleri Kanununun macerasını sayın milletve
killeri bilirler, 'geçen 'dönem ibu.ra.dan çıkması ge
rekiyordu ama, nedense ibir türlü 'bu kanun çıka
rılmadı. Çünkü her gelir kanunu, •vatandaşa belli 
ölçüde 'bir şey yükler çüphesiz. Başka türlü bu
nu ifa.de 'etmeye imkân yoktur ama, seçime gi
derken, Belediye Gelirleri Kanununun belediye 
bölgelerinde vatandaşı biraz daha. fedakârlığa so
kar Ibir anlam -taşıyacağı için, aleyhte olur dü
şüncesiyle bu kanunu (bizden önceki hükümetler 
getirmedi. Ama, aslında bu kanunun getirilmc-
mesiyle hem Maliyemiz, hem belediyelerimiz çok 
şey kaybetti; aslında bu kanunu -getirmeyenler de 
çıck şey kaybetti zaten. Ama, şunu kesin olarak or
taya okymak lâzımdır, Biz, Belediye 'Gelirleri Ka-
•bıınunu bu Meclise getireceğiz; düzelterek, tas
hih ederek getireceğiz. Mümkün okluğu kadar 
yoksullara değil, de, vaıiıklılura yönelik bir ka
nun olmasını, yoksulların da çok az oranda, bele
diye hizmetlerine katkıda (bulunabilecekleri bir 
şdld-c dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunu Haziran ayı 
içinde yetiştirme amacryle çalışıyoruz. Ama, bu 
kanunun burada müzakereleri 'Sırasında, gerek ma
hallî idareleri; 'gerek Mail iyeyi, bir Devlet ciddi
yeti içinde düşünerek, kanuna o gözle bakılmasını 
ve kanunun -çıktıktan sonra -da.; «İşte bakınız bu 
kanunla halka yine külfet yüklendi.» gibi birta-

, kim ithamların, siyasî amaçlarla yapılmamasını 
da, bu vesileyle temenni ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efend'm. Diğer 
soruyu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İmar ve İskân 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına izin veril
mesini saygılarımla 'arz ederim. 

İstanbul 
Mehmet Emin 'Sungur 

1. İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş Kanu
nuna uygun olarak (bugüne kadar vazifelerini ba
şarılı denecek bir ölçüde yapmış mıdır? Yapma-
mışsa, sebepleri nelerdir? 

2. İmar ve İskân Bakanlığının gecekondu hi
be yardım fonundan, 'gecekondu bölgesi olmadığı 
halde, yararlandırılan şehir, kasaba ve köy var 
mıdır? Meselâ; 150 00Ö nüfuslu gecekondu (böl
gesi Kâğıthane ile güller diyarı İsparta ili ve İs-
lâtnıköy'e 'son altı yılda kaç lira hibe yardımı ya-
mılmıştır? 

3. Memleketimizde 1 600 kadar belediye var
dır. Bunlardan (kaç tanesinin imar planı vardır, 
(kaç tanesinin ehliyetli fen adamı vaıdır? Bu ko
nuda ne ıgübi tedbirler düşünülüyor? 

4. Türkiye'de aylık (kazancın yüzde kaçı ko
nut kirası olarak harcanmaktadır. NATO ve Or
tak Pazar ülkelerinde yüzde kaçtır? İsrail'de 
% 4,5 olduğu söyleniyor, doğru mudur? Tedbir 
düşünülüyor mu? 

5. Gecekonduların affı konusunda ne gibi 
çalışmalar yapılmıştır? Bugüne kadar sesleri çık
mayan bazı idarecilerin ecrimisil tahakkuk etti
rerek gecekonduları perişan ettiklerini duydunuz 
mu? Ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

Misal: İstanbul Belediyesi Mesken ve Gece
kondu Müdürü, Başkanın haberi obuadan, 
15 . 4 . 1974 gün ve 242/5, sayı 1406 ile Fatih 322 
pafta, 2385 ada, 134 parseldeki 'gecekonduluya 
17 600 lira ecrimisil tahakkuk ettirmiştir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) — Yazılı cevap arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Diğer soruyu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İmar ve İskân 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica eder, 
saygılar sunarım. 

Burdur 
Osman Aykul 

Burdur, deprem geçirmiştir. Burdur'a karşı 
gösterilen ilgiye teşekkür ederim. Ancak; 

1. Deprem geçiren Burdur merkez ve köyleri 
ile ilgili çalışmalar sonuçlandırılmış mıdır? 

2. Deprem 'geçiren Burdur merkez ve köyle
rinde uygulanan projelere göre yarım kalmış ve
ya başlanılmamış işler nelerdir? Bunlar tamam
lanacak mıdır? 

3. Depremden bu yana Burdur ve köyleri 
için Devletçe ve bağışlar yoluyle yapılan yardım
lar kaç liradır? Bu paraların hepsi yatırımlar için 
(harcanılmış mıdır? Bu yatırımlar hedeflerine uy
gun olarak yürütülüp amaçlarına ulaşmış mıdır? 

4. Yapılan ev ve hizmetler için kullanılan 
malzemelerin kalitesi, projelerde gösterilen ölçü
lere uygun mudur? İnşaatların sağlamlık derecesi 
tespit edilmiş midir? 

'5. 'Burdur merkez ve köylerine, Bakanlığı
nızca bir gezi yapılarak son durum 'görülüp ince
lenecek midir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) — Yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Saym Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İmar ve İskân 

Bakanından sorulmasına izninizi rica ederim. 
Çanakkale 

Hasan Sever 

1. Doğal afetlere uğramış köylülerimize konut 
yapıldığı biliniyor. Ancak köylünün çok değer 
verdiği samanlık ve aiıır gibi zorunlu ihtiyaçları 
yapılamıyor. Bu konuda çalışmalar var mıdır? 
Bir yasa tasarısı düşünülüyor mu? Ne durumda
dır? 

2. Fay hattı üzerinde bulunan veya deprem 
bölgesi nâzım plânları, ağır sorumluluk örneği 
olarak yapımı sürüp gidiyor. Bu konuda disip
linli bir çalışmayı öngören yasa boşlukları ne za
man doldurulacaktır? 

3. Varto ve Gediz depremlerinin sebep oklu
ğu genel ve yaygın felâketlerde konutların yapı
mı ve gereç, temininde yapılan yolsuzluklar, Dev
letin maddî 'zararlarını saptayan çalışmalar ne 
safhadadır? 

İMAE VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) — Yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecektir 
efendim. 
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•'-•'••'.••'••' Sayım Başkan • •' 
Sayın imar ve İskân Bakamının aşağıdaki 

soruma cevap vermesi için aracılığınızı saygı-
lammla rica ederim; 

İstanibul 
Mııstafa Parlar 

Ülkemizde yapılan bütün binaların, ısı ka
yıpları bakımından çok düşük kaliteli olduğu 
ve bunun sonucu cididî ölçeklerde enerji kay
bına uğradığımız doğru mudur? Hava kirlen
mesinde de önemli ölçüde tesir eden bu soru
nun çözüm için getirdiğiniz veya getirmek is
tediğiniz bir tedlbiır var mıdır? Varsa bu ted
birler nelerdir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) —• Kısaca cevap veneyim efendim. 
'•"•• BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) — Sayın Başkan, bu konu çok cid
dî bir şekilde tdknik bakımdan incelenmesi ge
reken bir konudur. Ama bu vesile ile şunu arz 
edeyim. Baikanlıklar'arası çevre sorunları ile 
ligili bir Koordinasyon Kurulu vardır. Eski 
hükümetler zamanında da varidi, şimdi • üyele
ri balamından bir değişiklik yapılarak bu m'e-
sele İmar ve İskân Bakanlığının yürütümüne 
(devredildi. Isı kaybı dâhil, hava kirlenmesi 
dâhil tüm çevre sorunlarıyle ilgili çalışmaları 
organize eden ve gerekli teknik çalışmalar yap
tır tan bir kurul olarak, ibu sorunu orada 
çözeceğiz; aiü/a hemen şimdi tedbir olarak bir 
şey söylemek mümkün değildir. Takdir eder 
'ki Sayın Parlar, bu mesele teknik bir inceleme 
yapıllıp bir «onuca variilımladıikça, ftaVsiye nite
liğinde birtakım şeylere yetinmek mümkün ol
mayacaktır. Ama meselenüı önemi bizce kav-
ranimıştır ve bu öneme piaralel bir şekilde de 
konu üzerine eğildiğimizi belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Kütahya Milletvekili Sayın Mahir Ablnm'un 

sorusun/u okutuyorum. 
Çankaya'da yaptırılmış olan sosyal konut

lar, gecekondusu yıkılanlardan başka şahıs 
veya kooperatiflerle verilmiş midir? Verilmiş 
ise kimlere hangi kist aslarla verilmiştir? Bu 
konutlardan halen taihsis edilmemiş bulunanlar' 
var mıdır? Varsa bunlarım dar gelirli ve çok 
düşük maaşlı memurlara, özellikle konut edin-

me kooperatifi. gidinde örgütlenmiş otlanlara 
tahsisi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Soruya yazılı cevap istenmek
tedir efendim. 

Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in 
sorusunu okutuyorum efendim. 

1. Bingöl şehir kanalizasyonu tamamen 
ârızalanmıştır. Borular kırılmıştır, sızan sular 
şehrin içınesuyuna karışmaktadır. 

2. Anormal malzeme kullanıldığından bo
ralar kırılmaktadır. Bu haliyle kati kalbuıi 
muamelesi yapılmıştır. 

3. Daimî iskânların sağlanması için Bingöl, 
Muş, Varto dışında kalan Karlıova, Solhan ve 
Kiğı'dan bahsedilmediği bütçe gerekçesinden 
'anlaşılmıştır. Bunlar için ne düşünülüyor? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) — Efendim, soruya yazıilı cevap; 
vereceğim; yalnız Karlıova ve diğer bölgelerin 
de program içerisinde yer alacağını burada be
lirtmek istiyorum. Diğer konulara yazılı ola
rak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim .efendim. 
Antalya Milletvekili Sayın Remzi Yılmaz'ın 

sorusunu okutuyorum efendim. 

Turistik bir vilâyet olan Antalya'da son üç 
ayda geeelkondü yapımı hızını artırmıştır. Bu 
işin ticaretini yapanlar, vatandaşların ve Va
kıfların arazilerine gecekondu yapıp sattıkla
rı bir vakıadır. Haksızlığa uğrayan müşteki
ler durumu ilgili makam, yetkililere bildiriyor
lar ise do, görevli memurlar tarafından bazen 
jdair<eden kovulmakta, bazen de uyutma poli
tikası takip edilmektedir. Bu nedenle zaman 
zaman gayrikanunî ve gayriinsanî olaylar ve 

I 'hâdiseler eıereyan etmektedir. Antalya Haki 
arazi sahiplerinin huzursuzluğu her geçen gün 
'biraz daha artmaikt'adır. Vakıf arazileri ise ge
cekonducular için çiftlik nıesalbesindedir. Bu
gün Antalya gibi turistik bir değere sahip olan 
ilimizde ortalama olarak 30 - 40 bin civarında 
gecekondu vardır. Hızla yapımı artan bu ge
cekonduların yıktırılması hususunda Bakanlık 
olarak şimdiye kadar herhangi bir tedbir al
madığınıza bizzat şahit olmaktayım. Acaba bun
dan böyle de yapılarn gecekonduların yıktırıl
ması ve yapılaeaik olanlara engel olunması dü
şünülüyor mu? 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI ADİ TOPUZ 
'(Devamla) — Kısaca cevap' vereyim. 

Bugünkü bütçe görüşmeleri sırasında üze
rinde durduğum temıel politikalar ortaya kon
madıkça, polis tedbiri ile gecelkönıdıı yapımımı 
önlemek veya yapılanı yıkmak gibi birtakım 
tedbirlerin meseleyi çözmeyeceğini bilmek ge
rekir. 

Değerli arkadaşlarım, Antalya bölgesinde 
değil sadece; Türkiye'nin gelişmekte olan bü
tün merkezilerinde gecekondu yapımı vardır. 
Büyük çoğunlukla ihtiyaçtan dolayıdır, kısmen 
de ticaret maksadiyle yapılanları vardır. Ama 
Türkiye'deki bu arsa rejimi, bu ama politika
sı böyle olduğu sürece ve Türlkiye'de demin
den beri ifade etmeye çalıştığımız konut ve 
yerleşme ile ilgili ciddî bir politika, millî bir 
politika haline getirilip uygulamaya konma
dıkça, bu sorumlar böyle devam edecektir. 
Gecekondu, eğer gerçekten barınmak için, ço
luk çocuğunu herhangi bir taibiî tesirin dışın
da tutabilmek, masun tutabilmek, onu koru
yabilmek için bir çatının altına girmek ihtiya
cından doğmuş iste, yasa onu yıkmayı da em-
retse bile onu yıkacak insanların vicdanı sız
layarak yıkarlar onu. Hepiniz için bu böyle
dir. 

Gecekondu meselesini yıkmak, polis tedbiri 
vesair gibi tedbirlerin ötesinde, sorunu yara
tan birtakım konuları hallederek çözmeye, da
lla çok konut üreterek konuta, olan ihtiyacı 
azaltarak önleme yoluna samimî olarak girmek 
lâzımdır. Ama elbetteki kanunlara karşı ya
pılan ve toplum için zararlı hale gelen her dav
ranış, o noktada kanunlar tarafından kanun
lara dayanılarak önlenir. 

Ama, bu vesile ile bir şeyi daha söyle
meden geçemeyeceğim. 

Devletin yaptığı yolun arsasının önünden 
geçmesi nedeniyle 100 bin liralık arsasını 1 
milyon liraya çıkaran vatandaşın, «Aman be
nim arsam da işgal edilecek, gecekondu yapı
lacak» diye korkmaya pek o kadar fazla hakla 
olmadığına da inanıyorum. 

BAŞKAN — Teşeikkür ederiz efendim. 
Bir sorumuz dalha var, okutuyorum efendim. 
REMZİ YILMAZ (Antalya) — Sayın Baş-

kau, bir hususu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sualler, bitein ondan sonra efen
dim. 

Erzincan Milletvekili Sayın Hasan Çetin.--
kaya'nm sorusunu okutuyorum efendim. 

1. Erzincan 11 imar Müdürlüğünde çalı
şan teknik personel miktarı inedir? Bu eleman^ 
lara ödenen nakit miktarı ne olmuştur? Sürve-
yan olarak alman elemanlar hangi okul mezu
nudur ? 

2. Başlanmış olan 24 ünitenin bitirilmesi 
için Bakanlıkça gerdkli tedbirler alınacak mı
dır? 

3. 1973 yılında programa girmesine rağ
men, şehirdeki konutlara henüz başlanmamış
tır. Hak sahibi 827 ailenin konutlarına ne za
man başlanacaktır? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) —- Yazılı olarak cevaplayacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandınla-
ca'lvtır. 

Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa Aksoy' 
un sorusunu okutuyorum efendim. 

1. İmar tatbikatında faydalı adımlar atan 
il imar müdürlüklerinin, Bakanlıkça her ilde 
kurulması düşünülüyor mu? 

2. Belediyelerce İmar ve İskân' Bakanlığı
na tapusu verilen arsalar üzerinde halk konut
ları yapılıyordu. Bir müddetten beri bu konut
ların yapımı durdurulmuş oluyor. Fakir halk 
için faydalı olan bu konutların yapımı tekrar 
düşünülüyor mu? (Yapılı olarak cevap verilme
si) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) — Sözlü olarak arz edeyim efen
dim. 

İl imar müdürlükleri 63 ilde var, yanlış ha
tırlamıyorsam, tamamm'a teşmil edeceğiz; fa
kat demin söylediğim gibi il imar müdürlükleri
nin, gerçekten o müdürlükten beklenen ödevi 
yapabilecek bir kadroya kavuşturulması şekliy
le ve ayrıca bölge teşk'ilâtlariyle de onları tek
nik bakımdan desteklemeye çalışacağız. 

Halka arsa dağıtımı ile ilgili konuya ge
lince :' 

. Değerli arkadaşlarım, bu konuda çeşitli uy- • 
gulamalar var elimizde. Yapılmış tahsisler var. 
Tahsis yapıldığı halde evini yapmayanlar var, 
yapanlar var. Deminden beri hep konuştuğu-
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muz, konunun uygulamaya dönük ciddî bir po
litikası yok. N'eye dayanı'larak yapılıyor, nasıl 
tahsis ediliyor, kime taîhsis ediliyor? Bunlar 
üzerinde ciddî şüpheler vardır. Şimdiye kadar 
ciddî şüpheler vardır ve her itiraz haklı sayı
labilecek kadar, yöneticileri de güç durumda 
bırakmaktadır. Tahsis edilmiş kooperatiflerin, 
sonradan tahsis edilemeyecek nitelikte olduğu 
çıkmış; a'ma binalar yapılmış bitmiş veya tah
sis. edilen arsaların yapılarak yapıldıktan sonra 
tahsis edilemeyecek durumda oldukları ortaya 
çıkmış. Bu uygulama, içinden çıkılabilir, ciddî 
(bir uygulama değildir. Bunu düzeltmedikçe, ki
me hangi ölçülerle, hangi politika ile, hangi 
stratjiyle, hangi yöntemle arsa dağıtılır, kredi 
verilir bunu inandırıcı bir şekilde, samimî bir 
şekilde ortaya koymadıkça yapılacak her tür
lü uygulama yanlış neticeler doğurur. Onun 
içindir ki konuyu incelemekteyiz, bu yıl uy-
ıgulamaya başlayacağız, kendi yöntemimizle uy
gulamaya başlayacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

REMZİ YILMAZ (Antalya) — Sayın Ba
kan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

REMZİ YILMAZ (Antalya) — Sayın Ba
kanın, sormuş olduğum sualim'e vermiş olduğu 
covaJbı anlayamadım. 500 bin liralık arsasının 
1 milyon- olması nedeniyle bu arada kıymeti, de
ğeri artan kimselerin arazilerini koruyamaya-
c'ağı şeklinde bir mâna mı çıkıyor?. Bu hususu 
İyice anlayamadım efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Deryamla) — Arz edeyim efendim. 

iSayın arkadaşım haklıdır. Çünkü bir cümle 
ile geçiştirdiğini bir şey, anlamakta güçlük çe

kilebilir. Ben şunu demek istedim: 

Devleti, Hükümeti spekülatörün menfaatini 
koruyan bir Hükümet olarak hiçbir zaman kul-
ılanm'ayacağijz, yetkilerimizi spekülatörleri hini'a-
ye öden, spekülatörün menfaatinin bekçisi ola
rak kullanmayacağız, onu demek istedim efen
dim. 

REMZİ YILMAZ (Antalya) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sora cevaplandırılmıştır, mü
nakaşa yeri değil, rica edeceğim. 
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REMZİ BALTAN (Antalya) — Sayın Ba
kan, vatandaşın 500 dönüm arazisi var, bu ta
pulu arazisine gecekondu ticareti yapan kimse
ler gecekondu yapıp satmakta mıdır? Vatanda
şın arazisinin geçmişte değeri düşükmüş fakat 
bugün artmış.' Devlet olarak ancak, Devlet bu 
arazinin kıymeti arttığı için vergi alabilir, bu
nun dışında yapılan gecekondulara göz yu
mamaz.... 

BAŞKAN — Konuşmanız soru değildir, iza
hat da verilmiştir, sual cevaplandırılmıştır, 
oturunuz rica ederim. 

Tamam efendim, sualler bitmiştir, buyurun 
Sayın Bakan. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Bir sualim 
var Sayın Bakandan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Efendim, 
bu sualin cevaJbını biz milletvekili olarak gene 
anlayamadık. Acaiba Sayın Bakan, bu beyaniy-
le neyi teşvik etmek İstemiştir. Acaba Sayın 
Bakan, bundan önce çıkarılmış Arsa Vergisi Ka-
nunuıyle hizmetlerden dolayı gelen değer artış
larının vergi yoluyle alındığının farkında değil
ler mi? Bu gilbi değer artışlarının belli bir nis
petinin vergi yoluyle alınması hakkında bir ka
nun çıkarılmıştı. Acaba bu kanunu yeterli mi 
bulunmaktadır, yoksa bu kanunun çıktığının 
farkında değiller midir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
'(Devamla) — Cevap vereyim efendim. 

Ben, bu kanunun yürürlükte olduğunun far
kındayım;. alma sizin de Türkiye'de bu kanunun 
böyle çıkmış olmasına rağm'en hem Devlete hem 
de vatandaşa spekülâsyon yoluyle birtakım za
rarlar getirildiğinin farkında olmanız lâzım. 
Eğer, siz bunun farkında olsaydınız bana bu 
soruyu sormazdınız. Çünkü, konuşmam çok 
açıktı, spekülatörün menfaatinin bekçisi olma
yacağız dedim. Mevcut yaslanın spekülatörlerin 
menfaatlerini koruyan yanları olduğuna samimî 
olarak inanıyorum. Değiştireceğiz efendim, bun
ları değiştireceğiz. Sizin de katılacak oyları
nızla değiştireceğiz. 

DOĞAN KİTAPLI (ıSamsun) — Değiştire
lim, söylediğinizin bunlarla alâkası yok. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) — Sizin de katılacak oylarınızla de-
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ğiştireceğiz. Çünkü, sizin de spekülâsyona prim 
vermeyeceğinizi biliyorum. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Getirin ted
birlerinizi, beğenirsek: değiştirelim. 

İMAR YE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 
(Devamla) — Türkiye Cumhuriyetinin Bakan
lık sorumluluğuna gelmiş bir kişiye bu kanunu 
!biliyor musun, bilmiyor musun diye sormamak 
gerekir. Kaldı ki bu benim mesleğimdir. Ben hu
kukçu değilim; ama şehircilik ve diğer konu-
'3larla ilgili yıllardan beri tecrübem vardır, onun
la ilgili kanunları her halde sizler kadar bile
ceğimi talimin etmeniz gerekir. 

Teşekkür ederim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — işte ben de 
mesuliyet duyuyor musunuz diye sual sormuş
tum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sualler bitmiştir. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ALİ TOPUZ 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, 
saygılar suniarım. (C. II. P. ve M. S. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Hasan Ce-
lâlettin Ezman, buyurunuz efendim. 

•HASAN CELÂDETTİN EZMAN (Bingöl) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 

Vilâyetim Bingöl, 1971 senesinde büyük bir 
deprem geçirdi, Şehir, yerle bir oldu, büyük can 
fcayibına uğradı. Devletimiz ve büyük milleti-
ımiz, bü'tün gücü ve hudutsuz şefkatiyle Bingöl 
üzerine eğildi; yaralar sarıklı, iaşe yardımı ya
pıldı, yıkık şehrin yeniden inşasına başlandı. 

Bingöl halkımız adına Bingöl milletvekili 
olarak, bu büyük felâkette hudutsuz yardım ve 
ilgilerini esirgemeyen başta yüce milletimize, 
devirin Devlet Başkanına, Hükümet erkânına ve 
o günden bugüne kadar çalışan bütün görevlile
re bu vesileyle derin şükranlarımı ve sonsuz 
minnettarlığımı arz ederim. 

Bütün bu fedakârlık ve gayrete rağmen 
depremin üzerinden üç sene geçtiği halde, he
nüz büyük eksiklikler devam etmektedir. Bun
ları arz etmek isterim. 

1. Deprem ve inşaat çalışmaları sırasında 
iyice bozulan şehir içi yolları tama/miyle harap 
haldedir. Rnagârlı zamanlarda şehir toz buılut-
larlyle örtülü, yağış halinde yollar çamur der
yasına döner. 

2. Yapılan binalar, maalesef sağlam yapıl
mamıştır, bir kısmının balkonları şimdiden düş
müş, bir kısmının duvarları' çatlamıştır. 

3. — Çatılar, bölgenin iklimine uygun eği
limde yapılmamış, yağan karlar birikip çatılar
da kalmaktadır. 

4. — Çatı kiremitleri kırılıp dökülmektedir. 
Bunun, kiremitlerin kalitesiz oluşundan mı ve
ya iklimin eritici tesirinden mi olduğu ciddî mü
nakaşa konusudur. 

5. — Deprem sebebiyle emek verilen bir kı
sım köy deprem yolları, menfez ve stabilize ya
pılmadığı için yeni ödenekle stabilhale getiril
mediği takdirde yatırılan paralar boşa gitmiş 
olacaktır. 

6. — Köylerde ve ilçelerde yapılan konutlar 
halkın sosyal ve ekonomik yaşantısı nazarı itiba-
re alınmadan dar yapılmış, çoğunda ağıl ve ,ahır 
ilâveleri yapılmamıştır. 

7. — Kıyı kasaba merkezinde 70 hak sahibine 
lojmanları verilmemiştir. 

8. — Heyelan, su baskını, çığ.gibi sebeblerle 
senelerden beri 35 köy iç iskân için sabırsızlıkla 
sıra beklemektedir. 

9. — Kutluca köyü halkı 1968'e 20 metreka
relik tavuk kümesi kadar daracık, geçici baraka
lara yerleştirilmiş, aynı yerde daimî mesken ya
pılması kararlaştırıldığı halde bugüne kadar ya
pılmamıştır. 20 metrekarelik daracık barakalar
da kalabalık köylü ailelerinin yaz - kış barınma 
mecburiyetinden doğan maddî ve ahlâkî ıstırap
larını izaha lüzum görmüyorum. 

Bütün bu noksanların yerinde görülerek ya
pılan yatırım ve hizmetlerin revizyonu ve ikmali 
için Sayın Bakan ve Bakanlık erkânının Bingöl 
ziyaretini halkımız sabırsızlıkla beklemektedir. 

Bu arada şunu arz etmek isterim ki, Bingöl 
İmar ve -İskân faaliyetinde varılan genel müşa
hede ve intibaa ıgöre, bilhassa yapı tipinin seçi
minde bölgenin ildim şartları ve bölge halkının 
sosyal ve ekonomik yaşantısı nazarı itibare alın
mamıştır. Öyle sanıyorum ki, bu hatalı tutum, 
Türkiye çapında devam etmektedir. Memleketi
mizi, bölgelerimizi tanımamız, her türlü faaliyeti
mizde bölgesel özellikleri ve bölgesel şartları na
zarı dikkate almamız önemli bir husustur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiyemizin bilhassa Doğu vilâyetlerinde, 

meselâ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis gibi illerlıı-
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de köy halkımızın-büyük bir kısmı ikibin yıl ön
ceki mağara meskenlerde yaşamaktadır. Bunla
rın ıslahı, büyük yatırım ve vatandaşın çağdaş 
manada iş ve refaha kavuşmasıyle mümkündür. 
Bugünkü bütçemizin, bu bölgelere ayrılan çok 
mütevazı ödenekleriyle maalesef böyle bir kal
kınmaya imkân yoktur. Her yıl bütçeye ayrılan 
ve ayrılacak ödeneklerin yetersizliği ve bölgenin 
de genel bütçeye bir gelir katkısında bulunma im
kânsızlığı nedeniyle bu fasit daire hep böyle sü
rüp gidecektir. O halde ne yapmalı? O halde, Irak, 
Iran, Sovyetler Birliği, Yunanistan gibi komşu
larımızın kavuştukları yüksek bütçe imkânları 
karşısında elimizi kolumuzu bağlayıp duracak 
mıyız? Yoksa, küçük bütçemizin dar imkânları 
dışına çıkmaya cesaret etmeyerek kısır ve eski 
metotlarla çalışmaya devam mı edeceğiz? 

Yapılacak şey; bütçeyi bölge ihtiyaçlarına gö
re cesaretle ayarlamak ve bunula bölgenin mev
cut zengin kaynaklarını bir an önce harekete ge
çirmektir. Bu kaynak özellikle hidroelektrik po
tansiyeldir. 

Yalnız Fırat havzası 20 milyar kw/h verecek 
kapasitededir. Aşağı Fırsat havzasının 15 milyar 
kw/h enerjisi için 9 milyar Türk Lirası gerek
mektedir ve bu tesisler 6 yılda kendisini amor-
tize eder. Ondan sonra 100 yıl çalışacaktır. 15 
milyar kw/h elektrik enerjisi 15 milyar lira gelir 
demektir. 

Sayın Demirci'm bir vesileyle ifadesine göre, 
beher kilovat elektrik sanayide 10 lira değer de
mektir. Böyle değerlendirirsek, yalnız aşağı Fı
rat havzasının geliri 150 milyar demektir. 

Aslında Zap suları, Arasın kolları ve diğer 
akarsular da katılırsa, yanlız Doğu Anadolu'nun, 
hidroelektrik potansiyeli 30 milyar kw/h'ı bulur. 

BAŞKAN — Say m Ezman, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesini müzakere etmi
yoruz. 

HASAN CELÂDETTİN EZMAN (Devamla) 
— îm,';.-r imkânını temin bakımından aa*z ©diyo
rum ve 'kısa keseceğim efendim. 

Bıuada denebilir ki, 10 milyarlık, 20 milyar
lık yatırımlar nasıl temin ediieeefktir ? Bu büyülk 
yatırımlar, yapılan e'tültleıre ıgöre, mutlak bir 
gar'inli ik 5 • 10 senede-kendilerini amortıze et
tiklerimi göre ve 'ondan sonra 100 yıl boyu bi
rer devlet kuruluşu olarak bütçeye milyarlarca 
liralık gelir sağlayacağına göre, dış malî kay-

naklardanj meselâ Dünya Bankası veya uygun 
şartlarla diğer milletlerin malî kaynaklarından 
faydalanmakta ve bu işi daha fazla geciktirme
yerek acele tutmakta hiç bir mahzur yoktur. 

Dış (kredinin aslını da, faizini de yatırınım 
geliri çok kısa zamanda ödeyecektir. 

Bölgenin maden kaynakları için de aynı hu
sus varittir. Bölgenin maden (zenginliği söz /gö
türmez bir gerçektir. Yalnız Bingöl ilinde aynı 
zamanda bakır ,demir, linyit, krom yatakları 
mevcuttur. 

Yakarıda işaret ettiiğmi;: mekanizmayla bun
ların da ülkemiz için verimli ibir şekilde yüksek 
randımanla işletilmesi mümkündür. 

Bu.arada şunu da işaret etmek isıterim ki, bu 
büyük yatırımların proje ve tatbikatında dış 
kredi ile Iberalber yalbancı teknolojinin stan
dart seivyesinden istifade etmek lüzumludur ve 
bu hususta harcanacak milyonlar netice ile ki* 
yaslandığı takdirde .bir ehemmiyet ifade etme
yecektir; 

Önemle ifade etmek isterim ki, bu yoldan ku-
rulac-ik dev işletmeler yalnız Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'yu finanse etmekle [kalmayacak, 
aynı ;.amaııda ülkemizin diğer bölgelerinin de 
refahına ve yatırımlarına katkıda bulunacaktır. 

Netice itibariyle; hepimizin arzuladığı kal
kınma; imar, Türkiye'nin yenilenmesi bu müte
vazı bütçie ile değil, cesaretle izlememiz gere
ken işaret ettiğim yoldan elde edilecek büyük 
gelirler, biüyük bütçe ile mümkün olabilecektir. 

Keban'a başlamak için Cemal Abdül Nasır' 
m Asuvan'a başlamasını bekledik. Fırat üzerin
deki ıKeban hayırlısıyle pek ya'km bir zamanda 
memleketin1 bütçesine her yıl milyarlar katacak
tır. Hiç olmazsa bundan sonra olsun, cesaretsiz
likte ve dargıörüşte ısrar etmeyelim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
me son vıerirken Bingöl halkının Sayın imar ve 
îskârı Bakanını ve Bakanlık ilgililerini sabırsız
lıkla beklediiğni bir kere daha işaret etmek iste
rim 

Milletimizin bu felâketzede ilimizden esirge
mediği fedakârlığı Bakanlığımızın da esirgeme
mesini »başlanmış olan yol, inşaat vesair işlerin 
ikmali için gerekli ödeneğin Deprem Fonundan! 
tahsisini ve ıgenel olarak Bingöl halkıma gerekli 
ilginin ev şefkatin (gösterilmesini dilerim. 
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Bütçenin milletimize hayırlı olmasını diler, 
Yüce Heyetinizi, Saym Bakanımızı, Bakanlığın 
değerli erkânını ve personelini saygıyle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezman. 
İmar ve iskân Bakanlığının bütçesi üzerin

deki müzakereler sona ermiştir. Bölümlere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

A) İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 45 599 066 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

102 

111 

28 349 008 
Et-

112 

113 

900 

Destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
mey enler... Kabul edilmiştir. 
Bölge metropoliten alan, şehir 
imar planlarının yapılması ve be
lediyelere teknik yardımın yürü
tülmesi 153 480 303 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kentsel alanlardaki konutların 
düzenlenmesi ve yapı ırmake-
ımesi standartlarının tespiti 313 388 152 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Doğal âfetlerin zararlarını önle
yici ve giderici işler 38 040 471 
ıBAŞKAN — Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 054 000 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İmar ve İskân Bakanlığı 
Bütçesinin, 9Û0 hizmet programlarına dağıtıla

mayan transferler programının 03 mali trans
ferler altpriogra minin. 

02 ödenek türünün açıklama sütunu, (Anka
ra Belediyesi İmar Müdürlüğüne yardım) olması 
icalbederken sehven, Ankara 11 İmar Müdürlü
ğüne yardım olmuştur. 

Anlkara Belediyesi İmar Müdürlüğüne yapı
lacak yardım olarak düzeltilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

'Tralbzom 
Melhmet Aslantürk 

Kırşehir 
Mustafa Aksoy 

Konya 
Hüseyin Keçeli 

[BAŞKAN — Ko misyon ? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMET DURAKOĞLU (iSivas) — Sayın Baş
kan, halihazırda faaliyet unvanı aynı kaldığı 
takdirjde hiçjbir .anlam taşımaz. Çünkü Bakan
lık, kendi ünitesinden 'birisi olan Anlkara İl İmar 
Müdürlüğüne yardım yapıyor görünüyor. Hali
hazırdaki durum budur. 

Bu bir yanlışlıktır. Ankara Belediyesine yar
dım olarak düzeltilmesi, önergede ifade edil
diği gibi uygun olacaktır. 

Önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önerlgeye katılıyor. 
Önergeyi oylarımıza sunuyorum. Kalbul eden

ler... Etmeyenler... Kaîbul edilmiş ve ibare ibu 
şekilde düzeltilecektir efendim. 

(900 mcü Ibölümü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi böylece 
kabul edilmiş oluyor. Bütçenin, memleketimize, 
milletimize ve İmar ve İskân Bakanlığı camiası
na hayırlı olmasını dilerim. 

iSaa't 1'5,00'te toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum efendim. 

Kapanına Saati : 13,50 

• * • » • 
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İKİNCİ OTURUM. 

Açılma S&attüi : 15,00 

BAŞKAN >: Bas'kaavekiili Basilin Hancıoğlkı 

DİVAN (ÜYELERİ : Oral İMhvioğlu (İçiell), ÎVl3hdiICetefeitti\(Kastalnıoııu) 
» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşi
minin ikinci oturumunu açıyorum. 

B) ENERJİ VE \TAB11 KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Enerji ve Taibiî Kaynaklar Ba
kanlığı Bütçesinin müzakeresine sıra gelmişti. 
Şimdi göriişmelere başlıyoruz. 

lOrupları ve şahısları adına söz alan arka
daşlarımızı okuyorum. Cumhuriyetçi Güven Par
tisi grupu adına Sayın Muslih Görentaş, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Parlar, Cum
huriyet HaDk Partisi Grupu adına Saym Emin 
Bilen Tiimer, Demokratilk Parti Grupu adına 
Saym Kubilây tiner ve Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına Sayın Turnan Utku. 

Şalhısları adına söz alan arkadaşları arz 
eldiyomm; Sayın Hasan Tosyalı, Saym İbra
him Güıkıtepe, Saym Ünat, Demir, Sayın Ha
san Oelâle'tltıin E'zunan, Sayım Kemal Atamam, 
Sayın Osman Aykul, Saym Orhan Senemoğlu, 
Sayın Nurettin Yılmaz, Saym Mustafa Ajri 
Ünısür, Sayın Talât Oğuz 

Şimdi Cumhuriyeltiçi Gıüven Partisi Grupu 
adına Sayın Muslih Görentaş, 'buyurun efendim. 

C. Gr. P. GRUPU ADINA MUSLİH GÖ
RENTAŞ (Van) — Saym Balkan, değerli ar
kadaşlarımı; enerji ve onun unsurlarından 'biri 
olan petrol bütün dünyada olduğu gibi, Tür-
(kiyelmizde de bir numaralı sorun olmuştur. 

Enerji, düzenli ve verimli bir ekonoımi'mizin 
hareket noktası olduğu giibi, millî bağmısız-
lığı da çok yakından ilgil emdiren. başlıca un
surudur. Milletlerin enerji üretimi bakımından 
dışa bağlı olmaktan kurtulması millî zaruret
tir. Artık ülkelerin gelişmişliklerine, fert ba
şına düşen eldktriık enerjisi üretimi, ölçü teş-
Ikil etmeye başlamıştır. Nüfusumuzun 1950 de 
20,9 milyondan ortalama % 2,5 artışla, 1967 
de 32,9 milyona uktmııştır. 2 bin yılında 70 
milyona çıkacağı tabımin eiclilmelkitedıir. Fert 
(başına yılda 2 bin kw/saat olan elektrik üre

timinin, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandı
ğında ço!k düşük olduğu görülür. 1965 - 1970 
seneleri arasında fert hasına elektrik ttüketî-
jndnldeıki artış ;% 9,3, elektrik üretimindeki or
talama artış ilse % 12 olmuştur. Türlüye ele 
üretilen elcıktriğin •% 70 ni sanayi sektörü 
kullandığından, sarıayileşmedc/ki hıızılı gelişme 
elektrik üretimindeki artışı etkilemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1967 yılına kadar 
hidroelektrik potansiyelimin kullanılan kısmı, 
mevcut potansiyelin '% 3,4Ui nispetindeydi, 
Keban ve Gf-öfaçekaya Hidroelektrik Santralinin 
servise girememeleri sebebiyle 1973 yılma ka
dar hidroelektrik teisilslerinde büyük bir deği
şiklik olmamıştır. Bu iki barajın deıvreye <gir-
nıcBİ önemli' değişiklikler (getirecek, 1977 yılın
da hidroelektrik potansiyelinin kullanılan kıs
mı •% 13,,3'e yüfeselecelktir. 

Memleketimiz hidroelektrik enerjisi potan
siyeli bakımından zengin bir ülkedir. Ancak, 
'bu kaynaklardan faydalanma oldukça yavaş 
olmuştur. Büyük hidrolik imkânlarım yük 
imetikederinden uzaklığı, bunun yarattığı bü
yük tranrmisyon masrafları, ilk yatırımların 
yüksekliği ve nehir rejimimizin düzensizliği 
(kaynaklardan verimli bir şekilde- faydalan
mamızı önleyen unsunlardır. Hızla gelişen ve 
genişleyen enterkonnekte sistemin devamlı bir 
şekilde enerji ihtiyacını karşılayalbiilmoik için 
büyük kapasitede ve çalışma saatleri fazla baz 
santral karakterinde tesislere ihtiyaç vardır. 
Hidrolik im k ân 1 anim iz un büyük ekseriyeti ise 
pik santraller karaklterindedir 

Değerli arkadaşlarını, güvenilir enerji an
cak uygun depolama yapmakla mümkün ola-
bihnekıtcidir. Bu ise tesisin ımaliıyeltini artır
makta ve ekonomik yararını aızaltmaki'adır. 
iShtemin güvenilir enerji talebini karşılamak 
için hidrolikten ayrı diğer enerji kayın aıkla-
ırma yönelmek zorunlu olmaktadır. Önümüz
deki plan dönemlerinde1 meydana gelecek 
enerji açığının kapatılması nükleer satrallar 
kurmakla 'mümkün 'olacaktır. 
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Dördüncü Beş Yıllık Plan döne'miude ser
vise girmesi öngörülen nükleer santral hazır
lıklarının süratle tamamlanması, yakıt ihtiyaç
larının yerli kaynaklardan karşılanmasını sağ
lamak bakımından gerekli teknolojik araştır
malarım ciddî bir şekilde yapılması ve sonuç
landırılması şaııfctı r. 

İıkinci plan dönemi sonunda elektriğe ka
vuşmuş köy sayısı 4 258'dir. 1973 yılında ye
niden 842 köye elektrı'lk götürülmüş ve sayı 
5 100'e yükselmiştir. Bu duruma göre elektriğe 
kavuşmuş köy sayısı genel toplam içerisinde 
% 14,2 dir. 

İkinci Beş Yıllık Plan döneminde, yılda 
1 000 ile 1 500 köye elektrik götürülmesi hedef 
alınmış, bu hedef gerçeldeşımiştir Ancak, bu 
gerçekleşmeler bizi iyimserliğe sevk etmemeli-
ıdir. Bu gerçekleşmelerin aynı hızla devam ede
ceği sanılmamalıdır. Zira elektriğe kavuşmuş 
köyler dikkatli ıbir inceleme sonucu götülecek-
tdr ki, elektrik naklinin kolay olduğu ve katıl
ma payını kolaylıkla karşılayabilecek güçte 
'olan köylerdir. Özellikle iktisaden geri kalmış 
yöre terimiz ve illerimizin köylerinde, köy elekt
rifikasyonu çok yavaş yürümekte, şu anda bile 
tûk köyü elektriğe kavuşmamış illeri rahatlık
la göstermek mümkün bulunmamaktadır. Köy 
elektrifikasyonunda, köy katılma paylarının 
bütçeye sağladığı gelir 60 milyon lira civarında
dır. Bu miktar çeşitli kanallardan karşılanabi
lir bir rakamdır ve büyük önem ifade etmeyen 
bir rakamdır. Kanaatimizce elektriğin iktisaden 
güçsüz olan köylere aynı süratle girebilmesi ve 
plan hedeflerinin gerçekleşebilmesi için katıl
ma paylarının kalkmasında büyük fayda var
dır.. 

'Değerli arkadaşlamm, ülkelerin yaşamasın
da her zaman büyük önem ifade etmiş olan pet
rol, özellikle içinde bulunduğumuz yılda petrol 
üreten ülkelerin tutumunda meydana gelen de
ğişiklikler sonucu da büyük önem kazanmıştır. 
Dünya sanayiine hâkim ülkeler bile politikala
rını değiştirmek, politikalarını petrole göre sap
tamak zorunluğunda kalmışlardır. 

Petrol, Amerika'nın, Japonya'nın büyük Av
rupa devletlerinin Ortadoğu politikalarına kusa 
dönemde büyük değişiklikler getirmiştir. 16 
Ekilm 1973'ten bu yana petrol fiyatları 4 misli 
artış göstermiştir. Baş döndürücü bir yüksel-

I me hızı vardır. Bugün Türkiye'de elektrik 
enerjisi üretiminde petrolün payı % 39,8'dir. 
Keban Barajı devreye girdiğinde bu oran daha 
•da yükselecektir. Haım petrol ihtiyacımızın 
% 65'ten fazlası dışarıdan ithal edilmektedir. 
Fiyatlardaki artışlar sebebiyle Türkiye dışarı
ya 800 milyon dolar civarında, küçümsenemeye
cek bir meblâğ ödemek zorunluğunda kalacak, 
ödemedeki bu artış yatırımları büyük ölçüde et
kileyecektir. 

Yeni rezervler bulunmadığı takdirde, mev
cut petrol rezervlerimizin 198'2'ye doğru tüken
meye başlayacağı ve ihtiyacın ithal ile karşıla
nacağı hesaplanmaktadır. Bu gerçekler karşı
sında Türkiye'nin bu büyük soruna her soru
nun üstünde önem vermesinde zorunluk vardır. 
Yeni rezervlerin bulunması için hiçbir fedakâr
lıktan kaçınmamak, millî çıkarlarımız ön plan
da tutularak arama faaliyetleri hızlandırılmak 
lâzımdır. 

Millî petrol şirketlerimiz her yönü ile güç
lendirilmelidir. Millî kaynaklarımızı en verimli 
şekilde değerlendirecek, dışa bağlı olmaktan 
kurtulma imkânları sağlayacak bir çalışmanın 

I içine süratle girilmelidir. Millî ekonomimiz ve 
millî savunmaımız bakımından tam bir güven 
içinde bulunabilmek için depolama, stok yapma 
gibi tedbirler ihmal edilmemelidir. 

Değerli arkadaşlarını, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi petrol davasını, millî bir dava sayar. 
Programımı!z petrol araması, çıkarılması, tasfi
yesi, faaliyetleriyle, boru haltlarının ve petro -
kimya sanayiinin Devlet kesimi içinde yer al
ması esasını benimsemiştir. 

Yabancı petrol şirketlerinin daha önce al-
I dıkları ruhsatlara dayanılarak yapacakları fa

aliyetle iyi niyetin gerektirdiği tarzda ve sü
ratle çalışmalarını istiyor ve bu şekilde çalış
mayan yabancı şirketlerin ruhsatlarının hukuk 
kurallarına uygun olarak geri alınmasının za
rurî olduğuna inanıyoruz. 

Grupumuz sermayesi Devlete ait millî petrol 
kuruluşumuzun petrol arama, çıkarma ve tasfi
ye faaliyetlerini sınırlayıcı kanun hükümlerinin 
kaldırılmasını, bu kuruluşların millî menfaatle
rimize uygun şekilde gelişmesinin başlıca şartı 
kabul eder. 

Devletin ve kamu kesiminin petrol ihtiyaç-
! larının karşılanmasında sermayesi Devlete ait 
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millî petrol Iraraluşlarına öncelik tanınmasının 
zaruretine ve bu teşekküllerin malî-, ve teknik 
imkânlarının geliştirilmesi lüzumuna inanıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, yurudmuz büyük ye
raltı zenginliklerine sahiptir. Ancak, bu zen
ginliklere bizim yeterince sahip çıktığıimız söy
lenemez. ıHiçjbir dönemde tatminkâr bir politi
kaya giremedik. Konunun önemi ile ilgili tu
tarlı bir çalışmaya yönelemedİk. Türkiye'de 
bugüne kadar maden potansiyelinin ciddî ve il
mî bir envanterinin yapılmamış olduğu inan
cındayız. Tüm enerji kaynakla raini ve yeraltı 
ürünlerini içine alan kısa, orta ve uzun dönüm
leri kapsayacak bir politikanın gecikmeden tes
pit edilerek uygulamaya geçilmesinde büyük 
zorunluk vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün bütçesi, ileriki yıl olduğu gibi 
ıbu yıl da arzu edilen gelişmeyi gösterememiştir. 

iTüriciıye'miizcleki nüfusun % 68'inin köyler
de yaşadığı, kasaba halkının önemli bir kısmının 
da ziraatle uğraştığı, ziraî ürünlerin elde edilen 
(gelirin millî 'gelir ve ihracat gelirimiz içerisin
deki büyük nispeti dikkate alındığında, toprak 
ve su kaynaklarımızın değerlendirilmesinin ne 
derecede hayatî önem arz ettiği daha kolaylıkla 
anlaşılır. Ziraî üretimin artışında en önemli un
sur olan sulama, taşkın ve erozyonu önleme, ba
taklıkların kurutulması, hidroelektrik tesisleri 
inşası, içme ve sulama suyu temini gibi, Türki
ye'nin yıllardan beri hal edilemeyen büyük 
problemlerini halletme yolunda müspet adım
lar atabilmek, Devlet Su İşleri bütçesine ver
mekte olduğumuz önemden çok daha fazlasını 
vermekle mümkün olabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, tahsis edilen 20 daki
kalık kısa süre içinde hizmet sahası çok geniş 
ve çok (önemli olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
[Bakanlığının ve bağlı kuruluşların çeşitli ve 
çok yönlü meselelerini ele almak mümkün de
ğildir.. 

Neftice olarak; Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu olarak söylemek isteriz ki, ekonomik 
gelişmemizin ve bağımsızlığımızın başlıca un
surlarımdan biri olan enerji konusunda Hükü
metin millî çıkarlarımız yönünde alacağı her 
kanarın yanında olacağız. Destekçisi olacağız 
ve Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak 
ibunu millî bir görev kabul ediyoruz. 
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Konuşmamı, bağlarken, bakanlık -bütçesinin 
başarılı bir-çalışma yılı sağlamasını diliyor ve 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Yü
ce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Goren-
taş. (Alkışlar) 

Adalet Partisi Grupu adına, Sayın Mustafa 
Parlar. 

A. P. GPtUPU ADINA MUSTAFA PAR-
LA]t (îstanlbul) — Sayım Başkan, sayın millet
vekilleri; Adalet Partisi Millet Meclisi grupıı-
nun, Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığı büt
çesi hakkındaki görüşlerini arz etmek için söz 
almış bulunuyorum.. Bu görevi yapmaktan sbn 
derece .mutluyum. Bu görevi yaparken politika 
yapmaktan çok, bu bakanlığın yurt yararına ve 
kalkınma hamlelerimize daha etkili bir şekilde kat
kıda bulunması ve bu hizmetlerin gereği olan alet
lerin belirlenmesinin eleştirmesini yapacağız. Bu
nun için matematiksel ve biılrmisel düşüne enlin 
daha yararlı olacağını belirterek sözlerime baş
lamak istiyorum.. 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığımız, 
yurt ekonomimizin ihtliyaç duyduğu 3 temel un
surun böl, ucuz ve her yerde kolaylıkla arzı ile 
sorumludur. Bunlar; madenler, petrol ve her 
(maksat için gerekli olan her cinsten enerji arz
larıdır. Türkiye'nin hızlı kalkınmacı ve sanayi
leşme haiiiTİegini başaşırıya ulaştıralblİlmesi için, 
bu üç temel unsur konusunda karşılaştığı sorunla
rı •en uygun bir şekilde ve optimal bir yaklaşım 
içinde çözüme bağlaması şarttır. 

tOk sorun, ülke kaynak!arının tespit edilme
sidir. Bu tür hizmetleri yapmak için kurulan, 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Elektrik işle
ri Etüt İdaresi, Türkiye Petrolleri Anioniım Or
taklığı yoğun bir çalışıma iejine girmişlerdir. Bu 
millî kuraluşlarm çalışmalarının daha da hız
landırılması ve etkenliğinin artırılması için, 
gerekli araçların, teknik kadroların çoğaltılma
sı ve gereğinde lüzumlu teknolojiyi de hızla 
yurda getirerek, kaynak envanlterinün yapılma
sı hızlandırılmalıdır. Bu konuda, ç'ok büyük öl
çüde yeni teknikler devamlı olarak geliştirildi
ği için, bunların sistemli bir şekilde ve anmda 
takip edilmesi ve süratle ülkemize getirilmesi 
yolları aranmalıdır.- Bu gaye ile üniversiteleri
mizden de yar-arlanmak yolları aranmalıdır. 

286 — 



M. Meclisi B : 87 

Değerli arkadaşlar; ikindi sorun, bulunan 
kaynakların en verimli bir şekilde değerlendi
rilmesi ve işletilmesi sorunudur. Bu konuda, si
yasî partilerimizin aynı amacı taşıdıklarını, an
cak hedefe varışta farklı yollar, seçtikleri de 
bir gerçektir. Öte taraftan, yapılan tartışmala
rın bir polemik atmosferi içinde yapılmasının 
yarar getirmediği de bir gerçektir. Niteldim, 
fark ekonomik sistemlere sahip, çok güçlü 
ekonomilere sahip ülkeler biıle, kaynaklarının 
(bulunması ve işletilmesi için kendi ülkelerinde 
uygulamadıkları 'ekonomik »Menilerin bulun
duğu ülkelerden yardım almak ve kaynaklarını 
süratle işletmek için kapılarını açarken, bizim 
tutucu ve çekingen davranmamız, elbette ki 
doğru değildir. 

Değerli arkadaşlar, 
Bütün siyasî parti mensupları olarak hepi

miz, bu vatanı seviyor ve halkının mutluluğu 
için çalışıyoruz. Ama, belirli bir üretim dü
zeyine çıkmak için acaiba, önce gerekli tekno
lojiye ve sermayeye sahip olunmasını mı bek-
liyelim, yoksa, bunları ülke çıkarlarımıza 
en uygun şartlarla memleketimizle getirerek, 
onların sağladığı kaynaklarla kalkınmamızı da
lda da hızlandıralım mı? Bu eotrauların cevapları 
elbette ki, siyasî tercihlerdir. Adalet Parti
si ikinci şıikkı ülke çıkarlarına uygun bulmak
tadır. Ama, tunları , Türkiye'yi satmak, ül
ke kaynaklarını onun - ıbunun yararına kullan
mak gibi (bir şekilde (değerlendirmek yanlıştır. 
Tercihlerin sathî bir şekilde değerlendirilmesi
nin yanlış olduğunu, noksan olacağını belirt
mek isterim. 

Adalet Partisinin; maden]erimizin değerlen
dirilmesi politikası, en güzel örnekleriyle Sey
dişehir Alimünyum tesislerinde, Aliağa Rafi
nerisinde, Karadeniz Bakır Kompleksinde, is
kenderun Demir ve Çelik 'Tesislerinde, Kay-
seri'de kurulan çinko ve kurşun tesislerinde ve 
.hepimizin yakından bildiği sayısız tesisleriyle 
ihalkımızm tasvibine mazüıar olmuştur. Hükü
metin Ibu konuda daha büyük atılımlara giriş
mesini ve bu büyük eserleri fbiran önce tamam
layarak, yeni ilâve tesisleri planlamasını te
menni ediyoruz. Yüce Meclisimize sunulan bu 
bütçede, ıbu konuda yeter açıklık ve cesaretle 
atılmış adımlar görmüyoruz. 

Adalet . Partisinin; maden cevherlerimizin' 
işlenmiş biçimde ihraç edilmesi ilkesinin, ikti-
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dar tarafındıan da takip (edilmesi vıe bu tür 
çalışmalara daîha çok ağırlık verilmesini temen
ni ediyoruz. Biz, ıbu tü r çalışmaları etkili 
bir şekilde destekleyeceğiz. Ancak, Bakanlı
ğın yurda büyük ölçüde döviz sağlıyaeak ve is
tihdam yaratacak ve halka açık olarak kurul
makta olan maden işletme tesislerine izin ver
mede çekingen davranmasını görmekteyiz. Bu 
tutumlarını isabetli bulmuyoruz. Nitekim, Ka
radeniz Bakır Kompleksine yoğunlaştırılmış 
cevher verecek olan Rize - Çayeli tMaden Köyü 
Bakır Madenleri İşletmesinin yurt ekonomisine 
yılda 18.7 (milyon dolar döviz sağlayacak ve 
736 yeni iş sabası açacak bir tesisin bütün pro
jeleri hazırlanmış olmasına ve gerekli dış kre
dinin de sağlanmasına rağmen, bu projenin, 
teklif edilen şartlarda veya yeni bir biçimde 
işletilmesi için hiçbir girişimde bulunulmaması-
ını; tutucu ve kısır br uygulama olarak değer
lendiriyoruz. 

Gelişmiş bütün ülkeler, dünya kaynakları
nın hızla :tükenmesinin yarattığı bu ilginç du
rumu karşısında, uzun vadeli enerji politika
larını dinamik bir anlayış içinde ele almışlar 
ve politikadan arınmış Enerji Enstitüleri ku
rarak, enerji taleplerine çare arama yollarını 
seçmişlerdir. Böyle bir Enstitünün, Türki
ye'mizde de kurulmasını öneriyoruz. Benzer
lerinin Doğu ve Batı ülkelerinde bulunduğunu 
tespit ettiğimiz böyle bir enstitüyü, Devlet 
Planlama Teşkilâtı, TÜBİTAK ve Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinin işbirliği ile, ilgili 
kuruluşları da içine alarak kısa zamanda ger-, 
çeleştirilmesini temenni ediyoruz. 

Petrol ve tabiî gaz üretim sistemlerinin bü
yük yatırımlar gerektirdiği ve büyük ölçüde 
teknoloji ve sermaye üzerine kurulduğu unutul
mamalıdır. Bu nedenlerle, yabancı sermaye ve 
teknolojiden uygun şartlarda istifadeye devam 

etmemizin ıgerektiğune inanıyoruz.,- Uygun şart
ların sağlammaısı için Devletin güçlü olması ve 
bu tür anlaşmaların hazırlannDasmda görev alan 
tdknisyenlerin dogmatik fikirlere sahip olmayan, 
tutucu görüşleri) taşıyan, yetersiz kişilerden 
seçilmemesi gereğine işaret etmek isteriz. 

Adalet Partisi), millî petrolümüzıün biran ön
ce bulunmasına ve istihsaline katkıda bulunacak 
her teşebbüsü, millî menıfaiaitlerimizi titizlide 
korumak şartiyle, daima teşvik edecek ve destek-

287 —. 



M. Meclisi B : 87 27 . 5 . 1974 O : 2 

liyecektir., Petrol konusunda kesin neticeyi ön
ceden görmek söz konusu olamaz. Çok çalışmak 
ve sebat etmek, çok yatırım yapmak lâzımdır. 
Arabistan d a üretime geçen ilk kuyunun ilk 
delme işlemıinde sonuç alınamialdığmı ve bir sü-
ıre sonra aynı kuyuyu biraz daha derine iimldi-
rerek üretime geçtikller!iniy yerinde öğrenmiş 
bulunuyoruz, Bu nedenle Hükümetin, olum
suz sonuç veren saunalara tekrar eğilmesinde ya
rar gördüğümüzü belirtmek isteriz. 

Genel olarak, toplam enerjinin sadece 1/4'ü 
lelektrük enerjisi olanak talep (edilmektedir. İşte 
bunun için, enerji p anlamasında sadece elektrik 
lonerjisıini düşüntmek yanlıştır diyoruz ve ülke 
kaynıaMarmoı. uzun vadeli plan ve gelişme sistemi 
ficimde düşünülmesi zorunluluğuna işaret ediyo
ruz. Teknik ettiğimiz Enerji Enstitüsü, böyle 
ıbir yaklaşımla, bu çok önemli soruma çözüm buH-
tmaya çalışacaktır. 

Toplam enerji talebinde, elektrik enerjisi
nin yeri % 25 civarında olmasına karşılık, bu
nun, sanayinin gelişmesindeki yeri çok daha 
büyüktür. Ekonomik gelişmeler tariihi açıkça 
gösteriliştir ki, enerji ve eğitim davalarına çö-
ızüm bulan ülkeler, daha çok hızlı kallkı>nmrışlar-
dır. Türkiye, kalkınma hamlelerimde, özellikle 
'ölektrik enerjisli bakımcından çok ciddî bir dar
boğaza girmiştir. Bugün süren enerji kesintisi
nin sanayimize yaptığı olumsuz etkiler ve yann 
işletmeye hazır olarak açılabilecek yeni tesis
lere enerji verememek yüzünden Türk ekonomi
si, daha güç durumlarla karşı karşıya kalacak
tır. Bir kilovat enerjinin verilmemıesi halinde, 
sanayimizde 10 Tüıık lirası bir kaybın olaca
ğı, yetkililerce tespit edilmiştir. Türkiyerde son 
yılın enerji açığı, 800 milyon ilâ 1 m,i;lyar kilo
vat/saatin üzerinde olduğuna göre; yani sanayi
imizin kaybı, 8 ilâ 10 milyar Türk lirası civa
rına çıkmış bulunmaktadır. Bu nedenle, enerji 
arzında meydana gelen gecikmelerin ekonomimi
zle yapmış olduğu büyük kayıpları gözöriüne 
alarak, bu olurnijsuz gördüğümüz ve herkesin işti
rak ettiği durumların tekerrürüne mutlaka en
gel olmjalıiyız. 

İnşaatı biten Seydişehir Alüminyum Tesisleri
nin tam verimjli çalışmamasını, ihtiyacı olanı ucuz 
eiüktrüğe hâlâ kavuş'imam asına bağlıyoruz. Bu 
tesis için kurulması planlanan 540 megavatlık 
Oymaıpıııııar Hidro - Elektrik Santralli inşaatı, 

Keban Projesi için yapılan menfî yayımların so
nucu geciktirilmiştir. Ülkemizde öyle zamamlar 
olmuştur ki, enerji sorunlarına sokakta cevap 
aramak, normal davranışlardan sayılmıştır. Her 
eserin altında bir fena niyet aramak, âdeta tea
mül haline golmliştir. Fuel - oil santrallarrna 
karşı açılan kampanya sonucu; ülkemizi bugün 
için darboğazdan kurtaracak olan tesislerin ya
pımları durdurulmuş veya geciktirilmiş, ama 
daha sonra enerji maliyeti, fueıl - oil santral
lerinden üç misli pahalıya çıkan gaz türbinleri 
ile adil çözüm yolları aranmıştır. Bugün ülkemi
zin karşılaştığı enerji noksanlığı sorununu Ke
ban Projesine bağlamak, her bakımjdan Türki
ye'min enerji sorununu hafife ahmak demektir. 
Eğer, Türkiye ölçüsünde bir ülkenin enerji so
runu, enerji taleplerinin ne olacağı doğru - dü
rüst olarak tespit edilerek enerji tesislerinin ge
rektirdiği yatırımlar zamanında planlanabil şey
di, bugün karşılaşılan sıkıntıları görmeyecektik. 
Nitekim., Tundbilek ve Soma termik santralleri
nin inşaatını geciktiren tutum ve Afşin - Elbis
tan termik santraline hâlâ başlatamıyaın bir ener
ji politikası elbette ki, ülkeyi enerji bakımından 
bir darboğaza sokacaktı. 

Sayın milletvekilleri; bizim, görüşümüze gö
re, bugün ülkemizde hissedilen, bir hayli paha
lıya malolan elektrik enerjisi darlığının., iki te
mel nedeni vardır. Birine isi: 12 Mart muhtıra
sından sonra kurulan ve Cumhuriyet Halk Par
tisinin de ortak olduğu ilk hükümetin, kısır 
enerji politikası; gelişen, büyüyen Türkiye'nin 
kısa vadede enerji sorunlarımıza cevap bulacak 
yerde, herkeste şüphe yaratan bir tutumla, ka
rar organlarının sindirmesi ve planlanan proje
lerin ele alınamaması; ikincisi de, ülkenin hızla 
kal)kmm,ası için çok daha geniş bir açıdan ve 
çok daha büyük ölçeklerde ele alınması gereken 
millî enerji politikasının hâlâ yürürlüğe koma
nı amaısmda görüyoruz. Üzülerek yüksek huzu
runuzda, 12 Martın Cumhuriyet Halk Partili 
Enerji Bakanınım, 29 Mart 1971 tarih ve 19/Ü12.. 
-60 sayılı tamimini burada okumak istiyorum : 
«il'9'71 icra programı gereğince yürütülmekte 
olan; 

a) Proje ihaleleri ile, her nevi mühendislik 
ve müşavirlik hizmetleri ihalelerinin, 

b) Kiralama ve kiraya verime işlerinim, 
e) İnşaat ihalelerinin, 
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d) Büyük para sarfını gerektiren her türlü 
işlemin, 

İkinci bir iş'ara kadar durdurulması, çok za
rurî haillerde. Bakanlığın özel ve yazılı iznine 
müracaat edilmesi» istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tamim, ve aynı 
Sayın Bakanın, Cumlhuriyet Senatosunun 
3 .2 .1972 gün ve 36 ncı Birleşiminde yaptığı 
konuşmada, Adalet Partisi iktidarının elektrik 
eınerjisind.eki plan hedeflerini çok fazla görmüş, 
'bunların gerçekleşmesinin imkânsız okluğunu, 
âtıl kapasite yaratacağını; bunun ise, israf ol
duğunu belirten sözlerin sahipleri ve m;ensup ol
duğu partinin geçirmekte 0'lduğum.uz enerji kri
zi karşısında gereken dersleri aldıklarımı temen-
oıi ediyoruz, 

Bakanlığın dalha yararlı çalışmalar yapabil-
mjesi için izlemesi uygun görülen politikaları be
lirtmeden önce, 1985 - 1970 Adalet Partisi ik
tidarı dönelinde, elektrik enerjisi sektöründe 
partimin yaptığı büyük icraatı birkaç cümle ile 
(belirtmek isteriz. 1'964 yılında, % 63'ü termik, 
'% 37'si hidrolik olan 4 4'51 milyon kilovalt/saat 
elektrik enerjisi üretilmiştir. 1971 yılında ise; 
% 73 ;ü termik, % 27'si hidrolik olan 9,7 milyar 
kilovat/saat -enerji üretimiyle, iktidar dönemin
de Adalet Partisi enerji üretimimi iki mislinden 
fazla artırmıştır. Eğer, KJöban ve Gökçe:kaya te
lislerinde mleydana gelen geieikmeler olmasa ve 
son senelerin kuraklık felâketi ile karşı karşıya 
gelmese idik bugün, Türkiye'mizde üretilen 
elektrik enerjisinin miktarı, rahatlıkla 12,2 mjl-
yar kilovat/saat yerine, 19,7 milyar kilovat/sa-
sate çıkaibilectekti. Ve toplam üretimin 10,9 mil
yar kilo vat/saati, yani % 50'den fazlası, hid
ro - elektrik enerjisi olarak elde edilecekti. Tü
ketimin bu seviyeye çıkmaması halinde, elbet
te ki üretimin daiha büyük bir yüzdesi yani % 50' 
den çok dalha fazlası hidro - elektrik enerjisine 
dayalı olarak ürdtile'biledekti. Bu bilgiler bir ger
çeği, yani Adalet Partisinin enerji politikasın
daki haklı olan tutumunu gösteriyor ; bunun için 
'bunları burada arz ediyorum,. Bu kürsüden ve 
ıher vesile ile'her yerde ve her vasatla, dünün 
mulhalefeti, bugünün anaiktidar ortağı haksız 
yorumlarda bulunmuşlar ve konuyu kamuoyuna 
ınote>an bilgiler vererek kasıtlı bir şekilde Ada
let Partisinin enerji politikasının temel dayana
ğı olan, öncelikle ülkenin temel birincil kaynak

larına dayalı enerji politikasını anlamak, isteme
mişlerdir, Parti prograrnHida ve seçim bildirileri
mizde bu konudaki açık - seçik beyanlarımızın 
anlaşılmamasını üzürJtü ile karşıladığımızı be
lirtmek isteriz. 

.Sayın milletvekilleri'; bu bütçede enerji yatı
rımları için yeterli ödeneklerin ayrılmadığını 
görüyoruz. Gerçi, bir projenin yapılması uzun 
yıllar aldığı için, ilk yıllarda ayrılan ödeneğim 
azlığı, o projeye önem verilmediği anlamını ta
şımaz ama, Türkiye'ndn içinde bulunduğu özel 
enerji krizi durumu dolayiısıyle yatırnm,ların hız-
landırılmıası için bütçe tahsislerinin de artırılma
sı, zaruret haline gelmiştir. Bu nedenle, 3,5 mil
yara çıkacağı hesaplanan 1800 megavatlık Ka-
rakaya Hidro - Elektrik Santraline 1974 yılında 
sadece 61 milyon Türk lirası; 1,2 milyar Türk 
lirasına çıkacağı hesaplanan 540 megavatlık Oy-
maprıar projesine 185 milyon, 1200 megavatlık 
Afşin - Elbistan Termik Santraline 380 milyon 
Türk lirası, 150 şer megavatlık Beypazarı -
Amasra - Kangal - Çatalağzı termik santralleri
nin 3;5 milyarlık toplam yatırım giderleri için 
de, yaklaşık olarak sadede bu sene 110 milyon 
Türk lirası tahsis etmekle ve nükleer santral 
konusunu daha ciddî bir ölçekte ele almamakla, 
ülke enerji sorununa nasıl ve ne zaman çözüm 
bulunacağını kestirmek cidden çok zordur. 

Sayın milletvekilleri, tedbirler ile ilgili gö
rümlerimizi arz etmede(n önce son olarak, önemli 
addettiğimiz bir hususa daha değinmek istiyo
ruz. 1973 yılı itibariyle, nüfus başına dünyada 
orltalam,a 1380 kilovat/saat enerji tüketilmiştir. 
Bu rakam, Norveç^te 14 950, Amerika Birleşik 
Devletlerinde 8 313, Bulgaristan'da 2 506, Yu
nanistan'da 1 232 ve Türkiye'ımizde de sadece 
294 kilovat/saat olmuştur. 

Uzun vadeli kalkınma planı çalışmalarında, 
2000 yılında, ülkemizde 70 milyon kişin'aı top
lam 190 milyar kilovat/saat enerji tüketeteeği, 
yani tüketîmin kişi başına 2 700 kilovat/saate 
çıkacağı düşünülerek planlar yapılmıştır. Bu 
rakamların çok mütevazi alındığını ve seviye
lerine ulaşmak istediğimiz ülkelerle aramızdaki 
mesafenin kapatılmasına kâfi gelmeyeceği görü
şünü taşıyoruz. Elektrik enerjisi dalında dar gö
rüşün, ürkek davranışın bizim için çok zararlı 
olacağını belirtmek isteriz. Bu* nedenle, Bakan
lığın çok büyük hedeflere yönelmesi zaruretinde 
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olduğuma inanıyoruz. Bugün 12,2. milyar kilo
vat/saat olan -enerji üretimimizi, 26 sene sonra 
190 milyar kilovat/saate çıkartmak i'Ç'in yapıla
cak yatırımın bugünkü fiyatlarla 400 milyar 
Türk lirası civarında olacağı görülmektedir. 

•BAŞKAN — Sayın Parlar, iki dakikanız 
.kaldı. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA PARLAR 
(Devamla) —• Bağlıyorum efendim. 

Yine kurulu olan 2100 megavat gücündeki 
santral takatinin aynı sürede 34 400 megavata 
çıkartılacağı tespit edilmiştir. Bu hedefe varmak 
için, a.ğır elektro - teknik sanayiini kurmaya 
.mecbur olduğumuzu ısrarla belirtmek isterim. 
Bu nedenle, çok .süratle ve yoğun bir şekilde tek
noloji transferi yaparak, bu sektörün gerektirdi
ği ağır sanayii kurmaya derhal başlamalıyız. 
Ağır elektro - teknik sanayii hem ülkenin kal
kınması için, hem getireceği büyük istihdam hac
mi için, hem gerçek sanayileşmede etkili bir itici 
olduğu için ve ciddî bir plan ve program ile ku
rulabildiği takdirde, dış pazarlara güçle çıkmamı
za imkânlar sağlayıcı nitelikler taşıdığı için, 
önemle ele alınması gerekmektedir. Hüfeümıeitin 
bu konuya öncelik ve ağırlık vermesini, içten
likle temenni ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Parlar vaktiniz dolmuş
tur efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA PARLAR 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, Adalet Par
tisi Grupıınuın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Bütçesi hakkındaki görüşlerini ve temen
nilerini arz etmiş bulunuyorum. Sözlerime son 
vermeden önce, Adalet Partisinin tamam,en ya
pıcı bir muttıalefet olarak taşıdığı görüşlere bağ
lı kalarak, bu konularda yıllarca em,eği geçmiş 
bir arkadaşınız olarak, satır başları, halinde ba
zı ilâve önerilerde bulunacağım. Bunların bu açı
dan ele alınarak değerlendirilmesini rica ediyo
rum;. 

1..— Türkiye'uı'in elektrik enerjisi politikaisı 
yönünden, Köy İşleri Bakanlığı Elektrik işleri 
Etüt idaresi, Devlet Su işleri idaresi, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu, iller Bankası ve 
Türkiye Elektrik Kurumunun işbirliği ile Tür
kiye Elektrik Kurumu görev ve yetkilerinin, 
plan hedeflerine göre uygulamalarda bulunma
sı imkânlarının TEK Kanununa monte edilmesi
ni sağlama çalışmalarını hızlandırmalıyız. 

2. — Köy dektrifikaısyoaıu için mümkün olan 
hallerde akarsu hidro - elektrik santralleri ku
rarak, enerji verme imkânlarım geliştirerek ve 
tarımda elektrik uygulamasını teşvik etmeliyiz. 
Köy elektrifikasyonunu daha da hızlandırarak, 
yılda en az 2 500 köye enerji verecek şekilde im
kânla r yaratmalıyız. 

3. — TEK Akköprü tesislerinde işleitilmıefcte 
olan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafın
dan üretilen teknolojiye dayalı imalât yapan la-
•bora.tuvarlar^n bir şirket statüsüne kavuşturula
rak, TBK'in ihtiyacı olan elektronik cihazlarım 
yapımlarını hızl andırmalıyız. 

4: — Büyük belediyeler ile TEK arasında de
vam eden çatışmaları, bu belediyelerin kayıpla
rını finanse ederek çözüme bağlamalı ve fuzulî 
tesis dıılblikaısyo ularını ortadan kaldırmalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Parlar, daha çok mu efen
dim ? 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

BAŞKAN — Vaktiniz biltti efendim. 
MUSTAFA PARLAR (Devamla) — 5. — 

Nükleer enerji dalında çok zaman 'kaybedilmiş
tir. Çalışmalar 'hızlandırılmalı ve plânlanan (te
sislerin gücünü v*e sayısını arttırarak, yatıran
lara daha hızlı bir şekilde girişmeliyiz. 

6. — Aşağı Fırat projelinin yapım süresini 
30 - 35 yıldan 8 - 10 seneye indirerek, bu büyük 
projıeyi öncelikle 'ele alarak, ivedilikle yurt eko
nomisine yeniden 21 milyar kilovat saat enerji 
ilâve etmek Ve yoğun sulama ile bölgede tarım 
ürünlerinde 10 - 15 misli bir artış sağlayarak, 
35 milyar liralık yatırımla bir yılda 21 milyar 
üzerinde katma değer verebilecek bdr projenin 
yapımını hızlandıracak tedbirleri bulmalıyız. 
Bu amaçla, Adalet Partisinin «Yeşil Plân» mm 
bu çalışmalara ışık tutacağını ve Amerika Bir
leşik Devletlerinde bütün dünyanın tanıdığı T. 
V. A. dan .esinlenmienin mümkün olacağını ifa
de etmek isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Parlar, sözlerinizi kes-
mick mecıburiyetinde kalacağım efendim, son 
.cümlenizi bağlayınız. 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Bitiyor 
'efendim. 

BAŞKAN — Beş dakika geçiyorsunuz efen
dim. 
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MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Takdir 
sizin ve Yüae Meclisindir Sayın Bıaşk&n, bunla
rı çok önemli (görüyorum. Zaten burada altı 
madde kaldı. 

BAŞKAN — Maddeler çok uzun ıefendim, 
vakit alıyor. Onun için, tek tek söyleyin. 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — 7 — 
Personel politikasını kesin çözümıe bağlayarak, 
TEK ve Bakanlığın diğer kurumlarındaki per
sonel erozyonunu çözüm bulmak ve tamamen 
teknik hizmetlerin görüldüğü bu kuruluşları si
yasetin dışında tutarak çalışma huzurunu sağ
lamak ve çalışanların (iş içi ve iş dışı eğitim so
runlarını günün şartlarına uygun bir sıeviyede 
çözümlemeliyiız. 

8. — Ankara sakinleri için çok ciddî bir teh
like arz eden «Hava kirliliği» sorununa kesin çö
züm bulmalıyız. Amıerika Birleşik Devletlerin
deki Pittsburgıh veya Los Angeles şehirlerinde 
uygulanan tekniklerin ve tedbirlerin adapte edi
lerek süratle uygulamalarını yapmalıyız. Başka 
ülkelerin daha kısa sürelerde çözüm buldukları 
bu tür âcil problemi daha modern bir yaklaşım
la ele alarak ve kıştan kışa ıele alman bir prob
lem olmaktan kurtarmalıyız. 

'9. — ilgili bakanlıklarla da işbirliği yapıla
rak, başta Ankara olmak üzere, bütün yurt ta 
bina normlarını, ısı kayıplarını önleyici şekilde 
düzenleyerek, enerji kayıplarını azaltacak çalış
maları hızlandırmalıyız. 

10 — Sanayiin yoğun bulunduğu Batı ve 
Kuzeybatı Anadoluda kısa aralıklarla enerji ar
zı için birincil ;enerji kaynaklarımızın enerji üre
timinde kullanılması imkânlarına ağırlık vere
rek, Soma Termik Santrallini 1977 'de 600 mega
vata ve 1'50 megavatlık Kangal, Nallıhan, Bey
pazarı, Amasra Santralleri ile Yatağan, Can, 
Orhaneli linyit yataklarını da değerlendirerek, 
150 ilâ 300 megavatlık termik santralleri... 

BAŞKAN — Sayın Parlar, onları kısaca da 
söyleyebilirsiniz efendim. 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Bu tesisleri yapmalıyız. 
11 — Bakanlığın teşkilât kanununu bir an 

(evvel çıkartarak bu Bakanlığın hizmetlerinde 
verimi artırmalıyız. 

12, — Türkiye için bir ıenerji enstitüsü ku
rarak, uzun vadeli enerji etütlerine bilimsıel me
totlarla girmeliyiz. 

Sayın Bakanın bu önerilerimize ciddiyetle 
eğilmesini temenni «denek, hepinizi grupum ve 
şahsım adına saygı ile selâmlıyor ve bu bütçenin 
vatanıma ve aziz milletime hayırlı, uğurlu olma
sını diliyorum. 

Sayın Başkana da, göstermiş olduğu sabır 
için teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Teşekkür ©derim. (A. P. ve D. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayıp Par
lar. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Emin Bilen Tü-
mer, buyurunuz. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

C .H .P . GRUPU ADINA EMİN BİLEN 
TÜMER (Adana) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1974 
malî yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Par-
si Grupunun görüş, eleştiri ve temennilerini Yü
ce Kurula arz edeceğim. 

Hükümetimiz tarafından Yüce Meclise sunu
lan, Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Ata
türk'ün «İstiklâli tam» devlet ilkesi doğrultu
sundaki bor minerallerinin ve linyit yataklarımı
zın devletleştirilmesini öngören kanun tasarısını, 
Atatürk'çülüğe yeniden dönüşen büyük adımı 
olarak kabul ediyor ve alkışlıyoruz. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 

Türkiye'nin kalkınması, Mustafa Kemal Ata
türk'ün amaç olarak gösterdiği çağdaş uygarlık 
seviyesine ulaşmamız; sanayimizin emniyetli ve 
ucuz enerjiye kavuşması, hammadde olarak dışa 
bağlılıktan kurtarılması, Türk köylüsünün hava 
şartlarına ve tabiata bağlı tarımının değiştiril
mesi, sulanabilir topraklarının sulanması ve güb-
relenmesiyle kaderinin değiştirilmesi, Anadolu-
muzun erezyon âfetinden kurtarılarak çoraklaş
masının ve çölleşmesinin önlenmesi, Türk vatan
daşlarının kısa zamanda yüksek bir yaşam düze
yine ulaşmasında, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının büyük görevleri ve büyük sorumlu
lukları vardır. Tabiî kaynaklarımız, halkımızın 
tümünün çıkarı için millî bir kıskançlık ile ko
runmalı ve işletilmelidir. Bu görev Devletindir. 
Devlet, halk yararına ve halka dönük bir politi
kayı bu Bakanlıkta uygulamaya mecburdur ve 
uygulayacağına dair inancımız da tamdır. 
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Enerji ve doğal kaynaklarımızın merkezi bir 
otorite tarafından bir elden yürütülmesi, bıı 
kaynakların koordineli bir çalışma içerisinde mil
lî ekonomimize katkıda bulunmalarını sağlamak 
için 4951 sayılı Yasaya dayanılarak 1963 yılında 
kurulan Bakanlık, aradan 11 yıl geçtiği halde 
hâlâ bir teşkilât kanununa saJhip değildir. 

Her bütçe döneminde tüm parti sözcüleri 
müştereken bu noktaya işaret etmişler, her bütçe 
döneminde bakanlar bu kanunun en kısa zaman
da Yüce Meclis huzuruna 'getirileceğini vaded-
mişlerdir; ama bu kanun bir türlü gelmemiştir. 
Bu kanununun Atatürkçü bir görüşle memleket 
yararıma Hükümetimiz tarafından Yüce Kurulu
nuza sevk edileceğine yine inanmaktayız. 

Plan dönemlerimde Bakanlığın kamu yatırım
larındaki payının gerçekleşme oranı % 69,1'i 
geçmemiştir. 1974 yılında 37,5 milyar lira tuta
rındaki kamu yatırımlarımdan % 34,61 oranında 
yatırım yapmak zorunluğumda bulunan Bakanlı
ğın teşkilât kanunu çıkarılmaz, üniteler koordi-
mesiz olarak çalışır ise, diğer yıllardaki gerçek
leşme oranının aşılamayacağından korkarız. Ya
tırımlar % 100 oranımda gerçekleşmediği zaman, 
bumdan en çok zarar görecek yine ülkemizin in
sanları olacaktır. Daralan enerjimiz yine millî 
gelirde zararlar doğuracak, topraklarımızın su
lanması yine geri kalacak demektir. Buna kimse
nin hakiki yoktur. 

Sayın milletvekilleri, üniteleri arasında bir 
feoordine kurulmadığı için yeraltı servetlerimizin 
cinsi, niteliği, miktarı, ekonomik kıymet derece
sinin öğrenilmesinin vasıtası olan sondajı ayrı 
gayeler ile TPO, DSİ, MTA, Karayolları, Yol-
Su - Elektrik, İller Bankası ve özel kişilere Dev
let Planına Dairesi yaptırmış veya yaptırmakta
dır. Her ünite, yalnız kemdi gayesi için yaptırdı
ğı bu sondajlarda bulduğu bulguları değerlen
dirmek imkânımdan yoksundur. Bunları bir el
de, hattâ kurulacak bir enstitüde toplamanın za
rureti açıktır. Böylece ülkemiz jeolojisini daha iyi 
bilmek imkânı doğduğu gibi, hem zamanda kı
salık sağlanacak, hem de kıt olan sondaj makine 
ve malzemelerinin ömürleri uzatılarak israf ön
lenecektir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı petrol, 
kömür, diğer maden ve taşlar, yeraltı ve yer üstü 
suları gibi doğal kaynaklarla her türlü enerji 
olanaklarından en uygun şekilde yararlanmayı 

amaç edinmiştir. Bu kaynaklar, olanaklar ile 
ilgili üniteler üzerimde C. H. P.'nin görüşüne 
geçmeden önce, tüm Bakanlığı ilgilendiren yanlış 
ve Devlet zararına işleyen teknik personel poli
tikasındaki görüşlerimi kısa hatları ile Yüce Mec
lise arza çalışacağım. 

1965 Yılından sonra yavaş yavaş Türk mü
hendis ve teknisyenlerinin etüt, proje yapmaları 
usulü terk edilerek Bakanlığa bağlı ünitelerin bir 
ihale mekanizması haline getirilmesi politikası 
yanlıştır. 

Devlete büyük külfetler yüklediği halde, dev
let personelinin hiç bir kesiminin memnun edil
mediği, özellikle yetişmiş teknik personelin sür
at] e devlet kesiminden uzaklaşmalını sağlayan, 
her ne kadar 1971 yılı bütçesinde A.P. sözcüsü 
Sayın Hilmi Biçer'in «Atatürk'ün zamanında 
düşünülmüş, hiç bir hükümetin yapmaya cesa
ret edemediği, 170 seneden beri yürüyüp gelen 
köhne mevzuatın atılıp bir reform yapılmasını 
A.P. siyasî iktidarı ve onun hükümeti başarmış
tır.» diye övdüğü Personel Kanunu, Türk Teknik 
personelinin Devlet kesiminden yurt dışına veya 
özel mühendislik firmalarına geçişini hızlandır
mış, yapılan uygulamalarla bu geçiş adeta teş
vik edilmiştir. Örnek olarak; Devlet Su İş
lerinde 1971 yılında 176, 1972 yılında 261, 
1973 yılında 79, 1974'ün ilk üç ayında da 63 ol
mak üzere yetişmiş, proje yapabilir, yapılmış 
bu süre içerisinde ancak 135 mühendis alınarak 
Devlet Su İşlerinin teknik personel konusunda
ki açığı 444'e yükselmiştir. 

Hiç kimsemin bu yurdu ve bu yurdun çıkar
larını kendi öz evladı kadar düşünemiyeceğinin 
kabul edilmesi lâzımdır. Bunun için devlet kesi
mi, özellikle dışarıya yetişmiş eleman ihraç eden 
durumdan süratle kurtarılmalıdır. ' Bu hu
susta bir örnek vermek isterim; Seydişehir alü
minyum projesinin kontrol mühendisliği bir özel 
firmaya 25 milyon lira ile ihale edilmiştir. Sey
dişehir alüminyum tesisinin bu özel firmayla 
yapmış olduğu anlaşmaya bir de şart konmuştur: 
Bu firma 5 bin ilâ 18 bin lira bedelle mühendis 
çalıştırabilir kaydı. 

Şimdi, devlet, kendisine hizmet eden, kendisi
ne yıllarını veren insana maksimum olarak öde
mediği parayı bir özel firmada minumum ola
rak ödemeyi kabul etmiş demektir. Bunun mana
sı şu arkadaşlarım: Devlet mühendislere diyor ki, 
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daha ne duruyorsunuz, bu devlete neden hizmet 
ediyorsunuz? Karşımıza geçin ve karşımızda biz
den para alın diyor. Bunun manası var mıdır, 
bunun Devlete faydası var mıdır? Bu şart, bu 
düzen mutlaka Türk mühendislerinin lehine de
ğiştirilmelidir. 

Biz Türk mühendislerine, Türk teknisyenle
rine inanıyoruz ve inanyoruz ki, dışarıya para ile 
yaptığımız projenin daha ucuzu, memleket ya
rarına daha faydalısı Türk teknisyenlerince, Türk 
mühendislerince yapılabilecektir, mühendisleri
miz bu yeteneğe sahiptir. (C.H.P. sıralarından, 
alkışlar), Biraz evvel Adalet Partili arkadaşımın 
kınadığı bir husus var; 1971 yılında durduru
lan ihaleler. Müsaade ederseniz bunu da size an
latayım; Bu, Seyitömerdeki bir ihale. 

1967 yılında Seyitömer'de termik santral yap
mak için bir firmaya pazarlıkla ihaleyi vermişiz. 
Aracı da, ismi duyulmayan bir İtalyan firması. 
Kazanları Fransa'da yaptırmışız, jeneratörleri 
de İtalya da yaptırmışız. 1972'nin başında bu 
ihale gereği bitmesi lâzım gelen Seyitömer sant-
r&lları maalesef bitmemiş. Bugün halen tam ka
pasite ile çalışamıyor. Ancak yarım kapasite ile 
ve fuel - oil kullanılarak çalışabiliyor. Sebebi? 
Seyitömer'de bulunan marn diye tabir edilen ve 
zor yanan bir kömür cinsinin, bu İtalyan firma
sı yakılacağını hesaba katmadığı için bunu kul
lanmak imkânımız yok. Daha sonra 1972'de iha
leye çıkarılan 150 megavatlık ikinci hususta Türk 
mühendislerinin proje yapımına katılması sağ
lanmış ve bu eksiklik Türk mühendislerinin yar
dımı ile, katkısı ile tespit edilmiş, şimdi halen 
yapılmakta olan 150 megavatlık santral bu hata
dan azade çıkacaktır. Bu olay dahi, Türk teknis
yeninin bu vatana ve bu vatanın çıkarlarına ne 
derecede bağlı olduğu, nasıl korunmaya lâyık ol
duğunu göstermek bakımından yüksek huzuru
nuzda arz ettim. 

iSaym milletvekilleri, Yüce Meclise Hükünıe-
'timiz tarafından sunulan bor minerallerinin ve 
linyitlerimizin devletleştirilmesini içine alan ma
den kanunu tasarısı Devleti kendi toprakların
da yabancı sermaye ve özel teşebibüs ile maden
lerimizi işleltmek için kuraya sokan bir siyasî lo
tarya kanunudur bu, 6309 sayılı yasa üzerin
de, bu tasarı Yüce Meclise geldiğinde teferru-
'atiylıe görüşlerimizi arz edeceğiz. Bu kısa vakit 
de Maden Kanunu, bor mineralleri ve linyitleri

miz hakkındaki görüşlerimizi ileriye erteliyo
rum. 

Bizim anlayışımıza göre, ekonomik konular
da milliyetçi olmayan kişilerin ve siyasî örgüt
lerin milliyetçilik esnaflığı yapmasının bir de
ğeri ydktur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bağımsızlığa, yalnız yerüstümüz-
de değil, yeraltımızda ve kıta sahanlıklarımızda-
ki millî kaynaklarımızı millî menfaatlerimiz ge
reği ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda ulusu
muz yararına işletmekle sahibolunalbilir ve bu 
bağımsızlıkla ancak böyle korunabilir. Türki
ye VIe bu ülke insanlarının yeteneklerine inan
mayan yönetimlerin, yabancı .sermayeyi gazoz 
imalâtından, millî güvenliğimizin ve yurt kal
kınmamızın dayanak noktası doğal millî ser
vetlerimize kadar uzatmalarını, bizim için anla
mak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, maden kömürü, Tür
kiye Kömür İşletmeleri tarafından Devlet eliy
le işletilen ve böyle işletilmesinde de zorunlu
luk alan bir doğal kaynağımızdır. Bu kaynağı
mız kendisine verilen imkânların içerisinde 
rantalbl olmayan ve yurt gerçeklerine uymayan 
ıbir uygulamayı, yöneticilerin ihmali sonucu bu
güne kadar sürdürmüş bulunmaktadır. Dünya 
normları, çalıştırılan kişi başına: Amerika'da 
10 000 Kg., Almanya'da 4 250 Kg., Holanda' 
da 3 240 Kg., İtalya'da 2 750 Kg. Fransa'da 
2 710 Kg., Belçika'da 2 620 Kg. olduğu 
halde, Türkiye'de 829 kilograma düşmektedir. 
Bu işletme uzun vadeli kalkınma planında ön
görülen hedeflere dahi ulaşmamaktadır. 1942 
yıllarında yapılan amenejman planı, 1956 ve 
1958 yıllarında İngiliz Povvell Duffryn Firması 
raporuna göre, 1963*ten sonra havzanın istihsa
linin 9 milyon ton olarak hesaplanmasına rağ
men TKİ bu rakamın halen % 50'si altında is
tihsal yapmaktadır. Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunun raporunda, İkinci Beş Yıllık 
Plan döneminde işçi sayısı % 15,64 artar iken, 
satılabilir kömürde vb 2,74, randımanda % 3,88 
oranında azalma doğmuştur. Bunun sorumlulu
ğu, havzayı bi • çiftlik gibi yönetenlerin üzerin
de olsa gerektir. Türkiye Kö'mür İşletmeleri 

1964'te 4 448 713 ton istihsal yapmış, 1973'te 
istihsali 4 462 394 tona ulaşmıştır. Yani bu iş-
leStme 10 yılda istihsalde ancak 193 891 ton ar
tış yaparken, bu işletmeye Devlet 10 yıl içeri-
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sinde 1 407 320 547 yatırım yapmıştır. Sayın 
Bakanlığın 1977 yılında, buıgünkü randımandan 
3 milyon ton iazla olacak ihtiyacımızın karşı
lanması için gerekli idarî tedbirleri alacağına 
inancımızın tanı olduğunu da belirtmek isterim. 

ıSayın milletvekilleri, Türkiye daha önceki 
yıllarda bakır ihracatçısı olduğu halde, bugün 
bakır ve cevheri ithal eden bir ülke durumuna 
düşürülmüştür. Gününde bitirilemeyen ve ha
len tam kapasite ile çalışamayan Karadeniz Ba
kır tesislerinin Bakanlıkça üzerine eğilmek lâ
zımdır. İhaleye çıkarıldığı zamanki fiyatlarla 
yılda 60 milyon, bugünkü cari fiyatlarla 100 
milyon dolarlık ihracat yapması lâzımgelen bu 
tesis nedeniyle ülkemiz her yıl 10 milyon dolar
lık ithalât yapmaktadır. Bu rakamlar ülke ola
rak zararımızın büyüklüğünü göstermeye kâfi
dir sanırım. Zarar eden, Devletin aleyhine ça
lışan bu müessesede umum müdüre 100 bin li
ra, bundan 15 gün evvel bir 100 bin lira da ik
ramiye verilmiştir. Bu, Devletin şimdiye kadar 
nasıl idare edildiğini gösteren küçük bir örnek
tir. 

ıSayın milletvekilleri, bir ülkeyi yöneten si
yasî iktidarların ülke yönetimindeki siyasî ter
cihlerinin farklı olması doğal olmakla bera'ber, 
enerji politikasının saptanmasında siyasî ikti
darların tercih yapmak imkânının olmadığı 
inancı içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. 
Bir ülkenin enerji politikası, o ülkenin doğal 
kaynaklarının cinsi ve dağılımı esas alınarak 
saptanmalıdır. Bugüne kadar yapılan uygula
ma rasyonel bir politikadan ayrılmış, doğal 
kaynaklarımız ihmal edilerek dışa bağlı, döviz 
kaybettirici bir enerji politikası uygulaması
dır. Yaşadığımız son altı ayda boyutları ve so
nuçları süper devletler tarafından önceden tes
pit edilen Orta - Doğu savaşları ve bu savaş
ta petrolün silah alarak kullanılması, önceleri 
petrole konan amibergo, dalha sonraları OP'EC 
ülkelerinin petrol fiyatlarındaki şiımdiye kadar 
görülmemiş aşırı fiyat politikaları, tabiî kay
naktan yoksun, enerjilerini petrole dayamak 
zorunda olan ileri medenî ülkelerin ekonomile
rini güç durumda bırakmış, onları dünya siya
setinde ikinci plana itmiştir. Bu gerçek, ülke
mizin doğal kaynaklarımıza ters bir enerji po
litikası tafcibedilmesi sonucu, çektiğimiz ve sa
nayimizde büyük zararlar meydana getiren 

enerji sıkıntısı ile Türk kamuoyunca da daha 
iyi anlaşılmıştır. 

Ülkemiz yılda 57 - 80 milyar kilovatsaat su 
potansiyeline salhip olduğu halde, uygulanan 
yanlış enerji politikası metieesi, heır geçen yıl 
su potansiyelinin oranı, diğer enerji kaynakla-* 
rı lehine, düşmüştür. Buna karşılık döviz yitiri
ci ve dışa bağlı fuel - oil'in oranı devamlı yük
selme göstermiştir, örnek olarak, 1'966'de hid
roelektrik, tüm enerji içerisinde % 44,5 pay ta
şırken, 1971'de payı % 27,1'e düşmüş, kıt olan ve 
dışa bağlı bulunan kaynak (yani petrol) 1965'de 
toplam içerisinde % 9 oranında iken, bugün bu 
oran v/c 39,8 e yükselmiştir. Su kadar bol olan 
kömürlerimizin, kalkınma planlarında enerji 
kaynağı olarak kullanılması öngörüldüğü halde, 
'1965 yılında toplam içindeki oranı % 40,3'ten 
bugün % 30,16'ya düşmüştür. 

Ülkemizin, bu iki doğal kaynağa dayalı «ner-
ji politikası gütmemiş olması, Türkiye'yi fuel -
oil ihracatçısı ülke olmaktan ıçıkarıp fuel - oil 
ithal eden ülke durumuna getirmiştir. 1965 yı-
lınıda ülkemiz 1 702 000 ton fuel - oil üreten, 
bunun 1 .108 000 tonunu iç istihlâkte kullanıp, 
620 bin ton fuel - oil ihraç eden bir ülke olması
na rağmen, yanlış politika sonucu 1971 yılında 
4 022 000 ton fuel - oil üretmemize rağmen (dı
şardan ithal ettiğimiz ham petrol dahil) fuel -
oil ithal eden ülke durumuna düşûrülmüışüzdür. 
Bu yanlış politika olmasaydı, ülkemiz yalnız fu
el - çil ihracatından gelen gelir ile yabancı hiç 
bir krediye muhtaç olmadan her yıl 150 mega
vatlık bir termik santrali hizmete koyar, her yıl 
% 13 nispetinde artan enerji ihtiyacımız bu şe
kilde karşılanabilirdi. Kıymetli bir arkadaşı
mın yaptığı hesaba ıgöre, fuel - oil ile çalışan ter
mik santraller yerine kömürle çalışan termik 
santraller koysaydık yıllık (gelirimiz 1 726 000 
000 lira civarında bir artış gösterecekti. 

Türkiye'de suya dayalı elektrik üretiminin; 
ekilebilir topraklarımızın sulanması, taşkınla
rın önlenmesi yönündeki yan faydaları da gözö-
nüne alınır ise ,su potansiyelinin ihmal edilme
sinin ülkeye verdiği zararlar daha da büyük ol
maktadır. 

Uzun vadeli kalkınma planlarımızda önjgö-
rüldüğü halde, kömüre dayalı enerjinin kullanıl
mamış olması, döviz kaybı bakımından ülkeye 
zarar verirken, yıllardan (beri ülkeyi bunalımla-
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ra götüren açık ve (gizli işsizliğin önlenmesine de 
yardımcı olmamıştır. Yapılan hesaplara göre, 
150 megavatlık bir kömür termik santrali için 
lüzumlu kömürün çıkarılması, tam mekanik iş
letmelerde 2 500, yarı mekanik işletmelerde 
4 500, tamamen insan gücüne dayanan işletme
lerde 9 000 kişinin istihdamını mümkün kılmak-» 
taidır. Kömüre dayalı enerji politikasının ihmal 
edilmesi bir ölçü içerisinde işsizliğin artış nede
nini teşkil eden unsurlardan birtanesidir. 

Sayın milletvekilleri, enerji politikasındaki 
görüşlerimize son vermeden evvel, TEK dışında 
bulunan Çukurova Elektrik ve Kepez santral
lerinin ıkanun gereği bünyeye alınması zorunlu
dur. Bu müesseseler, devletin milyarlık tesis
lerinden yararlanmış, devletin kefaleti ile sant
rallerini kurmuşlardır, örneğin, Çukurova Elek
trik Anonim Şirketi 28 milyon lira sermaye ile 
kurulup, zamanla sermayesini 175 milyon liraya 
•çıkardığı halde, sabit kıymetler değeri bugün 
1 212 000 000 liraya ulaşmıştır. Halen bu şirke
tin devlet kefaletiyle dıışa 764 milyon lira borcu 
vardır. İmtiyaz bölgelerindeki geri kalmış ilçe
lere ; «Rantbl değil» diye elektrik vermeyen bu 
şirket yılda 50-80 milyon lira arasında kâr et
miştir. örneğin 1972 yılında 82,5 milyon lira. 
Bu şirket 21 yıldan şimdiye kadar hiç teftiş edil
memiş ve bu şirket 21 yıldan beri yalnız bu yıl 
hariç ilk defa tarifesini Bakanlığa tasdik ettir
miş. daha önceki yıllar bunu dahi yaptırmamış
tır. 

Bu şirket, millî menfaatlerimize aykırı ola
rak kârını koruyabilmek için bazaıu devlete da-* 
hi şantaj yapmaktan çekinmemiştir. Bu ağır bir 
iddiadır müsaade ederseniz bu iddiamı huzuru
nuzda ispat etmek isterim. 

1974 yılı Mart ayı içerisinde Irak İhtilâl 
Konseyi Kuzey Irak kürtlerine özerklik veren 
bir kanunu Kabul etmiş ve bu (kanunun, 1970 
yılında Molla Barzani ile yaptığı anlaşma gere
ği, 11 Mart J974 tarihinde yürüklüğe gireceğini 
ilân etmişti. Bu hususu 5 Mart günü yayınlananı 
gazete haberlerinden öğrenmek mümkündür. 
Molla Barzani 11 Martta yürürlüğe girecek bu 
ikaınunu tanımayacağım dünya kamuoyuna du
yurmuştur. Olaylar bu şekilde gelişirken Millî 
Güvenlik Kurulumuz toplanmış ve gerekli ted
birleri alıp hudutlarımızı kontrol ederlerken, 9 

Mart 1974 Cumartesi günü (sayın milletvekil
leri buraya dikkat buyurmanızı rica edeceğim) 
saat 12.40'da, yani mesai saatinin bitmesine 20 
dakika kala şirket yetkilileri Adana çıkışlı bir 
telgraf ile Bakanlığa müracaat edip fuel - oil 
fiyatlarındaki artış nedeniyle zarar ettiklerini, 
bu artışa uygun tarife verilmediği takdirde 11 
Mart 1974 tarihinde yani Molla Barzani hare
ketinin başlıyacağı gün hudut bölgelerimize 
TEK eliyle verdikleri cereyanı keseceklerini bil
dirmişlerdir. Saat 17'de Bakanlığın eline geçen 
bu tahdit telgrafı üzerine Bakanlık, bu şirkete 
bir telgraf çekerek; hareketlerinin millî güvene 
ligi earsıcı ve sorumluluk yüklü 'olduğunu hatır
latmış, bir müfettişi geceyarıısı yıldırım hızıyle 
şirke! hesaplarını tçtkik -etmek üzere Adana'ya 
göndermiştir. Şimdi ibu bir garip olaydır. Bu 
şantaj mıdır, yoksa kötü bir tesadüf müdür? 
Bunua yorumunu Yüce Heyetinize ve iSayın Ba
kana bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1973 yılında «Reform» 
adiyle çıkarılan bir Petrol Kanunumuz var, bir 
de bu Kanunun 3 neü maddesi ham petrol fiya
tını tespitte bir kriter getirmiş; fiyat tespitinde 
«Piyasa fiyatı» diye. Bu piyasa fiyatı ve son ar
tan ham petrol fiyatları nedeniyle devletimizin 
zararı 200 milyon liraya çıkmış. Sayın Talû Hü
kümeti tarafından 1974 Ocak ayında 20 sayılı 
bir kararname ile bu şirketlerin temin ettikleri 
haksız kazançları önlemek için bunların bir fon
da toplanacağı, bu fonun Türkiye'de petrol'ara
maları için kullanılacağı kabul edilmiş. Yalnız 
bu fiyat artışlarından yabancı şirketlerin hak
sız kazancı 200 milyon dolardır. 

Şimdi, bu karar Türkiye'nin ilerisini bugün
den ambargoya almak demektir. Yani, Türkiye' 
de yabancı petrol şirketleri her yıl 3 milyar li
ralık arama ve sondaj yapabileceklerdir. O za
man, 10 yıl sonra benim millî kuruluşlarımın 
yılda 3 milyar liralık sondaj ve arama yapabilen 
şirketlerle boy ölçüşmesi mümkün değildir. Bu 
tıpkı Con Ahmet'in devridaim makinesi gibi iş
leyen bir makine -olacaktır. Kendi kaynakları
mızla besleyeceğiz; adamlar beslenecekler geli
şecekler ve Türkiye'de kamu teşekküllerini pet
rol piyasasından sileceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Tümer, sözlerinizi kes
mek meoburiy etinde kalıyorum efendim, Rica 
ederim. 
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•'•EMİN BÎLEN TÜMER (Devamla) — Sayın 
Başkan, şu, üç satırı da akumama müsaade 
edersiniz herhalde?.. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
EMÎN BİLEN TÜMER (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına gürlüklerimizi §u temenniyle bitir
mek istiyorum: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı, odunu soha ve ocaktan, hayvanı gübre
yi te^ek olmaktan kurtardığı zaman Türk halkı
nın yüzlü bugünkünden daha çok gülecek, ha
yat seviyesi bugünkünden daha yüksek olacak
tır. 

Grupum adına Yüce Meclise saygılarımı su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Tümer. 
Demıoikratik Parti Grupu adıma Sayın Özer 

Ölçmen. Buyurunuz Sayın Öflîçmen. (D. P. sıra-
Oiarımdan alkışlar.) 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN 
(Kjanıya) — Sayın Başkam, sayın onili'lleıtvefcille-
ri; 

Demokratik Parti Grupu adına EmıerjÜ ve 
Talbliî K'aymaıkl'ar Bakanlığı bütçesi üzerin-
\dleildi göriüş'lieıılilmi'zi arz ctmfefc üzeıre huzurlarını -
za gelirmiş bulunuyorum, 

Dünıyanın geçinmekte oiMuğu enerji krizi 
Ibiir yandan, öte yandan dünyadaki yeraltı ser
vetlerinin reıziervltarinin yakım yıllarda tükene
ceği gerçeğinin ortaya çıkması ve bunların Türk 
ekodotmilsine yansımaları, Enerji ve Talbliî Kay
naklar Bakanlığınım bütçesini ıbu yılın en önem
li ve krültüik bütçesi 'halime gîdtlıımİştİr. 

Devletlilerim dış p/oiltiikalaırını dlaJhliı değiştir-
;mcıye zoırlayan dlünya enerji ve petrol krizinin 
tesirleri (büyük ollimuş; fakat bundan, 'daha zi-
yalde Türkiye g'ilbli gelişmtekte olan ülkeler eitki-
lennıilşlerdİr. Kendli haımpeitır'öl tüketimimizin 
ancak üçte 'birini çıkarabildiğimiz, geıli 'kana
nımı' döv'izfe ithal ettiğimiz ve bu yıil 600 ilâ '80O 
ımjitllyon dolar sırf bu ithalât i'çün s'arfedeıeeği-
•mliz düşünülürse, bu menfi tesirin çapı daha 
îlyi anlaşılacaktır. 

Dünyada petrolün yanı sıra könııür ve diğer 
yeraltı servetlerinin ve madenlerim de rezerv
lerinin mahdut olduğu Ve ömüm/üzdeki yıllar
da bu tüketim, temposu karşısında bunfliarın 
da tüikemeıeeğMn anlaşılması, dünya piyasa
larında yeni şoklara seibebıollmuş ve madem fi

yatlarınım da anlomıaî yükseiişleır kaydeltlmie-
si sonucumu doğurmuştur. 

Bıunliarın yanı sıra haı)bulbalt, pancar gilbi ama
larım maddelerinde de dünfya çapın/da bir azal-
ima ve gıda maddeleri buna'lnmı görüljm:cktie-
diir. 

(Sayın m&Ületvelkillei'i, 'dişte bu t'aJblb karşı
sında, 19'74'lerde büz Türkiye alarak ne tedlbir-
'Ifeır a'lıyioıruz ? HükümJet ne getirmişltlir ve geti
recektir ? Bunun tespiti gerdkldjdir. 

ÜZünltü ile 'belirtilmek Zorundayım ki, iS'ayın 
Ecelvilt Hükümeti ne pn'oıgramı ile, ne üç aylık ic
raatı iiHe ve ne de hütşıesiiiyle Türkiye'nin ener
ji ve talbiî kaymaklar polliltiilkıasiinfda ilerisi için 
Ibir ümit üşığı dalh'i vereMmiş değildir. Hâlâ 
•eskiyi tenkille vakit geıçiriil'rmelktedlir. Benden 
jeıvVel konuşan kıymetli CuımJhuriyet Halik Par
tisi sözcüsü arkadaşım, maalesef ter iktidar 
sözcüsü ğilbi değil, hâla bir "muhalefet sözcüsü 
•edias'iylle tenkide devamda olduklarımı ıgtöistıer-
miışlli'ir. Guinhuriyeit HalJk Paı-tisli henüz ikti
dara alışamamış bir görüntü içindedir; muha
lefet edasiy'le ıgeçlmilji tenkide devam, edecek 
yerde, icraaiiyle ispat etmeisi gerekli bir du-
ruımdadrr. 

Muhteremi milletvekilleri, elektrik tüketimi 
açıSımdam yıllda fert başımla düşen miktar 300 
Ikiillovatlsaait ile, koımşulllammüzm dahi çok geri
simde bulunan Türkiye, dünyada 9'5 nıci du-
fruimldjadıiL'. 4>0 bin köyüımlüzün % 90'ı elekltA 
rşığınldan mahi'Umdur. O-rtıaik Pazar seviyesinle 
uilagtıirmaya mecbur -olduğumuz sanlayiımizi, 
lelnıerjliı Ikısıtllaımalarilylo köstekleyerek müHSyar-
llaırca linalik millî servet kaybınla selblefo'iyelt ve-
^ilmektieldir. Peitınoılülmıüzü ve madenllleırliımizİ 
yerarltından yer üstlüme çıikanmialk. yerine, hâfllâ 
«!K]im çıkarısın» diyie ideolojik ıtartuşımalar ya-
pı'limafcta ve dem'eç üstüne demeçler verilm'ek-
tiedir. 

Düniya 'kionjıo'nlktürü karşısında kıaıçınılimaız 
olian (bir petnoıl zam/mıınlda ıda.hliı, (bizzat Sa(yın 
Başibafean1 Devlet radyolarımdan Ibir sınıf ayu-
mmcıilığma tevessül -etmiş ve zaımmıın gereği
ni özel oto sahiplerine yüklemeye kalkmıştır. 
Haibukfii yaıklaşılk bir hesap, Türkiye*dıe tüke
tilen hlaımpetrollün sadede % 2 - 3'ünsün özel 
loitolıarca kulanıldıği'na ort'aya koyuylor. Böıytlie 
ıslöyleyen, ezilmiş halk yi;ğ,ın!îarını, köylüyü ko-
miım'aik için za'm yapacağımı bil'dliıren Sayın Baş-
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ibaten, ertesi ıg'ün köjylünüıı gazına, mazotuna, 
llüfe oManın süper benzimiimden daha fazla 
«randa zıaim. getliriyor. Nertelde kalıyor 'köylü
mün kloırunima&ı ? Nerede ikatıyor halika dönük-
llük bu durumda1? 

Köy elektıriiiflükaisyoınıu için bu bütçeye ko
nulan meblâğ K13 ..milyon lira clllvarımldadır. 
Bu meblâğ. geçen yıRIki Ifeadar. Fahiş fiyat ve 
maliyet artışlarım gözöntüıne alırsanız,, fiilî bir 
azalma olduğu, yani bu yıl geçen yıldan daha 
az köyün elektriklenmesi yapılacağı ortaya çık
maktadır. Ayrıca, köylerlimizin de yüzlerce 
köyümüzün de elektrik fişi yıllardır sürünceme
de (bırakılmakta ve köylü parasını yatırdığı hai
lde anütealıhidin köye teşrifini beMemefctedir. 

Sayım milletvekilleri, enerji komusumdaki 
acı bir gerçek de, Türkiye'min, 70 - 80 milyar 
kilovatsaiat divanında tahmiin edilen lıliıdroliifc 
ıenerji kapasitesinin îbuıgün sadece % '5'inden 
istifade ettiği keyfiyetidir, İsveç, İsviçre, giıbi 
ülkelerde bu oran % 70'in üzerindedir., önü
müzdeki 3 - 4 yıl ilcimde, Keban thariç, devreye 
igîreoek hidro - elektrik santral mevcut değildir. 
Bu konuda çok süratli bir şekilde hamleler ya
pılmasına ihtiyaç •vtandıır. Demokratik Parti ola-
ralk, bir an evvel yurdumuzun hidrolik enerji 
kapasitesinden yararlanacak: etüt, plan ve pro
jelerin bitirilmesini ve uygulamaya geçilmesi 
(gereğime önemle işaret, etmek isteriz. Aslan-
töaş, Oymapımar, Karakaya 'barajlarının ihale
lerinin süratle yapılması gereklidir. Bütün bu 
projelerdeki 'gecikmelerin bugün acısını çekmek
teyiz. Enerji politikasında Hükümetin peşin 
hükme dayanan Devletçi 'görüşü yüzünden, elek
trik üreten halka açık şirketlere karşı tutumumu 
da eleştirmek zorundayız. Bir yandan Bulga
ristan'dan enerji iitihal ©derken, öbür taraftan 
TEK'den daha ucuza elektrik satan halka açık 
Türk şirketlerinin faaliyetine ve yeni santralar 
kurmalarına engel olan ibir zihniyetle karşı kar
şıya bulunduğumuzu belirtmek mıeeburiyetinde-
yiz. 

Bunu (söylerken hemen bağlantılı olarak tek
nik eleman sorunuma değinmek icap ediyor. Zi
ra, Personel Kanunnınun yarattığı aksaklıklar 
sonucu, kamu sektörünün elinde bu uygulama
ları yürütecek teknik eleman kalmadığı gerçeği 
ortadadır. Hatta, bu soruna hâlâ bir çözüm ge
tirilememiştir. Bizim ıgörüşülmüz, teknik ele-

ananlarım ve sağlık personellinin mutlaka ayrı 
bir statü içimdıe istihdam edilmesi zorunluluğu^ 
nun bugün ortaya çıktığı keyfiyetidir. 

Petrol aramalarınım hızlandırılması ve yo
ğunlaştırılması Ikonuısu da ülkemizin anasorum-
larınm başında gelmektedir. Şu anki durum, 
millî şirketimiz Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığınım, tükettiğimiz hampetrolün ancak 
onda birimli çıkatfbabildiğidiır. Trakya'dan gelen 
iyi haberlere sevinmekle beraber, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının daha güçlendiril
mesi gereği ve bu haliyle yetersiz kalacağı anla
şılmaktadır. Blhassa deniz sondajlarında çok 
ıgeç kalınmıştır. Biz burada yalbancı sermaye ve 
teknoloji bizi sömürür mü sömürmez mi diye 
tartışırken, Yunanistan Ege Denizinde Amerir 
kalıllara petrol Ibuldurtmustur. Petrol reformu 
burada geçen dönem tartışılırken, deıfe ara
malarınım pahalılığına ve yeni bir teknoloji ol
duğuna işaret edip, işbirliği gereğine değin
miştim. ideolojik tartışmaları bırakıp, biran 
evvel deniz sondajlarına başlanmasının gerekli 
olduğunu belirtmiştik. 'Olaylar ve zaman maa
lesef bizi haklı çıkarmıştır. Maalesef diyorum, 
arzu ederdik ki öbür görüş haklı çıksaydı. Mü
him olan mi l î ekonominin,, millî servetin kur-
ftamimıasıdır. 

DAVUT AKSU (Kars) — Geçen sene ne 
yapıyordunuz? 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Geçen dö
nem, petrol reformu görüşülürken siz Mecliste 
yoktunuz her halde?... 

DAVUT AKSU (Kars) — Yoktum, yeni 
geldim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Hükümetin 
bu konudaki taassubu da bir kenara atmasını 
tavsiye ediyoruz.. Misal olarak da, İngiltere 
adası etrafımda bulunan 200 civarındaki deniz 
sondajlarından bahsetmek istiyorum. Bu 200 
civarındaki deniz sondajına birçok uluslararası 
şirket de katılmakta ve bunların sadece % 30'u 
İngilizlerin bulunmaktadır. 

«İktidar değişti, İngiliz İşçi Partisi iktidara 
geldiği halde, çok calibi dikkattir, İngiliz İş
çi Partisinin tutumu bu şirketlere karşı millî 
yararlar açısından, ekonomik açıdan çok 'ilginç
ti, Sayın Hükümete bu görüşü etüt etmesini 
naçizane tavsiye ediyorum. j 
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Ege Denizindeki sismik araştanMara donaan-
aBamızın katılışını şükranla karşılıyoruz. Kıtta 
sahanlığı müzakerelerinde Yutanistajn'a Ege De
nizindeki Türk hakları gayet iyi anlatılmalıdır. 

Bir tarafta bütün heybetiyle Anadolu, öbür 
taraftan ondan kopmuş zerreler mesabesinde ve 
bazılarının üzerinde insan bile yaşaımyan ada
lar.,, Her ikisinin de aynı haklara sahip olma
sı, ne hukukla, ne mantıkla bağdaşamaz. Bugü
ne kadar dünyada da 3 - 4 yerde aynı durum 
anakıtanm üzerindeki devletler lehine çözümlen-
tmiiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, diğer yeraltı servet
lerimizden istifade konusunda da durumumuz 
tatminkâr olmaktan çok uzaktır. Birçok geliş-
anekte olan ülke, sahip olduğu bakır gibi, fosfat 
gibi tek bir madenle dahi dış ticaret dengesini 
sağlarken, bizim yeraltı kaynafklarımız büyük 
ölçüde âtıl durumdadır. Gayrisafî mıMiî hasıla
mızda, maden sanayiinin payının sadece % 1,5 
oluşu bunu ispatlamaktadır. 

Dünyanın sayılı krom ve bor minarelilerine 
sahip ülkemiz için bu oran esef vericidir. Bu 
başarısızlığı pazarlama tekniğimizin noksanlığı
na bağlayanlar vardır. 

Diğer yandan, sunî gübrenin Türk Saranın
da çok yaygın hale gelişi fosfat ihtiyacını ar
tırmış bulunmaktadır. Ülkemizdeki fosfat ya
takları biran evvel araştırılarak, Kuzey Afri
ka'dan ithal ettiğimiz va son aylarda, 3 misli 
paıhalılaşan bu gübre hammaddesi ile ekonomi
mizi ferahlatmalıyız. 

Petrol fiyatlarının iani artışı, linyitle çalışan 
termik santralın önemini artırmıştır. Afşin -
'Elbistan projesinin yanışına yeni linyit yatak
ları aranmasına da hız verilerek, termik santral-
lar kurulması imlkânı yaratılmalıdır. Devlet iş-
ıletmelerinde verimi artırıcı tedbirler süratle 
alınmalıdır. 

Bir planlama yetkilisi, Türkiye'nin daha ye
terli bir jeolojik haritaya bile sahibolmadığını 
söyledi. Envanterimizi bilmeden nasıl arama 
yapacağız, diye acı acı düşünüyoruz Son 4 yıl 
içinde maden sektöründen 20 binin üzerinde 
kalifiye tecrübeli maden işçisi ve teknisyeni 
yurt dışına gitmiş bulunmaktadır, Bu, verimli
liği düşürücü önemli bir etkendir ve muhak
kak çaresi bulunmalıdır. 

I Rafineri ve petro - kimya tesirlerimiz de 
son petrol krizi açısından önemlerini artırmış
lardır. 13 - 14 milyon tonluk rafineri kapasite
mizin artırılarak, dışarıdan ham petrol işleme 
imkânlarının teminine gidilmesi gereklidir. Bu 
suretle, petrolü ucuza maletme imkânı doğa
caktır. Ayrıca, enerjiyi fuzuli harcamama ve 
yerinde kullanmak için ciddî bir etüt ve politi
ka gereklidir. Enerji krizinden en az etkilenen 
Batılı ülkelerden Birleşik Amerika'da dahi 6 
fahrenlhaytlık bir derece düşürülmesine varana 
kadar tedbirlere, enerji kısıtlamalarına ve az 
sarfiyata riayet edilirken, bizde bu yöndıe hiçbir 
çalışma olmayışını üzüntü ile karşılıyoruz. 

Bizim bu konuda bir de tekÜfimilz olmuştur. 
Hafta sonu tatillerini yurdun çeşitli bölgelerin
de, pazarın dışında günlere dağıtmak teklifimiz 
olmuştur. Hükümetten bu konuyu etüdedip, bu
güne kadar bir cevap alamadık. Bu teklifimizle 
maksadımız, santralleri rahatlatmak, ferahlat
mak ve Pazar günü yerine 7 güne dağıtmak su
retiyle hafta sonunda çeşitli yerlerde enerji 
sıkıntısını önlemek idi. Sayın Bakandan, emir 
buyurup teknisyenlerinin bu konuda bir tetki-

I katta bulunmalarının teminini rica edeceğim. 
Bu yıl buğday ve şeker ithal etme zorunda 

olduğumuzu hatırlayarak, Devlet Su İşlerinin, 
büyük ve küçük sulanıa şebekelerine tarımımız 
ve ekonomimiz açısından ağırlık vermesi gere
ğini belirtmek isteriz. 

Diğer, üzerinde durulması gerekli, önemli 
bir konu da nükleer enerji konusudur. 

Dünya rezervlerinin günün birinde biteceği 
hesaplandığına göre, dünya 2 000 yılında elekt
riğinin % 25'ini atom reaktörlerinden temin et
me mecburiyetini hissetmiş ve endüstrisini ve 
tekniğini buna göre yöneltmiş bulunmaktadır. 
Bizde ise, önce 50 -100 megavatlık olup, eğitim 
gayesi ile kurulacak olan ilk reaktörün 600 
megavatlık bir üniteye çıkarıldığını memnuni
yetle duymuş bulunuyoruz; fakat bu konu Sa
yın Başbakan Yardımcısının beyanlarında ifa
de buyurdukları gibi, hemen bir - iki sene sonra= 

bitecek bir konu değildir. En erken 10 yılda 
bitmesi kabildir ve daha ihale dosyaları dahi 
hazırlamımamışitır. Kendimizi nükleer enerjiye 
şimdiden haızırlanıanın gereğine de bu konuşana 
ile işaret etmek isterim. 

I Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
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Demokratik Parti Grupu ve şatom adına, beni 
dinlemek lütfunda bulunduğunuz içm teşekkür
lerimi ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
ı(ıD. P. sıralarından alkışlar) 

Milî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Turban Utku, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA TURHAN UTKU 
(Çorum) — Sayın Başkan, Yüee Meclisin sayın 
üyeleri; 

Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanlığının 
(bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partisi Grupu-
nun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bu
lunmaktayım. 

Zenginleşme ve refah mücadelemizde, dana 
teknik bir ifade ile sanayileşme ve kalkınma 
hamlemizde, kısaca ekonomik bağımsızlık sava
şımızda enerji ve tabiî kaynaklar anaçıkış nok
tasını teşkil etmektedir. Türkiye, başka bir büt
çe konuşmamızda da ifade ettiğimiz gibi, 1950 -
1960 döneminde yol, su, elektrik gibi altyapı 
yatırımlarına büyük önem vermiştir. Bu politi
kanın isabetsizlik derecesini şu anda tartışmak 
düşüncesinde değilim. Ancak, şu son senelerde
ki büyük enerji bunalımı, bize o devrelerde ba
rajların fazla yapıldığı, üretilen faala elektrik 
enerjisinin toprağa verildiği şeklindeki, en cid
dî gazetelerde büyük manşetler halinde iddia 
ve haberleri hatırlatmaktadır. 

1960 - 1974 devresinde ise, elektrik enerjisi 
ve üretim, özellikle son senelerde sanayiimizin 
ihtiyacını karşılayamayacak seviyededir. Hal
buki, enerji diğer anaıgirdiler gibi, sanayiin iti
ci gücü ve en büyük teşvikçisidir. Bu güç, ye
lerince elde olmadığı takdirde sanayi hamlesini 
geciktirmekte, yavaşlatmakta, hatta durdur
maktadır. Meselâ, milyonlar döktüğümüz Sey
dişehir alüminyum tesisleri elektrik yeltersizli-
ğa yüzünden çalışamamaktadır. Elbistan'da dü
şük kalorili kömür bulunduğunu ve projelerini 
hazırlattığını bütçenin tümü üzerindeki konuş
ması sırasında söyleyen sayın anamuihalefelt 
partisi lideri şu anda enerji kıtlığına da aynı 
şekilde sahip çıkmakta mıdır? 

Mulhterem milletvekilleri, ibir memleketteki 
enerji tüketimi, o memleketin gelişmişliği için 
iyi 'bir ölçü olmaktadır. Memleketimizde fert 
başına elektrik enerjisi tüketimi 1945 t e 28 küo-
va'tsaat iken, 1973 *te ancak 323 kiiovat&aate çık

mıştır. Bu durumumuzla 24 Avrupa dövfetinia 
sonuncusuyuz. 

ıl973'<te bizdeki tüketim 323 kilovatsaat iken, 
Nıorveçte 15 bin kilovassaat, Yunanistan'da 1200 
kilovatsaat, Rusya'da 2 bin kiioıvatsaat, Ame
rikanda 7 500 kilovatsaattir. 

Dünyadaki sıralamada ise 95 nciyiz. Bu sı
ralamada Irafk ve İran'dan sonra gelmekteyiz. 
Bu tempo ve bu ibesapla gidildiğinde, Bulga
ristan'ın bulgünkü durumuna 1997'lerde, İtalya' 
nın bulgünkü durumuna ise ancak 2 000 yılların
da gelebileceğiz. Bu hesap bazı kabullere göre 
yapılmıştır. Ancak, hükümetimizden ve Sayını 
Bakanlığımızdan bu kabulleri yıkmak zorun
da olduğunu ve bizlerin de buna inandığını ifa
de etmek isteriz. 

Mulhterem milletvekilleri, enerji politikamı
zı tespit ederken hedefleri ve imkânlarımızı işin 
başında bilmek zorundayız. Hedef, Türkiye'nin 
ihtiyacı olan enerjinin üretilmesidir. Plan, ener
ji üretiminde % 12 artış öngörmektedir. Bu ar
tış hızını sağlayabilmek için yılda en az 18 mil
yar liralık bir yatırım gerekmektedir. Bu artış 
Ihızı yeterli değildir, asgari % 20 mertebesinde 
lolmaılıdır. 

HaJlbuki, devlet olarak imkânlarımız bunu 
karşılamaktan çok uzaktır. Ayrıoa, enerji kısıt
laması diolayısıyle senelik sınaî hâsıla kaybımız 
ise 6.4 mil'yar liradır. Ne tarafından bakılırsa 
(bakılsın, bu işin maliyeti çolk yüksek, çok yük
lüdür. 

•Diğer taraftan enerji kaynağı da en az ener
ji kadar önemlidir. Petrolle en pahalı, fakat 
en süratli enerjiyi elde edebilirsiniz ama, suy
la en ucuz enerjiyi üretmek imkânımız vardır. 

ıŞimdi enerji politikamızda, büyük enerji te
sislerimiz yanında Kelbanlar, Sarıyerler, Hirfan-
lılar yanında çok küçük, küçük ve orta büyük
lükteki enerji tesislerine, daha açık bir ifade 
ile hidroelektrik santrallerine yer vermek mec
buriyetindeyiz. Bu görüşün tatlbiik sahası bula
bilmesi için yerli olarak imal edilmiş, çeşitli dü
şü, debi ve güçte memleketimizin çok değişken 
su debileri gözönünde tutularak, değişken de
bilerde çalışabilecek paket türibMerin seri ola
rak imaline gidilmelidir. Bu konuda Şeker 
(Şirketinin bir çalışması vardır. Şu anda hangi' 
safhadadır bilemiyorum, ameiak bu tip paiket 
türbinler % 90'a kadar yerli yapılabilmektedir. 
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S u %e Devlet iSu İşleri veya TEıKsaHıip çıkarsa, 
başarı şansı çok artacalktır. Böylece elektrifd-
(kasyona balkın katkısı ve ilgisi çeılrilmiş ola
caktır? Bu konuda devleti yalnız bırafcmıamak 
ıgerektiği inancındayız. Bu tip türlbinleri başarı 
ile efkonıomik şartlar içinde uygulayan köyleri
miz, kasalbalarımız mevcuttur. 

(Memlefeetimizdeıki mevcut su potansiyelinin 
iher zerresinden maksimum faydayı sağlayacak 
imlkânları araştırmak ve ıbüyülk bir enerji sefer
berliğine gidilmek gerektiği inancındayız. 

Yukarda arıza çalıştığım hususlar Sayın Ba
kanlığın malumlarıdır. Yalnız, yeniden dikkatle-
•rine sunmakta fayda görmekteyiz. 

Yerüstü sulama imkânlarının elvermediği 
yerlerde yeraltı sulamasınla gidilecektir. Mev
cut mevzuata göre 10 metrenin altındaki yeral
t ı suyu çalışmaları, Devlet Su İşlerinin müsaa
desiyle yapılmaktadır. Ancak, tatbikatta gördü
ğümüz ve tespit edebildiğimiz kadariyle bu 
müessese, bu hizmetlere yetişememekte, müra
caatlar bir, hatta iki senede sonuca bağlanabil
mektedir. Bu şuJb.enin teknilk bilgi ve tecrübesi
ne ıgülvenilir elemanlarla takviye edilmesi gerek
mektedir; bu bir. 

İkincisi de, memleketimizin yeraltı suyu kay
naklarının .güvenilir ve pratik ölçüler içinde 
faydalanılabilir şelkMe bir .envanterinin sürat
le çıkartılması ©ereğidir. 

Devlet iSu İşleri ile ilgili olarak bir hususu 
dalha sayın Hükümetin ve Sayın Bakanlığın dik
katine sunmak işitiyorum: Özellikle baraj in
şaatlarında bir baraj yapımı 'demek, elli, yüz (kö
yün haritadan silinmesi 'demektir. Devlet Su İşle
ri mevcut mevzuat çerçevesinde ibu köylülere di
yor ki: «Al "paranı (boşalt tarlanı.» Hayatı boyun
ca 10 (bin lirayı (bir arada 'göremeyen köylü, 'eline 
'birden yüzfain, ifciyüzfain geçince ne yapacağını şa
şırıyor, çoğu zaman parasını kumara, silâha ve 
(affınıza sığınarak ifade 'ediyorum) kadına yatır
maktadır. Az bir kısmı da ya bir bakkal dükkânı 
açıyor, veya (bir kamyon alıyor. 

Muhterem arkadaşlar, sizin hukuken hakkını 
ödediğiniz köylüyü gerçekte sahipsiz bırakıyor ve 
onu, sosyal (bir felâkete itiyorsunuz. Misal mi iş
itiyorsunuz? Gidiniz Almus'a, gidin Hirfanlı'ya, 
fau (konuda sosyalojik (bir araştırma yaptırın; de
diğimiz neticeye geleceksiniz. «Biz, parasını ver
dik, (başka -bir şeye karışmayız» diyemeyiz. Bu 

memleket bizimdir, (biz bu memleketin sadece me
muru değil, sahibiyiz; her şeyinden, üzerimize 
düşse de, düşmese de biz sorumluyuz. Bu konuda 
teklif ediyoruz: Devlet (bu parayı köylüye verme
sin, istimlâk bedelleriyle şirketler kursun, yatı
rımlar yapsın, faaraj gölüne su toplamaya başlar
ken farfaikanın da bacaları tütecektir ve o köylü 
vatandaşla,r, buralarda çalışacaklar, daha iyi sos
yal şartlarda Devlete gerçekten şükran borcu 
duyarak, hayatlarına, Allah'a duacı, devam ede
ceklerdir. Bunun misalini 1971 yılında Ağan 
Kaymakamı verdi, bir Keban Holding çıktı orta
ya. Biz, ibir iş yapıyoruz derken yeni problemler
le Devleti uğrattırmayalım. Bu yoldaki tatbikatı 
daha İleri götürmek zorundayız. Halk faize, faiz d® 
ona güvenmeliyiz. 

Türkiye, ihtiyacı olan petrolün yarıdan çoğu
nu ithal etmek zorundadır. Dünyada halen pet
rol ve bakır 'gibi ibazı Stratejik 'maddeler 'başka el
lerde Ibulunduğu için, .bunların fiyat artışı normal 
rekabet ve pazar şartlarında teşekkül ©dememekte
dir. Bunun sonucu olarak meydana gelen artışlar 
Ibazan çok anormal seviyelerde olmaktadır. Halen 
yeryüzünde ikame imkânı çok güç, vazgeçilmez 
•bir enerji ve hammadde kaynağı olan petrol, bu 
anormal fiyat artışları yüzünden birçok ekonomi
leri çıkmaza sokmuştur. 

Memleketimiz noktasından bu konu entegre bir 
yolla çözüme bağlanabilir. 

1. Petrol üreten ülkelere komşu olan Türki
ye, bir bakıma fair petrol memleketidir. Ancak, 
ifade edildiğine göre, elimizdeki teknik ve malî 
imkânlar daha geniş bir araştırmaya, daha büyük 
bir üretime imkân vermemektedir. 

Bu noktada ıbiraz durmak istiyorum, hesaplar 
yapıldığında netice buna gelecektir. Ancak, biz 
meseleye böyle bakamayız. Biz bir ümit olarak 
'geldik, faiz meseleyi ceddimizin azmiyle kucaklaya
cağız, diyeceğiz ki, «Bu Devlet isterse altı ayda, 
İbir senede bu şevk ve azimle bu ümit, fau heye
canla, fau yeraltında, (bu failmediğimiz yerlerdeki 

' petrolümüzü bulacak, çıkaracaktır, değerlendire
cektir.» Bu 'hususta 'kendimize 'güveneceğiz, ken
dimize inanacağız. Bu azim, fau inanç ve fau gay
ret için fau yeni aşıyı, bu Türkün hayat 'aşısını 
kendi kendimize yapacağız ve kendimizi yenileye
ceğiz. 

İkinci olarak, petrolü daha iyi şartlarla kom
şularımızdan, fair 'kültür ve inanç fairliği içinde 
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yaşadığımız ve düne 'kadar ibiz olan komşularımız
dan sağlayacağız. Bu eski İbizleri, sınırlarımızın 
dışında bıraktıktan sonra, onları yalnızlık ve sa-
hipsizlMerine terle etmişiz, onlardan bir cüzzamlı-
dan kaçar gibi kaçmışız. Bizim bıraktığımız yer
lere, ticarî ve ekonomik yönden Rus sahip çık
mış, Amerika sahip çıkmış, İngiliz sahip çıkmış, 
'buralarda büyük petrol savaşları vermişler, sene
ler böyle geçmiş. Elli sene sonra, ciddî ve samimî 
•bir platformda bir siyasî temas başlamıştır. Bunu 
candan 'alkışlarız. Bu ancak bir (başlangıçtır. Bu 
temasların, meselenin petrol ve diğer yönleriyle 
devamının, memleketimiz açısından çeşitli konula
ra çözüm getireceği inancında olduğumuzdan de
vamım diliyoruz. 

Madenler, toprak, yeraltı ve yerüstü suları, 
gerek mevcut hukuk açısından, gerek millî görüş 
açışından Devlete aittir. Fertler, devletin koydu
ğu ölçüler içerisinde (bu tabiî kaynaklardan fay
dalanabilirler. Türkiye'de, helkesin elinde piyan
go bileti gibi bir ruhsat vardır, ama bu ruhsatı 
değerlendiren çok azdır. Bu durum bize, maden
ciliğimizin gelişmesinde bazı aksaklıklar olduğu
nu göstermektedir. 

Bir defa bazı 'stratejik önemdeki madenler 
devletleştirilmelidir. Bunlardan birisi d'e bordur. 
Belki bor ekonomik açıdan değil; fakat dünyada 
aşağı yukarı yalnız bizim sahip olduğumuz maden 
olmak yönünden, bunun büyük bir kısmı yabancı 
işletmeler elinden alınmıştır. Diğer kısmı ise hal
lolacaktır kanaatindeyiz. 

Madencilik genellikle riskli bir yatırımdır. 
önaraştırmalar için ciddî yatırımlar gerekir. Bu 
da çoğu zaman boşa «gider. Buna mukabil kâr 
marjı da yüksektir. Ancak, bu riski başlangıçta 
özel müteşebbis pek göze almak istememektedir. 
Bu işlerde bir de şu psikolojik gerçek gizlidir : 
Madenciler veya bu işin amatörleri genellikle kısa 
•sürede büyük kârlar ümit etmektedirler. Onun 
için normal sanayi yatırımları gibi kolay ortaklık
lar da (kurulamaz. O halde bu tip yatırımlara iş
tirak edecek bir «Maden Bankası» kurulmalıdır. 
Gerçi tasarı halindeki Sanayi Bankası bu işi yük
lenmiş görünmekte ise de, tatbikatta mahdut im
kânlarını bU işe ayıracağını hiç ummayız. 0 hal
de madenler için yatırıma ortak olacak ve önaraş-
tırmayı yapacak bir Maden'Bankasının kurulma
sına büyük ihtiyaç vardır. Bu konu senelerin ko

nusudur. Ancak şimdiye kadar bir çözüme bağ
lanmış değildir. 

Devletin bu konuda yapacağı bir önemli iş de 
mevcut işletmelerin ciddî bir şekilde murakabe
sini sağlamaktır. Bütün bunların sonunda gerek 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, gerek di
ğer 'teknik bakanlıklarda tek mesele, aşılmaz bir 
duvar gibi karşımıza çıkıyor; bu da personel me
selesidir. Burada meselenin iki yönü var : 

1. Teknik personele hiç değilse bunları mu
hafaza edebilecek kadar bir ücret verilmelidir., 

2. Çalışanla çalışmayan, başarılı ile başarı
sız bir tutulmamalıdır ve herkes terfi etmek için 
senesini beklememelidir. 

Bu hususta idarecilere büyük bir yetki verece
ğiz, ancak büyük bir mesuliyet de yüklemiş olaca
ğız. Sadece Sayın Bakanlığımız için söz konusu 
olmayan bu önemli durumu Hükümet zannediyo
ruz 'ele aldı, bu açıdan her halde inceleyecek ve 
bir sonuca bağlayacaktır. 

Söylerime son verirken, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesinin milletimize hayırlı 
olmasını şahsım ve grupum adına temenni eder, 
saygılar sunarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Utku. 
Şahısları adına Sayın Hasan Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı deyin

ce, bu sözden ve bunun ifade ettiği mânadan 
duygulandığım kadar, heyecanlandığım kadar 
hiçbir şeyden heyecanlanmıyorum. Çünkü ener
ji, Türk milletine kuvvet verecektir. Çünkü 
tabiî kaynaklarımız Türk milletini yükseltecek
tir. Bu sebeple Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca, başta Sayın Bakanından en ücra 
yerdeki elemanına kadar sonsuz sevgi, saygı 
ve minnetlerimi sunarak sözlerime başlıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, millet olarak, Millet 
Meclisi olarak, iktidar ve muhalefet farkı gö
zetmeksizin bütün partiler olarak, var gücü
müzle Türkiye'de enerji ve tabiî kaynaklar po
litikasını doğru istikamete yöneltmemiz lâzım
dır. Hepimiz hep birlikte Türkiye'nin 1974 ve 
ilerisi olanaklarını öncelikle elektriğe, petrole 
yeraltı servetleri yatırımlarına büyük, global 
rakamlar halinde teksif etmemiz lâzımdır. Dev
letin, gerek Merkez Bankasında ve gerekse fi
yat artırımlarıyle ve gerekse dışarıdaki işçileri-

— 301 — 
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miain .dövdzleriyle, dı§ kredilerle elde ettiğimiz 
bütün maddî olanakların âzamisini büyük ra
kamlar halinde elektriğe, petrole ve yeraltı 
servetlerinin işletilmesine tahsis ve teksif etme
miz lâzımdır. Bu ana görüşten hareket ederek, 
Hükümete bir tavsiyem var. 

Devletin büyük, global rakamlar halinde 
ana konulara tevcih ve teksif etmesi lâzımgelen 
olanaklarını (Sayın Karaoğlan'ın ifadesiyle söy
lüyorum) çarçur etmemesi lâzımdır. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo Tosyalı» sesleri) Ufak te
fek şeyleri yurt sathına bir avuç leblebi saçar 
gibi çarçur etmesinden endişem var, onun için 
ikaz ediyorum Hükümeti. Büyük, global ra
kamlar halinde ekonomimizi genişletmek ve 
kalkınacak Türkiye için büyük yatırımlara ge
çilmesi lâzımdır. Üretimin büyük global rakam
lar halinde olması, büyük iş sahaları açması, iç 
ve dış rekabete, ihtiyaca cevap vermesi lâzım
dır. Ancak bu şekilde* hepimizin şikâyet ettiği 
hayat pahalılığı önlenebilir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bu genel görüşü
mü ifade ettikten sonra, şahsım adına elbette 
kendi seçim bölgemin dertlerini buraya getire
ceğim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bunu getirmemin iki sebebi var; birisi Yüce 
Meclisimizin sayın üyelerinin çoğu yani, sayın 
Hükümeti ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının kuruluşlarını teşkil eden kıymetli (ele
manların çoğu yeni.. ( C H. P. sıralarından «Biz 
<dıe yeni» sesleri). Onu söyledim. Kastamonu'nun 
enerji bakımından dert ve ihtiyaçları nedir, mü
saade ederseniz şimdi onları arz 'edeceğim. 

1) Tosya'da 20 bin dönüm araziye çeltik 
ıe!kilmıekbedir. 30 bin dönüm arazide de bağ - bah
çe vardır. Maalesef her sene muhterem arkadaş
larım, susuzluktan iki - üç ay içinde bu mahsul 
.kurumaktadır. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığımızdan ve Devlet Su İşleri Gıenıel 
Müdürlüğümüzden rica ediyorum; Tosya'nın 
Kösemçayırı mevkiinde küçük bir dağ göleti 
yapmaya müsait bir yerimiz vardır. Burada 10-
15 milyon liralık bir gölet yapıldığı takdirde bi
zim iki aylık ihtiyacımız, 40 bin dönümlük ara
zimizin su ihtiyacı temin edilecektir. Bunun je
olojik 'etütleri yapıldı, bu hususa önem verilme
sini istirham ediyorum. 

İkincisi; Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 
Zonguldak kömürlerinden çok daha zengin, çok 

daha kaliteli kömür vardır. Numunelerini getir
dik, MTA tetkik buyurdu, geniş (heyetler tetkik
te bulundu. Geçen sene orada küçük bir işletme 
açıldı. Taş kömürü Zonguldak ayarında. Zon
guldak kömürleri 3O0 - 400 metre derinden çı
kıyor, Azdavay'daki kömürler ise toprağın al
tında 50 santim derinlikte ve 50 kilometrelik bir 
sahaya yaygın bulunuyor. Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığından ve Türkiye Kömür 
İşletmeleri G<enel Müdürlüğünden, geçen siene 
açtıkları ıbu Azdavay Kömürleri İşletmesinin 
büyük çapta işletilmesini, yurdun taş kömür ih
tiyacını temin etmelerini tavsiye ediyorum. Bu
rada, Elbistan'da olduğu gibi 50 kilometrelik 
bir sahaya yayılmış olan bu kömürlerden fay
dalanmak suretiyle bir termik santralın kurul
ması da çok fayda sağlayacaktır. 

Üçüncüsü, Cide ilçesinin 8 kilometre 'batısın
da, Azdavay çayının denize döküldüğü yerde 
Kayaboğazı diye Mr boğaz var arkadaşlar, 40 
kilometrelik bir göl sahası teşekkül ©diyor, bu
rada bir baraj kurulması çok yerinde olacaktır. 
Devlet Su İşleri 20 - 3'0 seneden beri burada bir 
adam koymuş Ihâlâ bir etüdünü yaptırıyor, Ça-
talağzı'ndan daha fazla elektrik istihsalime, su 
tesisine imkân veren Kayaboğazı mevkii Cide' 
nin yedi kilometre batısındadır. Bir hidro elekt
rik santralının, barajının kurulmasını temenni 
ediyorum. 

Dördüncüsü, yine Cide'de Nanepınar Köyün
de, , Azdavay kömürleri kadar, Zonguldak kö
mürleri kadar kaliteli ve toprağın 50 - 60 san
tim altında taş kömürü yatakları var. Burala
rın da etüt edilmesini ve 'ele alınmasını istirham 
ediyorum. Numunelerini getirdim, onu da tet
kik ettirdik, 7 600 - 7 800 kalori veriyor, Zon
guldak'tan daha evsaflı, daha bakir durumda
dır. 

Beşinci isteğimiz; Araç ilçesinin içinden gte-
çen Araç Çayı, o bölgede mevcut ve yegâne eki
lebilir olan 20 bin dönüm araziyi her sene istilâ 
etmekte, hiçbir mahsul alınamamaktadır arka
daşlar. Bir ilçe düşünün ki, 140 köyü var, 20 bin 
dönüm arazisi var, onun içinden 'geçen çay, o 20 
bin dönüme hiçbir şey ekilmesinie imkân vıermi-
yor. Sayın Bakanlığımızdan ve Sayın Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğümüzdien, bu çayın ısltüh 
•edilerek bu büyük ilçemizde bu '20 bin dönüm 
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arazinin ekime uygun hale gelebilmesi içlin ge
rekli tedbirlerin alınmasını istirham ediyorum. 

Kastamonu'da Karaçomak Barajının, 70 mil
yon lira sarfıyle 4 - 6 yıldır yapımına çalışıl
maktadır. İnşaatı çok yavaş gitmektedir. Bu ba
rajdan Kastamonu şehrinin içme suyu ve Kasta
monu Taşköprü ovalarının sulama ihtiyacı kar
şılanacak idi. Fakat, buraya yapılan tahsislerin 
çok az olması sebebiyle, maalesef uzun yıllar al
dı, sayın Bakanlığın buna da önem vermesini is
tirham ediyorum. 

Kastamonu, Sinop, Çankırı, Zonguldak böl-
ıgeleri bir bütün olarak Orta Kuzey Anadolu-
nun en geri kalmış bir yeridir. Bu bölgenin Dev
let Su İşleri ihtiyaçları Ankara'daki Devlet Su 
İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından tedvir edil
mektedir. Ankara Bölge Müdürlüğünün işleri 
fevkalâde çok olduğu için, gözden uzak, 'gönül
den, uzak bizim Orta Kuzey Anadolu, Türkiye' 
nin en geri kalmış bölgesi, Devlet Su İşleri Ba
kımından en çak ıhizmieti olan, len çok kapasite
si olan bu 'bölge devamlı ihmal edilmektedir. 
Kastamonu'daki DSİ Başmüdürlüğünün bölge 
müdürlüğü haline getirilmesini önemle, bu böl
genin baş derdi, baş ihtiyacı olarak belirtmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı bir dakikanız 
kaldı efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstü-
ne, bitiriyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiyemiain de
mir çıkan bir yöresi olarak Sivas'ta Divriği böl
gesinin kapasitesinin artırılması, dördüncü çe
lik fabrikasının burada kurulması en iyi temen
nim olmakla beraber, aynı miktar ve fakat daha 
üstün kaliteli, % 67 tenörlü demir cevheri Kas
tamonu'nun Taşköprü ilçesiyle Sinop'un Türke'li 
ilçesinin hudutları olan bölgede çıkmaktadır. 
Bulgun açıkta duran demirin miktarı 500 kam
yondan fazladır. O topraklardan getirdim MTA' 
da tetkik ettirdim, % 67 tenörü vardır. En iyi 
Kongo demirinin tenörü '% 47 - % 53'dür. Sa
yın Enerji Bakanlığının ve Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğünün, Taşköprü ve Türk-
eli hudutları arasındaki Kayadibi diye anılan 
bu bölgenin demir yataklarının, üstünkörü de
ğil, esaslı olarak tetkik edilmesini ve Türkiye' 
ye bu demir cevheriyle 'hayat katmalarını istir
ham ediyorum. 

Türkiye'nin bütün yatırımlarının 2/3'sini, 
40 milyarlık yatırımı tatbik eden bu Bakanlı
ğın bütün güzide elemanlarının mutlak surette 
bu sene maddî Ve manevî yönden tatmin edil
mesini, eski Personel Kanunu yerine bu sene, 
Türkiye'yi kalkındıracak ve bu elemanların baş
larını göğe deydirecek şekilde tatmin edilmesi
ni Hükümetten temenni ediyorum. 

Sözlerimi burada bitirerek Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığımız bütçesinin, Bakanlığa 
ve milletimize hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. (C. H. P., D. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosya
lı. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI CAHİT KAYRA (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Değerli hatiplerin Bakanlığın bütçesi üze
rindeki konuşmalarını çok dikkatle dinledim vte 
.çok yararlandım. Bu konuda aldığım notları, bu, 
zaman süresi içinde elimden geldiği kadar bir 
tasnife tabi tuttum. Müsaade ederlerse, bana 
tevcih edilen sorulara ve yapılan eleştirilerle bu 
tasnif içinde cevap vermeye çalışacağım. Bu ba
kımdan ayrıca sualleriniz olduğu zaman onlara 
cevaplarımı vereceğim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ta
biî en başta gelen (konusu enerji politikasıdır. 
Müsaade ederseniz onu en sonraya bırakacağım. 
Bu arada müteferrik olarak sorulan ve üzerin
de durulan noktaları teker teker cevaplandır
maya çalışacağım. 

En başta 'gelen konulardan bir tanesi feöy 
elektrifikasyonudur. Sayın özer ölçmen ve Sa
yın Muslin Görentaş bu konuda şunları söyle
diler : 

Sayın Özer Ölçmen, «köylerimiz elektriksiz, 
katılma paralan yıllarca sürüncemede kalıyor 
ve 113 milyon liralık yatırım hacmi çok azdır» 
dedi. 

Köylerimizin yıllardan beri elektriksiz kal
ması ve katılma paylarının verildiği halde sü
rüncemede kalması, herhalde şu anda bizim par
timizin, bizim Hükümetimizin ve benim şahsen 
Enerji Balkanı elaralk .suıçum olmamak gereik. 
Ancak, buyurdukları glilbi 113 milyon liralık bir 
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'bütçeıniz yok, aslında yalnız köy elektrifikasyo
nuna kayduğumuz para 280 milyon I ra , bunun 
dışında bu yıl geçten yıla oranla ayrıca 150 mil
yon liralık bir ek talhsisat aldık ve bu yıl sanı
yorum ki, 500 tane köye fazladan ayrıca 'elekt
rik veriyoruz. 

Köylerin katılma paylarının kalkınmasına 
gelince; bu bir kanun işi. Biz şimdiki halde şöy
le birşey yaptık : İletim (hatlarının bütün yükü
nü Devletin üzerine aldık, bunu TEK yapmakta
dır. Böylece katılma paylarını zaten bir kalem
de yarıya indirdik. Bundan sonra da aynıca ba
zı kolaylıklar 'gösteriyoruz. 

Madenlerimiz konusunda, Sayın özer ölç
men : «Madenlerimizi kim çıkarırsa çıkarsın; 
fakat çıkarsın.» diyor. Biz bunu anlamıyoruz, 
biz böyle şey anlamıyoruz. Biz, madenlerimizin, 
hatta daha da üstte, dalha bize göre anlamlı bir 
politika ile eğer çıkarılıp da ihraç ledileoekse, 
oldukları yerde durmalarını tercih lediyoruz. 
Çünkü, Türkiye sanayileşiyor, Türkiye bir gün 
bu madenlerle çok ıbüyük .ölçüde ihtiyaç duya
caktır. Ama, fosfat yataklarının süratle işletil
mesi fikrine katılıyoruz Ve fosfat yataklarını bu 
yıl kabil olduğu 'kadar süratle işletmeye çalışı
yoruz. İlk kalemde 125 bin tonluk blir partiyi de 
bu yıl Sivrice'ye sevlkediyoruz. 

Sayın Mustafa Parlar, Rize bakır projesi 
üzıerinde durdular ve buraya niye yardımcı ol
madığımızı sordular. 

Devletin imkânlarının sınırlı olduğundan 
başka, bu bir özel teşebbüstür. Özel teşebbüsün 
bunu yapmasına hiçbir engel yok. 

Sayın Emin Tümer, bakır ihraç edecek yer
de bakır ithalâtı yapan Umum Müdüre neden 
ikramiye verildiğini sordular. 

Benim kısmî ıbilgim var; şu anda bunu ince
lettiriyorum; sonucunda Yüksek Meclise ve Sa
yın Emin Tümer'e malumat arz edeceğim. 

Sayın Turhan Utiku'nun maden bankası hak
kındaki önerisini incelettireceğim efendim. Esa
sen bunun üzerinde durulmakta. 

Petrol konusunda Sayın Emin Tümer, Pet
rol Kanununun ıgözden geçirilmesini öneriyor
lar. Esasen bunun üzerinde çalışmalar yapıyo
ruz. Zamanı ıgelinoe, tahmin ediyorum ki sonuç
larım Yüksıek Meclise arz edeceğiz. 

Sayın özer Ölçmen; «Petrol aramalarını hız
landıralım. Deniz sondajlarmda g<eç kaldık, ide

olojik tartışmayı bırakalım. Ege Denizinde kıta 
sahanlığında niye şimdiye kadar teşebbüsle geç
medik1?» diye buyurdular. 

Bu suali sormakta şüphesiz çok haklıdırlar. 
Yalnız sualin muhatabını iyi bulmak lâzım. 1974 
yılma kadar üzerinde durulmamış olan Elge De
nizi kıta sahanlığı konusunu biz çok süratle ele 
aldık. Bunun için bir yetki kanunu tasarısı ha
zırladık, imzaları tamamlandı ve bugün sevke-
dildi. 

1970'lerde bu konuda yabancı şirketler tara
fından yapılan müracaatların kabul edilmemiş 
olmasını da, o zamanki Hükümetlerden sormak 
gerekli herhalde. 

Bu arada Sayın özer Ölçmen, bir başka yer
de ifade ettiklerine uymayan bir şekilde, petrol 
fiyatlarının ani artışından da bahsettiler. 

Bu bir 'gerçek ve hakikaten Elbistan, Afşin 
ve diğer kömür santrallarınm önemi nihayet 
böylece, olay karşımıza bütün ağırlığıyle çıktığı 
zaman anlaşılmış bulunuyor. 

Sayın özer Ölçmen, küçük sulama işlerine 
önem verilmesini söylediler ve verilmediğinden 
•bahsettiler. 

Bu doğru. Bir anlamda bizim, enerji ve ta-
Ibiiî kaynaklar konusuna yaklaşımımızın güzel 
bir misalini teşkil (ediyor. Çünkü geçen yılki kü
çük sulama işlerine konulmuş olan tahsisatı bu 
kısa dönem içinde hazırlanmış birçoSk programa 
rağmen iki katma çıkardık efendim. 

İdarenin çalışması ve teknik güç bakımın
dan Sayın Emin 'Tümer, Sayın özer ölçmen, Sa
yın Hasan Tosyalı fikirlerini söylediler. 

Sayın Emin Tümer teşkilât kanununun çıka
rılmasını istediler. Doğru, üzerinde çalışıyoruz. 

Sayın Emin Tümer ve Sayın özer ölçmen 
teknik personel konusunda durdular. Sayın özer 
ölçmen bunlar için ayrı bir statü istedi. Bu bir 
kanun konusudur. Üzerinde ben kişisel olarak 
çalışıyorum. Netice alıp almayacağımızı zaman
la göreceğiz. 

Teknik personel konusunda Sayın Emin Tü
mer'in söyledikleri tamamıen gerçektir. 1970 de
valüasyonu ve Personel Kanunu, hakikaten Türk 
toplumuna çok büyük altyapı yapmakla yüküm
lü olan bu idarelerin içini boşaltmıştır. 

Sayın Hasan Tosyalı, Kastamonu ili için bir 
bölge müdürlüğü istiyorlar. Falkat teknik per
sonel olmayınca ne yaparsınız? 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bütün 
mani teknik personel mi yani? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim, böl
gelerimizde, hatta bölge müdürlüğü olan yerler
de dahi bölge müdürümüz yok. Bunun ne kadar 
ıbüyük bir sakınca olduğunu, ne kadar büyük 
bir zorluk teşkil ettiğini, Devlet Su İşleri gibi 
yılda 5 milyarlık harcama yapacak olan bir ida
re için anlatmak çok güç. 

Bir nokta söyleyeyim ıe£ endim : Sayın Emin 
Tümer, Devlet Su İşlerinin, zamanında proje ya
parken, artık proje yapamadığını söylüyor. 

Ben arkadaşlarımın gayretlerinden, iyi ni
yetlerinden ve yeteneklerinden hiç kuşku letmi-
yorum; ama bu bir işhacmi meselesi. Evvelce 
blir milyar liralık bir iş yaparken, 23 milyon li
ra para ödüyormuşsuııuz; bugün 5 milyarlık dş 
yapıyorsunuz, 27 milyon lira para ödüyorsunuz. 
Yani bu kadar teknik personel kullanacaksınız. 

Acı bir ıgerçeği burada size söylemekten çok 
üzüntü duyuyorum : Mevcut projelerimizin iha
lelerini yapmakta 'güçlük çekiyoruz, lihale evra
kını hazırlamakta güçlük çekiyoruz. 1970 yılın
da çıkarılan Personel Kanunu Devleti buraya 
getirmiştir. 

Ancak, üzerinde durmakta 'bulunduğumuz ve 
hazırladığımız kararname (ki ayın sonunda çı
kacaktır) tahmin ediyoruz ki büyük ölçüde bu 
ihtiyacı karşılayacaktır. Şimdiki halde bavulla
rını hazırlamış arkadaşlarımı haklı görüyorum, 
•bu kararnameyi bekleyen arkadaşlarımız var. 
Kararname çıkarsa, kendilerini yeteri kadar tat
min edersek ibunlar kalacaklardır; başka arka
daşlarımızı da 'getireceğiz ve yeniden bu idare
leri büyük Ölçüde harekete geçireceğiz. Eğer ol
mazsa?.. Tabiî daha ağır bir şey. 

Sayın Hasan Tosyalı'nm bütün tem>ennileri-
ni not ettim efendim. Karaçomak barajının da 
bu yıl sonunda biteceğini arz «derim. Bunun ya
nında daha pekçok şeyler var, kendilerine yazılı 
olarak malumat arz edeceğim. 

Efendim, enerji politikası konusunda birçok 
noktalar üzerinde duruldu. Her şeyden önce bir 
hidrolik - termik santral, fuel - oil santralı tar
tışması içindeyiz. 

Bu arada Sayın Mustafa Parlar, «Adalet 
Partisi 1965 yılında 4 400 000 000 kw/h'lik yıllık 
kapasiteyi '9 700 000 000'a çıkardı.» buyurdular. 

Bunun lönemini pek anlayamadım. Çünkü, 
meselâ bu yıl aşağı yukarı 4 milyar artıyor; önü
müzdeki yıl yalnız Keban 3 milyar dalha (elek
trik üretimini artırıyor. 

Konu bu değildir ©fendim. Bütün bunları 
sağlayan bir millî gelir var. Bu millî gelirden ik
tidarda olan Hükümetler birtakım paylar alır
lar. Bu paylarla birtakım işler yaparlar. Şüphe
siz yapacaktır. Hangi Hükümet iktidarda bulu
nursa bulunsun yapacaktır. Tıpta bir deyiş var
dır ; «En iyi teşhis, hastalık meydana çıktığı za
man yapılır.» denir. 

Hastalık meydana çıkıyor. Türkiye'nin ener
ji üretimi ihtiyaca yeterli değil. Demek ki, ya
pamamışız, şimdiye kadar yapılamamış. 4 mil
yardan 9 mlilyara değil, 4 milyardan 19 milyara 
çıkarılmalıydı. Çıkarılamamışsa, o zamanki Hü
kümetlerin bu işi gereği şekilde yapamadıkları 
sonucuna varmak gerekiyor. 

Sayın Mustafa Parlar, kişi başına çok müte
vazı bir tüketimimiz olduğunu söylüyor. Tabiî 
burada kimi eleştirmek lâzım; onu takdirlerini
ze bırakıyorum. 

Yine Sayın Mustafa Parlar, teknik güç ve 
bir enstitü kurulmasından bahsediyorlar. Tek
nik güç meselesini arz ettim, «enstitü kurulması 
şüphesiz iyi bir şeydir, yahut da üzerinde tartı
şabiliriz. Bugün bunun çok daha gerisinde, işin 
çok basit aşamasında tartışıyoruz. Hidrolik -
termik - nükleer tartışması henüz çok basit hür 
aşamada. 

Sayın özler ölçmen; «Hidrolik santrallar 
kullanılmıyor, önümüzdeki dönemde devreye 
hidrolik santral girmiyor.» diyor. 

'Gerçek böyleyse bunun suçu, bunun kabaha
ti kimdedir? Hidrolik santral denilen şey; 4 
senede, 5 senede, 6 senede, büyüklüğüne göre 
7 senede yapılır. Eğer önümüzdeki dönemde hid
rolik santral devreye girmiyorsa, Keban'dan 
başka hiçbir yerde hidrolik santral devre
ye girmiyorsa, bunun kalbahati 3 sene, 4 sene, 
5 sene, 6 sene önceki iktidarların olması iea-
beder. 

Ben aslında kimsayi suçlamıyorum, toplum 
olarak birlikte çalışıyoruz, emeğimizi ortaya 
koyuyoruz, ne kadarını yapaibiliyorsak omu ya
pıyoruz, onu da kaıbııl eediyorum, efendim. Fa
kat eğer tedbirler zamanında alınmamışsa, (ki, 
belki onlar hakkında da bir şeyler siöyleyece-
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ğim) onun kalbahatlisi, onun suçlusu, onu yan
lış yapmış, olan da haklı olarak bunu kabul et
mek durumunda olmalıdır. 

Nükleer santraller meselesine gelince; ger
çekten bunun hazırlığı tamamlanmıştır. Sanıyo
rum ki, bütçe geçtikten sonra yer meselesi hal
ledilecektir. Bir tek yer meselesi vardır, yer 
meselesi, halledilecektir ve inşaat devresine gi
rilecektir. 

Sayın Mustafa Parlar, kısır bir politikadan 
ve 1971'de yapılan bir tamimde bahsetti. Bu
nunla ben de ilgilendim. 1971'de yapılan ta
mim o tarihte Fuel - Oil santrallarının yapılma
sını önlemek içindi. Fuel - Oil santrallerinin 
yapılmasını önlemek demek, elektrik santrali 
yapılmaması demek değildir. Elektrik santrali 
yapılsın, Fuel - Oil santrali yapılmasın... Bu
gün ben böyle bir tercîh (karşısında kalsam, 
toen de Fuel - Oil santrallarının yapılmasını ön
lerim. Bunun yerine elimde taibiî başka imkân 
varsa önleyeceğim. Bunun yerine elimizde kö
mür santralları yapma imkânı olduğu ve bunun 
daha kârlı olduğunu, daiha doğru olduğunu ben 
düşünüyorum ve öyle yapıyorulm. 

Eğer 1905'te Seyitö'mer Santrali ihmal edil
meseydi, yalnız bir tek santral yüzünden bu-
ıgiüne kadar 2,5 milyon ton Fuel - Oill akaryakıt 
tasarruf edilmiş olacaktı. Eğer bugün kömür 
santtiallarma gidiyorsak, 1965 "te kömür sant-
rallarına gitmek imkânı vardı, işte bunu sor
mak durumundayız, yahut da bunun tartışma
sını, bunun eleştirisini yapmak durumundayız. 

Yine Sayın Mustafa Parlar, «{Bütçedeki ya
tırımlar yeterli değil, Karakaya'ya 61 milyon, 
Oymapmar'a 185 milyon Afşin'e 3'80 milyon, 
kömür santrallarma 110 milyon konuluyor, 
(bu azdır.» dediler. Şimdi Karakaya'nm planla
ması yapılıyor, planlanması yapılınca bu ka
dar para gider. Gymapmar'ın projesinin ihale
sini yaptık, bu 185 milyon lira projenin.ihale
sinin bedelidir, inşaata girişmemize imkân yok. 
Afşin'in projesini bitirdik, ihalesini yapıyoruz 
ve ancak bu kadar para sarfeedilelbilir. Kömür 
ısantrallarma başlamadık. Kömür santrallarının 
Temmuzda bir veya ika tanesinin ihalesini yap
mayı düşünüyoruz. Şaşmamak mümkün değil, 
yani nasıl yapacağız"? Karakaya'ya şimdi biz 2 
milyar lira para koysak sarf mı edeceğiz, onu 
hareayaibilecek miyiz, Karakaya'nm projesi ol
madığına göre nasıl yapacağız bu işi? 

Yine Sayın Mustafa Parlar, geciktirmeler
den bahsettiler: «Oymapınar geciktirilmiş» de
diler. «Tunçbilek, Soma, Afşin, Elbistan gecik
miştir.» dediler. Gecikmişse, gecikmiştir. Oyma
pınar'ı, biz geldik ve derhal projesini ihale et
tik. Afşin, Elbistan'ın projesi yapılmıştır, bu
günlerde ihalesini yapacağız. Tunçîbilek, Soma 
Ve diğer kömür siantralları yeniden devreye 
ıgirecek. (1975'te devreye girecekler dışında,) 
Yani Soma, Kangal, Yatağan, Çayırhan gibi 
santraliların da ihalelerini yapmaya çalışıyoruz 
ve sanıyorum ki, Temmuz ayında bir veya iki 
ihaleyi yapmış olacağız. 

Sayın Başkan, eğer vaktim varsa, ve sayın 
üyeler gerekli görürlerse kendilerine üç büyük 
konuda bilgi vermek ihtiyacını duyuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, verebilirsi
niz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim bu 
üç büyük konudan bir tanesi; Iran - Türkiye 
boru haJt'tıdır. 

İkincisi Ege Denizindeki kıta sahanlığı ve 
petrol araştırmaları konusudur. 

"üçüncüsü de kömür santralları enerji ihti
yacı ile enerji üretimi ve enerji tüketimi konu
sudur. 

Birinci komu şöyle efendime Bilindiği ve 
(gazetelere de intikal ettiği gilbi, bundan fcir süre 
önce iki ayrı konsorsiyum Türk Hükümetine 
müraeaatt ederek, başvurarak höyle bir pro
jeden söz etmiştir. Bu projeye göre iran'ın 
«Kamgan» denilen /gaz kaynaklarının »bulunduğu 
yerden Türkiye'ye kadar uzanan, yaklaşık 1 500 
kilometrelik Ibir ibıo~ru ıhatıtı inşa edilecektir. Bu 
tekliflerden ibirilsi daJha 'fazladır, 40 milyar met
reküplük ıbir ıgaz naklini, diğeri yaklaşık ola
rak '30 millyar metreküplük Ibir ıgaz naklini öner
mektedir. 

iBu yolun, ibu Ibforu (hattının 9O0 kilometre
lik kısmı iran'da, '500 - 6150 kilometrelik kısmı 
Türkiye'de 'bulunmaktadır. Bu Ihattan ıgetirilecek 
olan taibiî ıgaz, «LNG» denilen, yani içinde de
ğerli maddeleri ihtiva eden, yalnız yakmak için 
değil, Itoaşka şeylerde kullanılmak üzere değerli 
maddeleri ihtiva -eden (bir tür ıgazdır. Bu gaz, 
İskenderun'a ıgetirilecek ve İskenderun'dan. me-
taniye denilen (gemilerle batıya intikal ettirile
cektir. 
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(Bu arada Ibaşka bir proje üzerinde ide du
rulmuştur. Bu Iboru Iha'ttı, doğrudan doğruya 
Türkiye üzerinden (geçirilerek Marmara'dan 
Yunanistan'a, Yuigovlavya'ya ve oradan da 
Avrupa'ya şevkini önıgörmektedir. Fakat bu 
ikinci projeyi ne teklif edenler, ne de biz pek 
makibul, çeşitli nedenlerle makbul addetmedik. 

Iskenderun^a getirilecek olan gaz, burada sı-
vılaştırılaeak ve metaniyeleıie Avrupa'ya gön
derilecektir veyahut batıya gönderilecektir. Bu 
aratda 'Türkiye kendisi için aldığı payı burada 
ıgülbre tesislerinde kullanmak, yahut kıymetli 
maddeleri çıktıktan sonra yakarak enerji üret
mek, ya da rafinerilerde mamul petrol haline ge
tirmek ,gübi konularda (kullanacaktır. 

Bu (çalışmalar 1 - 1,6 aydır devam ediyor, 
ilgili konsorsiyumlarla devamlı ilişki balinde-
yiz. En son olarak bu konsorsiyumlar, artık bi-
tzimle doğrudan doğruya şartlar, fiyatlar üze
rinde tartışma, konuşma ve müzakere etme 
safhasında olduklarını (bildirmişlerdir. Ümit edi
yoruz ki, yakın bir gelecekte (bu konuda arzu 
buyurulursa daüıa ayrıntılı bilgiler vermek du
rumunda olacağız. Bir tek şey söylemek isterim: 
Bu projeler, 50 - l'OO milyar liralık projelerdir. 
Türkiye ile bunun ilişkili olan kısmı yarısı ka
dar olsa, bunlar üzerinen katsayı sermaye besa-
Ibiyle Türkiye'nin bundan çok (büyük ıgelir sağ
laması imkânı vıardır. Ümit ediyoruz ki, ger
çekleşir ve Türkiye (bundan bu şekilde yarar
lanır. 

İkinci büyük konu, kıta sahanlığı konusu
dur. Kıta sahanlığı konusu, ıgazetelere intikal 
ettiği ıgilbi ve (bilindiği ıgilbi, Yunanistan Hükü
meti bizim müzakere teklifimizi şimdiye kadar 
kalbul etmemişti; fakat en son gönderdikleri bir 
nloitayla bu müzakereyi kalbul 'ettiklerini açıkla
dılar. Bundan da yine kabul edilen (bir şey mey
dana çıkıyor: Yunanistan kıta sahanlığı kav
ramını, 'bizim anlayışımıza göre esas itibariyle 
kafbul etmiş bulunuyor. Tabiî onlar da kendi 
baklanın müzakere edecektir, ama kıta saihan-
lığı fikri esasen reddedilemeyecek kadar kuv
vetli (bir fikirdir. 

Bu konuda en son Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı bir teşefbıbüse (geçmiş bulunuyor 
ve mevcut (bir gemi ile ilk bir istiksafî faaliyete 
geçmiş (bulunuyor. Daiha sonra Haziran ayın
da oir yabancı firmadan kiraladığı bir (gemi ile 

daiha büyük sismik, manyetik etütler yapmaya 
'girişecektir. 

Üçüncü büyük konu, kömür santralleri ko
nusudur. Bilindiği gibi Afşin - EHbiıstan projesi 
bugünlerde nihaî aşamasına varmak durumun
dadır. Projesi yapılmıştır, teklif mektupları 
alınmıştır; Dünya Bankasından kredi alınmıştır 
ve şu anda karşılıklı olarak imzalanmış bulu
nuyor. 

Yalnız en son safha, teklif verenlerle son 
Ibir müzakere safhası bugünlerde cereyan et
mektedir. Bunun dışında bilindiği ıgilbi, Tür
kiye'nin <elelktrik ihtiyacı, özellikle 1:978, 1079 
yıllarında Ibir bunalım dönemine .girme ihtimali 
olduğunu göstermektedir. Bunu karşılayabil
mek için beş yerde beş tane kömür santralı dü
şünmekteyiz. Bu kömür santrallerinin yerleri; 
Çayırhan (Bilindiği ıgilbi ıNalMıan'la Beypazarı 
arasında bir mevkidir) iSoma, Kanjgal, Yatağan 
ve Çan - Onhaneli .mevkilerinde olacaktır. Bun
ların ber birinde 150 megavatlık, bazılarında, 
meselâ Çayırlhan'da yaihut Yatağan'da 300 nıeıga-, 
vatlık kömür santralleri kurmayı düşünüyoruz. 
Bunlardan iSoma ve Çayınhan santrallerini bu 
Temmuzda ihaleye' çıkarma ihtimalimiz vardır 
bunların (hazırlıkları tamamdır. 

Bu arada eğer müsaade ederseniz, bir de bü
tün Bakanlığıma taallûk eden ibüyüfc projeleri 
birer isim olarak saymak isterim. Sulama pro
jeleri, çok fazla büyük sulama projeleri Adana, 
Konya'da Harran'da vesairede; fakat bunu ge
çiyorum. Enerji konusunda ikmal edilmekte olan 
ve Ibaşlanan çeşitli projeler şunlar efendim: 

Kelban, Gökçekaya, Hasanuğurlu, Oymapı-
nar, Aslantaş, Karakaya, Çıldır, Doğankent, 
Köklüce. 

Kömür santralları konusunda; Elbistan, Af
şin, Tunçbilek, Seyitömer, bunların tevsileri. 
öayırihan, ISoma, Kamgal, Yatağan, Çan, Orha
neli. Birde nükleer şey... 

/Maden konusunda, fosfat tesislerimiz ve 
kömür aramalarımızda büyük gelişmeler var. 
Demir eevttıeri konusunda aramalarımız devam 
ediyor. "Volfram madeni de son safhasına gelmiş 
(bulunuyor. 

Petrol konusunda, ikinci petro - kimya te
şebbüsünü kuruyoruz. Ümit ediyoruz ki, İran 
boru battı (gerçekleştikten sonra belki /bir üçün-
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cü rpetno - kimya tesisini İskenderun'da kurmak 
düşünülebilecektir., 

Madenî yağ tesisimiz önümüzeki 15 gün 
içinde faaliyete (geçecektir. 

&PRAŞ tevsii devam etmektedir. 
(Seydişehir'deki alüminyum tesislerimizin 

de tbu önümüzdeki ay içinde üretime geçmesini 
bekliyoruz. 

GVEuıigul'da yeni ibir tgüfore fabrikasını kura-
Ibilmıck için, Murtgul'da üretilen gazlardan isti
fade edebilmek için bir teşebbüste bulunuyo
ruz. 

•Petrol konusunda, İran boru hattı ile üze
rinde henüz çalışmalarımızı bitirmediğimiz Irak 
İboru hattı var. Kent suları hizmeti olarak İs
tanbul ve Ankara şehirlerini arz edebilirim. 

iSayın Başkan, ben konuşmamı (bitirmiş bulu
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Balkan. 
Yalnız sualler var, efendim. 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Sayın Başkan, 
.sorum var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, yazılı su
aller (bittikten ssonra, şifahi suallere geçeceğiz. 

iSualleri okutuyorum efendim : 
Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikârr 

oğlu'nun sorusu : 
«Kahraman Maraş'in Andırın ilçesine bağlı 

Aşağıatndırın, Akçaikoyunlu, «grup köklerinden 
olan Tlolkmaklı, Bekttaşlı IKumarlı, Beşbucak Kı-
zik, Anacık, Akeakoyımiu köyleri hisselerine 
düşen (katkılarını ödemiş olmalarına rağmen, 
elektriğe kavuşamamışlarıdır. ıBu köylere elekt
rik ne zaman verilecektir % 

Asianta§ (barajı ihaleye çıkarılmış mıdır? 
Değilse ne zaman çıkarılacaktır? İnşa süresi ne 
kadar hesaplanmıştır?» 

BAŞKAN — Yazılı da cevap verilebilir efen
dim. 

/ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
OAKtT KAYRA (Devamla) — Efendim, birin
ci sualin eevalbını müsaade ederlerse yazılı vere
yim. 

İkinci sualin cevabı : Bu yıl ihaleye çıkı
yor. Bu yıl sonuna kadar (bunun faaliyetine (baş
lamasını bekliyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Diyarbakır (Milletvekili Halit Kahraman'm 

sorusu : 

(«'1. Diyarbakır'da etütleri yapılan Kıralkı-
zı .sulama (barajınızı projesi dışında kalan Hazro 
ilçesi civarındaki Bayıkfbarkuş Madrap suyu 
namiyle mârutf bulunan özel idareye ait Ibu kay
nak, 12490 sayılı Kanun gereğince Ocak ve Şu-

, (bay aylarında çeltik yetiştirmek üzere (belirli 
ibir şalhısa ihale edilmektedir. 

(Bu kaynaktan daha .fazla vatandaşın, daha 
geniş imkânlar içerisinde faydalanabilmesi için 
Devlet Su İşlerine'e kanallar yapılmak suretiyle, 
ücret mukalbili arazisi (bulunan birçok vatan
daşa satılması mümkün müdür? 

12. Özel sektör (tarafından çalıştırılan ye
raltındaki (bazı madenlerin işletilmesi için kre
di verilmektedir; fakat maden kömürü için 
kredi imkânı tanınmamaktadır. Bakanlığınızca 
özel sektör tarafından işletilen maden kömür
leri için de kredi temini mümkün müdür?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CAHÜİT KAYRA (Devamla) — Efendim (birin
ci suali müsaade ederlerse araştırayım. 

HALİT KAHRAMAN ^Diyarbakır) — İkisi
ni de yazılı olarak istiyorum. 

BAŞKAN — İkisini de yazılı istiyor efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CAHİT KAYRA (Devamla) — Olur efendimi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un soruları . 
'«İl. Yıllardır üretime açılması beklenen 

Kars'ın elektrik ihtiyacına cevap verecek olan 
Çıldır Barajının devreye (girmesi Ibu yıl mümkün 
olaeak mıdır? 

12. Arpaçay üzerinde Ruslarla birlikte yapıl
ması düşünülen (baraj .prlojeisi hanıgi safhadadır?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CAMİT KAYRA (Devamla) — Efendim bun
ların tam tarihilerini kendilerine yazılı olarak 
vereyim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verecek
ler efendim. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Saibri Dört-
kol'un soruları : 

«il. 'Nevşehir ili hudutları dahilinde bulunan 
ve 1974 yılı sonuna kadar elelrtrifikasyonunun 
ikmali programa alınmış bulunan köylerimizin 
elektrifikasyon işlemleri tamamlanacak mıdır? 
Gelecek yıllara intikal ihtimali var mıdır? 
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;2. 1974 yılı programına alınmamış (köy
lerimiz için program ve proje hazırlık çalışma
ları yapılmakta imdir! Hangi seneye kadar 
ikmali düşünülmektedir ? 

(3. (Köy elektrik birliği kurulmamış yerler
de bakım işlerinin 'halledilenieyişi şikâyetlere 
meydan 'vermektedir. Hat balkımı vesaire arı
zalar için 'Bakanlıkça ne 'gibi tedbirler düşü-
nülımelctedir!»! 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 
OAHLT KAYRA (Devamla) — Efendim (birin
ci ve .ikinci sualler için ıben kendilerinden han
gi (köyler (olduğumu rica edeceğim. Çünkü yo
ğun bir profgramımız var ve ıkabil olduğu ka
dar ihtiyaçları (karşılamaya çalışıyoruz. 

'Üçüncü, yani ktöy elektrik birliği ibakım işi 
konusunda Bakanlığımda ibir çalışma var. Neti
cesi olumlu 'çıktığı zaman, umuyorum ki bu
nu halletmiş olacağız. 

(BAŞKAN — Teşekür ederiz elendim. 
Balıkesir Milletvekili Necati Oebe'nin soru

ları : 
!«Ü. (Bor minerallerinin ve linyit yatakları

nın devlet eliyle 'halk yararına olaralk işletil
mesi için Bakanlığınızca sürdürüleni ç alışma -
lar hanlgi aşamadadır? Uygulamaya ne zaman 
geçilecektir ? 

12. Enerji üretimimizi dışa bağımlı kılan, 
İbir başka deyişle santrallerimizi, kaynağı dış
ta olan değirmenlere dönüştüren enerji politi
kası naniği dönemde ortaya çıkmış ve uygula
maya konulmuştur ? 

'3. ıFuel - oü'e dayalı kaç 'Santralımız var
dır! Bu santrallerin işletmeye açılış tarih
leri nedir? Bunlar hangi firmalarca yapılmıştır? 

4. Yürürlükteki Petrol Kanununun ülke
miz 'çıkarlarına ters düşen hükümleri üzerinde 
koşulların zorunlu kıldığı Ibazı değişiklikler yap
mayı düşünmekte misiniz?» 

EMERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ÖAHÎT KAYRA (Devamla) — Efendim, bor 
ve linyit madenleri «konusu her şeyden önce bir 
Anayasa konusu, ondan baş'ka Hükümetimizin 
pnofgramı konusu. Bumdan başka, İbir de iki se
ne önce çıkarılmış olan Üçüncü Beş Yıllık Plan 
içinde de yer almış İbir ıkonu. Esas itibariyle 
Bakanlığımca madenlerin devlet eliyle işletil
mesinin gerektiğini düşünürüm. Bunun uzun 
uzun konuşmasını ve tartışmasını yapabiliriz; 

fakat değerli zamanınızı şimdi almak istemiyo
rum. 

[«Enerji üretimimizi dışarıya Ibağlı kılan 
enerji politikası ne ızanıan 'ortaya çıkmıştır?» 
Bu bizce, çok eskiden beri ortaya çıkmıştır. Biz 
ıbu politikayı devamlı surette savunduk. Ama, 
lıer halde enerjinin dışarıya (bağlılığının ne ka
dar ibüyük saikıncalar yaralttığını, ıbu politikayı 
şimdiye kadar 'beğenmeyenler, .1:973 Ekimin
den sonra her kaide anlamış (bulunuyorlar. 

Fuel - IOİI santralleri (birkaç tanedir: İs-
tanlbui'da çok 'büyük İbir fuel - oil santralı var; 
•Hopa'da ise küçük 'bir fuel - oil santralı ile 
'Güneyde ve İzmir'de de (birer fuel - oil santra
lı vardır. Fakat, bunların dışında, 'gaz türbinleri 
var. Gaz türbinlerinin, maliyetleri büsbütün 
yüksek, yani hepsinden daha yüksektir. Bun
ların hanigi firmalar tarafından yapıldığını, ken
dilerine ayrıca yazılı 'olarak arz edeceğim. 

Yürürlükteki Petrol Kanunumun ülkemiz 
çıkarına ters düşen hükümleri üzerinde, esasen 
Bakanlığımda çalışmalar yapılmaktadır. 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederiz efendim. 
Bir 'başka soruyu okutuyorum : 
Ağrı Milletvekili Kerem Şafhin'in soruları : 
«il. Türkiye'nin 1974 yılı fuel - oil açığı, ra

fineriler 'programlarını gerçekleştirdiği takdir
de, yaklaşık olarak 600 000 tondur. Nitekim 
1974 yılının ilk 3 ayında ı6O0 000 ton ithal edil
miştir. Rafineriler programlarını (gerçekleştire
medikleri takdirde, Ibu açılk daiha da artacaktır. 
Bilindiği gibi, OPEC'e dahil ülkeler, fiyatları 
Temmuz ayma kadar dondurmuşlardır. Temmuz
da fiyatların biraz daha yükselmesi beklenile-
(bilir. Avrupa ülkeleri stoklarını ful hale (ge
tir mislerdir. Fiyatlar ucuzken, önümüzdeki 
1 - 1,5 ay içerisinde (bakiye açık .300 000 ton fuel -
•oil'in ithal edilmesi lâzımdır. Aksi takdirde, kışa 
doğru yapılacak ithalât, Hazineye külfet yük
leyecektir. Bu mevzuda bir teşebbüs var mıdır? 

2. Rafineri ve Türkiye Petrollerinin el'an 
pazarlama yapması, yegâne tevzi ve pazarlama 
kuruluş olan Petrol Ofisi müşkül vaziyette b ı 
rakmaktadır. Millî rafinerilerin programlanın 
ıgerçekleştiınıiıeleri halinde, rafineriler ilk önce, 
bağlantı kurdukları kendi müşterilerinin ikma
lini yapmakta, bilâhare Ofis ihtiyacını karşıla
makta ; bu da Ofisin ikmallerini aksatmasına 
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sefbep olmaktadır. Bunun 'düzeltilmesi mevzuun-
da ne düşünülmektedir? 

S. Rafineriler, tevzi kuruluşlarına tatbik 
edeceği fiyatları, ancak 10 - 16 ,gün ilerisinde 
Basra Körfezine giöre tespit ettiklerinden; bu 
10 - 16 ıgün içinde tevızi şirketlerinin sattıkları 
maldan dahi fiyat farkı talep etmektedirler. 
Bu geriye dönük fiyat uygulaması 'beyaz ürün
lerde, yani benzin, gazyağı, motorinde «istikrar 
fonu» nun olması dolayısıyle tevzi kuruluışları-
na külfet yüklemiyörsa da; siyah mahsulde, 
yani ıfuel - oil de Ibu satışlar zarara mucip ol
maktadır. Nitekim, var olan bir malın fazlaya 
satılmıasiyle rafineriler yüklü bir kâr elde eder
ken, buma mukalbil tevzi kuruluşları malı daha 
öncelden sattıklarından fuzulen /zarar etmekte
dirler. Bunun Jönüne geçilmesi icap eder. 

4. ISenelerden beri eski Hükümetlerce, her 
senenin 1 .Mart ayından itibaren verilmekte 
olan ziraî krediler bugüne 'kadar verilmemiştir. 
Akaryakıta gelen zam dolayısıyle de, akaryakıt 
bayileri çiftçiye kredili mal vermek imkânından 
mahrum bırakılmışlardır. Türk köylüsü ve çift
çisi ıbugün müşkül ibir durumla karşı karşıya
dır. Talbana ineeıeğmi vaadeden Hükümet, bu
gün talbandan bu (krediyi esirgemiş bulunmakta-
idır. Malhsul zamanına kadar çok kısa İbir zaman 
için, Petrol Ofisçe her yıl verilmekte olan bu (kre
dinin, yani 9 ay gilbi kısa bir vade ile veril
mesi düşünülmekte midir?;» 

KEREM ŞAHIN (Ağrı) — Yazılı da olabilir 
efendim. 

(BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verebilirsi
niz Sayın Bakan. 

[ENERJİ VE 'TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CAHİT KAYRA (Devamla) — Beki efendim, 
yazılı olarak cervap veririm. 

BAŞKAN — Bir diğer soruyu okutuyorum. 
Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman' 

in Sorusu. : 
«il. KaraJkJoıçan !köyü arasında Beriçayı üze-

. rinde ıkurulması düşünülen Özlüce Barajı'nın; 
a) Gücü nedir? 
!b) Ne ızaman başlanacaktır? 
c) Tahmini maliyeti ne olalbilir? 
d) Enerji ihtiyacı karşısında düşünülen 

zamandan önce yapımına (başlanması düşünü-
lüytor man t 

2. 60 000 dönüm «arazisi olan Temran, Bin-
ıgıöl, Adaklı Naihiyesi arazisinin sulanması için ne 
düşünülüyor?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CAHİT KAYRA (Devamla) — Bu sorulara ya
zılı olara'k cevap vereyim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı olaralk cevap verilecektir. 
Bir diğer soruyu okutuyorum, : 
Antalya Milletvekili Abdurraihim Erdem'in 

soruları : 
ı«ıl. Cari Devlet ihalesi için Hükümetçe çı

kartılmış olan kararname, ihalelerin yürümesi 
(bakımından faydalı olmuş mudur? 

!2. Cari ihaleler ne kadardır? Bunlardan 
kaçı mukavelesinin tasfiyesini talep etmiştir 
veya ihalenin yüzde kaçı tasfiye edilecektir? 

8. Tasfiye edilen bu ihalelerin yeniden iha
leye çıkarılması, işleri ne ölçüde geciktirecektir ? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CAHİT KAYRA (Devamla) — Bu rakamları da 
tespit ettikten sonra, yazılı olarak cevap ve
reyim. 

[BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecek
tir efendim. 

Bir diğer soruyu okutuyorum. : 
Adana Milletvekili İlter Çulbuikçu'nun soru

su : 
«Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün dina

mik, yapımcı bünyesini hantallaştıran sulama 
işletmelerinin, enerji tesislerinde olduğu gilbi, 
İbir başka kuruluşa, örneğin Toprak - Su'ya dev
ri düşünülüyor mu?» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim, bunun 
üzerinde çeşitli çalışmalar var; aramızda konu
şuyoruz, görüşüyoruz. Durumu neticesine göre 
yazılı olarak arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecek
tir. 

Bir diğer soruyu okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-

.gur'un sorusu : 
(«Türkiye - Irak petrol na'kli horu hattı hak

kında, basında çeşitli görüşler ileri sürülmüş
tür. Boru hattı yerine tanker filosunun daha 
kârlı olacağı, hareket kaibiliyeti selbebiyle ve 
satılması halinde memleket hesafbına çok yararlı 
olacağı, iddia edilmektedir. Bu konuda Sayın 
Bakanın görüşü nedir?» 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim tan
ker filosu da .kârlı olur, 'boru hattı da kârlı 
olur. Biz Bakanlık ve Hükümet olarak Irak boru 
hattına karşı çıkıyor değiliz. Önemli olan; bazı 
şartlarda, bazı hükümlerde Irak Hükümeti ile 
temas halindeyiz; (bazı hükümlerin yeniden göz
den geçirilmesini istiyoruz. Bunun sonucuna gö
re neticeyi alacağız. 

[BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Bir diğer soruyu okutuyorum : 
Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya' 

nın soruları : 
«jl. Erzincan Sağsahil Sulaması Projesi bit

miş midir? Hükümet Programında sulamaya ön
celik tanınacağı ve üretimi artıracağı cihetle 
bu projenin tatbikine ne zaman başlanacaktır? 

'2. 'Tercan baraj sahası içinde 'kalan gayri
menkul hak sahiplerinin istimlâk bedelleri bu 
yıl içinde ödenecek midir? 

.3. Devlet Su İşleri Erzurum 8 ne i Bölge 
Müdürlüğünde, inşaat mühendisi açığı var mı
dır? Varsa bu açığı karşılamak için ne gibi ted
birler düşünülüyor ? 

BAŞKAN — Buyurunuz Say m Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim 1 nci 
ve 2 nci suallere yazılı lolarak cevap vereceğim. 

8 nci Bölge Müdürlüğünde değil, her tarafta 
teknik eleman açığımız her bakımdan var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
iSayın Faruk Sükan, şifaihî olarak sualleri

nizi sorunuz efendim. 
(FARUK tSiÜIKAN (Konya) — Sayın Başkan; 

Hükümet Programında, sulama ile ilgili bir 
pasajı okuduktan sonra, Sayın Bakana sualimi 
tevcih edeeeğim: 

^«ITarımda su kaynaklarının gelişmesi ve su
lama alanlarının geliştirilmesi amaciyle tüm 
yeraltı suları ve küçük su kaynakları hızla 
hizmete konulacak ve kısa sürede etkili olmaları 
sağlanacaktır. Orta - Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'nun kurak ovalarının sulanmasının kalkın
mayı yaygınlaştırma açısından da önemi göz-
önünde tutularak, gerekli projeler hemen uy
gulanacaktır.» 

Borum şudur: Orta - Doğu ve Grüneydoğu 
Anadolu'nun kurak ovalarının sulanmasayle il
gili projeler hangileridir, ne gibi projeler var-

j dır ve bilhassa Hükümet Programında belirti-
I len «ihemen uygulanmaya konulacak olan pro-
I jeler» hangileridir? 
I Bu konuda yine Sayın Bakandan bir istir-
I hamda bulunacağım. Bundan iki ay önce, Kon

ya ovasının sulamasıyle ilgili yazdığım bir özel 
I mektuba lütfettiler cevap verdiler. Ama iki ay 

geçti, ıhenüz bir netice yok. Bütün bunları ya
zılı olarak ve teferruatlı surette lütfetmelerini 
rica ediyorum. 

İBAŞKAN —• Mümkün efendim. Teşekkür 
ederiz, yazılı olarak cevap verilecektir efendim. 

Samsun Milletvekili Sayın İlyas Kılıç'm 
(Sorularını okutııyoruım. 

«Samsun yöresinde kurulması kararlaştırı-
rılan rafinerinin teknik hazırlıkları bitmiş 
olup, temel atılacağı sırada 12 Martın getir
diği ara rejim dolayısıyle durdurulmuştu. 

Şimdi Üçüncü Beş Yıllık Planda bu te
sisin Samsun'da yapılması için ne düşünüyor
sunuz? Başka bir yere nakli düşünülmekte 
imidir? Düşünülüyorsa sebebi nedir?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
! ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA-
| KANI CAHİT KAYRA (Devamla) — Bu ko

nudaki çalışmalarımızı devam eîttiriyoruz. Ne
ticelerini kendilerine arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Burdur Milletvekili Sayın 
| Osman AykuPun sorularını okutuyorum. 
Ş «1. Köylümüzün yeraltı ve yerüsitü sula-
| rımdan gereği gübi yararlanabilmesi ve biran 
I önce üretime geçebilmesi için yapılan çalış-
i imalar yeterli imidir? Çalışmalarım çalbüklaş -

ması için ne düşünülmektedir? 

j 2. Burdur, Yataklı ve Karataş barajıları-
| nın inşaatlarına ne zaman başlanacaktır? 
i -o. Burdur ili sınırları içinide siondaj yo-
\ luyle nerelerde su çıkartılacaktır? Bu proje-
| lerin hangileri programa lalın-mıştır, hangileri 
| bu yıl yapılacaktır? 

| 4. Burdur ili sınırları içinde, önlemmeBi ge-
! rdken taşkınlarla ilgili olarak hazırlanan proje 
• var nındır? Bunlardan hangileri programa alın-
| ımışitır, bu yıl hangileri yapılacaktır ? 

5. Bundur köyleri ile ilgili olarak, elek-
! tr ik verilmesi yönünden ne gibi çalışma yapıl-
| maktadır?» 
s BAŞKAN — Buyurum Sayın Bakan. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI CAHİT KAYRA (Devamla) — Bun
lara da yazılı olarak cevap vereceğim Sayım 
Başkan. 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın Hü
seyin Ablbaıs'mı sorularını lokuitııyoınım. 

«Zile - Çekerek araısınida yıllardır sondajı 
yapılıp da 'bir türlü kuvveden fiile çıkartıl a-
mayan Alsaneak Barajına ne zaman başlana-
ıcalktır? 

2 Tokat - Karlıova ve sağlsahil anlama ka
malı boyunca devam eden alt - üst sol kuşa
ğının genişliği 20\şer metre olup, kıymetli 
arazi kuşağı israf olmaktadır. Bu gidiş - ge
liş yol için 5'er metre kâfd geleceğine göre 
f azıl a (miktarların eski sahiplerine iadesini dü
şünüyor mummuz ? 

3. Tokat vilâyeti hudutları içinde ne gibi 
madenlerin mevcut olup .olmadığı ve bunlar-
ıdan verimli olanların işleltilip, işletil m eyeeği 
hususunda bir ge'lişıme var mildir?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI CAHİT KAYRA (Devamla) — Bu 
sualleri de yazılı olarak cevaplandıracağım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın 
Tufan Doğan Avşargil'in sorularını okutuyo
rum. 

«Zamanitı Inmağınldaın, Kayseri Pınar-
ıbaşı - Uzunyaylıa fc'öyl erinden Viranşehir, Üç-
pımar, Yalhyabey, Kazancıkltaiki onibin dekar 
araziyi sulamak için 1936 yılında bir kanala 
baışlanımış, bu kanala 1938, 1951 ve 1961 yılla-
nnlda da çalışılmış, toplaım olarak 1 382,034 
lira sarf edilmiş, sonra iş barakılmıştır. Bu se-
lb epl e : 

a) Yüzhinlerce lira sarf edilerek başla
nan bir iş hangi sebeplerle bırakılmıştır? 
İşin bitmesi için mutlaka 'bir halk tazyikine 
ihtiyaç var mıdır? 

!b) Onlhin dekar arazinin sulanması için 
hiç olmazsa işin etüdünü bir daıha yaptırarak 
1975 programına almayı düşünüyor musunuz?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakam. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI CAHİT KAYRA (Devamda) — Sayın 
Başkan tetiklik edip yazılı olarak cevap verece
ğim. 
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BAŞKAN — Mardinn/ Milletvekili Sayın 
'Talât Oğuz'un sorularını okutuyorum. 

«Mardin ilinin Mazıldağ mıntıkamndalki 
fosfat yatak 1 arının işldtdlmiasi ne safihadadır? 

lloisfa't yataklarının işletilmesi iıle ilgili faib-
rilka nerede kurulacaktır ?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI CAHİT KAYRA (Devamla) — Efen
dim, fosfat yaltaklarımın dekapajma başlanmış 
'bulunuyor. Gerekli tesislerin ihalesine de yıl 
sonundan evvel sonuçlanldıracağıimızı sanıyo
ruz i 

Fabrikanın kurulmaısı ile ilgili çalışmaları
mızı da ayrıca ben sayın milletvekiline ara 
ekleceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşeiklkür edeniz efendim. 
ıSayım Sami Artslan, buyuran sorunuzu so

runuz efendim. 
SAMİ , ARSLAN (Denizli) — Denizli'nin 

Çivril ilçesinden çıkıp, Çal - Sarayköy yakı
nından gecen Menderes Neîhri üzerinde Adı-
güzel Barajının kurulmaısmdan 10 yıldır bah-
ısedi İm ektedir. 

(Bu seneki pıiojelde aidi dalhi geçmiyor. Taş
kınları önleime, sulamayı sağlama, enerjiyi elde 
etmek idin bu barajın yapımı durumu nedir? 

Yine Denizli, Aydın sunin üzerinde yeraltı 
tabiî gaz •buharı vardır. Bunun genel olarak 
kapasitesi nedir? Burudan enerji elde etfmefc 
için Sayın "Bakanın düşünceleri neldir? 

Ayrıca Acıpayam'da yeraltı suyunun çok 
zeniğin okluğu tespit edilmiştir. Kurak olan 
hu bölgelerin sulanması için alınacak tedMr-
der nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim, 
Aidiigüzel Barajı bu yılkı programa alınmıştır 
ve ümit ederim ki, kma zamanlda da bitirece
ğiz. 42 000 kilovat gü«ünde fakat elek'trik 
•gücü yamanda sulama bakımımdan çtok yararlı 
mir 'barajıdır. Sanıyorum ki, artık, önümüzdeki 
dönemde, yıllardan heri gördüğü ihmali gör
meyecektir. 

Bu 'bahsedilen jeo - termal enerji kaynağı 
inceleniyor. Burada 10 - 15 kilovat gücünde 
bir enerjinin olduğunu düşünüyoruz. Yalnız 
hu çıkan buhar, bor ihtiva eden bir buhardır; 
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çak fazla çıktığı zaanan, eğer tasfiye edilmezse, 
bunu Menderes Nehrine dökmenin birtakım 
önemli mahzurları vardır. Şimdiki halde tec
rübe safhasını geçinmiyoruz. Bu yıl sanıyo
rum ki, tbir tecrübeye girişeceğiz, 10 - 15 kilo
vat değil de daha küçük 'bir santral kurup ku-
ramayaeağumi'zı göreceğiz. 

Acıpayam yeraltı suları kamışımda prog
ramımızda çalışmalar vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ba
lkan. 

ISaym Şimşek, buyurun sualinizi sorunuz. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Baş
kan, 1954 yılında çıkarılan. Petrol Kanunu
nun 3 ncü maidldesinin 25 nd bendine göre Tür-
Ikiyê de çıkarılan petrollerle, dışarıdan getiril
miş petroller işlemeye tabi tutulduğunda se
nede 90 - 100 milytoın dolarlık bir zarar mey-
ıdana geldiği an'laşılmakjta&r. 

Acaba bu maddenin değiştirilmesi için ha
zırlık var mıdır? 

İkinci sualim : Yapılan hesaplara göre 1974 
yılında 12 milyar, 1975 yılında 18 milyar, 1976 
yılında 24 milyar ve 1977 yılımda da 30 milyar 
lira olmak üzere dört sene zarfında toplam 84 
milyar lira gibi petrole bir para ödememiz ge
rekiyor, fiyatlar bugünkü durumda kaldığı 
müddetçe; kaldı ki artma istidadı da göstermek
tedir. 

Acaba bu parayı dışarıya vermek yerine pet
rol üretimine hız kazandırmak için kullanılması 

yolunda Bakanlığınızda bir nazırlık var rai? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
NI CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim, 
Petrol Kanunu üzerinde çalışmalarımızı yapıyo
ruz. Kendilerinin buyurdukları gibi, yalnız ora
da değil, başka birtakım sakıncalı tarafları da 
var; tümü üzerinde çalışıyoruz. 

Petrol ithalâtı dolayısiyle dışarıya verilecek 
büyük fonlar konusunda biz de tedirginiz. İçe
ride petrol üretimine hız kadandırmak için gere
ken çalışmaları yapıyoruz. Bilindiği gibi, kıta 
sahanlığında da petrol aramaya gidiyoruz. Bu 
arada de, petrolün yerine olabildiği ölçüde kö
mürü ikame etmeye çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Efen

dim, daha önce ele alınmış ve kurulması karar-
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laştırımış olan Gıcık Barajı için, hatırımda kal
dığına göre, Üçüncü Beş Yıllık Planda 200 mil
yon lira ayrılmıştı. Barajın önemini kısa iki 
cümle ile ifade ettikten sonra bu konuda Sayın 
Bakandan açıklamalarda bulunmalarım istirham 
edeceğim. 

Bu baraj 1 milyon dönüme yakın arazinin su
lanmasına imkân verecektir. Buğdayın memleketi
mizde ve dünyadaki önemi malûm. Ayrıca elek
trik enerjisi sıkıntısının çekildiği bir devirde, 
bu barajda kurulacak hidro elektrik santrali 
hakkında açıklamak mümkünse şimdi, aksi hal
de yazılı olarak cevap vermelerini Sayın Bakan
dan istirham ediyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ .KAYNAKLAR BAKA
NI CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim, 
kendilerine; etüdü, planlaması, projesi ve saire-
si konularında, yazılı olarak ayrıntılı bilgiler 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Karakoç. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — 

— Efendim, aldığımız bir habere göre TPAO' 
nun, yaklaşık olarak 5 milyar lira değerindeki 
mal varlığı, bir Devlet kuruluşu olan Güven 
•Sigorta Şirketi tarafından sigorta edilirken, bu 
yıl % 3 yerine % 2,7 oranında prim karşılığın
da, özel bir sigorta şirketine sigorta ettirilmiştir. 
Böylece TPAO'nun yıllık 15 milyon lira civarın
da olan sigorta primi tutarında 1 milyon lira ta
sarruf etmekte bulunduğu (bir gerçektir. Ancak 
anlaşmaya göre, sigorta şirketi mal varlığının 
tümü üzerinden sigorta primi alırken, bu mal 
varlığının sadece 700 milyon liralık kısmını te
min etmekte ve geri kalan 4,3 milyar liralık kıs
mı teminatsız kalmaktadır. Bu duruma göre şu 
hususların Sayın Bakan tarafından cevaplandı
rılmasını rica ederim : 

1. Devlet eliyle milyoner yaratmak politika
sının tipik bir örneği olan bu sigorta işleminin, 
«Devlet kuruluşlarına ait mal varlıklarının ka
mu kesimi sigorta şirketlerince sigorta edilmesi
ni» öngören 3 ncü Beş Yıllık Plan hükmüyle 
bağdaştırabiliyor musunuz? 

2. 15 yerine 14 milyon lira ödemek suretiy
le, 1 milyon lira prim tasarrufu karşılığında 4,3 
milyar liralık mal varlığının teminatsız kalması
nı doğru buluyor musunuz? 
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3. İşlem TPAO'nun menfaatine aykırı ise 
ne gifbi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKA
NI CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim, 
kendilerinin aldıkları haber bizde de var. Ger-
ıçekten böyle bir muamele cereyan etmiş bulunu
yor. Rakamlar tam bu kadar değil, fakat bu mer
tebelerde, bu mertebelere yakın düzeyde. Ben 
suallerine şu şekilde cevap veriyorum: 

Devlet eliyle milyoner yaratma politikasına 
ıbizim taraftar olmamız mümkün değildir. 15 ye
rine 14 veya ıbu mertebedeki rakamlara göre da
ha az prim ödeyip, temin edilen miktarın azal
tılmasına hiçbir surette taraftar değilim. 

«Bu konuda ne yaptığım» hususuna gelince : 
Bunu tahkik ettiriyorum efendim. Neticelerini 
aldığım zaman, gereğine göre, gerçek nerede ise 
ona göre hareket edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
.Sorular (bitmiştir. Kişisel görüşlerini açıkla

mak üzere Sayın Abdürrahim Erdem, buyurun. 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Sayın Baş
kan, benim de Sayın Bakandan cevaplandırma
sını istediğim bir sorum var, sözlü ve çok kısa. 
yerimden soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Sayın Balka

nım, yurdun bazı bölgelerin de olduğu gibi Yoz-
@at ilinin Sorgun ilçesindeki kömür havzasında 
açık ve kapalı olmak üzere iki işletme çalışmak
tadır. «Tecrübe çalışması yapıyoruz» diye altı 
soneden beri, kömür çıkartmaktadırlar. Bu kö
mürler Yozgat ilinde tonu 500 liradan satılmak
tadır. Halbuki Yoızgat iline kilometrelerce uzak
tan getirilen kömürler bu fiyatın altında satıl
maktadır. Bu haksızlığa karşı geçen iktidarlar 
zamanında türlü müracaatlarımız olmuştur, fa
kat bu müracaatlarımız bir yerde saplanıp kal
mıştır; Yozgat'ın valisi bile buna müdahale ede
mez olmuştur. Sorumun birincisi bu. Bunun için 
ne düşünüyorsunuz? Daha evvel Başkanlığımıza 
intikal ettirdiğimiz bu konu hakkındaki düşün
celerinizi yazılı olarak bildirmjenizi istirham, edi
yorum. 

İkinci sualim, 19'66'de ele alınan Yoızgat'a 
dahil Gelinlgüllü barajının yapımı hangi safiha
dadır? 

Kısaca arz edeceğim üçüncü husus da, zaten 
çoktan beri elelrtriğc kavuşamayan Yozgatlımı

zın yirmi köyünün bu sene köy elektrifikasyon 
programınla alınmasından dolayı Bakanlığınıza 
ve size teşekkür ediyorum. 

Suallerim yazılı olarak da cevapilaındırılaibi-
dir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim, Sor-
ıguıı kömür konusu üzerinde ciddiyetle, kişisel 
olarak duyduğum, ilgiyle durdum. Bir kanun 
devleti içinde, hakkı nereden aramak lâzım ge
liyorsa oralara müracaat ettim,. Kanunlar, hu
kuk, buna bu maden konusunda sizin düşündü
ğünüz ve istediğiniz benim de istediğim şekilde 
ıbir tasarruf yapmama imkân vermedi. Bunları 
belki daiha sonra, kânunlarla, istediğimiz yetkile
ri aldığımız zaman başka türlü halledebiliriz. 
Dediklerinizde tamamen haklısınız. 

GelingüM barajı konusunda yazılı olarak ar
zı malumat edeceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim,. 
Sorular bitmiştir. Kişisel görüşlerini açıkla

mak üzere Sayın Abdürrahim Erdem, buyurun 
efendim,. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

ABDÜRRAHİM ERDEM (Antalya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı, kamu yatırımlarının 
yüzde o türbesinden fazlasını harcayan, -tüm do
ğal kaynaklarımızın geliştirilmesinden slorumlu 
olması dolayısıyle, memleket ekonomisinde ve 
millî gelirin artırılmasında birinci derecede rol 
oynayan en önemli bir Bakanlığımızdır. On da
kika gibi limitli, bir zaman içerisinde bütün so
runlarım eleştirmielk ınümfcün olamayacağından, 
birkaç mühim hususa değinmek istiyorum. 

Menıleketimizin yaşama düzeyini yükselteleek 
bir ekonomik büyüme, sanayi ürünlerinin müllî 
gelire katkı oranının hızlı bir tempoyla artma-
ısını gerektirm,ektedir. Sanayileşmemizin, tarım 
alanında gellişmemizin ve madenî ihtiyaçlarımı
zın karşılanmasının yegâne anahtarı ise, ucuz ve 
bol elektrik enerjisi temin etmek olduğundan 
şüphemiz olmaması g*erekir. 19'7'3 yılı sonu itiba
riyle 37 adet hidrolik, 11 adet termik sanltraldjen 
kurulu, gücü 2905 megavat ve yıllık üretilen 
elektrik enerjisi 14 milyar 690 milyon Mlavat/sa-
sattir. Aşağı yukarı hidrolik oranı termik oranı
na nazaran % 30 civarındadır. Halbuki Keban 
santralı, Gökçekaya santralı tam devreye girişe 
Keban santralı da devreye girmiş olsa bu kapa-

— 314 — 
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site 19 milyarın üstüne çıkacak ve bugün için 
% 30 olan hidrolik oran termik orana nazaran 
aşağı yuikarı iki katının üzerime çıkmış olacak
tır. 

Enerjimizin kendi öz kaynağımız olan düşük 
kaliteli kok kömürü, linyit ve bilhassa hidrolik 
enerjiye dayalı olarak geliştirilmesi gerekmekte
dir. Kömür kaynaklarımızın rezerv durumu ke
sin olarak bilinme inektedir. Zengin rezervlere 
sahip olsak bile, uzun seneler içerisinde rezerv
lerin azalması ve tükenmesi doğaldır. 

Su kaynaiklarımız ise; güneş enerjisi ile de
vamlı olarak tekrar dönüşmekıte olduğundan, 
hidrolik santrallara priyorite verilmesi gereği 
•münakaşa götürmez bir gerçektir. 

Memleketimizin hidrolik enerji potansiyeli, 
kurulu güç olarak 17 000 megavat, enerji ola
rak 6'9 milyar kilovat/saattir. Hailen bu potan
siyelin % 6'sına yakın bir kısmından faydalanıl
maktadır. Şüphesiz hidrolik santrallerin işlet
me masrafları çok düşük olmakla beraber; ilk 
yatırım masrafları çok palhalı ve etüdü, planla
ması, projesi, inşaatı uzuaı seneler almaktadır. 
Bunun için bu kabil baraj ve hidroelektrik san
trallerinin projelerine çok önceden başlanılma
sı ve uzun vadeli programlarda inşaatın sürek
liliği ve temposunun devamı ve hattâ artan bir 
hızla sağlanmalıdır. 

Hazırlanmış olan uzun vadeli baraj ve hidro
elektrik santrallerin projeleri 1971'den sonra 
büyük duraklamalar geçirmiştir. 1971 bütçesi Se
natoda göriişülürken, Cumhuriyet Halk Partisi 
-sözcüsü, DSİ için enerji sektörüne ayrılan bir 
.milyarı aşan bütçenin çokluğumdan bahsederek, 
ilerde boşuna atıl kapasiteler yaratacağından 
şikâyet etmektedir. 12 Mart 1971'den sionra ku
rulan ilk Hükümetin Enerji ve Tabu Kaynaklar 
Bakanı da, bir tamimle, Sayın Balkanımızın de
diğinin dışımda 1971 programına giren bütün 
yeni ihalelerin (Fuel - oil santralları değil) 
ikinci bir emre kadar durdııruûjmasını emretmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri; siyasî görüşler ne 
olursa olisun, ileri görüşlülük içjerisinde bu kalbil 
projelerimizde bir duraklama olmamalı uzun va
deli programların hızı kesilımemeli ve hatta hı
zı artırılmailıdır. 1971 icra programında olan 
Keban, Gökçekaya, Hasan Uğurlu, Kovado - 2, 
Doğankent, Oymapınar gibi büyük hidroelektrik 
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| santrallarırLa girişilmiş, maalesef bunlardan yıl-
I da 1 milyar 600 milyon kilovatsaat enerji üre-
I tecdk olan Oymapınar barajı ve hidroelektrik 
I santralının inşaat ihalesi henüz yapılamamıs-
I tır. Genellikle Seydişehir aJlününyum, tesisleri-
I ni besleyecek olan bu projemizin 1974 senesinin 
I hangi ayında ihale edilebileceğini öğrenmek is-
] tiyloruz. 

I 1974 bütçesinde ayrılan 180 milyon Türk li-
I rasını, Sayın Bakanımız, proje hizmetlerinde 
I kullanacağını ifade buyurdular. Bildiğim kadarı 
I ile Oymapınar barajının projeleri yapılmıştı, 
I (hattâ kontrollük müşavirlik firmasının dahi iiha-
I leşi yapılmıştır. İnşaat ihalesinin bir an önce 
I ıgerçekleştirilerek 180 milyon dolarlık yatırımın 
I yapılmasını temenni etmekteyiz. 

t 1971 - 1972 yıllarında başlanılması öngörü-
I len, öncede© programlanan baraj ve hidrolik 
I santralarından Aslantaş, Karakay gibi üstlerin 
I henüz ihalesi yapılamamıştır. Hükümetlerin de-
I ğişmesi ile bu kalbil projelerin, programların ak-
1 şamaması gerekirdi. Yalnız bu iki projenin ürete-
I eeği yıllık enerji sekiz milyar kilovatsaattir. 
I Bîr kilovat enerjiyi. 20 kuruştan hesap etsek, 
I yıllık gelir kaybı 1 müyar 600 milyon Türk li-
I rası olmaktadır. Planlamacılar bir kilovatsaat 
I enerjinin sanayiye dönüşümünü 9 liradan hesap 
I ^ettiklerine göre, yıllık millî gelir kaybı 72 mil-
I yar Türk lirası olmaktadır. Yani, bu işlerin ih-
I maile ve duraklamaya tahammülü olmadığını bu 
I ra'kamlar göstermektedir. 

I Hidrolik enerjiye büyük bir önem verilmesi 
I gerekirken, 1974 yılı bütçesinde enerji sektörü 
I için DSİ bütçesi geçen seneye oranla % 9 l uk 
I 'bir düşüş göstermektedir. İnşaat malzemelerinde 
I % 40 oranında bir artış olduğuna göre, 1974 
I yılında fizikî yatırım bakımından enerji sektö-
I ründe % 51 düşüş olacağı şüphesizdir. 1073 -
I ,19'88 yılları arasında, üç kalkınma dönemini 
I içine alan 15 yıllık bir süre içerisinde asgarî 
I bugünkü fiyatlara gör'e 130 milyar Türk lira-
I ılık bir yatırım gerçekleştirilmesi zorunludur. 
I Buna göre yıllık enerji yatımımızın 10 milyar 
I Türk lirası civarında olması gerekmektedir. Hal-
1 buki sunulan bütçede DSİ, TEK ve EEİ idareleri 
1 için toplam 4 milyar 680 milyon Türk lirası 
1 öngörülmektedir. Bu bakımdan 1974 bütçesi ener-
I ji sektörü bakımından uzun vadeli programlara 
j ıgöre çok kifayetsiz görülmekted.ir. 



.M. Meclisi fc : 87 27 . 5 . İ974 O : 2 

Petrol konusuna da biraz değinmek isterim. 
Buıgün için ham petrol iilıtiyafçımızın % 70' 

inden fazlasını ithal yolu ile temin etmekteyiz. 
Dünya petrol fiyatları dışında rezervlerin azal
maması (fazla fiyatların dışında rezervlerin 
azalmaması) gayesi ile bu ülkeler limitli istihsal 
de yapabilirler. Bu şartlar altında büyük dar 
boğazlara girmemiz mukadderdir. Bunun için ge
rek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yolu 
ile, gerekse ülke çıkarlarına uygun dış teknik ve 
finansörler yolu ile petrol arama işlerine cesaret
le bir sıçrama yapılmalı, daha doğrusu bir se
ferberliğe (girilmelidir. 

Kendi öz malımız olan asfalt fiyatlarına ya
pılan fahiş zamların nedenini anlamak mümikün 
değildir. Alsfalt fiyatlarındaki bu artış, karayol
ları, belediye, şefhiriçi yolları ve köy yollan as
faltlama işlerini büyük çapta aksatacaktır. Ba
kanlığın ,bu husustaki düşüncelerini öğrenmek 
istiyorum. 

Pettro - kimya sanayine de bir nebze değin
mek isterim : Petro - kimya ürünleri bütün dün
yada süratle gelişen, pek çok yan sanayi kurul
masına, nitelikleri icabı tarımdan sanayiye ve 
ulaşıma kadar yaygın bir uygulama sahası bul
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, iki dakika.nız var 
efendim, ona göre devam ediniz. 

ABDÜRRAHİM ERDEM (Devamla) — Mem
leketimizde önemli döviz tasarrufu sağlayacak 
olan ikinci petro - kimya tesislerinin kurulması 
197İ1 programına alındığı ve temeli atılmak üze
re olduğu halde henüz inşaasıoıa başlamış olma
ması da büyük bir kayıptır. 

Tarım sektörü üzerindeki düşüncelerimize de
ğinmek isterim. 

I 

Son yıllarda tarım ürünlerinin taban fiyat
larının yükselmiş olması, kuru ziraat ile sulu 
ziraat arasındaki büyük gelir farkı sulama ta
leplerini şidjdetle artırmıştır. Bunun için sulama 
projelerimizi daha önceki y ı la ra nazaran daha 
çok ağırlık vermemiz zorunlu hale gelmiştir. 

Ziraî ürüııleıimizin artırılması, artan nüfusu
muzun gıda ihtiyacının karşılanması, sanayimize 
ziraî hammadde temini bakımından sulama pro
jelerimize en az iki kat hız verilmesi zorunlu
dur. 

Sayın milletvekilleri, yatırımlar için kaynak 
ve finansmandan ziyade teknik gücün önemi 

şüphesizdir. Yetişmiş ve devamlılık arz edeu 
kuvvetli teknik bir kadroya ihtiyaç vardır. Per
sonel Kanununun tatbikatları neticesi yetişmiş 
pek çok teknik personel yetişme sahasının dı
şındaki başka işlere ayrılmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, vaktiniz dolmuş
tur efendim. 

ABDÜRRAHİM ERDEM (Devamla) — Peki 
bağlayayım efendim. 

Şu halde son olarak Sayın Bakandan bir ta
lebimi arz edip, sözlerimi bitireyim. 

Halihazırda Antalya Aksu Ovası sulamasının 
regülâtör Kuzeyinde kalan 6 000 hektarlık kıs
mı sulanmamaktadır. Bu kısmın sulanması için 
su kaynağı olarak Karacaören Barajı düşünül
müşse de, büyük yatırımı gerektirdiği için bu 
baraj yıllık programlara girememektedir. Kara
caören Barajının daha uzun seneler tahakkuk 
etmeyeceği anlaşılıyor. Aksu Çayının su kayna
ğı Eğridir Grölü'dür. Eğridir Gölü'nün Aksu 
Ovasına kadar olan vadide Kovado - 1 ve Ko-
vado - 2 santralleri mevcuttur. Bu iki santral 

,. bütün yıl boyunca değil de, yalnız sulama mev
simi çalıştırılır ve kış aylarında da Eğridir Gö-
lü'nde su birikilirse yeni sulama sahalarına su 
temin edilmiş olacaktır. 

Sulama mevsiminde santrallere daha çok su 
verileceğinden, üretilecek enerji miktarında bir 
düşüklük olmayacağı kanaatindeyiz. Sayın Ba
kanımızdan bu hususu kısa zamanda etüt ettir
mesini istirham etmekteyiz. 

Zamanımızın dolması nedeniyle sözlerimi 
burada tamamlarken Enerji Bakanlığı bütçesi
nin memleketimize hayırlı olmasını diler, hepi
mizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1974 

malî yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşme
ler bitmiştir. Bölümlere geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim. 5 707 911 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

102 Destek hizmetleri 3 086 672 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1.11 Maden ve enerji kaynakları
nın işletilmesinin sağlanması 579 202 217 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 263 857 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1974 
malî yılı bütçesinin memlekete, millete ve bu 
Bakanlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarım ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/81 C. Senatosu : 1/259) (M, 
Meclisi S. Saym : 47; C. Senatosu S. Saıjm : 
348) (i) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1974 malî yılı Bütçe Kanun tasarısının 
maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğünün 1974 malî yılında yapacağı hizmetler 

için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
4 883 558 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan 
bölümleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

101 

102 

49 695 000 Genel yönetim 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 337 463 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 47 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir, 

Bölüm 

103 

Li j i r a 

Makine ve teçhizat satma! ın-
ması destek hizmetleri 327 239 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İşletme 185 255 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Büyüik su işleri 3 035 249 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Küçük su İşleri 258 235 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Yardımcı hizmetler 24 422 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Tamamlanamayan yatırımla
rın ikmali 160 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Programlara dağıtılamayan 
•transferler 506 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi ek eetvelleriyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Devlet Su îşleri Genel Müdürlü

ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, 4 883 558 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum. 

ıB — Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 180 835 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler 4 722 723 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı bulunan cetveli eriyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Devlet Su işleri Genel Müdür

lüğünce 1974 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G-) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi'okutuyorum. 
Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kulla
nılmak üzere, bono ihracına yetki verilmesi hak
kındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 
1974 malî yılında uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun ge
reğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini maksadiyle 
girişilecek taahhütlerin tutarı için, aynı kanu
nun 1 nci maddesinde gösterilmiş bulunan aza
mî taahhüt hadleri, dış yardımlardan temin olu
nan proje kredileri için 1974 yılında uygulan
maz. 

1Ü53 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer 
alan ve Ankara, İstanbul belediyelerince yaptı
rılacak işler karşılığı bu belediyelere yapılacak 
yardımların sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1974 
malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik san-

tralları inşaası dolayısıyle yerlerinin değiştiril

mesine zaruret hâsıl olacak kara, demiryolları
nın, varyant, yol köprü inşaatı ile bu gibi yer
lerde ulaşımın süratle sağlanması amacıyle hava 
alanının inşa, ıslah ve tevsii, baraj ve göl saha
larında kalan akaryakıt boru hatlarının var
yantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek 
miktarın Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri 
Bakanlığı ve karayolları bütçelerine bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilgili projelerine aktarmak için 
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yet
kilidir. Projelerde yer alan proje kredilerinden 
bu işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık 
Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı ve Karayol
ları Genel Müdürlüğüne devri için gereken iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci mgaddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile 

kamu tüzel kişileri ve kamu yararına hizmet 
eden dernekler veya dış yardımlardan sulama, 
içme, kullanma ve endüstri suyu, kanalizasyon, 
baraj ve hidro - elektrik santral ve diğer su 
kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili etüt, proje 
ve inşaat yaptırılması, temel sondajları, betonla 
ilgili her türlü deneyler, zemin mekaniği deney
leri, her türlü kimyasal deneyler, su çimento 
analizleri ve model deneyleri yaptırılması ama
cıyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatı
rılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açı
lacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
özel projelerle Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. Devlet Su İşleri Grenel Müdürlüğü 
işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı 
işlemini beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili pro
je ödeneklernden gerekli harcamayı yapabilir. 
İşin bitiminde yapılan kesin harcamalara göre 
tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki öde
nekten harcama yapılan projeye aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kı
sımlar, ertösi yıla yukarıdaki fıkra esasları 
dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 rıeu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 malî 
yılı Bütçe kanun tasarısının tümü açık oyları
nıza bilâhara sunulacaktır. 

3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe\anun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi : 1/82; C. Senatosu : 1/260) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 48; C. Senatosu S. Sayısı: 349) (1) 

BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
1974 malî yılı Bütçe kanun-tasarısının maddele
rine geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi ek cetvelleriyle beraber oku
tuyorum. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğüne 1974 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 714 459) lira ödenek verilmiştir. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 4 553 449 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 908 815 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Petrol faaliyetleri ile ilgili 
malların verilmesi kontrol ve 
denetimi 3 841 554 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm l i r a 

(1) 48 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

112 Akaryakıt tevziinin planlaması 
ve akaryakıt istikrar fonu 786 914 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 623 727 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi ek cetvelleriyle beraber oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere, (11 714 459) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum. 

B — Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

15 000 

11 699 459 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edümiştir. 

2 nci maddeyi ek cetvelleriyle beraber oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmıeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğünce 1974 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi
lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa
hiplerinden alınacak paralardan idarece gelir 
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kaydı lâzımgelenler, bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvele gelir, diğer taraftan (A) işaretli 
cetvelin ilgili program, altprogram, faaliyet ve
ya projelerine Maliye Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart .1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 neı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN —- 7 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 malî yılı 
Bütçe kanun tasarısı acık oylarınıza bil âhara 
sunulacaktır. 

Böylece Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğüne ait bütçeler kabul 
edilmiştir. Memleketimiz ve milletimiz için ha
yırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

C. — KÖY İSLERİ VE KOOPERATİFLER 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

BAŞKAN — Gündemimizin diğer bir mad
desini teşkil eden Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı 1974 malî yılı bütçesinin tümü üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Parti grupları sırasını Âe konuşmacıları arz 
ediyorum: C. H. P. Grupu adına Sayın Ekrem 
Kangal, A. P. Grupu adına Sayın Doğan Ki
taplı, M. S. P. Grupu adına Sayın Abdülkâdir 
Öncel, C. G. P. Grupu adına Sayın Hasan Tos
yalı, D. P. Grupu adına Sayın Sami Arslan. 

Şahısları adına söz isteyenleri arz ediyo
rum: Sayın Feriha Öztürk, Sayın Hasan Ce-
lâletltiın Ezimaıı, Sayın İbraJh'itm Gökitepe, Sayın 
Atillâ Atilâ, Sayın Nâzım Baş, Sayın İdrls 
Arıkan, Sayın Osman Aykııl, Sayın Enver 
Akova, Sayın Mehdi Keskin, Sayın Bahattin 
Yardımcı, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Rıza 

Gençoğlu, Sayın Orhan Yılmaz ve Sayın Talât 
Oğuz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Ekrem Kangal, buyurunuz efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

O. H. P. GRUPU ADİNA EKREM KAN
GAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1974 
malî yılı bütçesi hakkında C. H. P. Meclis Gru-
punun görüşlerini ve eleştirilerini sunacağım. 

Köy İşleri Bakanlığı planlı dönemin ortaya 
çıkardığı bir kuruluştur. 1963 yılında çeşitli 
kuruluşlardan değişik hizmetlerle yükümlü bi
rimler bu Bakanlığa bağlanmıştır. Ancak, ara
dan ge<ien bunca zamana rağmen, hâlâ kuruluş 
kanunu çıkarılamamıştır. Geçen dönem gelen 
ve Meclislerden çıkan kanun tasarısı, maalesef 
zamanın Cumhurbaşkanı tarafından, bizce inan
dırıcı olmayan bir gerekçe ile veto edilmiştir. 
Bu yüce makam, için de, Bakanlık için de, cid
dî bir talihsizlik olmuştur. 

Bakanlığın kuruluş kanunu ol manı ası se
bebiyle, bağlı birimlerde yönetim ve kontrol 
güçlükleri kendini göstermiş ve taşra üniteleri 
arasında hiçbir zaman için koordinasyon sağ
lanamamıştır. Bu sebeple, esasen sınırlı olan 
kaynaklardan verimli ve ekonomik bir biçimde 
faydalanılması mümkün olamadığı gibi, hizmet
lerin etkinlik ve niteliği de istenilen seviyede 
tutulamamıştır. Böyle bir iş akımı, sevk ve 
idare ilkelerinin en önemlilerinden biri olan 
kumanda birliği esasını, siyasî makam yönün
den de sarsmıştır. Örneğin; YSE Genel Müdür
lüğü değişik 10 adet kanun çerçevesinde köye 
hizmet götürmenin güçlüğü içerisindedir. 

Hal böyle iken, Köy İşleri Bakanlığı C. H. P. 
ve M. S. P. ortak Hükümetinin kurulmasıyle 
«Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı» adını 
almıştır. Bakanlığa yeni ünitelerin bağlanma-
sıyle, hizmet kolları daha da yayılmış ve büyü
müştür. Sayın Bakanın en kısa zamanda Ba
kanlık Kuruluş Kanun tasarısını Meclise sevk 
etmesini diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Köy ve köylünün kalkınması konusunda bu

güne kadar ook şey söylenmiştir. Gerçekte ise, 
köye devlet tarafından götürülen hizmetler, çe
şitli kesimler arasında en zayıf olarak kalmış-
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tır. Geçmiş iktidarların uyguladığı yanlış po
litika neticesinde, iktisadî kalkınma ve sosyal 
adalet, her zaman için köylünün aleyhine geliş
miştir. Onun içindir ki, Türk köylüsü güçsüz 
kalmış, tefecinin eline düşmüş ve millî gelirden 
payını yeterince alamamıştır'. 

Nüfusumuzun % 68'ini oluşturan köylü, so
runlarını zamanında kamuoyuna mal etme ve bir 
baskı grupu şeklinde varlıklarını duyuraıbilme 
anlamında örgütlenme bakımından da en nasip
siz kitle olmuştur. İşçisi, memuru, tüccarı, esna
fı sorunlarına ters düşen tedbirlere karşı sen
dika ve benzeri organlanyle derhal çıkışlarını 
yapabilirken, çiftçilerini iz böyle güçlü bir or
gandan da yoksun kalmıştır. 

•Şimdi köylünün kaderi değişmiştir'. Ziraat 
Bankasının kavuşacağı yeni düzen ve kurula
cak olan Kooperatifler Bankası neticesinde, 
köylü de üretim için hakettiği yeterli krediyi 
alacaktır. Hükümet p no gramında köy ve köylü 
meselelerine büyük bir önem- verilmiştir. 1974 
malî yılı Bütçesinde bunun ilk yansıması görüi-
»müştür. Bütçeyi bu program hedeflerine göre 
tetkike tabi tutunca, köy ve köylüye dönük bir 
malî politika izlendiği görülecektir. 1973 yılı 
IBütçesinde köy hizmetleri için toplam 2 milyar 
900 milyon lira ayrılmışken, 1974 malî yılı Büt
çesinde % 77 oranında bir artışla 4 milyar 75 
ımiliyon lira ayrılmıştır. Bakanlık bütçesinin ge
nel bütçeye oranı % 4.3'tür. 1973 yılında ilse 
% 3,7 idi. Bizim dileğimiz, gelecek yıl bütçesin
de bu oranın % 5 olmasıdır. 

iSıayın milletvekilleri, iktisaden gelişen ülke
lerde asfaltlanmayan yol, ışık ve su götürül-
nıeyen köy çoktan bitmiştir. Hızla ilerleyen bir 
çağda, köylerimizin genel bir oranla % 55'inin 
yoldan, % 35'inin içme suyundan ve % 80'inin 
ele elektrik enerjisinden yoksun bulunması, üze
rinde önemle duracağımız bir husustur. Köy 
yollarının önemini ve yolsuzluktan köylünün 
çektiği çileyi en yakından bilen, bu Parlamen
tonun değerli üyeleridir. 

'YSE Genel Müdürlüğü, köy, yol, su ve elek
trik hizmeitlerin'e ait 15 yıllık bir, program ha
zırlamıştır. 

Hazırlanan bu programa göre tüm köy 
yollan 1982 yılında, içme sulan ise 1977 yılında 
tamamen bitecektir. Cari masrafların süratle 
arttığı, paranın değerinin her yıl biraz daıha 

düştüğü makine, parkı için asgari 1,5 milyar 
lira ihitiya>e duyulduğu, bir donemde yapılan te
sisler için de asgarî % 20'nin gideceği düşünü
lürse, hazırlanan 10 - 15 yıllık planın gerçek
leşmeyeceği endişesini taşıyonız. 

Bu arada, Sayın Bakanın ve ilgililerin dik
katine birkaç hususu sunmak istiyorum. Memle
ketimizin bütün bölgelerinin denigeli bir biçim
de kalkınması Anayasamızın gereğidir. 

YıSE çalışmaları özelliği seîbeıbiyle politika
ya en çok alet edilecek köy altyapı hizmetleri
dir. Politik çıkarlar uğruna yapılan haksızlık 
ve dengesizlikleri kamuoyunun gözünden sakla
maya imkân yoktur. Bugüne kadar yol, su, elek
trik işlerinin yapımı içıin bölgelerarası ekono
mik gelişim ve köylünün ödeme gücü dikkate 
alııumadan, «halk katkısı» adı altında köylüden 
para toplanmakta idi. Özellikle gerice yöreler
de, Devletin bazı aslî görevlerini fakir halka ve 
köylüye yüklemeye kimsenin hakkı olmasa ge
rek. Bugünkü iktidarın felsefe ve politikasına 
uymayan, dengesiz ve ayrıcalıklı girişimlere 
artık son verileceği görüşünü taşıyoruz. Sayın 
©akanın da bunu başaracağına inanıyoııız. 

'Sayın milletvekilleri, 
50 yıllık Cumhuriyet döneminde köy ve 

köylü hizmetine verilen en önemli kuruluşlar
dan birisinin 7457 sayılı Kanunla kurulan Top
rak - Su Genel Müdürlüğü olduğunu söyleme
nin bil inci ve ıkararlılığı içindeyim. 

Birim sahadan çiftçinin azamî verimi alma
sı için; sulama, dranaj, erozyon kontrolü, arazi 
ıslâhı, toprak etüd ve tahlilleri, gülbrelenıe ve 
araştırma gibi hizmetleri yapan Toprak - Su, 
yurt sathına geniş ve sağlam bir kuruluşla ya
yılmış olup, bünyesinde bugün kamu sektörün
de çok silkintisi çekilen, cidden iyi yetişmiş, 
yetenekli ve tecrübeli elemanlar toplamıştır. 

Toprak ve su konusuyla uğraşan plancılar-, 
hütün kamu sektörü, ülke yönetimini ellerin
de tutanlar, Türkiye'nin «Toprak serveti en
vanteri»1 üzerinde daima gerçek bilgiye muhtaç
tırlar. 

Toprak - Su, 1966 yılında başladığı ve bütün 
yurt yüzeyinin etüdü demek olan önemli bir 
çalışmasını 'bitirmiştir. 26 adet büyük su topla -
-ma havzası esas alınarak yapılan bu çalışmala
rın, harita inleri ile laboratuvar çalışmaları da 
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bitmiş ve raporlarım büyük bin* kismıı iller iti
bariyle yayınlanmıştır. Bu başarılı bir hizmettir. 

Türlriye gel%tirilmiş toprak haritası etüdle-
rinden öğrendiğimize göre; 27 69(2 000 'hektar
lık tanım arazimizin 12,6 .milyon hektarı sula-
•maya müsaittir. Ancak, proje ekonomisi ve mev
cut 174 milyar m3 yıllık su potansiyeli dikkate 
alınırsa, 8,5 milyon hektar sulamaibili'r tanım ara
zisi vardır. Halen 2. 2190 CÖO hektar arazi sula
nabilmektedir. Bu miktar toplam tarım arazisi-
nîn % 7'sidir. Öyeyse, mevcut sulama potan
siyelimizin % 67'si hizımetler, yeni yatirim.il ar 
beklemektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin
de 650 bin hektar arazinin yeniden sulamaya 
açılması öngörülmüştür. Küçük sulamaya ayrı
lan hisse % 50, 315; büyük sulamaya -ayrılan his
se ise % 49,615'dir. Bu durum Üçüncü plan için 
ımülhim 'bir aşamadır. Biraz evvel görüşmesi ya
pılan Enerji Bakanlığı Bütçesinde küçük sula
ma işlerine verilen önem böylece ortaya çıkmış bu
lunuyor. Zira küçük sulama tesisleri uzun sü
reli etüt ve planlama çalışmalarım gerekti.rme. 
yen, deveilopman süreleri kısa, maliyetleri çok 
düşük ve yapılan masrafların da kısa zaman
da .amorti edilmesini mümkün kılmaktadır. Köy 
ve köylüyü kısa zamanda kapalı ekonomiden, 
pazar ekonomisine yöneltmektedir. Özellikle ge
rice yöreler için... 

iSayım milletvekillileri, küçük sulamaya için 
ayrılan ödemeğin yeterli olmadığı görüşümü ta
şıyoruz. Proje karşılığı istenilen 378 milyon li
ralık ödemeğe karşı, ancak 213 milyon lira öde
nek veırileibillmiştir. 

Yine, Türkiye geliştirilmiş toprak haritası 
etütlerinden öğrendiğimi ze göre; rakamları 
okumuyorum toplam 21 milyon hektar arazide 
değişik derecede çonakbk, yaşlılık ve nihayet 
erozyon tehlikesi vardır. Bütün bu salıalann 
kısa sürede ıslahı ve normal tarıma açılması 
gerekmektedir. 

Bu arada Bakanlığın developjman sahaların
daki çıalışmalanın (üze 'ine basa basa söylüyo
rum) siyaısî yfetıidarm ve Hükümet programının 
doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesini di
liyoruz. • 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına ye
ni bağlaman önemli kuruluşlardan biri de Tür
kiye Halk Bankasıdır. Banka, yine kamu göre

vi olanak uyguladığı ve küçük sanayici ile es
naf ve sanatkâra meslekî kredilerin geliştiril-
meJsi için mümkün olan bütün kaynaklannı kul
lanmaya, bunun yanında 440 sayılı Kanun çer
çevesinde kârlılık ve verimlilik ilkesme uygun 
çalışmalar yapmaya devam edecektir. Yeni Hü
kümetin işbaşına gelmesiyle, banka, yönetimde 
ve problemlerim günün koşullarına göre çözü
münde daha dinamik bir hüviyete kavuşmuştur. 
Bünye içinde yetişen, yurt gerçeklerini ve ban
kanın hizmette aksayan taraflannı çok iyi bi
len bir kişi genel müdürlüğe getirilmiş bulun
maktadır. Yeni yönetim altında Halk Bankası
nın yapacağı hamleleri kısa süre içinde hep bir
likte göreceğimiz ümidi taşıyoruz. 

Bankanın en önemli uygulamalardan birisi
ni (iA) ve (B) gruplarının kaldırılması teşkil 
edecektir. Bu uygulama yerine, ekonomiye üre-
timleriyle katma değer ekleyen küçük sanayici 
ve sanatkâr ile, hizmet üreten esnaf ve küçük 
tüccarların kredileiıdirmje sorunları ayrı ayrı 
ele alınacaktır. Böylece, hizmet üretenlerin yo
ğun olduğu az gelişmiş bölgeler ile, Doğu illeri
mizle daha etkin ve yeterli ölçüde kredi sağla
mak yoluna gidilecektir. 

Bu arada bankanın önemli sorunlan da var
dır. Selektif kredi fonu alacağı gibi. bu meyan-
da 1970 yılından itibaren bilançosunu daima za
rarla kapatması gibi. 

Bankanın bu yurt sathına daha geniş bir 
kuruluşla yayılmasını ve güç durumlarda kalan 
bazı esnaf kefalet .kooperatiflerinin kurtuluşu 
için bir çıkış yolu bulmasını dilemekteyiz, 

iSayım milletvekillefri; 
Bakanlığın, köy konut araştırmalan, uygu-

lamalan ve köy imar planlan çalışmaları da ye
tersiz ve dağınıktır. Memleketimizde köy konut
larının, tesislerinin ve yerleşimlerinin yeni bir 
açıdan ele alınması görüşündeyiz. Köylüyü, şe
hirden çıoik kasaba etkiler. Onun sosyal yaşantı
sına, kültürüne tesiri olan şehrin merkezî yer
leri değil, kasaba görünüşünde olan semtleridir, 
•küçük sanayi merkezleridir. 

O halde, tarımda verimin yükselmesi, köy
lünün uygarlıktan ve sosyal hizmetlerden daha 
yeterli ölçüde faydalanılması ve köylü gücüne 
•dayalı bir sanayileşme hareketinin gelişebilıme-

' tsıi için gerekli altyapılar, tesisler, hiametler köy 
grupları arasında en elverişli merkezlerde yo-
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ğaınlaştırılmalıdır. Tarım makinelerinin bakıinı 
ve onarını atölyeleri, küçük sanatlar, yeterli 
sağlık ve eğitim kuruluşları, kooperatif hizmet -
leri, her türlü sosyal tesisler bu merkezlerde top
lanma Mır. 

Böylece köylü, kendi şehirlerini kendisi ya-
ratalbiloc ektir. C. II. P. olarak biz bu tip köy
lere Köy - Kent adını vermekteyiz. Hükümet 
programına uygun bir doğrultuda Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğü Köy - Kent konu
sunda yurt çapında model ve proje çalışmala
rına başlamıştır. 

Köy - Kent çalışmakla kısa süre içinde bi-
liım ve teknik seviyede kıvanç verici bir ortama 
gelmiştir. Bu sevindirici bir haberdir. 

.Sayın milletvekilleri. Köy Kooperatifçiliği 
ve El Sanatları Genel Müdürlüğü sorunlarına 
dıa kı;>aca değinmek istiyorum : 

Köy Kooperatifçiliği ve El Sanatları Genel 
Müdürlüğünün halen 8 bölge ve 20 il müdürlü
ğü ve 8 eğitim merkezi vardır. Mevcut teşkilât; 
eleman, ta,şıt, ödenek vs. bakımından son dere
ce, ;)ma son derece yetersiz bir durumdadır. 
Daha 40 ilde ve 7 bölgede teşkilât kurma zo-
runluğu vardır. Çığ gibi büyüyen iş -kapasitesi 
ve 4767 kooperatifin sorunları merkezde insan 
üstü hizmöt gören ve didinen bir avuç, iyi niyet 
sahibi insanı ezmektedir. Buna seyirci kalmaya 
hiç bir siyasî itkidarın hakkı yoktur. Bu sözle
rimin ne derece doğru olduğunu seçmenlerinin 
kooperatif işlerinin halli için, sık sık Bakanlığa 
giden arkadaşlarımız yakinen görmüşlerdir ve 
çaresizlik içinde hem onlar, hem de ilgili teknik 
elemanlar üzülmüşlerdir. Planlı bir dönemde ve 
hele köye giden hizmetlerde etkenlik, verim ve 
koordinasyon arandığı bir dönemde hizmet gö
türen kuruluşların görev ve teşkilâtları açıklık 
kazanmalıdır. Kuruluş, sancılarından biran ön
ce kurtarılma yolları bulunmalıdır. 

ı'Sırası gelmişken bakanlığın iki hizmet ko
lundan da k:saca bahsetmek istiyorum. Birisi 
köy el sanatları, öbürü de köy kooperatifleridir. 
Türk köylüsünün sanat sahibi olmasına ve nır.llî 
ekonomiye bu yönden katkıda bul ummasına, bu 
ağır aksak tempoyla imkân yoktur. O halde, 
memleket geçeklerine hep birlikte el birliğiyle 
eğilmek durumundayız. Hepimiz Türk köylüsü
nün gelişmesi, çağdaş uygarlık düzeyine eriş
mesi için; tarımsal kalkınmayla birlikte hızla 
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bir sanıaıyi toplumu haline getirilmesi konusun
da görüş birliği içerisindeyiz. 

•Yapılacak: köklü yatırımlardan sonra köylü 
artan ekonomik gücüyle Türkiye'nin hızla sa-
nayileşmcsıime katkıda bulunacaktır. Özellikle 
toprak ve su ürünleri sanayiinin, tarım makine, 
araç ve gereçlerinin, gıda, sanayiinin, tarım 
ilâçları ile yem ve gübre sanayiinin çiftçiler 
elliyle, üreticiler eliyle kurulup geliştirilmesinin 
zorunlu olduğu görüşünü taşıyoruz. 

İşte yakında boyutları belirecek olan halk 
sektörü için ülkemizde büyük bir potansiyel... 
Tarım .kosdımindeki üretim artışından meydana 
gelen değerle kurulacak bu sanayi kollarının 
başlıca sahibi çiftçi ve köylü olacaktır. Köylü, 
gelişen memleketlerde olduğu gibi hem tanım
dan ve ham de sanayiden kazanacaktır. Gelişen 
Türkiye'min temel gücü olacaktır. 

Demokratik bir düzen içerisinde köylüye da
yalı, tarımdan güç alan, ve sosyal adalet ilkele
rine uygun böyle bir gerçek sanayileşmede Köy 
İşleri Kooperatifler Bakanlığına bugün daha 
büyük görevler düşmektedir. Köy kooperatifçi
liği ise diğer hizmetlerle birlikte demokratik 
rejim altında topyökûn kalkınmamızın en önem
li araçlarından biridir.. Cumhuniyet Halk Parti
si için kooperatifçilik, kalkınmanın teımel un
surlarından biri sayılmaktadır. C. H. P. ve 
<M. S. P. Hükümetleri programında da koopera
tifçilik en geniş şekilde yansıtılmıştır. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi köy 
kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı kooperatif
lerin sayısal gelişmesinde, kooperatif ortakları
nın özellikle yurt dışına gönderilmesi büyük bir 
itici güç olmuştur. Ancak devletin malî ve tek
illik desteğinin bu gelişmeye ayak uyduramama
sı, bu tip kooperatiflerden beklenen faydanın 
sayısal artışlar paralelinde olmaması neticesini 
doğurmuştur. 

ıSaym milletvekilleri; 
'Köylümüz yeniliklere son derece açık, gele

neklerine uygun ölçülerde bağlı, Türkiye'nin 
geleceği ve dolayısıyle kendi geleceği için umut
ları yükscık, kendi seçtiklerine güvenen ve on
ların köylünün kalkınması için çaba gösterme
sini isteyen, hatta zorlayan, önemli ölçüde uyan
mış ve uyanıklığın bil incine erişmiş bulunmak
tadır. Modernleşme eğilimlerini bu tür güçlü bir 
inanç, haline getirmiş ve bu derece yüksek bir 
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politika ve sosyal .uyanıklık gösteren nüfus ço-
ğ-unluğuna dayanan bir toplumda, demokratik 
rejimin ve bu rejimle ekonomik kalkınmanın 
ıgeleceğl hakkında fazla kuşkuya kapılmamak 
gereklidir. 

Türkiye'nin kalkınması .ancak köyün ve köy
lünün kalkmmaisıyle mümkün olacaktır. Sosyal 
devlet anlayışının en belirgin temeli da budur. 
dıerok iktklar, gerekse muhalefet olarak bu 
inanç içinde bulummıaya mecburuz ve birlikte 
Ibuuu başarmaya da mecburuz. 

'Bu inançla bütçenin Türk köylüsüne, Türk 
çiftçisine ve bakanlığın değerli mensuplarına 
yararlı olmasını, grupum ve şahsım adına diler 
Yüce Heyetinize saygılar sunarını. (C. II. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Kan
gal. 

Adalet Partisi Clrupu adına Sayın Doğan 
Kitaplı, buyurun. 

A. P. GEıUPU ADINA DOĞAN KİTAPLI 
(iSanısun) - - Sayın Başkan, sayın milletvekil-
le ni:; 

Tahsis edilen yirmi dakikalık müddet içeri
rinde Koy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
bütçesi dolayısıyle, Adalet Partisinin görüş ve 
tenkidlerini arz etmek için huzurunuzdayım. 

Bu konuşmamı iki kısımda takdim edece
ğim ; birisi, Köy İşleri Bakanlığının şimdiye ka
dar yapalge kliği faaliyetlere ait. İkincisi ise, 
Bion zamanlarda fazlaca bahsedilen ve bu Hükü
met kuruluşu ile birli'kte bu bakanlığa tevdi 
edilen kooperatifçilik görevleri halikında ola
cak. 

Konuşmamın birinci kısmında söyieyeeekle-
trim daha çok .bakanlığın muhakkalv ki, ağırlığı 
olan köy al'tyapı hizmetleri çalışmaları hakkın
daki görüşlerim olacak Elbetteki, köy altyapı 
çalışmaları fevkalâde önemlidir. Köye medenî 
(imkânları götürmek, köye suyu, köye yolu, kö
ye elekltriği götürmek, köylünün arazilerini ıs
lah atmak, onları bu bakanlığın imkânlarıyle 
daha verimli hale getirecek sulama faaliyetle
rinde bulunmak. 

Elbette ki, hızlı, yaygın ve dengeli kalkın
mada köyün büyük ağırlığı ölçüsünde bu hiz
metlerin süratle götürülmcisinin önemi vardır 
ve şimdiye kadar yapılan tatbikat, Köy işleri 
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(Bakanlığının bu öneme uygun olarak köye bu 
hizmetleri süratle götürmesi yolunda olmuştur. 

ü\ lal umu aliniz, Köy İşleri Bakanlığı çok kusa 
bir süre önce kurulmuştur. Bu kısa sürede bu 
yoldaki faaliyetleri takdire lâyık ölçüde olmuş
tur ve Adalet Partisinin sözcüsü olarak şunu 
ifade etmıeık mecburiyötindeyiım ki; bizim ikti
darımız döneminde bu bizime ti er çok süratle ar
tırılmış ve iktidara geldiğimiz döneme kadar 
olan hizmetlerin fevkinde hizmetler köye götü
rülmüştür ve artık köylü bu hizmetler dolayı
sıyİe medeniyetle ilişkisini kurmuş, bu hizmet
leri görmesi sobelbiyle medeniyeti tanımış ve do
layısıyle daha çok medenî vasıtaları ister hale 
gelmişti i'. 

Simidi burada, bir hususa dokunmak istiyo
rum,: Sayın Bakan çıkacak diyecek ki, çünkü 
bunu .Senatoda yaptı - «Efendim, Adalet Parti
si iktidara geldiği zamana kadar yapılan hiz
metlerden çak hizmet yaptık.» Öyle ise bu Ata
türk'e bir bühtan değil mi? Bu mantığı anla
mak elbette ki, mümkün değil. Hele Atatürk'ü 
maddî verilerle izaha çalışmak hiç mümkün de
ğil. Bizim söylediğimiz sadece rakamların ifade
sidir, bizim söylediğimiz sadece bir maddî neti-' 
cedir. Bizimi yaptıklarımız isimleriyle, yerleriy
le, miktarlanyle bellidir; kayda geçmiştir, Dev
letin arşivlerinde mevcuttur. Elbette ki, bu hu
susta koîiuşur'ken bir basamak noktası bulmak 
lâzımıdır. İşte bu lâfı da biz ileriye doğru hare-
'keti teşvik e denilmek için bir basamak noktası 
olanak göstermek, istiyoruz. 

Adalet Partisi bu hizmetleri yaparken, yani 
köye altyapı hizmetlerini götürürken köylünün 
medeniyetle ilişkisini kurarken ileriye muzaf 
tedibi rlerini de almakta kusur etmcımiş, ilerde 
devamlılığı ve etkinliği temin bakımından, bil
hassa ağır makine parklarını icabeftiren Yol, 
•Su Elektrik ve Toprak - Su genel müdürlük
lerinin makine parklarını bu görevleri istenilen 
seviyede yapacmk ölçüde kurmuştur ve genişle
terek de. devam etmiştir. 

Burada Sayın Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü arkadaşım rakamları ifade ettiler. «jGeçeu 
yıl şı'ı kadar lira kondu, bu yıl da bunun % 80 
fazlasıyle bütçeye imkânlar aktarıldı» dediler. 
Doğrudur, rakamdır, münakaşası edilecektir. 
Yalnız bir hususu, elbette arkadaşlarım, müna
kaşada nazarı itibara almalıdırlar. Bilhassa bu 
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(bakanlığın altyapı hizmetleri yönünde faaliyet 
gösiteren yol, su, elektrik ve Toprak - Su hiz
metlerinin masraflarının çıo'k büyük kışımı akar
yakıt, çimento ve demirden ibarettir. Akarya
kıta getirilen % 80 civaımda zam., denilire geti
rilen % 100'e yakın zam, çimentoya getirilen 
>zam nazarı itibara alınır.>a... 

İLHAM t ÇETİN (Yozgat) — Kararlanın 
siz aklınız. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Zammı ki
min aldığı belli, kararnamenin altında imzalan 
var arkadaşlar. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Altında bir 
imzalarınız eksik. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Zammı im
za eden alır. Hükümetler karar aldığı zaman 
karar alınmıştır. 

VEGDİ İLHAN (Kastamonu) — Aynı lâf
lar... 

İ L H A M ÇETİN (Yozgat) — Ezberlettiniz 
bize. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) - - Bunlar na
zarı itibara alınırsa, hikmetlerin geçen yıl ölçii-
ısiİTidc aneak götürüMrileceğd hususu münakaşa 
edilir. Aynı hadiselerde aynı lâflar cdiMr, baş
ka türlü lâf etmek mümkün değildir. 

Şimdi konuşmamın ikinci bölümünde çok 
lâf edilen, üzerinde sanki şimdiye kadar hiç 
yokmuşçasına, şimdiye kadar hiç faaliyeti olma
mışçasına, yeri olmamışçasma, etkisi olmamış
çasına bahsedilen kooperatiflerden bahsetmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kooperatif 
vardır ve Türkiye'de kooperatif artarı hızla 'ge
lişmiştir ve bu gelişme neticesinde de yine 
dengeli, yaygm ve hızlı kalkınmada kendisine 
düşen görevleri almışlardır. Öyle atmış'lardır 
ki, bu zamana kadarki gelişmelerini biraz son
ra arz ettiğim zaman bunu daha yakından tes
pit etmek imkânı bulacağız. 

Beş yıllık planlarda demokratik ülkelerde 
lollduğıı gibi, hür demokratik ülkelerde olduğu 
ıgiıbi, ve 1966 yılında beynelmilel kooperatif al
yansın tespit ettiği prensipler dahilinde islemek 
kaydıyle bu kooperatiflerden ne yolda kalkın
mada istifade edileceği ve bunlar için hangi 
'tedbirlere başvurulduğu, kalkınma planları tet
kik edildiğinde görülecektir. Nitekim son Beş 
Yıllık Kalkınma Planında da 2066 ile 2077 sa-
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yılı tedbirler, bu kuruluşlardan kalkınmada ne 
yolda istifade edileceğini belirlemiştir. Bunlar 
yeterli 'bulunmayabiıLlr, 'bunlar d eğiş tiril edi
lir, hatta yenileri de ilâve edilebilir; ama bun
lar belirli şekilde ifade edilmelidir. Belirli şekil
de ifade edilmeyince de, bugün okluğu gibi, ko
operatifler anasında büyük bir 'tedirginlik do
ğurmuş oluruz. Nitekim zannediyorum ki, ileri
de bahsedeceğim faaliyetlerin neticesi de bunla
ra inzimam edince, Türkiye'de Atatürk tarafın
dan Atatürk'ün 1 numaralı ortak olduğu Tanın 
Kredi Kooperatiflerinin buıgün özvarhkları 
1 milyarı aşan, ortak adetle id 1 milyonu aşan 
sadece köye, köylüye muhatap Tarım Kredi 
Kooperatifleıinin tedirginlikleri hepimize tel
grafla gelecek ölçüye varır. 

Tünkiye'de kooperatif vardır, dedim. Türki
ye'de büyük bir kooperatif hareketi vardır. Tür
kiye'de bu hareketin teşviki için geçen dönem
lerde büyük tedbirler alınmıştır. Şöyle ki: Tür
kiye'de 2 bin küsur adet tarım, kredi kooperati
fi varıdır. Demin söylediğim gibi 1 milyonun üs
tünde ortağı vardır ve özvarhkları bilanço ka
yıtları yle 1 milyara yakındır. Bilanço kayıtla -
nylc böyle. Envanter kayıtlarını düşünülmek 
•tahminen 1,5 ımilyan bulmaktadır ve bunlar 
1963 yılında ortaklarına, plasmanlar da dahil, 
ancak 760 milyon kredi veriyorlardı; ama on
dan sonra 1'974 yılında, tahsis edilen plasman
larla birlikte, ou'taklanna 4,5 milyar kredi açar 
•seviyeye gelmişlerdir. 

'Türkiye'de Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri vardır. Bunlara 1963 yılında 400 mil
yon lira kredi açılmıştı. Halbuki 1970't'e 3 mil
yar, 1974 yılında ise 3,5 milyar lira kredi açıldı. 
Bunlar o derece gelişmişlerdir ki, evvelc-e, yani 
1963 yıllarında telâffuz edilebilecek (Telâffuz 
edilebilecek diyorum) bir yatırım imkânına sa-
ihiıbolmamalanna rağmen, şimdi arz edeceğim 
teşvik tedbirleri sayesinde, bugün artık her bi
ri üçer yüz milyonluk yatırımları tahakkuk etti
rebilir hale gelmişlerdir. Bugün artık tanın- kre
disi deyince Tarım Kredi Kooperatiflerini, pa
muk deyince Tariş'i, yani İzmir Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birliğini, Ant - Birlik'i, 
yani Antalya Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
liğini, Çııko - Birlik, yani Çukurova Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birliğimi. Fındık dah ice 
Fifciko Birlik'i yani Bara/deniz Fındık Tanm S&-
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tış Kooperatifleri ve Biriliğini, Antep Fıstığı 
deyince Güney Doğu Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğini, üzüm cleyiııee Tariş'i yani Izmıir Üzüm 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliğim, zeytinyağı 
cleyiııee yine Tarişi yani izmir Zeytinyağı Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Birliğini, incir ele
yince Tariş'i yani İzmir incir Tarım Satış Koo
peratifleri Birliğini, ay çiçeği deyince Trakya 
Yağlı Tohumlar Tarım. Satış Kooperatifleri ve 
Birliğini, zeytin deyince Marmara Zeytin Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Birliğini hatırlıyo
ruz. Bunu daha ufaltabiliniz; narenciye hakkın
da, pek etkili olmamasına rağmıen yer fıstığı 
hakkımda, kırımızı biber hakkında, üzüm hakkı n-
ida bunların hepsini uzatabiliriz. Bu tarımı sait.ış 
kooperatifleri ve birliklerini düşünmemelk müm
kün mü? Bunların o piyasadaki ağırlığını hat
ta o piyasadaki nâzımı rollerini ve hatta bu fonk
siyonları sebebiyle Dovlötin bu sahadaki tedbir
lerinde bunlarım aracılığını düşünmemek müm
kün mü? E, bunlar durup duranken olmadı. 10 
sene içinde ne yaptı hükümetler ki, bu kadar 
'gelişime kaydedildi? 

Sayıyorum : 
1. — Tarrm Kreıdi Kooperatiflerine devamdı 

olarak % 2 maliyetin altında plasman temin 
«dildi. Büyük rakamıdır; 4 - 5 milyar kullanan, 
3,5 milyar plasman kullanan müesseselere mali
yetin % 2 noksanı faizle plasıman vermek bü
yük imkândır ve bunun manası, Devletten koo
peratiflere ka.yn.ak aktarmakltır. 

Satış kooperatiflerine ve birliklerine ne yap
tık? 

1. — Devlet destcıklenıe alımları sıracında 
yaptıkları faaliyet karşılığımda yatırımlara dıö-
ımüşitürülinıek kaydı ile komııisyon hakkı tanındı. 
Bu, o müessesenin ileride ortaklarıma, yani çift-
eiöere ve ortakları dolayısıyle piyasada daha et
kili bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için lü
zumlu, yatırımları yapmalarını temıin etti. 

Daha ne yaptık? Devlet dcsteikleme alınılan 
(dışıında, yani Devlet destekleme fiyatları, 
piyasanın altında kaklığı müddetçe, yaptıkları 
faaliyetten dolayı tahassül eden zararı Devlet
çe kaı ışıladık. 

Başka, kooperatiflere yapmadık mı? Yaptık. 
Köy Kalkınma Kooperatiflerine, Avi'iıpaya işçi 
•gemdaıımiede öncelik tanıdık. Bunun maddî de--
geri 360 milyon liradır. 
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Değerli arkadaşlarım, iyi kullanıldı kötü 
kullanıldı; ama gerek 1163 sayılı Kanunla getir-
'diğiimıiz teşvik unsurları, gerek icra yoluyie ge
tirdiğimiz teşvik unsurları sayesinde Türkiye'
de son 10 yılda kooperatif hareketi birdenbire 
gelişti. Öyle gelişltl ki, 19'67'de 4770 olan koope
ratif adedi 1974'te 19 227 adede çıktı. Bunla-
ran iç'inide Tarım Satış Kooperatifle il, esnafa ve 
küçük sanatkârlara muhatap esnaf kefalet ve 
küçük sanat kooperatifleri, küçük sulama koo
peratifleri ve yapı kooperatifleri büyük gelişme 
'gösterdiler. 

Bunlar var iken ne yapacağız? Demin arz 
ettiğim. kooperatif alyansının tespit ettiği pren-
a'plore bağlı, hür demokratik ülkelerdeki tatbi
kata uygun kooperatiflerden daha iyi istifade 
yolu, kanunlarla ve de icrada alınacak özendi
rici tedbirler yoludur. Eğer, bugünkü tatbikatı, 
bugünkü kooperatif hareketin kalkınmada et
kinliğini kâfi bulmuyorsanız, yolu budur; geti
rirsiniz yeni tedbirleri, getirirsiniz yeni teşvik 
tedbirlerini; ama getirmeden önce de bunu belli 
eldensiniz. 

Şimdi bir noktaya geliyorum: Sayın Cum
huriyet Halk Partisi ve Hükümet programı... 
Çünkü, öbür sayın partinin beyanlarında koo
peratiften bir şey duymadık. Bakın ne yapmış 
bu kadar bahsetmesine rağmen? Kooperatif ha
reketi geliştirici mi yoiksa kooperatif hareketi 
tedirgin edici mi bu tasarruflar? 

1. — Hemen yönetim kurallarında vazife al
mayı değiştirmiş. Kooperatif teşekküller Dev
letin teşekkülleri değildir; kooperatif teşekkül
ler milletin teşekkülleridir, omun ortaklarının 
kurduğu teşekkülleridir, söz sahibi de elbette ki, 
ortaklara, olacaktır. Yönetim kurallarında, bun
dan böyle siyasî partilerin yetkili kurallarında 
görev alanlar (Bu da kâfi değil) belediye baş
kanları, seçilmiş oldukları takdirde, partilerin
den veya görevlerinden istifa etmezse görev ala-
nıayac aıldandır. 

IMıŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Bağlıyo

rum efendimi. 
'Şiniıdi, bu, makabline şamil olması bakımım

dan hukuka aykırıdır. Bu, anaprcmsipLer ancak 
kanunlarla tespit edileceği için 1160 ve 2834 sa
yılı kanunlarla, kanuna aykırıdır. Bu, tarnamiy-
le siyasî bir tasarruftur. Düşünülmüştür ki, bu 
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.kurullarda büyük ekseriyetle Adalet Partililer 
görev almaktadır, bunları seçim yoluyle, yani 
(kooperatiflerin kendi içindeki mekanizma yo
luyle tasfiye etmek mümkün değildir; öyle ise 
ne yapalım? İşte bu tasarrufu yapalım... 

2. — Tarım Kredi Kooperatiflerinden güb
re ithal ve tevzi yetkisi alınmıştır ve o yetmi
yormuş gibi bir de çiftçinin gübre alabilmesi 
için vesika usulü çıkarılmıştır. 

Evvelce gidip Tarım Kredi Kooperatiflerin-
den direkt gübre alan çiftçi vatandaşımız, şim
di evvelâ Tanm Kredi Kooperatifine gidip kre
disinin olduğunu tespit edecek, sonra şehre gi
dip ziraat mualliminden bir ihtiyaç vesikası 
alacak, sonra tekrar kooperatife dönüp kreidi 
senedini düzenleyecek, omdan sonra tekrar şeh
re dönüp ziraî donatımdan gübre alacak. Ee, bu 
mu kolaylık, bu mu kooperatiflere kolaylık? 

Bu -da yetmiyormuş gibi, Tarım Kredi Koo
peratifleri memurlarının bir emekli sandığa 
vardır. Kooperatifçilik yetişmiş elemanla yü
rür. Onların, Emekli Sandığmın yaptırdığı ve 
önce de TRT ile mukavele edip yaptırdığı Ame
rikan Sefaretinin karşısındaki binayı gelir gel
ini ez istimlâk yönüne gidilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, vaktiniz dolmuş
tur efendim. 

DOĞAN KİTAPLI '(Devamla) — Bağlıyo
rum, son fikirlerimi söylüyorum, çok önemli ol
duğu için bir meseleye daha değineceğim. 

Kooperatifler Merkez Bankası... Ne olduğu 
belli değil; kamu kuruluşu mu olacak, özel ku
ruluş mu olacak, statüsü belli değil, umum mü
dür tayin edilmiş. Bu yetmiyormuş gibi umum 
müdür Amerika'ya gönderilmiş. Neyi arıyor 
umum müdür? Dünyada kooperatifler bankası
nın ne şekilde kurulacağı belli. Kamu kuruluşu 
olarak kurarsanız, Ziraat Bankası ile Halk Ban
kasının ne olacağı münakaşasını yaparız. Özel 
hukuk hükümlerine göre kurarsanız, o zaman 
iştirakçilerinin rızalarını ararız. İşte, iştirakçi
lerin rızalarını almadığınız için de bugün 360 
ımıilyon lirasına göz dikildiği anlaşılan Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin feveranı zatıâlinize, 
cümle parlamenter arkadaşlarıma kadar gelir. 

BASAN TÖSYYALI (Kastamonu) — Geldi 
^eldi.. 

TEVFİK FİKRET ÜYET (Sinop) — Herke
se geliyor, çektiriyorsunuz, Allah razı olsun... 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Bizim iste
diğimiz şudur... 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, bağlayınız efen
dilim; 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Bir iki tav
siyem var, çok önemli; yani bitti efendim, iki 
dakika almaz. 

BAıŞKAN — İki dakikanız geçti efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Hiç bek

lenilmeden Tarım Kredi Kooperatiflerinin üst 
örgütü kurulmalıdır. Çünkü müktesobatı bakı
lırından Türkiye'de kooperatifçilik hareketinde 
en yetkili müessesedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda belirtilen tedbir
lerin (ki, kooperatifler merkez bankası kurulu
şu çalışmaları bunun içindedir) yerine getiril
mesi çalışmaları süratlendirilmelidir. Koopera
tifler bankası kuruluş şekil ve şartları bakımın
dan olgunlaştırılmadıkç.a ve kurucular ikna 
edilmedikçe emrivaki haline getirilmemelidir. 

1163 sayılı Kanun gelişen santiara uymuyor
sa değiştirmeli; fakat 2834 sayılı Kanun mut
laka değiştirilerek 1581 sayılı misül'lü o koope
ratiflerin özelliklenini ihtiva eder sekilide tedvin 
edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, sözlerinizi kes
mek mecburiyetinde kalacağım efendim, rica 
ederim. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Bir dakika 
müsaade ederseniz, Grup adına konuşuyorum ve 
önemli bir mesele üzerinde duruyorum; bir da
kika efendim, daha fasla sürmez. 

BAŞKAN — Dört dakika geçti efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Bu, aynı 

zaıınanda Hükümete Anamuhalefet Partilisinin 
bıir önerisidir, lütfedin. 

Köy kalkınma kooperatiflerine bugüne ka
dar gelişmeleri nazara alınarak yeniden ve yeni 
bir yöntemle yanaşılmalıdır. 

Balıkçılık kooperatiflerine memleketin balık 
potansiyelinin değerlendirilmesi ve balıkçıların 
karakteristikleri dikkate alınarak önem veril
melidir. 

Yatırım yapan tarım kooperatiflerine proje 
hazırlayacak yetenekli bir teşkilât kurulmalı ve 
bunlara gerekli fanlar temin edilmelidir. 

Kooperatif hareketini destekleyecek yönde 
girişimlerden gerek siyasî, gerek kadro ve de 
kadrada meslek grupları bakımından taassuba 
yer verilmemelidir. 
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döstahlsal Isoopieratâlfler'inin sınırı iyi çizilme
li, som uçları 5 - 7 Eylül 1966 yılında kooperatif 
alyansının kabul ettiği ilkelere aykırı olmama
sına ve hüviyetini iktisaıbetmiş Türk koopera-
ti^çiliğinin dejenere edilmesine fırsat verilme-
amelidir. 

Kooperatif eğitimi üzerinde önemle dıırul-
mı a lııdır. 

Tarım kooperatiflerinin neticesi, eğitici ola
rak, bir elden ve yetkili vasıflı elemanlara teftiş 
'ettirilmelidir. 

Her türlü kooperatif kurulması serbest ol-
ımalıdır. 

•Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) ! 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kitap
lı. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Yahya Akdağ, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA YAHYA AKDAĞ 
(Erzurum) — Muhterem Başkan, muhteremi 
mili etvcfeilleri; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1974 
•malî yılı Bütçesi üzeninde Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına görüşlerimıizi arz etmek üzere hu
zurunuzla çıkmış bulunuyorum. 

Asırların ihmalime uğraimiş köy ve köylü
müz hakkında gerek bu kürsüden ve gerekse 
[Bütçe Karma Komisyonu ve Senatoda konuşu
lanları keımalî ciddiyetle dinledik. Değerli fikir
ler serdedildi, istifade ettik. 

Tünle ekonomisine en büyük katkıda bulu-
aıan köy ve köylümüzden alınanın karşılığımda 
kendisine layık olduğu hizmetler bugüne kadar 
ıgötürülmomdş; kaderi ve çilesi ile başbaşa bı
rakılmıştır. 

Millî Selâmet Partisi Grupu olarak, «hizmet, 
daha ziyade hizmete muhtaç olanlara götürül
meli» prensibi içinde, geçmiş yıllara nazaran 
1974 malî yılı Bütçesinin daha geniş imıkânlı 
olduğunu görmekle memnuniyet duymaktayız. 

•Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığımızı 
Ibüyük hizmetler beklemektedir. Bu hizinıetleran 
(başında temel altyapı hizmetlerinden olanı; köy 
yollariımızı şehir, kasaiba ve birbirine bağlamak; 

Köy yolu şcibeke ve köprülerini yapmak, ba
kım ve onarımlarını sağlamak; 

'Köyleri sıhhî içme sularına kavuşturmak, 
birim salıadan azamî ürün ekle etmek için top
rak - su kaynaklarını geliştirmek; 

Köy elektrik ihtiyaçlarını sağlamak; 
'Topraksız ve yeteri kadar toprak sahibi ol

amayan köylüleri topraklandırmak, verimli hale 
getiirim.dk; 

G'öçımeıı ve göçebeleri iskân etmek, gerekli 
yardımlar yapmak; 

Köy kooperatiflerine her şeyden önce yöne
tici kadno yetiştirmek, eğitim ve malî yardımlar 
yapmak, ürünlerini değerlendirmek, pazar bul
mak; bilhassa. dargelirli köylülerimizin boş za-
mıan! arını değerlen dinmek için hor bölge ııin 
özellikleri dikkate alınarak kadın ve erkek el 
sanatlarını geliştirmek ve daha birçok hizmet
ler... 

Muhterem milletvekilleri, köy ve köylüye 
hizmetim götürülniıesinde en büyük görev YSE 
ve Toprak - Su teşkilâtlarına verilmiştir. Am-
•eak, bu teşkilâtların makine parkları kifayetaiz 
okluğu gibi, mevcut makinelerin büyük bir ço
ğunluğunun miadı dolmuş, sık sık arıza yap
makta; bakım ve onarımları zaman kaybına se-
behol m aktadır. 

Ayrıca teknik eleman sıkıntısı çekilmekte
dir. Hizmetlerin aksamadan yürümeısi için bu 
müesseselerim makine parklarınım artırılması, 
teknik elemnatı ve teknik malzemenin ihtiyaca 
cevap verehileeok şekilde sağlanmasını temenni 
ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bugün 35 877 
ımulhtarlık'tan ancak 18 8.10 köy yolu kaplama
lı, geri kalan kısmına ise el değmemiştir. 22 bin 
köyün ise sıhhî içme suyu yuk veya yetersizdir. 
70 bin ünite olduğu söylenen köylü yurttaşları
mızın büyük çoğunluğunun kış günlerinde şe
hir ve kasaibalara gidip gelmeleri imkânsız hal
eledir. 

Sözcü arkadaş!arımız zaman zaman bölge-
lerarası dengesizlikten bahsettiler. Bu görüşe 
ıhiz de katılıyoruz. Bilhassa tebarüz ettirmek is
terim ki, Doğa ve Güneydoğu illerimiz son de
rece ihmal edilmiştir. 

Bakanlığın 1973 - 1974 yılları, programı tet
kik edildiği zaman, bazı önemli hususlar dikka
ti çekmektedir. Şöyle ki: 

1973 yılında 780 kilometre asfalt yol yapıl
dığı ve 1974 yılı programında da 220 kilometre 
asfalt yol yaıpılacağı görülmoktedir. Köy yolla-
rımızMi asfaltlanmasından memnunluk duymak
tayız; fakat Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
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binlerce yerleşim ünitesi mevcuttur ki, bunlar 
arasında toprak tesviyeli ve stabilize yol dahi 
yoktur ve hatta bazı köylere hayvan Hırtında 
dahi gidilememektedir. 

Hükümet programında, yatırımlardaki ada
letsizliği ve bölgeleraraisi dengesizliği gidermek; 
Doğu ve Güneydoğuya öncelik verileceği, ifade
si açıkça yer almasına rağmen, 1974 yılı uygu
lama planımda bu hususu görmcrln mümkün 
•olmadığını ifade etmek isteriz. 

Cumhuriyetimizin 50 nei yıllarda bir torba 
çimentonun girmediği, motorlu aracın gitmedi
ği, yıllarca önce parasını yatırmış, yolunun ya
pılmasını bekleyen, taş ve kumunu hazırlamış; 
«Okulumuz ne zaman yapılacak?» diye heyetler 
halinde yanımıza gelerek, «'Sıramız gelecek mi?» 
şeklinde suallerle bizleri sıkıştıran köylülerimi
ze ceva.p vermekte müşkülât çekiyoruz. 

ıBirçok köylerde yaşayan dargelirli köylüle
rimiz yazın ziraatle uğraşıp kışlık erzakın kıtka-
naat hazırla diktan sonra bir gün. dahi istirahat et-
ımcden büyük şehirlere iş bulmaya çıkmakta
dırlar. Bunlardan büyük bir çoğunluğu iş bula
mayıp cebindeki birkaç lirasını harcadıktan 
sonra tekrar köylerine dönüp, kış günlerini kah
ve köşelerinde geçirmek zorunda kalmakta; bu 
yüzden aile huzursuzlukları artmaktadır. 

Bunlara biran evvel bir çözüm yolu bulun
masını Hükümetimizden temenni ediyorum. 

Muhterem millet vekili eri, bu arada Devlet 
mıeıkanizmasında gördüğümüz bir hastalığı da 
belli rtmeden geıçemeye oe ğim. 

Umumiyetle yapılmıamış veya noksan bıra
kılmış işler; yarpılmış, ikmal edilmiş gibi göste-
rilinıeiktedir. Ezcümle, illerimizden birinin YSE 
yıllığını incelediğimizde köylere birçok hizme
ttin yapılmış olduğunu görürüz. Halbuki yapıldı
ğı iddia edilen hizmetlerin birçoğu eksik ve 
(noksan durumdadır. Buna dair birçok misaller 
verilebilir. 

Bu .işlerden eljbette dört aylık Hükümeti 
ımesul tutmak mümkün değildir. 

Devlet, çarkını ağır döndüren, hizmetlerin 
zamanında yapılmasına imkan vermeyen; Dev
let, bürokrasinin bugün içinde bulunduğu du
rumdan kurtarılması kanaatimizce Hükümeti-
«miziaı, üzerinde önemle durması icabeden bir 
husustur. 

Temennilerimiz arasında bir hususu daha 
arz etmek lüzumunu hissediyorum. 

Her türlü yayın organından, mahrum köylü-
imüzo bazı müfrit partililer Hükümet ve millet-
Vûkili çalışmadan hakkında yanlış bilgiler ileri 
sürmekte, fitne çıkarmaktadırlar. Bu yüzden 
Hükümetin ve milletvekillerinin itibarı zede
lenmekte, güvensizlik doğmaktadır. 

En büyük felâket fitneden doğar. Bu gibi 
huzursuzlukları gidermek için bakanlığa bağlı 
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi aracılı
ğı ile Meclis Tutanaklarından köy muhtarlarına 
gönderilımıeisini temenni ederim. Böylece köylü
müz bir taraftan Hükümet çalışmalarını takibe-
decok, diğer taraftan taibiî hakkı olan, milletve
kili murakabe etme imkânını bulacaktır. 

Muhterem Başkan, muhteremi milletvekille
ri ; bütün bu maddî imkânsızlıklara rağmen nü
fusumuzun % 70'ini teşkil eden Türk köylüsü 
milletimizin ruh kökünde bulunan ahlâk ve ma
nevî üstünlüğünden aldığı vatan, millet sevgisi, 
din ve iman aşkından hiçbir şey kaybetmemiş, 
asırlardan beri devam edan millî örf ve âdetle
rimizi muhafaza, ederek âdeta onun bekçiliğini 
yapmıştır. 

Cennet, vatanımızın gerçek efendileri olan 
köylümüzün yanına gitmeden, onu tanıyıp onun 
acı ve ıstıraplarını duymadan, hangi imkânlar
la maişetini temin ettiğini görmeden, onun der
di ile dertlenmeden, onunla el ele, gönül gönüle 
yermeden, kendimizi ona tanıtıp sevdirmeden 
ve hatta ilmi onum yanına götürmeden köylüye 
hizimet etmenin mümkün olacağı kanaatinde de
ğiliz. 

'Muhteremi milletvekilleri, sözlerime son ve
rirken, Anayasanın öngördüğü insanca yaşama 
halklarının köylümüze sağlanacağına inanıyor, 
Millî Selâmet Partisi Grupu olarak bu yoldaki 
hizmeti ibadet kadar aziz sayıyoruz. 

Bu vesile ile bütçemin Bakanlığa ve bütün 
milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan 
niyaz eder cümlenizi saygıyle selâmlanan efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Saym Akdağ. 
Muhterem milletvekilleri, mesai saatimiz, öğ

leden Sionraki çalışma saatimiz dolmak üzere
dir. İki konuşmacı ile bir de Sayın Bakanımızın 
(konuşması vardır. Bu bütçenin bitimine kadar 
çalışmaların devamını oylarınıza sunacağım. 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet çd G'ih^en Partisi Grupu adına 
(Sayın Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 

C. G. P. GBUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım, işte şimdi milletin efendisi köy
lümüze hizmet götüren Köy İşleri Bakanlığı 
Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. Bu vesiley
le aziz milletimize ve onun temeli olan köylü
müze hizmet getiren Köy İşleri Bakanlığının 
mensuplarını, Balkanımdan en küçük elemanına 
kadar candan sevıgi, saygiyle selâm]ayarak söz
lerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi, Türkiye'nin kalkınmasında temel 
hedef olarak köyün ve köylünün kalkınmasının 
ele alınmasını zorunlu görmektedir. Yüzyıllar 
'boyunca devam etmiş ihmallerin, maalesef, ge
ri ve fakir bıraktığı köylülerimizin bu geri kal
mışlık ve az gelişmişlik çemberini kırarak hızlı 
Ibir kalkınmayı gerçekleştirebilmesi için, Dev
letimizin bütün imkânlariyle ve köylü sorunları 
üzerine eğilmesi lâzım geldiğine şüphe yoktur, 
ibiz bu inançtayız. Türkiye töe köy kalkınması
nın önemi ve önceliği, her türlü kalkınma ça-
bannızın ve mülâhazasının üstünde yer almalı
dır, alacaktır inşallah. 

''Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel 
kalkınmasının altyapı ve temelinin köy kalkın
ması olduğuna inanmaktayız. 

Köyün; yol, su, elektrik, okul, cami, küçük 
sanatlar, çamaşırlık, sıhhî tesisler, çevre sağlığı 
ve ürettiği , mahsulü yerinde değerlendirecek 
küçük sanayi ve el sanatları gibi ilk planda, ge
len hizmetleri ciddî plan uygula ma la riyle sağ
lanır hale gelince, Türkiye'nin gerçek kalkın
masının da doğru yol üzerinde olduğuna inana
biliriz. 

Bu bakımdan, özellikle. daha çok geri kalmış 
ve gelir imkânları daha kıt olan bölgelerin ve 
ıhudüt boylarındaki İl, ilçe ve köylerimizin kal
kınması uğrunda gayret sarfedilmesi, millî ve 
insanî bakımdan kaçınılmaz bir görev teşkil 
eder. 

Kalkınma hamlelerine bu anlayışla girişil
mesi, sosyal Devlet anlayışımızın da bir icabı
dır. 

Şu halde, Türkiye'nin kalkınmasında köy ve 
'köylü kalkınma davasını topyekûn kalkınma
mızın temel şartı olarak kaıbul ediyoruz. 

Böylece, sosyal dengenin kurulması ve sos
yal adaletin gerçekleşmesi bakımından özellik
le geri kalmış yurt köşelerinin ve ihtiyazlarmın 
karşılanmasına öncelik tanınmasını istiyoruz. 

İmkânlarımızı bu temel üzerine teksif cde-
rok, ciddî ve planlı çalışma yapmamız suretiy
ledir ki, en büyük milliyetçi Atatürk'ün söyle
diği gibi, Türk köylüsü, milletin efendiliğine 
madde/ten de kavuşmuş olacaktır. 

Türkiye'nin köy ve köylü davası çözümlen
meden, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeni
yet seviyesine yükselme idealimiz de gerçekleşe
mez. 

•Cumhuriyetçi Güven Partisi, vatan ve mil
let bütünlüğünün her türlü dış ve iç düşman
ların saldırısına karşı en sağlam, en milliyetçi 
ve en imanlı unsurun Türk köylüsü olduğu 
inancındadır. 

Bu bakımdan, köy ve köylü sorunlarına ver
diğimiz önem, millî bütünlüğün korunması ve 
milletçe topyekûn kalkınmanın gerçekleşmesi 
için de temel şart sayılabilir. 

Cıımihuriyetçi Güven Partisi, yalnız bir züm
renin veya bazı bölgelerin değil, bütün vatanın 
(bir bütün halinde Türk Milletinin kalkınmasını 
istemektedir. Bu kalkınma, topyekûn köy kal
kınmasından geçer, bu kalkınma, ancak denge
li ve istikrarlı olduğu takdirdedir ki, vatan ve 
millet bütünlüğü gereği gibi korunmuş ve sos
yal adalet fiilen gerçekleşmiş olur, arkadaş
lar. 

Köylerde yaşayan nüfusumuz gizli ve açık 
işsizlikten kurtarılmadığı, köylü vatandaşları
mıza daha üstün bir geçinme, iş ve kazanç im
kânları sağlatılmadı ğı takdirde; köylerden bü
yük kasalba ve şehirlere olan hızlı göç durma
yacak, yeni sosyal ve ekonomik güçlükler mey
dana gelecektir. 

Memleketin sanayileşme davasının çözül
mesi ile ve sınaî gelişmemizle orantılı olarak 
şehirleşmenin meydana gelişimde sakınca yok
tur. Ancak, bunun dışındaki büyük şelhirlere 
olan köylü göçü, Türkiye'nin bir taraftan üre
tim imkânlarını daraltır, diğer taraftan da çö
zümü daha güç sosyal ve ekonomik dengesiz-
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İlklerle ve meselelerle bizi karşı karşıya bıra
kır. 

Türk 'köylüsü genellikle tarım alanında ça
lışmaktadır. Bu bakımdan köy ve köylü kalkın
masında ziraî üretimi, hayvancılığı, su. ürünle
rini, orman mahsûllerini, küçük sanayici üre
timini artıracak ve randımanı yükseltecek, üre
tim maliyetini düşürecek, köylünün ürettiği 
malların pazarlanmasını kolaylaştıracaktır. Bü
tün bu tedbirleri birbiriyle ahenkli bir şekilde 
uygulamak gerekir. 

Köylünün ürettiği malların, mümkün «olan 
ölçüde üretim yerinde değerlendirilmesini müm
kün kılacak ve aynı zamanda köylümüze yeni iş 
sahası açacak küçüklü büyüklü sanayi tesisleri 
köylere kadar yayılmalıdır. 

Bu da ancak yol ve köye elektrik getirmek
le mümkün olur. 

Bu düşüncelerimiz, köy denilmediği halde 
nitelikleri bakımından köy durumunda olan, 
nüfusu 3 binden aşağı kasabalarımız için de ay
nen caridir. 

Köylünün tarım faaliyetleri bakımından 
muhtacolduğu iyi kaliteli tohum, ucuz fennî 
gübre, traktör, makine ve aletler, tarım alanın
daki her çeşit mücadele ilâç ve makineleri bol 
ve ucuz olarak ihtiyevç yerinde ve zamanında te
min edilirse; sulama işleri, özellikle tarla sula
ması daha geniş ve yaygın alan bula/bilirse; hem 
üretim maliyetlerini düşürıhek ve hem de üreti
mi .artırmak imkân dahiline girer. 

Ancak, .alınacak tedbirlerin yanında, eğitim 
noksanlığını gidermek ve köylünün muhtaçol-
duğu krediyi, yeterli ve adaletli ölçüler içinde 
sağlamak lâzım geldiği de unutulmamalıdır. 

Üretim maliyetini düşürücü ve üretimi artı
rıcı tedbirlerden başka üretim mallarının de-
ğerlencliriilmösinii sağlayacak tedbirlere biraz 
evvel işaret etmiştim. 

Bu tedbirler arasında, köylünün ürettiği 
-mahsûllere, uygun taban fiyatı tespiti ve tespit 
edilen fiyatların zamanında ve o mahsulü ek
meden evvel açıklanmış olması bilhassa önem 
taşır. 

Kiöylü, ürettiği mallan düşük fiyatla ve hat
ta maliyetinim altında bir fiyatla elden çıkar
mak zorunda bırakılmalıdır. 

Köylünün, ekmeğinin ve alınterinin tam kar
şılığı mutlaka köylünün eline geçmelidir. 
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Devlet bu alanda destekleme alımları yap
mak ve pazar bulmak hususunda daima köylü
nün yanında olduğunu fiilen göstermelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Cumhu
riyetçi Güven Partisinin köy ve köylü kalkın
ması hakkındaki temel görüşlerini bu şekilde 
arz ettikten sonra, şimdi de Köy İşleri Bakan
lığının faaliyetleri hakkındaki mütalâa ve te
mennilerimizi arza çalışacağım. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, Köy İş
leri Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı genel mü
dürlüklerin bölge ve il seviyesindeki taşra teş
kilâtının bir bütün olarak 1973 yılı içinde gö
rev ve yetkilerini ve bütçe imkânlarını en iyi 
bir şekilde kullanarak, kendilerime verilen va
zifeleri büyük bir gayret, vatanperverlik, feda
kârlık ve başarı ile tahakkuk ettirdiklerine ka
ni olduğumuzu memnuniyetle belirtmek iste
rim. 

1974 yılı çalışmalarında 'da aynı başarıyı 
gösterecekleri inancındayız. Bakanlık teşkilâ
tının merkezîde ve taşrada ağır ve yorucu gö
revlerini yüklenmiş olan teknik ve idarî perso
nelinin maddî durumunu bugünkü hayat şart
ları bakımından aylık, intibak, yan ödeme ve 
harcırah bakımından çok kifayetsiz ve ıslaha 
muhtaç buluyoruz. Bugünlerde, sayın arkadaş
larım, Hükümetin bu intibak, aylık, yan öde
me, fazla mesai, iş güçlüğü vesair hususlarda 
almakta olduğu tedbirler arasında bütün teknik 
personeli, yatırımcı daireleri aynı ölçü içinde 
tutmasını, hiçbir tefrik yaratmamiaisını, teknik 
personelin, yatırımcı daireler personelinin aynı 
anlayış içerisinde değerlendirilmesini de temen
ni ediyoruz. 

Köy İşleri Bakanlığına tahsis edilen bütçeler, 
yüz yılların ihmaline uğramış köy sorunlarını 
ve ihtiyaçiarını kısa zamanda halletmeye yetme
mektedir. Cumhuriyetin 50 nci yılını idrak et
tiğimiz 1974 yılında dahi, köy hizmetlerimizle 
şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik ve geri kal
mışlık farkı 50 ilâ 100 senedir. Bu farkın kı
sa zamanda ortadan kaldırılarak, Anayasamızın 
emrettiği sosyal adaletin sağlanması için, hiç 
olmazsa bundan sonraki yıllar içerisinde Köy 
İşleri Bakanlığına ve bugünkü bütçesini teşkil 
eden takriben 3 milyar 450 milyon liralık büt
çesinin 3 - 4 misli fazla bir bütçe imkânı veril
mek suretiyle bugüne kadarki Devlet olarak 



M. Meclisi B ; 87 %1 . 5 . 1974 O : 2 

köyü ihmal .suçumuzu gidereceğimize ve bu kit
leye olan. borcumuzu ödemiş olacağımıza kanıi 
Ib ulunuyorum. 

Köy İşleri Bakanlığının, Hükümet teklifi 
bütçesine Bütçe Karma Komisyonunda bazı ilâ
velerin yapılmış olmasını yerinde buluyor ve 
şükranla karşılıyoruz; kâfi olmamakla beraber. 

Ümiıdoderiz ki, 1974 yılında başka sahalar
dan elde edilecek ilâve ödeneklerin de Köy İş
leri Bakanlığına verilerek, Bakanlığın daha 
fazla iş yapma kapasite ve azminin değerlendi
rilmesi mümkün olur. 

Yeni bir bünyeye kavuşturulmuş olan Köy 
İşleri Bakanlığı, Kuruluş ve Görevleri Kanunu 
ile bu fcanunlUa ıbirlikte istemesi lâzımgdlen Köy 
Kanunu, Hükümet tarafımdan süratle ele alın
masını ve Meclisin bu yıllki -çalışması içlinde ka
nunlaştırılmasını lüzumlu görüyoruz. 

Önemle ve ısılarla belirtmek istediğim bir 
husus da şudur: Köy İşleri Bakanlığı geri kal
inis bölgelerdeki ve hudut boylarındaki il ve il
çelerimizin köyleri ile, onman ve dağ köyleri
nin Köy İşleri Bakanlığına ait baştia yol, elek
trik, içme ve tartla suyu olmak üzere diğer bü
tün hıiznıötlerinin önoe'l'ilde plan ve programla 
•alınması ve icraatta bu geri kalmış bölgelere 
bütçe, para, makine, vasııta ve eleman tahsisi 
bakımından öncelik veriltmesini bilhassa arzu ve 
temenni etmekteyiz arkadaşlar.ı Kalkman yer 
kalkınmaya devam etmesin, fcalkınmayan yer 
hiç olmazsa kalkınan yer seviyesine gelsin. Bu 
onaıksaitla Köy İşlerii Bakanlığına ayırdığımız 
(bütçe, Bakanlıkça ilgili (bölgelere tahsis edilir-
ken, bu husus bilhassa dikkat nazarına alnı
sın. 

Sevgili arkadaşlarıım, bir defa daha tekrar 
ediyorum: Bu tahsislerde bilhassa 'hudut böl
gelerindeki ilçelerimizin köyleriyle, geri kalmış 
bölgelerimizin ve bilhassa dağ ve orman köyle
rimizin, köy altyapı hizmetlerinin ön/planda tu
tulması lâzım. Bugüne kadar, hepıimizin bil
diği gibi; kolay olan ova, düz arazi yerleri ya
pıldı, çok yapıldı; fakait zor olan dağlık, or
manlık, hudut bölgeleri maalesef hemen hiç 
yapiilmadı. Bu sebeple, bundan sonra ağındı
ğın bu bölgelere verilmesini gerekli görüyoruz. 
Dağlık, ormanlık, hudut bölıgdeııknizde yapa
cağımız yol yapımı, içmesuyu, toprak »su gibi 
Köy İşleri Bakanlığına mevdu işler zorlaşmış

tır, pahalılaşmıştıır, çok uzun zamanda yapıla
caktır. Bu hulsus dikkat nazarına alınarak, Köy 
İşleri Bakanlığına tahsis edilmiş "bütçenin az ol
duğu kanaatindeyiz... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, iki dakikanız 
kaldı efendini. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstü-
ne efendim. 

Ayrıca, son yılda ve önümüzdeki yıllarda 
artan hayalt pahalılığı maliyet ve fiyalt artışları1 

ve yapılacak toplu sözleşmeler, işçi ücretlerinde
ki artışlar da nıazarc dikkate alınınca, gerek köy 
yollarına ayırdığımız 1 milyar lira, gerekse köy 
içmesularma ayırdığımız 830 milyon lira, Top
rak - Su Genel 'Müdürlüğüne ayırdığımız 1 mü-
yar liranın geçen seneki iş yapma seviyesinde bir 
iş yapmayacağı endişesindeyim . 

Bunu telâfi 'Gitmek için, Sayın Bakanlığıımı-
zın, yıllı içerisinde gecikmeden ödenek sağlama
ya (yatırımcı, yapımcı kuruluşlarının yapını ka
pasitesi mevcuttur ve buma yıllardan beri kat
makta oldukları vatanperverane, olağanüstü gay-, 
.ratlorini de ilâve edeceklerini düşünerek) öde
nek tenuinine şimdiden gayret göstermelerini 
temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Peki 
©fendim. 

Muhterem arkadaşlarıım, bür hususu belirte
rek söylerime son vereceğim. Köy İşleri Bakan-
li'ğıamz, köye yönelik bütün hizmetleri direkt 
ve endirefct, uzak ve yakında bulunan bütün 
hizmetleri, başta her nevi kooperatifler oldu^ 
ğıı halde, kendi bünyesinde Halk Bankası ile 
beraber toplamış bulunmaktadır. Bakanlığın yü
kü. çok ağırlaşmıştır, çok şümullenmiştir.. Ba
kanlığın bu büyük görevlerle vazifesini başara
bilmesi için, buna ait kuruluş' kanununu acele 
çıkarması lâzım, ibda*. 

İkincisi, bu görevi yaparken sayın arkadaş
lar um, (Sayın Bakanum, israırla üzerinde duru
yorum ve tavsiye ediyorum) Bakanlık, Bakan
lığa mevdu işleri yaparken her nevi siyasî, ideo
lojik, partizan davranış ve tutumlardan uzak 
olarak Türkiye'nin köye giden hizmetlerinin, 
millî hizmetlerin, vatanpervıerame hizmetlerin, 
millete ait olan hizmetlerin en başında gidildiği
nin idraki içimde tarafsız, ^ olumlu, herkesi miem-
nun ve tatmin edecek şekilde davranmalıdır. 
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CIVI. Meclisi <B : 87 27 . 5 . 1974 O : £' 

Bakanlığın bu şekilde iş yapmasını candan te
menni ediyorum... Bu işleri yaparken, Bakanlı
ğın görevlerimde başarıya ulaşması için bizim de 
karınca kaderince desteğimizi yanınızda bulaca
ğınızdan emin olmanızı diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Tosyalı. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Sami 

Arslan, buyurunuz. 
D P . GRUPU ADINA SAMİ ARSLAN (De

nizdi) — !Saym Başkan, muhterem mii.letvckii-
ıl&ri; 

Tarik miilletinin gerçek mayası, hepimizin 
ayak basıp, tozlarını hâlâ ayakkabılarımızda ta
şıdığımız Türk köylüsünün dertlerini görmek 
İra milletin Türk köylüsünün yüzünü güldünm-ek 
için, 10 yıl evvel Köy İşleri Bakanlığı kurul
muştu. Bu bakanlık yapltığı ve yapması düşü
nülen hizmetleriyle Türk köylüsünün ümidi 
haline gelmiş bir Bakanlıktır. Köylü vatandaşın 
gece gündüz çilesini, görecek «Yeter, ben gel
dim; devlet namına eksiğini bilen, işte önüne 
hizmeti seren ben geldim» diyebilecek Bakan
lık, Köy İşleri Bakanlığadır. 

Cumhuriyetin 50 nci yılını gururla kutlar
ken, milyonluk şehirlerin meydanlarına çıplak 
heykeller dikerken, l'OO bini aşmış illerin kal
kınması, asfalt yolları ve kat kat 'binalarıyla 
öğünürken; 40 bini aşkın köyümüzün ve mil
yonlarca köylümüzün durumu ne idi? Cumhuri
yet 51 yaşma bastığı halde, okul yapıp çocuğu
na öğretmen veremediğimiz köylü; hastasını 
doktora ulaştırmak için hayvan sırtında ölüme 
terk edilen köylü; içmek için kiloımetrelerce 
uzaktan hayvan sırtında su taşıyan köylü; 4 se
nede bir seçim sırasında, «Bu milletin efendisi 
sensin, senin deıdine derman olacak benim» 
diyerek oyu alındıktan sonra, derdiyle başba-
şa bırakılan köylü 51 yaşındaki Cumhuriyet 
Hükümetinden ne aklı? 

Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde kurulan 
teşkilât şemasına bakarsanız, köylüyü sevindi
recek bir manzara vardır ve âdeta bir «Hızır» 
gibidir. Ama ne gezer?... Gerçek böyle değildir. 
Bu bakanlık da, diğer bakanlıklar gibi, bürok
rasinin çıkmaz sokağına girmiştir. Dertli köylü 
vatandaşla .bakanlıklar arasında aşıilması zorlu 
olan -(bürokrasi karakolları vardır. Çok kere bu
radan h a k i olanlar değil, keyfine keyif kata
cak hizmet*er geçirilir. 

Bu sözlerimizle hiç bir• teşkilâtı. .suçlamıyo
rum. Demin burada, geçmişin iktidar!arı, gurup 
•sözcüleri konuştular. Herkes köylünün yarası 
için, nerede ise bir «mendil çıkarıp, ağlayacak
tı. «Köylüyü bu halde kim bıraktı?» diye her
kes kendi kendine bir suçlu arıyordu. 51 yıldan 
:beri oyunu aldığımız, 4 senede bir «efendi»1 de
yip, seçim zamanında yoğurdunu yiyip de, 
«Allahaısmarladık Momet ağa, artıik işin tamam
dır» dediğimiz köylüye; 51 yıldan beri gerçek 
hakkını vermeyen kimdir? 

Bu soruyu sorarsanız, kimse kabahati üzeri
ne almaz. Sayın Bakana sorarsanız, «Ü'ç aylık 
Bakan mı bunu yaptı ?» der. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Doğru söy
lüyor, üç ayda yapılacak bir şey değil. 

İSAMİ ARSLAN (Devamca) — Düşenlere 
sorarsan, «Düşmüşe tekme vurulur mu? Zaten 
inmişim aşağıya, bir de sen vurma» der. Geçmi
şe bakar da, «27 yıldır sen vardın iktida«rda, 
'köylünün sırfıindaydın» dersen, o da der k i : «O 
zaman -başka idi»' 

'İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Çok şey yapıl
dı 27 yılda. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Bunu deyin
ce aklıma şu geldi; bir fıkra anlatacağı.m: 

Bir körle bir kötürüm bir köşede karadan 
aç beklerler. Birinin ayakları yok yürümeye, 
«birinin gözleri yok görmeye. Ama yiyecekler 
bir şey, aç duramazlar ki. Orada muhtarın bir 
bostanı vardır. Dertler ki, «Bostan, çalalım» Kör 
der ki : «Önümü göremem ki» Kötürüm: «Ben 
görürüm, ama yürüyemem ki.», «Birleşelim»' der
ler. Kötürüm «körün sırıtma (biner, kör yürür tar
laya girerler. Kör bostanın yanına geldiği za
man kötürüm emreder: «Dur, çömel, çok aşağı
ya.:»" Kötürüm körün sırtında iken bostanları 
koparır ve gider bir köşede yerler. Muhtar ka
zadan geldikten sonra bakar ki; Kırkağaç kavu
nu ile Diyarbakır karpuzu yerinde yok; Kar
puz, kavun yerinde yok, ama kabuklan ve çe
kirdekleri köşede bekliyor. Körle kötürüm de 
orada duruyorlar. Bunlar hırsızdır, diye mah
kemeye verir. Şimdi hâkim kÖtürüme sorar : 
«Kalk «bakalım suçlu. Muhtarın bostanından 
karpuzu kavunu sen mi çaldın?» 

Aziz arkadaşlanm, burası çok mühimdir. Bu 
ijkra üzerinde 51 yıldan beri Türk köylüsünün 
dertlerine derman olmayan bürakrasi sokağın-
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da bizi inleten gerçek hatalarımız vardır ve bu
nu tespit içim söylüyorum. 

Hâkim, «Sen imi çaldın'bostanı1?» diye sorun
ca, kötürünı, «Vallahi Hâkini bey, feleğin şama
rını yamiişim. Zaten ayaklarım yok. Ben muhta
rın bahçesine, tarlasına nende girmişim? Hem 
vallahi, hem billahi muhtarın tarlasına ayak 
basmadım» der. Doğru tabiî, ayak basan kördü; 
Çönki o, körün sırtında idi, yemin de yaptı. Hâ
kim bu sefer, «Kalk bakalım kör, sen söyle» 
der. Kör de, «Hâkim bey, insaf et. Önümü gö-
remeım, yardıma muhtacım. Biri önümden git
mezse evimi bulamam. Allahaşkına, ben 'bu işi 
becerebilir miyim? Hem vallahi, hem billahi 
muhtarın tarlasından bostanı' ben koparmadum»1 

der. 
Peki, koparan kimdi? Kötürümdü. 
Hâkim, «Ne dersin muhtar, bak ne diyor

lar?» der. Muhtar da, «Hâkim bey, ifadeye ba
karsan, bunlar masum, ama tarlaya bakarsan 
bostan kaümadı» der. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet kurulailıdan beri, 
Köy İşleri Bakanlığı olmadan evvel Türk köy
lüsü vardı; Türk köylüsü sandık 'başlarına gi
der, mebuslarını seçerdi. Köylünün seçtikleri 
de buraya - bizler gibi - oturur, tıkır tıkır maa
şını alır yerdi. Hükümet de, Cumhuriyet de 
vardı. Ama bir gerçek vardı: Türk köylüsü şe
hirli gibi sesini 'duyuramadığı' için, mebusların 
arabasına veyahut da çantasına, «Dur, ne var,» 
diye bakamadığı için, köylü va'tandaşın derdine 
dei'iıman olacak kulaklar biraz az duyuyordu. 
Ama suçlu kim? «'Suçlu gelin olsa, damat bu-
lunmazmış» derler. .Sayın Ok da bundan sonra, 
«iBen de masumum»' demez inşallah. Suçu nis
petinde ilerde yaparsa hizmet, gururlanır; yap
mazsa da ilerde belki üzülür. 

'Sayın Mustafa Ofc'tan temennim şudur: İle
ride üzülecek bir Bakan olmasın da, evlâdü 
îyâline, memleketine, mezar taşma «Millet na
mına çalışan bir Bakandı» diye adını yazdıra
cak bir bakan olabilsin. 

Simidi arkadaşlar; hal bu olunca; yani 51 
yıldan beri Türk köylüsünün dertlerini dinle
ye dinleye dert babası olan milletvekilleri mu
halefette iken köylüden yana, iktidarda iken 
de köylüyü 4 senede bir defa gören bir vatan
daş gibi olduğu takdirde, bu memleketin der
di görülmez. 

Şimdi size 10130 seçimlerindeki bir fıkrayı 
anlaitaıcağım; suçlamıyorum, bunlar oüabilir. 

Y/ol Su E'lektrik Müdürlüğünde dinme bit 
harita verdiler. Baktım, Denizli'nin bir kaza
sında yapılmayan, yolu olmayan köy yok. Bin
dim arabaya vardım, baktım ki, hayvanın bile 
•gideceği bir yol yok «Sel bozmuş da ondan gali
ba» diyerek biraz daha gitmek istedim. Araba 
'orada kaldı 1,5 saat yürüdüm bir köye vardım. 
O köyde baktım, 10,48 yılında başlamış biır okul 
inşaatı var; 19(48 yılında o okulun inşaatı, 
«•Heyelan tehlikesi vardır»; diye durdurulmuş; 
taa 1948 yılından beri ne bir kaymakam, ne bir 
vali, ne b'ir mebus ne bir bakan oraya varıp1 

da; «Okulunuz var mı?» diye sormamışlar. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Beğendin mi? İsmet Paşa'yi tenkit ediyor
dun. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

D.P. GRUPU ADINA SAMİ ARSLAN (De
vamla) — 1948 yılından bahsettim, sayın Mutlu; 
(tarihi hatırlarsın.. O zaman Reisicumhur ben 
değildim, sen de değildin. Cevap verirsen, ceva
bı acı olur; sus daha iyi olur. 

Arkadaşlar, baktım; köyün içme suyu yok, 
yürümeye yolu yok, namaz kılacak camii yok, 
okuyacak okulu yok. Bu vatandaşlardan biz 
'daima oy alnı işiz, kader bir daha bizi Meclise 
getirdi. Haritaya baktmm, hatayı sonra sordum; 
«niye, bu böyle?»' diye. Daha evvelki'müdürler 
terfi etmek için Ankara'ya; «İşiler bitti,» diye 
yazmışlarda, haritaya öyJe işlemişler usulen. 
Aslında, yapılan bir şey yok. 

Denizli, Ege bölgesinde olduğu halde, en 
aşağı 150, yi aşkın köyde içme suyu yok, okul
ları perişan, yolları perişandır. Eğer, sayın Ba
kan genel müdürlerini alırlar, Ocak ile Mart 
arasında benim Denizli'min köylerine gidebi
lirlerde ki, gidemeyecektir, çünkü yol yok, yapı
lan yollarda da gidilmez) «Ee, niye kalmış bun
lar?» diyecektir 'Gayet basit,. 

Nasrettin Hoca'nm hikâyesini bilirsiniz: 
«Parayı veren, düdüğü çalmış.» Ne imiş: Kaftı-

bm paralarını verenler il genel 'meclisini gören
ler ; «Aman ağam gel, kuzumuz var, ye» diyen
ler; yolunu, okulunu sıraya aldırmış, programa 
koydurmuş. Fakat kuzuyu takdim edemeyen, 
parayı takdim edemeyen, il genel meclisini göre-
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meyen, Ankara'daki mebusuna mektup atama
yanlar hava almış. 

Sayın Bakanını da, bakanlığı zamanında yap
tığı tayinlerde, yaptığı işlemde solak ve salak 
adamlara görev venmemcsini rica -ediyorum. Çün
kü, bir adamı hem solak, hem salak oldu mu, 
işler çıkmaza girer. Onun için 'bizde, ibir adamın 
işi ters gitti mi; «Bugün solundan mı kalktın?»1 

derler. Adama bir de salaklık eklendi -mi, bir 
de bürokrasi sokağında kaldı mı, işler daha 
perişan olur. Onun için, Türk köylüsüne işi 
götürürken; partizanlık bir yana, Saym Tosya-
lı'niıiı dediği gibi «ideolojik fikir bir yana,» 
Türk milletinin, sana oy veren de, vermeyen de 
»köylüsü hangisi dursa olsun, onun derdine 
derman olacak işi yapmaya mecburuz arkadaş
lar. 

Bir noktaya geleceğim, sayın milletvekilleri; 
bu .Meclisten ne kanunları çıkardık.. 27 Mayıs' 
ta emekli olmuş subayların 12 yılını, bir gün nö-
(bet beklemedikleri halde subaylık yapmış gibi 
saydırıp, intibaktan saydıran kanunu 1970' se
çiminden -evvel buradan çıkardık. Ama, Türk 
köylüsünün, başına seçtiği; «Sen, Cumhuriyet 
namına bizim başımızdasm» dediği muhtarın, 
köy bütçesini yapmak için koyduğu ve adı köy 
salması olan en fazla, 20 lirayı 30 yıldan beri 
değiştirmedik. 

20 lira ile bundan 3!0 sene -evvel bir dönüm 
sulu arazi, 4 - 5 koyun alınırdı; şimdi ise 20 
lira ile bir kJlo et alınamıyor. Hâlâ da Köy 
Kanununu değiştirmedik, Hükümetin de bir de
ğiştirme hazırlığı yok. 

Şimdi, bu olunca, bakınız manzara ne? K ü 
lünün yakacağı nedir? Odun. Ormanın sahibi 
kim,? Devlet; Onman Bakanı. Hayvanını dağ
da otlatacak kim? Köylü. Yasak yapan kim? 
Devlel. «Çamı kesemezsin! Ben devletim, ancak 
!ben böserim» der. Kömür ver mademki?.. «Ve
remem. Şehirlere yetmiyor ki sana vereyim». 
«Peki-, gaz kullanayım; hiç. olmazsa ucuzdan 
gazyağı ver -de, onu yakayım?»1 «Petrol paıha-
İandı>.» Fukara köylünün yaktığı gaz da, son 
yapılan % 78 zamla şampiyonluğu aldı. Ah be
nim köyden yana. olan Bakanım, bu Kararna
mede imzan varımı bilmiyorum? 

Bu köylü vatandaşın yaktığı gazın günahı 
ne idi? Köylünün günahı ne idi? 
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İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Siz de gelsey- * 
diniz yapardınız bu zammı? 

D. P. GRUPU ADINA SAMÎ AEİSUAN (De
vamla) — Benim bildiğim arkadaşım, senin 
bindiğin arabanın benzinine % 60 zam yapıl
dı da, o köylünün, («Çam dalı kesemezsin, hay
vanını o ti atamaz»;; :n» dediğin köylünün) yaktı
ğı gaza % 78 zam yapıldı; onu söylemek istiyo
rum. 

Köyde bakın manzaraya.. Harp olur, köylü 
vatandaş «Vatan müdafaası imandan gelir» diye 
cepheye koşar; okumaımuş olduğu için, subay 
değildir; elde tüfek en önde o bulunur. Vergi 
zamanı gelir; vergiyi verir. Seçim zamanı gelir, 
oyunu verir. Diyor ki şimdi köylü ağzı, «Sayın 
Hükümetim; şehirliye asfalt yaptın, tazyikli 
içme suyunu evlerine akıttın, havagazı verdin, 
kömür verdin, elektrik verdin, telefonunu tak
tın. Ebesini, doktorunu, hastanesini, üniversi
telini, lisesini, okulunu açtın, televizyon yayını; 
yaptın, Bu yaptıklarında gözümüz yok. B-eledir 
yo masraflarını da İller Bankası kanalı ile kar
şıladın. Şehirlinin ve zenginin malına tapu ver
din. Sıra bizıe gelir diye bekledik; paranız yok 
desek, var; kafanız yok desek; var; eleman, yok 
desek, var; Acaba bizim derdimizin sırası gel
medi nni?» diye bir dilekçesi var köylünün. 

Sayın milletvekilleri, düşünün, seçimler kı
şın yapılsaydı, bu köylünün işleri çoktan bitler
di. Ne yazık ki, baharda, güzde yapıldığı için; 
'hani, arabalar dere tepe gittiği içim, köylü va
tandaşın içhalini pek göreaıez olduk. 

BAŞKAN — Sayın Arlan, iki dakikanız kal
dı efendim. 

D J P . GRUPU ADINA SAMI ABSLAN (De
vamla) — Peki: sayın Başkan. 

Yolu olmayan köy veya altı ay köyüne ara
ba gitmeyen köylü ; elektriği .olmayan köy, 
içımıe suyu olmayan köylü; okulu olmayan veya 
okulu harap olan köylü, camisinde imamı olma-
yian köylü, tarlasının tapusunu alamayan köylü; 
ormanından bir çam dalı kestirilmeyen köylü; 
hayvanı otlamasın denilen köylü; ektiği afyonu, 
Amerikanın keyfi için ektirilmeyen köylü... 

Bu şartlar içindeki köy ve köylünün ihtiya
cını, bürokrasinin çıkmaz sokağında hasıraitı 
e demeyiz a rkadaşlar. 

YSE Genel Müdürlüğünün elindeki yol ya
pı mma ait malzeme ya hurdadır, ya da kifayet-
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sizdir. Teknik eleman azdır, vilâyetteki diğer 
kuruluşlar arasında koordinasyon yoktur. Na
fıa, Devlet Su İsleri, Toprak - Su, YSE ve Or
man teşkilâtları arasında işbirliği yoktur. 

Arkadaşlar, köylüye gelince': «Ey Onman 
Teşkilâtı, onniia.ni.mixi kestin, gel bizim yolumu
zu yap»1 desek cevabı, «BakarJİığümi'Z ayrı» der. 
Köylü; «Tarlamı .niçin orman sayıyorsun?» de
yince; «görevli,» Ne yapalım? Bakanlığın tali
matı böyle» der. «Tapu ver» dersin, «'Sıra gel
medi,»1 «'Kredi ver» dersin, «Tapun yok» der. 
«Traktör ver» dersin, «Tarlan yok» der. «Köp
rüyü yap» dersin, «programda yok»' der. «Or-
ımancı hayvanlımızı dağa çıkarmıyor»1 dersin, 
>«Ne yapalım, sat» der. «Çocuklarımız aç, ne 
yapalım?» densin, «Nüfus planlaması yapıyo
ruz» der. 

Bıı, kadar dendin arasına Sayın Bakan, der
di aızmış gibi, başına iki dert buldu. Ne imiş on
lar? TürkiyeAle kooperatifleri bir çatı altına 
toplayacak, Kooperatifler Bankası kuracak, Ta
rım Krediyi ve diğerlerini kaldırıp bir nizama 
sokacak, köye dönük bir sistem getirecek. Öbür
leri köye' dönmedi ki, bunlar çabuk dönsün. 

Yine, bunlar böyle iken bir hayal daha or
taya çıktı : Köy - Kent.. 

Adı güzel, istemeyenin gözü çıksın. Ama, 
neyle yapılır bu? Hani örneği?.. 

Arkadaşlar, 1971 yılımda bir kanun çıkardık, 
vergi kamunu... Acele çıktığı için, Maliyenin gö
revlileri köylüyü bilmediği için, Ankara'da bu-
luaıidılklları için, bakınız köylüye şöyle sualler 
sordurdular (evler yazılırken) : «Asansörünüz 
var mı? Kaloriferiniz var mı? Kaç liraya kira
ya veriyorsunuz?» dediler. 

Nasıl, bu sakat kanun çıkmış; köylü güle gü
le ölmüşse, «[Bunlar ne biçim milletvekili, biz
den oy aldılar; bizim, köyde merdiven yok, asan
sör nereden bulunsun?» diye sordular; ama biz, 
kanun çıkarırken bunları düşüne<m,edik, aceleden 
böyle cılktı ? 

BAŞKAN — Sayın Aralan, vaktiniz doldu 
efendim. 

D. T, GRUPU ADINA SAMİ ARSLAN (De
vamla) — Böyle iken, zaten 1 GOO'ü aşkın bele
diyemiz var; köylere öğretmen gönderememişsi
niz, «!65 bin açık var» diyordu dün Bakan, «dok
tor» dersin, gitınez; ebe zaten yetmez; imam 
derken veremiyoruz, çilesi bitmez. E, «su» de-
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mişnin, planda yok; «yol» demişsin programda 
yok; «okul» demişsin, sırası gelmedi... ' 

Şimdi arkadaşlar, bu kadar dert varken, bir 
dert de Köykent'i nereden buldunuz? İnşallah 
çıkarsınız içinden. 

Değerli milletvekilleri, Demokratik Parti ola
rak diyoruz ki; köylünün derdine derman ola
lım; yolsuz köye yol, susuz köye su, okulsuz kö
ye okul, ışıksız köye ışık, imam,sız köye imam, 
fakir köye millî imkân derhal veril mididir. Bun
lar âcil ve tehiri imkânsız, Bakanlığın görevle
ridir. Vatandaşı um,umî o'larak kooperatifler 
cenderesine, Köykent rüyasına koymadan, ev
velâ bir örneğini yaparsınız; şayet beğenirler
se, vatandaş sizden, ister. Yoksa, vatandaşı ba
basının mezarı başındam ayıramazısınız. 

Sayın Köy İşlem Bakanlığının değerli men
supları, bu bütçe dolayısıyle söylediğimiz sıöz-
ler, kalplerinizi kırmak, ümidinizi yitirtmek: için 
değil, sizleri yeni bir aşk ve şevkle göreve koş
turacak içindi r. 

1974 yılı bütçesinin Türk milletine hayırlı 
olmasını, Bakanlık teşkilâtının gece günd;üz, has
ta olmadan, yorulmadan, darılmadan ve kırıl
madan, Türk köylüsünün derdine derman olma
sını, ak günleri özleyen bir Hükümıetin bu mil
lete kara günler göstermemesini Cenabı Allah' 
tan niyaz eder, hepinize saygılar sunarım,. (D. P. 
«sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayım Aralan. 
Şahısları adına Sayın Ferliha öz'türk, buyu

runuz efendini.. 
FATMA FERİIIA ÖZTÜRK (Ankara) — 

(O. II. P. sıraOarından alkışlar.) Sayın Başkan, 
sayın, millet vekilleri; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1974 
malî yılı bütçeis'i ve hizmetleri hakkında kişi
sel görüşlerimi sunmak üzere huzurlarınızdayım. 

önce şu hususu belirtmek isterim ki, ulusal 
nürusumuzun büyük bir kesimini oluşturan kır
sal nüfûsun ve özellikle köylülerimizin kalkın
dırılması amacıylc bütün yurt düzteyinde yaygın 
ve etkili çalışmalar yapmakta bulunan Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı, her türlü bütçe 
olanağı ile desteklenmeye ve yaptığı hizmıetler-
d;m ötürü övülıueye değer bir Bakanlıktır. 

Sayın arkadaşlarını, bilindiği gibi, Köy İşle
ri ve Kooperatifler Bakanlığı, 1DÎİ4 yılında ku
rulmaya, !%'") yılından itibaren de fiilen görev 
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görmeye başlamıştır. Başlangıçta, varlığı ve ge
rekliliği halkkmela çeşitli çevrelerce olumisuz yo
rumlar ve öneriler ileri sürülen bu Bakanlık kı
sa sürede yaptığı çalışmaflarla, kırsal altyapı ge
reksinmelerine bir ölçüde cevap verecek çalış
malara girişıniş, köylü ile el ve gönül birliği ha
linde, kalkınma planlarının verdiği hedeflerin 
çok üstünde bir uygulama ve gerçekleştirme ile 
Türk ulusunun malı olmuş ve zihinle rdeki 'bü
tün kuşkuları silerek önemi ve değerini benim,-
setmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığınım taşıdığı bu önem, gerçekten 
mağdur ve fakir; fakat ulusun 'varlığı ve bekamı
zın temel -unsuru olan köylümüzün, kalkınma ça
balarımız içinde ibüyük yer ve ön caninden doğmak
tadır. Bugüne kadar kırsal yörelerde genellikle, 
kalkınmanın temelinde yatan, altyapıyı kurmak, 
toprak ve su kaynaklarını tarım için geliştirmek 
çabalarını gösteren fou Bakanlık, gelir düzeyi ve 
dolayrsıylo tüm yaşam 'düzeyi çek geri bırakılmış 
köylümüzü en iyi -anlayan A*e ilk kez halka dönük 
vo kalkınmaya tabandan 'başlayacağını söyleyen 
programın sahibi bu Hükümetin 'bünyesinde, köy
lümüzün temel ekonomik sorunlarına da yönelcı. 
bir program ve çalışma düzenine girmiştir. 

Koy vo köylü sorunlarımızın programına at
fettiği önem ve ıbu yaklaşım dolayısıyle Hükümeti 
•kutluyorum. 

;Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Köy İşle
ri ve •Kooperatifler Bakanlığının bu yeni yönelim
leri, kırsal yörelerde halk sektörü ve 'kooperatif
çiliği 'geliştirmelim, köykentleri oluşturmak ve bun
ları toprak ve 'taran reformu ile birlikte uygula
yarak, kalkınmayı tabanda başlatmak ve yaygın
laştırmak olmaktadır. Bakanlığın bu amaçlarla 
girişmiş bulunduğu çabaları (büyük bir memnun
lukla, karşılıyor, ve destekliyoruz. Kırsal yörelerde 
mevcut doğal kaynakların, işgücünün ve küçük ta
sarrufların değerlendirilmesi, geliştirilmesi, yeni 
istihdam ve ekonomik imkân yaratacak kaynakla
rın oluşturulması; köylünün bu amaçlarla, özel
likle kooperatifler halinde özgürleştirilmesi -ve ko 
operatif hareketinin, Devletin öncülüğünde, onun 
teknik ve malî 'yardımlarıylc geliştirilmesi, kırsal 
yörelerde halk sektörünün oluşumunun temelini 
teşkil etmektedir. Kooperatifçiliğin geliştiği ölçü
de köylü, aracı ve tefecinin sömürüsünden kur
tulacak, alınterinin ürününü kendisi -alacaktır.' 
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Kooperatifçiliğin geliştiği ölçüde kırsal nüfus, 
üretim ve ihtiyacı olan modern »girdileri daha bol, 
dalıa ucuz sağlayabilecek, başta tarım olmak üze
re, bütün üretim alanlarında daha bol ve daha 
kaliteli ürünler yapabilecektir. Ancak, kooperatif
ler, köylü emeğini 'tasarruflara; tasarruflarını, 
ona yeni ekonomiler 'getirecek yatırımlara çevi
recek ve gittikçe 'gelişen, bütün yurt düzeyinde 
yaygın, 'yepyeni bir sektörü, bir halk sektörünü 
kurmuş olacaktır. Böylece, yaratılan yeni değer
ler, artan değerler (altını çizerek •söylüyorum) 
sönıürülmoyccck ve onu yaratanın cebinde kala-
caktu'. 

Köylü ve köylüyü 'eylemde sevmek budur. Sa
dece egemen -çevrelerin çıkarlarını düşünen ve kır 
'kesiminin, olağan •seyrine bırakılmış bir kalkınma 
içindi hisselerini almalarını bekleyen bir kısım 
politikacıların (kabul edemeyecekleri bir yaklaşım
dır bu. Ancak, inanıyorum ki, halkça vo hakça 
kalkınmanın yolu budur. Bu nedenle, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığını ve ona bu olanakla* 
n sağlayan Hükümeti tekrar kutluyorum. 

Halk 'sektörünü ve kooperatifçiliği karikatüri-
ze ederek anlamak istemeyenler, yakında bunları 
kalkınmamızın parlak örnekleri olarak görecekler
dik 

Sayın milletvekilleri, Köy İşleri ve Koopera
tif lor Bakanlığınca ele alman köykentler konu
suna da kısaca değinmek istiyorum. Ne yazık ki 
bu konu da, bazı politika çevrelerind'e aynen ko
operatifçilik ve halk sektöründe okluğu gibi 'an
laşılmak istenmemektedir. Kovkentler, köylerin 
top'lulaştıkları yerler 'değildir. Köykentler, yuka
rıda arz ettiğim halk sektörü ve kooperatifçiliğin 
gelişimine paralel olarak, kırsal 'alanda kendiliğin
den doğacak bir yerleşim biçimidir. Bu neden
le, köykentin temelinde ekonomi vardır; köykent-, 
ekonomi yaratan, şehirlere olan dengesiz akımlaıı 
önleyen, kırsal nüfusun sosyal gereksinmelerine 
cevap verecek yerleşim yerleri olarak geiişeeck-
th*. 

Köy İşleri -ve Kooperatifler Bakanlığının, köy
kentler 'oluşturulması yolundaki çalışmalarını da 
takdirle karşıladığımı yüksek huzurlarınızda be
lirtmek isterim. 

Sayın arlarda şiarım, kır kesim inin sağkklı bir 
ekonomi ve sosyal güvenlik içinde yaşamı, temel 
amaçlarımızın başında.yer almaktadır. Böylece 
daha güçlü bir toplum olacağız ve demokrasimiz 
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yeni 'boyutlara ulaşacaktır. Köylümüzü ekono
mik ve siyasal sömürüden kurtarıp, ekonomiye, 
bizzat yaratıcı ve yönetime katılıcı 'duruma g'etir-
anek sorundayız. (Sanıyorum ki, gerçek vatansever-
lik 'budur. Bunları yapacak teknik *ve diğer per
sonel potansiyelimizin var olduğuna inanıyorum. 
Ancak bunlar kötü personel politikası ile küskün 
ve dağınık durumdadırlar. O üç de olsa, Hükü
metin, 'bu yetişmiş çocuklarımızı yoğun bir çalış
ına düzenine davet edeceğine güvenmekteyim. 

Sayın arkadaşlarım, dün, siyasal nedenlerle 
kahvesini, camisini ayıran köylümüz; kooperatif
leşme, kalk sektörü ve köylerinin kalkınmaya gir
mesiyle bu ayrılığını unutacaktır, unu tın ay a baş-
lamı'ştıi' 

Halk sektörü ve kooperatifçilikte başta gelen 
unsur; «iya>sî ve dinî tarafsızlıktır. Bunu, köylü-
mi'iiziin 'sağduyusu esasen kendiliğinden buluyor, 
(biliyor. Halkımızın, toltnlk ileıledlkçe ha>mlecili-
ği kabul etmekteki fikrî yeteneklerini değerlendir
mekte çok «büyük sonuçlar alınacağına gerçekten 
inanmış bir partiyiz. Bizim getirmek istediğimiz 
yöntem, kişilere, demokrasinin temeli olan yöne
time katılma yolunu açacaktır. Toplumumuzun 
bütün (kesimleri en (büyük ölçüde hizmete ve eko
nomiye katılacafct ı r. 

Bunları kırsal alanda 'gerçekleştirmenin yeni 
görev ve sorumluluklarını almış bulunan Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığının başarılı çalış
malarının devamını diliyor, Yüce Meclisin Sayın 
Başikan ve üyelerini saygılarımla selamlıyorum. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Toşekkür ederim Sayın üztürk. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Konuşmama anamuıhalefct partisinin grup 
sözcüsünün de teşhis ettiğim gelişmeye işaret ede
rek başlamak işitiyorum. Kendileri de temas bu
yurdular: 'Senatoda, anamulıalefet partisi grup 
sözcüsü; 1965 - 1971 altı yıllık hizmet, yılını, ('ta
rih 'zikrederek) '«1920den il 965'e kadar olan sü
reye denk hizmet getirdik» demişlerdi. 

Şimdi, ifadedeki yumuşamaya mukakll, yine 
(kasıt, a.çıjkl amal arın da. aynen mevcut. «Sen beş 
yıllık, 19G5 - 1971 yılı aracıdaki altı yıllık Jıiz-
metln, önceki yıllarda yapılan hizmetin toplamına 
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I karşılık» olduğunu beyan etmekte yine burada da 
anamulıalefet grup 'sözcüsü ısrar ediyor. 

Arkadaşlari'm, orada da -söyledik, burada da 
tekrar ediyoruz; 1920'clen 1%5'e kadar bütün 
yılları birleştirip, son (1965 - 1971) altı yıllık hiz
metle karşılaştırmak, en azından İnsafsızlıktır. 
1920 - 1938 yılları Atatürk devridir; Millî Müca
dele devridir. Kendi şartları içinde düşünmek ge
rekir... Hayır! Yine ısrar ediyorlar... 

1938 - 1950 yılı, İkinci Dünya Savaşını geçir
diğimiz, kendi şartları içinde mütalâa 'edilmesi lâ
zım olan yıllardır. Nihayet, 1950 yılı, Amerikan 
veya Marshall yardımının başladığı ve 19'6-0'a ka
dar devam eden yıllar yine kendi şartları içinde 
'mütalâa edilmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, 1965 - 197.1, altı yıllık 
hizmet süresinin başında Hükümet Başkanı ola
rak Sayın Demire! bulunuyor. Bu hizmet yıllarını 
1920yo kadar geri götürerek mukayese ederseniz, 
ibranın içinde, İsteseniz de istemeseniz de, Dera-i-
reFle Atatürk'ü bir gizli şey içinde, karşılaştırmış 
olursunuz. 

ALÎ- ŞEVKİ EREK (Tokat) — Hiç alâkası 
yok Sayın Bakan, hiç .alâkası yok. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — O halde, 
«Bundan sakınınız» dedik. 1920'ye kadar geri 
gitmeye lüzum yok. Kendinize göre bir başka 
mukayese tablosu yaratınız; ama illâki Atatürk 
yıllarını da içine alarak, ona denk bir hizmet gö
türdüğünü iddia etmek, samimî olarak arz edi
yorum, ölçüsüzlük oluyor, ölçüyü kaçırma olu
yor. 

DOĞAN KİTAPLI (.Samsun) — Size göre.. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Bakanlığımın 1974 malî yılı büt
çesinin Yüce Mecliste görüşülmesi dolayısiyle 
söz alarak, grupları ve şahısları adına bütçeyi 
eleştiren değerli konuşmacı arkadaşlarımın eleş
tirileri için şükranlarımı sunarım. Bütün bu eleş
tirilerden, önümüzdeki hizmet yılında yararlana
cağımızı belirtmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, a.caîba bu bütçe, köye dönük 
bir bütçe midir Bu konu üzerinde çokça durul
muştur; ben, ezlıcre mukayese yapmayacağım, 
birkaç rakam arz edeceğim: YSE hizmetleri ola
rak arz ediyorum; 1965 yılından 1974 yılına ka-

I dar YSE'ye ayrılan ödenek miktarının tüm büt-
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çeıye oranını şöyle kısaca bir gözden geçirelim: 
1965'te 1,99; (2'den az, YSE ödenek miktarının 
•tüm bütçeye oranı 1966'da 1,98; 1967'de 1,97; 
1968'de 2,67; hatırlayacaksınız, Senato seçim yıl
ları; 1969'da, 3,57; yine hatırlayacaksınız, genel 
«seçim yılı. Ondan sonra, birden bire ciddî bir 
düşme; 1970'de, 2,55; 1971'de 1,96; 1972'de 1,98; 
1973 ̂ de 2,48 ve nihayet 1974, bugünkü bütçeden 
2,61 oranına ulaşıyor. O halde, 1965'den başla
mak üzere 1974 yılma kadar, iki seçim yılı hariç, 
bütün oranların üzerindedir 

Rakama dayanan ikinci mukayesemi arz edi
yorum: 1972 yılı sonuna kadar YıSE hizmetleri 
için ayrılmış olan tüm ödenek miktarı 
2 604 000 000 iken (küsuratını okumuyorum) 
1974 bütçesinde ayrılan miktar, 1 233 000 000. 
O halde, 1972'ye kadar YSE için ayrılmış olan 
tüm ödenek miktarının yarısı, yalnız 1974 yılın
da YSE'ye ödenek olarak verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarını, YıSE hizmetlerinde bir 
hususa daha dikkatinizi' çekmek istiyorum; 1972' 
den 1973'e devreden işlerin malî yükü 188 mil
yon iken'(yalnız yolda) 1973'ün, 1974 yılı büt
çesi üzerindeki yükü 291 milyon. 100 milyonun 
üzerinde daha fazla yük 1973'ten 1974'e yüklen
miş oluyor. 1973'de ayrılan miktar 367 milyon, 
1974'de faydalı ödenek miktarı 424 milyon. 

Suya geliyoruz: 1972 yılının 1973 yılına yü
kü 245 milyon iken, 1973 özel yılının 1974 yılı
na yükü 375 milyon. (Yalnız su yönünden) O 
halde, 1972'nin 1973<e olan yükünden 130 mil
yon daha fazla. Köprüde de keza 1972'nin 1973'e 
yükü 60 milyon, 1973'ün 1974'e yi^kü 64 milyon. 

Şöylece toparlarsak; YıSE hizmetlerinde 1972' 
nin 1973'e yükü 493 milyon iken, 1973 yılının 
1974 yılı üzerindeki yükü 730 milyona varmak
tadır. O halde, 1973 adetâ bir vaat yılı olmuş, 
bolca vaadettme, cömertçe vaadetme yılı olmuş, 
daha evvel de Sayın Sami Arslan arkadaşımın 
söylediği gibi, Denizli'de, (.değerli bir arkadaşım 
not göndermiş oluyor bana yazılı olarak) İçel'de 
yapılmış gösterilen birçok yol sanat yapısından, 
yapılmış birçok çeşme sudan yoksun bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, güçlüklerimizden bah
sediyorum genellikle; ova yolları bitti, şimdi 
dağ yollarına doğru tırmanıyoruz. Ova yolların
da bir kilometre yolun 1973 yılı fiyatlarıyle ma
liyeti 80 bin lira iken, dağ yollarında bir kilo
metre yolun maliyeti 230 bin lira. Ova yollarında 

rahatça mesafe alırken, rahatça, «Şu kadar kilo
metre yol yaptık» derken, şimdi dağ yollarına 
tırmandıkça, fiyatlar değişmemiş olsa dahi 1973 
fiyatlariyle arz ettiğim, 80 bin lira yerine 230 
bin lira oluyor. 

Ve nihayet değerli arkadaşlarım, gerek Tos
yalı, gerek Sami Arslan arkadaşım değindiler; 
makine parklarımız da eskimiştir. Lütfedip 
Bakanlığıma teşrif eden değerli parlamenter 
arkadaşlarımın hep istedikleri; illerine (yeni ge
lecek 1,5 milyarlık makine parkımdan) daha çok 
dozer, grayder verilmesi konuları olmuştur. 
demek bütün illerde aşağı yukarı, ekonomik ömrü
nü tüketmiş makineler mevcuttur; önümüzdeki 
yıl bunlarla çalışmak zorundayız; 1,5 milyarlık 

. ihalemiz var, bunun önemli miktarı bu yıl gele
cek; biraz sonra bdirıteceğim güçlükleri arz et
mek içıin söylüyorum. 

'Muhterem aırkadaşlarılm, özellikle orman ve 
dağ köylerinden katılma paylaınni' kaldırdık. 
Halbuki önceki yılda, 1972 - 1971 ve 1965 'e 
kadar olan yıllardan 320 milyon kadar (elektri
ği almıyorum) yol, su ve köprü katılma pay
ları alınmıştır. Yıllık katılıma payı 320 milyon, 
bu devre özelliMıe orman ve dağ .köyleriyle, kal
kınmada öncelikli yörelerden kaitıkn/a payını kal
dırmış ve binaenaleyh önemli bir miktardan mah
rum kalfaıış bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım, Anamuhalefet Partisi Sayın 
Grup Sözcüsü ve D. P. Grup Sözcüsü Sayın Sa-
ımii Arslan arkadaşımız aynı konuya değindiDer, 
«Benzin ve gaz pahalı» dediler. Arkadaşlar, 
«Pahaılilandi; zam geldi» dediler. 

Yeni Hükümetin sorumlu olmayacağı1 zam
lardan bir tanesi varsa, en önemlisi özellikle, bu 
benzin, gaz ve motorine yapılan zamlardır. Çün
kü, bizimle hiç ilgili değildir. Varili 5 dolara 
alınan petrol, petrol ihraç eden ülkeler tarafın
dan 11 - 11,5 dolara yükseltilmiş. Kusur ara
nacak' ölse, asıl kusur bu yükselme olduğu hal
de, benzini, İstanbul'unda, İzmir'inde pikni
ğe giden varlıklı insanların, dahi benzinini Dev
let Hazinesinden ödemek ve böylece her gün Ha
zineyi 8 milyon zarara sokmaktır. Eğer tenkit 
edilmek gerekirse, bu nokta tenkit edilmelidir: 
Niçin vaktiyle bu zam getirilmemiş; gelecek Hü
kümetin omuzlarına bırakılmış ve Hazine her-
gün 8 milyon zarara sokulmuştur? Bunu sor
mamız lâzımdır. «Efendim, kararnaıme hazır-
llanımış, kararnamede imzamız var mıymış? 
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Efendim gideceğinizi anladınız da, onldan im
zalamadınız, Eğer gideceğinizi anlaınıaısaydııhız, 
-bir Hükümet kurmanız mümkün olsaydı, o ka
rarname tarafınızdan imzalanacaktı. Aşma, mut
laka gidici bir Hükümet, zamanın sorumluluğu
nu üzerine almak istemez, planlı olarak bunu 
gelecek Hükümete devretmeye çalışır. Onu yap
tınız. İmzalamıama önemli değil. Karamatme-
mim hazırlanması sizden habersiz olamaz: Tek
nik personeli, bakanlıklara bağlı personel, sizin, 
hiç haberiniz yokken, kararname ifadesine ka
dar getirerek kendiliğinden birşey yapamaz; an
cak, talimat alırsa yapar hazırlık: talimatını. O 
halde, imzakimamak ımazeret değil; gidici oldu
ğunuz için tabiîdir. 

Arkadaşlarım,, zamdan bahsedilmişken, Se
natoda da yaptığımı gibi somut bir misal arz ede
ceğim; önceki yıl, 1973 yılı tütün orlama fiyatı 
(Türkiye ortalamasını arz ediyorum) 13,11 lira 
idi; et, 24 - 26 lira idi. Yerine göre, iki kilo 
tütün ille bir ikil© et alınabiliyordu.. Bu sene,, 
Türkiye tütün 'alış ortalaması 24 liramın üzerin
dedir. O halde, bir kilo tütün ile bir kilo et, 
alınabilmektedir. İşte somut misali. Buğdaydan 
ve çaydan da vereceğim: 8 - 10 sene çaya bir ku
ruş ilave edilmemişken, 450 kuruştan 625 kuru

şa çıkarılmıştır çay. Buğdaydan bahsedeceğim; 
fiyatları duydunuz, 126 kuruşluk buğdayın fiya
ttı 230 kuruşa yükseltilmiştir. Geçimini yalnız 
buğdaydan temin eden bölgelere ayrıca 10 ku
ruş prim ödenecektir. Bütün bunlara rağmen, 
ekmeğe bilir kuruş zairn yapılllmayacaktıır. (O. H. P., 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.ı) Arkadaş
ları/m, o halde çokça söyledikleri zaım, rakamla
ra vurulunca görülüyor ki, balon çabuk patlı
yor. 

Değerli arkadaşlarımı, bütün milletvekili 
arkadaşlarım makine parkının eskiliğinden şikâ
yetçidir. 1973 dilimlinle, makine parkı için ma
alesef (1,5 milyar liralık ihale için) herhangi 
bir ödenek konmadı; ama biz bu devre gerekli 
ödeneği ayırarak, 155 dozer, 1 000 kamyon, 
67 dozer taşımak üzere kamyon, 163 yapım 
grayderi, 40 çekici kamyon ve buna benzer önem-. 
lii miktarda makine parkımı yenileyeceğiz. Bun
larla iş imkânımız artacak. 

ıSayım Başkan, değerli milletvekilleri, 'Top
rak - Su ile ilgili birkaç konuya değinerek ge
çeceğim. Toprak - Su, küçük sulamalar, ucuz 

sulamalar yapar; fakat ömeani çok fazladır. Yap
tığı masraf, iki üç yılda kendimi öder; köylü, 
çiftçi faydasını hemen görür. Devlet Su İşleri
min 1962 yılından 1973 yılına kadar suladığı 
arazi miktarı 647 (bin hektar; Toprak - ıSu'num 
suladığı arazi miktaırı 449 bin hektar. Bir hay
li yakın. Buna mukabil, cazibe lilıe sulamada 1 
hektarın maliyeti Toprak - Su'da 7 500 lira, dö
leklerle sulamada 1 hektarın maliyeti 20 50O li
ra; pompaj, yerüstü suda pompaj sulama ile bir 
hektar arazinin sulama maliyeti 8 000 lira, yer
altı sularından pompaj ile sulama maliyeti 
11 500 lira. Buna mukabil, DeVlet Su İşleri 
tarafından yapılan sulamada bir hektar arazi
nin sulama masrafı 30 000 liradır. O halde, 
Toprak - Su Genel Müdürlüğümüzün sulamada
ki önemini birkaç rakamla ortaya koymuş bulu-. 
nuyorum. 

Arkadaşlarıım, vaktinizi çok almamak için, 
daha çok, değinilen kısıımllaıra temas edeceğim; 
konuşmalarımı o konulara hasredeceğim., 

'Kooperatifçilik konusunda, Sayım Ekrem 
Kangal ve Sayım Ferilha Öztürk arkadaşlarımı
za teşekkürlerimi sunuyorum. Sayım Doğam Ki
taplı, Sayım Sami Arslan ve diğer arkadaşla
rım kuşkularını beyan ettiler. Bu konudaki gö* 
ölüşlerimizi arz ediyorum: 

Ülkemizde bölgelerarası sosyo - ekonomik 
dengeyi gerçekleştirmek; ulusal planlarda ön-* 
görülen hedeflere ve üretim planlarına uygun 
şekilde kooperatif yatırımlarımı yönlenidirımek, 
özendirmek ve desteklemek suretiyle üretimim 
artırılmasını ve değerlendirilmesini. sağlamak; 
bu yola halkım gelir ve yaşam düzeyini yükselt
mek; yaratılan tasarruf lan yenli yatırım alan
larına yönelterek istihdam olanakları sağlayacak 
biçimde üreticinin yatınım gücünü artırmak; 
böylece gelişen ekonomik düzeyde köy - kentle
rin oluşumuna zemin hazırlanmak ve bütün bun
ları özgür ve demokratik bir ortam içinde ger
çekleştirmek, kooperatif modeline yaklaşımda 
öncelikle dikkate aldığımıız ilkelerdir. Bunların 
gerçekleştirilmesinde kooperatif ortaklarınım, 
giderek kooperatifim faaliyet alanıma giren tülm 
ihtiyaçlarını kaırşılayaeak güçlü ve demokratik 
kooperatifleri geliştirmek amaç olacaktır. Ta
rım ve tarım dışı kooperatifler tek bir kanun 
çatısı altında toplanacak, çalışma konularının' 
özelMkleri de gözönünlde tutularak, kooperatif-
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ierin çok yönlü gereteinmelerine eevap verecek 
kooperatif modeli üzerinde durulacaktır. Hizme
tin başarı ile götürülebilmesi için fonksiyonel 
bir örgüt geliştirmecektâr.ı Kooperatiflerle il
gili mevzuattaki dağınıklık böylece giderilmiş 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, kooperatifler için 
çalışmalarımız oldukça ilerlemiştir. Bu konuda, 
mümkün olursa bu yasama yılı içinde bir yetki 
kanunu çıkarılması düşünülmektedir; bütün ha
zırlıklar tamamlanmıştır. 

ıKöy Kalkınma Kooperatiflerine de kısaca de
ğinmek istiyorum, önceleri proje sabit yatırı
mım % 20'ye kadar hibe olarak Köy - Koopera
tiflerine verilmekte idi. 1972 yılı içinde Devlet 
yardımındajki bu oran, kredi ilâvesiyle, proje 
tutarının % 40'ına yükselıtilmdştir. Nihayet, biz 
Hükümeti kurduktan sonra. Cumhuriyet Halk 
Partisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyonu ger
çekleştikten sonra, bu miktarı % 40 'dan % 
70'e yükseltmiş bulunuyoruz. 

Dış üllkelere işçi gönderilmesi komııısu'nda-
ki kararnameye gelince; Ibenikn tösıpiit ettltire-
ib'ililcUiığiım husus şudur: 1966 yılımda Köy - Kjoıop-
dan dışarıya işçi gönderilnıelk üzerle bir ka-
narnalme çıkarılmış; kıls'a bir uygulamıadanı 
$onra yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Büriin-
Cii Erim Hükütoelti zamanında Köy - Koıopdan, 
valsıtfisıız liş'çü olarak dışarıya % 15 miktarımın 
göndlerillm'esi bir kararmaıme ile sağllanımrşltıır. 
Bu miktara biz % 751e yükseltmejyi düşünımelk-
tteıyîte. 

Arkadaşlarım, tartın kredi kooperaltüf'eri 
üzerimde kısaca durmak istiyorum. Biakanlıği-
'mıza bağlı >oüıam ve 1<5!8!1 sayılı Kanun ve bu ka
nuna 'göıre hazıırılanan analsüzlöşımelör gerleğin^ 
ce çalışmalarını sürdü rnıelkft'e bulunan tanım 
(kredi fcoiaperatifferMm sayısı 2 047"dür. Bu ku
ruluşlar 21 590 köyü kapsamıma afimakta ve 
1 3'80 450 ortağa hıtaibeltım/ektetlir. Özvarlıkla.rı 
tutan! 830 milyon lllıa olup, sahip oMulk'Mırıı hiz
met binası sayısı 1 700, depo kapasiteleri 50 bin 
tlomdur., 

Birçfolk değerli arlkadaşlıarıim, tarımı kredi 
ldoıoperalt̂ lfllerliyie oTlgfili telgraf almış bulunu
yorlar. Değerli arkadaşlarım, tarım (kredi ikoo-
pei'ialt'Merinm ayrıca kaldıriıl'acağı veya ko'ope-
raltüfler Bankası kurulması için kullanılacağı 
lıuısusumlda hlerhamgli bir tasan mevcut değil. 

I Taşanımız, topyekûn, bütün kooperatifleri bir 
kamun çatısı altında toplamak ve biraz evvdl 
arz eltıti'ğillm genel kapsam içind'e ırmoıdel oıkıştur-
ımıalktır. Ancak, nereden çııktı b u l . Tespit e'tti-
ğümize göne, tek İtip telgraf her yere ulaştırıl
maktadır. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Her birimize 
otuzar tane geldi, aynı kaynaktan. 

KÖY İŞLEM VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Evet,. Bu, 
Ibiziim koiopeıiatifller klomüjsuınld'a topyekûn ça
lışmamızı elbette etkİJömeyeciektir. Çünlkü, koo
peratif çall'ışmamız taımamıem halika dönük, öz
gür ortam içinde yürüyecek ve bunlar demok
ratik kuruluşlar olacaklardır. Bu sebeple emdlJ-
şeye lüzum görmüyoruz. 

«Tarım krelcU kooperatif leıri -gülbıie dağntıı-
llıiken, bu yııl gülbre dağıtma iimkân.arı elinden 
laılmdı» demilyor. Bumun s!e!toelbi gayet basit, 
gülbr'ede sübvansiyon var. Devli et kuruluşları 
^dışında 'bir organa aıMurılırlsa., sıüibvansilyion me-

I IkanizimjaSımı işletmek mümkün olmuyor. Bu 
I s'elbeple, tarım kredi kooperatifle ııiı gülbre alı

mı dışımda kalmıştır. 
I Arkadaş'lari'm., tarım kredi taoıperaltjiifilerin.-

den 'kredi almak içim noterlikten sienet almak 
ll'âzım diken, böyle bir uygulama yapılıyor iken, 
biz bunu kaldırdık. Çünlkü, birçok parlamamter 
arkadaşum aynı şikâyetlöri alınışlardır; ş'öhre 
güdecek ve nloıteılden Senet yapacak, bilmeım ka.ç 
lira sarfödecelk, kaç gün sarf'edece/k; gidip, ta
lim kredi kooperatif inden, 1 000 - 1 5O0 - 800' 
ne ise, kredisini alacak. Bunu kaldırdık. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun' — Sayım, Ba
lkan, boylle bar tatbikat yioik, 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) _ Bu tatbi
katı geldiğimizde bulduk. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Hayır, ka
nunu belli.., 

BAŞKAN — Müdalhal'e ötmeyin efemdilm. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Yıamz 
imoıbitıardam veya ihtiyar heyetinden alınacak bir 
'beliğe ile kr'ediniin ailımmasum ımıümlk'ün haile gö
türdük. 

I 'Sayın Bakan, Bakanlıği'mıza bağılı tanım 
sıatış kooperatif İteri ve birlikleri hakkında da 

I Yüce Meclise kısaca bilgi sunmak dstiyorum. 
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Halen 672 tarım satış kooperatifi ve 31 ta
rım satış kooperatifleri birliği kurulmuş bulun
maktadır. Bunların ortak sayıları 255 bindir. 
Tarım satış kooperatifleri birliklerinin 1971 -
1972 iş yılı bilânçolarına göre özvarlıkları tu
tarları, 446 481 000 liraya ulaşmaktadır. Bu 
kuruluşlara Ziraat Bankasınca 1973 - 1974 kam
panyası ihtiyaçları için 5 594 500 000 lirası 
destekleme alımları, 636 116 200 lirası normal 
ortak alımları ve 607 300 000 lirası üreticiyi 
güçlendirme konusunda olmak üzere, toplam 
6 837 916 200 liralık kredi açılmış bulunmakta
dır. Ve, destekleme alımlarını tarım satış ko
operatifleri yapmaktadır. 

!Söz buraya gelince, Yüce Meclise şu bilgiyi 
sunmak istiyorum; Mayıs sonuna kadar üzüm, 
pamuk, incıir, zeytinyağı, yağlı tohumlar, koza, 
fındık, yerfıstığı ürünlerinim taban fiyatları 
hesaplanmış ve bir sonuca bağlanmış olacak. 
Değerli parlamenter arkadaşlarımın da Çarşam
ba ve Perşembe günü birlikte yapacağımız top
lantıda katkılarını temin ettikten sonra, gecik
meden, bu ürünlerin de taban fiyatlarını açık
lama imkânını bulacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Doğan Kitaplı, 
tarım satış kooperatifleri ana sözleşmesinde 
bazı değişikliklerden yakındılar. Bunu genel
likle, anamuhalefet partisi sözcüleri ve Senato 
grup başkanları yapmıştır, yapmaktadır; ne
den bu derece telâşlandıklarını anlayamıyoruz. 

Arkadaşlarım, gerçekte kooperatifçilikten 
partizanlığı kaldırmak istiyoruz, Gerçekte, bir 
birliğin başkanının, 9 Aralık seçimlerinden ön
ce, «Oyları bana verirseniz, destekleme alımla
rı şöyle yapılacaktır» diyebilme haksızlığını or
tadan kaldırmak istiyoruz. Gerçekte, bir birlik 
başkanının, «belediye seçimlerinde oylarınızı 
bana verirseniz, kazanırsam, taban fiyatlar şu 
çizgiye kadar yükselecektir» diyebilme haksız 
işlemini ortadan kaldırmak istiyoruz. Partizan
lık yapmak değil, partizanlığı ortadan kaldır
mak istiyoruz. Partizanlık ile kooperatifçilik 
bir arada yürümez, bölgedeki bütün arkadaşla
rım bunun sıkıntılarını çekmişlerdir. Eğede 
bizler biliyoruz, Karaclenizdeki arkadaşlarım 
biliyor, Güney - Doğu - Anadolumuzdaki Ada-
na'daki, Antalya'dahi arkadaşlarımız, Trak-
ya'daki arkadaşlarımız yakından biliyorlar. 

Binaenaleyh, gerçekte, partizanlığı koope
ratifçiliğin gelişmesinden söküp atmak istedik, 
bu sebeple yaptık. 

Nitekim, Sayın Tosyalı, burada, kooperatif
lerden partizanlığın kaldırılmasını istediler ve 
tarafsız bir kooperatif idaresinden yana olduk
larını beyan ettiler. 

ıSaym Sami Aslan arkadaşımız değindiği 
içlin, bir hususa kısaca cevap arz etmiş oluyo
rum. 

1961 yılından önce orman niteliğini baybet-
mliş tarım alanlarını hayvancılığın geliştirilme
sinde mera olarak tahsis etmek veya o yerler
deki topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine 
kiralamak suretiyle köylünün yararına sunul
ması, Orman Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği ha
llinde sürdürülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, köy - kent konusuna 
gelmiş bulunuyorum. 

Köy - kent konusunda hazırlıklarımız önem
li derecede ilerlemiş bulunmaktadır. Bu konu
da, yakın bir süre sonra değerfi arkadaşlarımın 
da bilgilerine sunacağımız son derece ciddî ça
lışmalarla hazırlanmış lolan bir rapor, bu köy -
kent hazırlığında bize önemli mesafe aldırmış 
olacak. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımca ele alı
nan ve önemli konulardan biri, kırsal alanda 
köy - kentlerin oluşturulmasıdır. Köy - kent
leşme hareketini tek basma düşünımüyoruz. Ko
operatifleşme,, kooperatifleşme ile başlayan halk 
sektörü hareketi, toprak ve tarım refomu, 
köy - kentleşme hareketiyle bütünleşecek ve 
birbirlerine paralel olarak yürüyeceklerdir. 

Böylece, bu bütünleşen faaliyetlerden bekle
nen temel amaç; kırsal nüfusun ekonomik ola-
şnıaiklarını geliştirmek, girişim yeteneklerini ar
tırmak, yersel ekonomik potansiyeli ve atıl kü
çük tasarrufları değerlendirmek, ekonomıiik can
lılık ve gelişimli sağlayıcı, teknolojik yenilikle
rin hızla kırsal alanlara yayılmasını sağlayarak 
sosyal, kültürel sorunları çözüme bağlamak ve 
bölgelerarası denge ile, sosyal adaletin sağlan
masına etkin bir unsur getirmektir. Köy - kent 
nijodeli üzerinde Bakanlığımca diğer kuruluşla
rın da görüişü alınarak, biraz evvel arz ettiğim 
yoğun çalışmalar devam etmektedir. 

Köy - kentlere götürülecek hizmet ve yatı-
I rımların saptanmiaısıaıda halkın, destek ve katkı-
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•sini azamî ölçüde -gerçekleştirecek yöntemler ve 
yöresel koşullar gözönünde tutulacaktır. Sınır
lı olan kaynakları.n elverdiği ölçüler içinde oluş
turulması gereken köy - kentlerde mümkün ol
duğu kadar kısa bir zamanda uygulama geçil
mesine ve modelde öngörülen düzeye ulaşılması
na çalışılacaktır. Uygulamalarda yöre seçimi ve 
yörelende oluşacak gruplar arasındaki öncelikler, 
bilimsel ve bölgelerarası denge ilkesi ışığında 
saptanacaktır. 

191714 yılında değişik koşulları karakterize 
eden yörelerde uygulamalı model araştırması ya
pılacaktır. Bu uygulamalar önümüzdeki yıllar-
daoı itibaren yoğunlaşacak, çalışmaların bir la-
boratuvarı olarak modelimizi en iyiye götürıme 
olanağını bize sağlayacaktır. 

Köy - kentlerin oluşturulmasında bölge hal
kımızın fikrine müracaat edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Halk Bankası ile ilgili 
kısımları atlayacağım. Yalnız, bir hususa değin
mek istiyorum : Burada, ticaret ve sanayi oda
larına kayıtlı olanlarla, esnaf ve sanatkârlar ke
sinlikle ayrılacaktır. Krediden, esnaf ve sanat
kârlar yararlandırılacaktır. Gerçekte bir çok şu
belerde % 45, %i60 hatta % 90'a varan kredi 
miktarından ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı 
olanlar yararlanmaktadırlar. Bu adaletsiz tat
bikata son vereceğiz. Kredi limitlerini de artır
mış bulunuyoruz, özellikle, esnafları çokça üzen 
(A) ve (B) gruplarını ortadan kaldırıyor, yeni 
bir uygulamaya geçiyoruz. 

Değerli arkadaşlarını, halk sektörü ile ilgili 
çalışmalarımız da oldukça ilerlemiştir. Köyleri
mizin kalkındırılmasında temel unsur olan köy
sel altyapıyı tesis etmek, köylerimizi yaz - kış 
geçit veren köy yollarına, yeterli ve sıhhî içme 
suyuna kavuşturmak, kırsal yörelerde ekonomik 
kalkınmanın temelini teşkil eden toprak ve su 
kaynaklarını tarım için geliştirmek, köysel is
kânı düzenlemek, köy konut ve işletme yaıpılla-
rını modernleştirmek gibi, kırsal kalkın/maınan 
altyapı yatırım ve hizmetlerini yürütmekle gö
revli Bakanlığımız bundan böyle, köylerimizde 
gerçek bir kalkınmanın çok yönlü hizmetleriy
le görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Kırsal alanda mevcut ekonomik potansiyeli 
geliştirmek ve güçlendirmek, yöresel her çeşit 
doğal kaynağı ve küçük tasarrufları değerlen
dirmek, başta tarımsal ürünler olmak üzere her 

çeşit üretim kapasiteisdni artırmak, üretim için 
modern girdilerin sağlanmasında veya yapımın
da, üretimden sanayie ve pazarlamaya kadar ça
lışmaların bütün aşamalarında halika dönülk bir 
uygulamaya geçmek ve bu amaçlarla kırsal nü
fusu örgütlemek, halk sektörü kavramı içinde 
Bakanlık olarak yapacağımız çalışmaların temel 
ilkesini oluşturmaktadır. 

Halk sektörü, kamu sektörü ile özel sektö
rün yanısıra, ö'zgür ve demokratik biçimde gelişe
cek bir üçüncü sektörü tanımlamaktadır. Böy
lece, halkımızın siyasal yönetimde olduğu gibi 
ekonomik yönetimde de etkinliği ve ağırlığı art
mış olacak ve demokrasimiz yemi boyutlara ka
vuşmuş bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin değerli bi
lim adamlarını davet ederek «Halk Sektörü» ile 
ilgili bir semineri tamamlamış bulunmaktayız. 
Sayın anamuhalefet partisi grup sözcüsünün de 
bir kısmına katıldığı bu seminerde tebliğ su
nan değerli uzmanlarımızın tebliğleri bir kitap 
halinde toplanmış, birçok parlamenterimize ulaş
tırılmış bulunmaktadır. Konuşmaları da içine 
alacak, tebliğleri de kapsayacak tarzda, tekrar, 

«halik sektörü» bütün parlamenterlerimiz'in ve 
meraklıların bilgisine sunulmak üzere kısa bir 
süre sonra hazırlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, konuş
mamın sonuna gelmiş bulunuyorum,.. Hükümet 
Programımızda d,a belirttiğimiz gibi, ekonomik 
ve sosyal kalkınma: yolunda karşılaşılan güçlük
leri ve dengesizlikleri gidermek, toplumumuzu 
bu güçlük ve dengesizliklerden süratle mutlu ve 
müreffeh bir yaşam düzeyine ulaştırmak, eko
nomik ve sosyal politikamızın temel hedefi ola
caktır. Bu temel hedefe gerçek ölçüsüyle ulaşıl
dığında, Büyük Atatürk'ün, «Köylü efendimiz-
dir» ilkesi gerçeklik ve geçerlik kazanmış ola
caktır. 

Bu inançla, Yüce Meclisin Başkan ve sayın 
üyelerine saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balkan. 
Efendim, bir dakika, bazı sualler var, onları 

okutuyorum. 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz, bura

dalar mı efendimi 
ORHAN TOKUZ (Gaziantep) — Buradayım 

efendim. 
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BAŞKAN —• Sualinizi okutuyorum. 
«Otuz bin ton zeytin üreten Kilis'de pirina 

fabrikası yoktur. Bu amaçla, yüz sekiz köyü 
kapsayan iki yüz yirmibeş köylü vatandaşımı
zın 5 . 1 . l'97'o tarihinde kurduğu, projeısi Ba
kanlıkça onaylanan ve seksen parça köyün yol 
güzergâhındaki Sulu Beşerili köyünde gerçek
leştirilmesi planlanan 4,5 milyon lira sermayeli 
Kilis Köyleri Kalkındırma Kooperatifi dağılmak 
üzeredir. Köylüler .sermayenin 600 000 lirasını 
ödedikleri halde, U5 aydır Bakanlığın hiçbir ilgi 
göstermediğini ileri sürerek sermayelerini pey
derpey çekmektedirler. 

2. — Ortalk köylüleri ve kooperatif başkanı 
oları belediye başkanı dahi umutsuzluğa düşü
ren Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının bu 
kuruluşu teşvik etmeyişi, fizibilite ve rantalbili-
te hesapları açısından mıdır? Başka nedenleri 
do var mıdır? Kooperatif tamarneın dağılmadan, 
gerekli ilgi süratle gösterilip, krediler tashih 
edilecek midir? Cevap yazılı olabilir. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Teferrua
ta yazılı cevap arz edeceğim,. Yalnız, şunu belirt
mek istiyorum, : Kooperatiflerden Bakanlığımıza 
müracaat eden kooperatif yöneticilerine azamî 
derecede kolaylık gösterilmekte ve mümkün 
olan hibe ve kredi yardımı yapılmaktadır, ya
pılmaya devam, edilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Antalya Milletvekili Abd;ürrahim Erdem'in 

sorularını okutuyorum, : 
«1. — Bakanlığımızca, köy ve kasaba yolları 

asfaltlanması için yılda kaç ton asfalt kullanıl
maktadır ? 

2. — Yerli ürünümüz olan asfalta yapılan 
aşırı zamlar, Bakanlığınız bütçesini ne miktar 
artırmıştır ? 

3. — YSE Teşkilâtımızın, kullanılması eko
nomik olmayan makine parkı bu yıl yüzde kaç 
olarak yenilecektir?» 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım., asfalt yol politikasını azalttık, 780 ) 
kilomeJtredejn 280 kilometreye düşürdük. Daha 
çok, ihraç ürünleri yetiştiren köylerimize ayır
dık. Genellikle köy yapımında gerice yörelere ve 
ihmal edilmiş bölgelere yönelmek kararındayız. 

Değerli parlamenter arkadaşım uygun bulur
sa, diğer hususları yazılı olarak kendilerine ara 
edeceğim,. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz efendim. 
Nevşehir Milletvekili Sayın Sabri Dörtkol?.. 

Burada. 
•Sayın Dörtkol'un sorusunu okutuyorum. 
«1. —• Nevşehir ilinin Derinküyu ilçesi Til 

köyünün içmesuyu kuyulardan temin edilmekte 
iken, bu kuyulardan bugün su temin edilememek-
tedir. Bu çalışmalar olumlu yolda mıdır ve ça
lışmalar yapılmakta mıdır? 

2. — Nevşehir'in Derinküyu ilçesine bağlı 
öızlüce köyünün su işleri üzerinde çalışmalar ya
pılmakta mıdır? Yapılmakta ise hangi safhada
dır? 

3. — Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Küçük ve 
Büyük Burunağıl köylerine içmesuyu getiril
mesi için çalışmalar yapılmakta mıdır? Çalışma
lar yapılmakta ise hangi safhadadır? 

4. — Nevşehir YSE Müdürlüğünce lüzum gö
rülüp istenen damperli kamyon, su tankeri vesa-
irenin tahsisi Bakanlıkça düşünülmekte midir? 

'5. — YSE mensuplarının kadro imkânsızlık
ları nedeniyle yapılamayan maaş yükselmeleri, 
bütçenin kabulünden sonra mümkün olacak mı
dır? 

6. — Hükümet Programında ele alman köy -
l'enıt çalışmalarına başjlanımış mıdır? Başlanımışısa, 
hangi safhadadır? Köy - kent olmada hangi öl
çü1 er aranmakta, kimler tarafından bu durum 
tespit edilmektedir? Ayrıca, köy - kent olma
yan köylerimize devlet hizmetleri ne yolda ulaş
tırılacaktır? 

Sorularıma yazılı olarak cevap verilebilir.» 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, sorular oldukça teknik. Yazılı ce
vap arz edeceğim. Yalnız, bu vesile ile bir hu
susa değinmek isterim : 

Teknik personelin yanödeme ve maaş mese
lesinde; bu konuda 31 Mayısta bir kararname 
yayınlanacak. Muhtelif vesilelerle muhtelif ba
kanlarımızın ve Başbakanımızın da belirttiği gi
bi, teknik personel hizmetlerini biz, kalkınmada 
vazgeçilmez hizmet olarak görmekteyiz. Gerek 
maaş, gerek yanödeme olarak teknik personele 
bu açıdan yöneleceğimizi tekrar belirtmek iste
rim. 
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Köy - kent konusunu esasen arz etmiştim. 
Diğerlerini yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim. 
Kahraman Maraş Milletvekili Sayın Ali Zül-

fikâroğlu?.. Burada. 
'Sayın Zülfikâroğlu'nun sorusunu okutuyo

rum. 
«Kahraman Maraş ili YSE Müdürlüğünün 

elindeki makineler eskimiş olduğu cihetle, yeni
den makine ile takviyesi düşünülmekjte midir? 
Bu ilin ve ilçelerinin dağlık ve taşlık olması 
nedeniyle, köylünün yol ve su ihtiyacı dikkate 
alınacak mıdır ?» 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Bu soru 
vesilesiyle bir noktaya değineyim. 

1,'5 milyar liralı'k makine parkı ihalemizin 
geçen ve bu yılki dilimi, 730 milyon miktarı, 
'zannediyorum, önümüzdeki sonbaharda gerçek
leşecek ve birçok illerimize daJha büyük imjkân-
larla yönelme olanağını bulacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim,. 
Burdur Milletvekili Sayın Osman Ayfcul?.. 

Burada, 
Sayın Aykul'un sorusunu okutuyorum. 
«il) Köylümüzün yönetim işleriyle ilgili 

bulunan ve bugün değerini kaybetmiş olan Köy 
Kanununun değiştirilmesi ile ilgili bir çalışma 
var mıdır? 

2) Köy halkına verilen kredilerin verili
şinde nasıl bir yol izlenecektir? Kredi karşılığı, 
halktan ne istenecektir? 

3) Programa alınan yol yapımı için katılım; 
payı .alınmadığı gibi, köylere getirilecek elektrik 
katılım payları da kaldırılacak mıdır? Bu yö>n-
do ne düşünülmektedir? 

4) Ülkemizin köy kesiminde genel olarak 
dağınık bir yerleşim, düzeni vardır. Köy - kent 
projeleri uygulanırken n!e giibi ölçüler kullanı
lacaktır? 

5) Tarım kredi kooperatiflerinden ve Zira
at Bankasından köylüye verilecek kredilerde 
artma olacalk mıdır? Bilhassa, yıllardan bu ya
na sözü edilen kooperatif ve Ziraat Bankası borç
larının ödenmesi mevsiminde köylünün lehine 
bir değişiklik yapılacak mıdır? 

6) Orman içinde yaşayan köylülerimizle, 
az topraklı ve hiç toprağı olmayan ve geçici ta
rım işçisi durumunda olan köylülerimiz nasıl 
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örgütlendirilecek ve bu köylülerimiz için neler 
yapılacaktır? 

7) Hiç akarsuyu ve içmesuyu bulunmayan 
kaç köy vardır? Yağmur ve sarnıç suyu için bu 
köylerimize neler yapılacaiktır? 

8) YSiE'nin çalışma düzeninde bir değişme 
olacak mıdır? Fuzulî harcama ve gezileri önle
yecek tedbirler alınacak mıdır? 

9) Burdur ili köylerinin yolları genel ola
rak bozuktur. Bozuk olan bu yolların düzeltil
mesi ve yolu olmayan köyler için ne düşünül
mektedir ? 

10) Köy hizmetleriyle ilgili olarak ayrılmış 
olan yatırım, paralarının bazı vali ve kaymakam
ların yanlış uygulaması ve köyleri görmeden 
yapmış oklukları tasarruflar önlenecek midir? 

lil) Bundur ili sınırları içinide, içmesuyu ol
mayan kaç köy vardır? Bu köylerin içmesula-
rı programa alınmış mıdır? Bu yıl hangi köyle
re su getirilecektir? 

12) Burdur Bucak ilçesine bağlı 7 köy ile, 
Korkuteli ilçesine bağlı köylere verilen içmesu
yu yeterli midir? Bu su ile ilgili bozukluklar 
giderilecek midir? 

13) Burdur deprem geçirmiştir. Depremden 
sonra YSE'nin gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz. 
Ancak, deprem geçiren köylerimizdeki yarım kal
mış yollar tamamlanaraik su ve elelktrik arıza
ları giderilecek midir ? 

14) Toprak - su kooperatiflerinin köyleri
mizde yatırıma geçebilmeleri ve sulama hizmet
lerinden yeterince yararlanabilmeleri için pra
tik çözüm yolları getirilecek midir? 

Saygılarımla.» 
BAŞKAN — .Sayın Bakan, yazılı olarak ce

vap verebilir; çok çeşitli mevzuları kapsıyor. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bu, 13 soruya yazılı olarak cevatp 
arz edeceğim,. 

Yalnız, bütün arkadaşlarımı yakından ilgi
lendiren bir hususu bu vesileden yararlanarak 
duyurmalk istiyorum : «Çiftçilerimize verilecek 
kredi miktarı artırılacaık mı?» sorusunu karşıla
mak istiyorum. 

Kredi miktarı artırılacak. İlk anda, özelliklje 
ilk taksit kredi miktarı hemen önümüzdeki dev* 
rede oldukça yü'ksdk tutulacaktır. 
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Hem kredi miktarı artırılacak, hem ilk tak
sit kredi miktarı yüksek tutulacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Elâzığ Milletvekili Sayın Ömer Naimi Ba

rım?.. Burada. 
Sayın Barım,'MI sorusunu okutuyorum. 
«1) !İ9(73 yılında 780 kilometre köy yolu

nun asfaltlandığı, rapordan tespit edilmiştir. Yi
ne, bu yıilki programda da 2120 kilometre asfalt'' 
yol yapılacağı görülmektedir. Bu bizim için ifti
har edilecek bir faaliyettir. Ne var ki, bugün 
'binlerce köye yol gitmemişken* hatta Doğu'da 
bazı kasabalara bile yol yoikken, bu durum bizi 
düşündürmektedir. Hükümeti oluşturan partile
rin programlarında, Doğu ve Güneydoğu bölge
sine hizmet götürmek öncelik aldığına göre, Sa
yın Bakan kendi programını bu ölçüler içimde 
tashih etmeyi düşünüyorlar mı? 

12) Lli9i74 yılı bütçesi, geçen yıllar bütçesine 
göre büyük bir fazlalık göstermektedir. Bu ek 
kaynağın ne kadarını, diğer senelere kıyasla, 
köy hizmetleri bakımından çoik yoksun olan Do
ğu ve Güneydoğu bölgesine aktarmayı düşünü
yorlar? 

3) Türkiye'de mevcut 7 bin civarındaki gö-
ecibe aşiretlerinin Türkiye hayvancılığına büyük 
katkıları olduğu malumunuzdur. Toprak refor
mu tatbikatının başladığı bu devrede bu aşiret
leri iskân etmeyi düşünüyorlar mı? Elâzığ'da bu
lunan bu aşiretlerdeoı olan Beritan Aşireti, hay
vancılık bakımından büyük ekonomi/k faydalar 
sağlamaktadır. Bu aşiretin iskânı için geçen yıl
larda birçok müracaatlar olmuştur. Ne var ki, 
dertlerine halen çare bulamamışlardır. 

Sayın Bakan bu hususta ne düşünmektedir? 
Bu adamları daiha me kadar hayvan sırtında 
doğmak ve ölmekle başlbaşa bırakacaklar? 

4) Devlet Su İşleri tarafından baraj Ve ka
nal inşaatı yapılıp, işletmeciliği de bu teşkilât
ça yapılan sulama tesislerinin rantalbl olabilme
leri için, bu işletmelerin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığına devrinde büyük faydalar ola
cağına inanıyorum, 

Bu hususta Sayın Bakan ,ne düşümmektedıir-
ler? Bunun için bakanlılklararasında bir çalışma 
var mndır? 

' 5) Halktan yana olan bir Hükümet olduğu
muza göre, köy içmesuları, köy elektiriifikasyo-
nu ve köy yolları yapımı için bundan evvel tat-

| bık edilen köylü katikısınm kaldırılmasını; bu 
(hizmetler şehirde yaşayanlara nasıl meecaınen 
[götürülüyorsa, köylüye de aynı şekilde götürül-

I meşini düşünüyor musunuz? Bunun için kanun
larda değişiklik çalışmaları var mıdır?» 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Yazılı ola-

I rak değerli arkadaşıma cevap arz edeyim; fakat 
I bazı sorularına kısaca değineyim,. 
I Asfalt yol mesel esine değindim; zannediyo

rum, kend,i arzuları istikametinde oldu. 
Göçebe aşiretler için Devlet Planlama Teşki

lâtı ödenek ayırmadığı için, bu yoldalki imkân
larımız son derece sınırlıdır. 

Devlet Su İşleri sulama tesisleri gerçekten 
pahalıdır; Toprak - Su'nun sulama faaliyetleri 
daha ucuzdur. İki genel müdürlük arasında su
lama konularında işbirliği vardır ve daha artı
rılacaktır. 

Katılma payı, özellikle orman ve dağ köy
lerimizden ve gerice yörelerimizden alın'maya-

I çaktır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, 
İstanbul Milletvekili Möhmet Emin Sungur' 

un sorularını okutuyorum, 
«1. Türkiye'de 1974 yılı itibariyle faal, top

lam kooperatif sayısı ve ortak sayısı ne kadardır? 
2. Köy kalkınma ve tarımsal amaçlı koopera

tiflerin sayısı ve ortaik sayısı ne kadardır? 
3. Köy kalkınma kooperatifleri proje yatırım 

toplamı ne kadardır? 
1973 yılındaki proje yatırım tutarı ne kadar

dır? 
4. Köy kalkınma kooperatiflerine kredi yar

dımı için, arsanın tapulu olması şartı vardır. 
Memleketimizde kaç köyün arsası tapuludur ki, 
'bu ağır şartlar ikonuyor? 

I Memleketimizde kısa sürede tapu almak kolay 
mı? 

Arsanın köy tüzel 'kişiliğine aidiyeti veya koo-
I peratife aidiyeti, köy ihtiyar kurulunun kararry-

le; kredi verilmesine olanak sağlayamaz mı? Bu 
konuda ıbaşka tedbir düşünülüyor mu? 

5. Yurt dışına gidecek işçilerin tamamı değil
se de, % 70 kadarının kooperatif ortaklarından 
olması sağlanabilir mi? 

6. Kooperatif ortağı olup yurt dışına işçi ola
rak giden ortakların, ortak oldukları kooperatife 
karşı taahhütlerini yerine getirmemeleri karşısm-

| da ne gilbi tedbirler düşünülüyor? 
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7. Kooperatiflerin gelişmesi için geni§ ölçüde 
bir eğitim ve propaganda faaliyetine 'geçilmesi 
düşünülüyor mu? 

8. İlkokuldan üniversiteye kadar her okulda 
kooperatif dersleri okutulması için ne gibi çalış
ma yapılmıştır? 

9. Köy kalkınma kooperatiflerinin, üreticile
rin mallarını tüketicilere intikal ettirecek tüketim 
kooperatiflerine yeterli kredi sağlanması düşünü
lüyor mu?» 

BAŞKAN — Buna da yazılı olarak cevap ve
rilebilir efendim, uzundur. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli ar
kadaşım uygun (bulursa yazılı olarak cevaplandı
rırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, yazılı 
Olarak cevap verilecektir. 

Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman burada 
mı?.. Burada. 

'Soruyu okutuyorum : 
«1. Yağlı tohumlar kooperatiflerinin ortakla

rına kârı dağıtması düşünülüyor mu? 
2. 30 binden fazla ortağı olan yağlı tohum

lar kooperatif lerinin, senelerden beri kasden 'kur
durulmayan ekstrasyon yağ sanayii fabrikası ne 
zaman 'kurdurulacak? 
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bu Bakanlıkça (kurulacak Kooperatifler Bankası
na devri gayesine matuf çalışmalar yapılmakta ol
duğu doğru mudur? 

3. Ülkemizin en köklü, en yaygın, en tecrü
beli ve en güçlü kooperatifleri olan Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin ve köylümüzün 'kuruş kuruş bi
riktirdiği bu bir milyar liraya dokunulmasına ne
den lüzum görülmüştür? 

4. Bir siyasî partiden gelen Sayın Bakan, 
bu aziz köylünün almteri paralarını kendi düşün
cesi, Kooperatifler Bankasına devretmek suretiy
le, şahısların şahsî hukukuna aykırı olarak, Cum
huriyet Halk Partisinin propagandasını yapmış 
olmuyor mu? 

5. Bu konuda Devlete düşen görev Anayasa
mızın 51 nci maddesine göre, kooperatifleri geliş
tirmek değil midir?» 

BAŞKAN — Bunlar da uzun sualler efendim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Daha evvel 
yaptığım konuşmada, soruların önemli kısmına 
cevap vardır. Ancak, kooperatiflerin sermayeleri
nin Kooperatifler Bankasına aktarılması meselesi
ni parti yapmaz, Yüce Parlamento yapar: Yüce 
Parlamentodan geçerse olur, geçmezse olmaz. 

Diğer sorulara yazılı olarak cevap arz edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Çorum Milletvekili Etem Eken?.. Burada. So

ruları okutuyorum : 
«1. Vilâyetlerimizde köy kooperatif ve el sa

natları il müdürlüğü kurmayı ve teşkilâtlandır
mayı düşünüyor musunuz? 

2. Vilâyetlerin birkaçında köy kooperatif ve 
el sanatları müdürlüğü olduğu için, orman köy
lerinden müracaat eden vatandaşlarımıza kredi 
verilmesi uygulanır iken, il müdürlüğümüz olma
yan illerdeki orman köylüsüne münferit kredi ve
rilmediği Bakanlığımızca malumdur. Bu uygula
manın, eşitlik ilkesini 'zedelediğinden ne gibi ted
bir almayı düşünüyorsunuz? 

3. Bazı illerin köy yollarının stabilize işleri
nin yapıldığı için bu illerdeki grayder, dozer, 
trayler <ve çeşitli makinelerin köy yolları yapılma
yan illere nakletıtirilmesini düşünüyor musunuz? 

4. Yine bazı illerin köy yollarının 'asfaltlan
masının programa alındığı bilinmektedir. Bugüne 
kadar, yollarının kaba tesviyesi dahi yapılmayan 

3. Bu yıl ürünü değeri ile satan çiftçilerimiz, 
önümüzdeki yıl pekçok gübre talebinde buluna
caktır. Gübre yokluğu ile karşılaşılmaması için, 
ilgili bakanlıklarla görüşülerek takibin zamanm-
da karşılanması için şimdiden tedbirler ailıınmış 
mıdır?»1 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Efendim, 
sorular yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırılacak
tır. 

Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in sorula
rını okutuyorum. 

«1. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikle
ri Kanunu, 28 . 4 . 1972 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olmakla 'beraber, bu kanunun uygulanma
sı neden 'geciktirilmektedir? 

2. Bunun yanında, kanunda belirtilen birlik
lerin 'kurulması da engellenmekte; bir yandan da 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığında bu ko
operatifleri ortadan kaldırma gayretleriyle 1 mil
yar liraya yakın nakdî varlığın bu Hükümetçe ve 
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köylerimizin eğit idarelerinin sağlanma».için. ted-
ibir almakta mısınız? 

5. Bazı köy kalkınma kooperatifleri, projele
rinin % 100'ü (gerçekleşmiş fen, bazıları, malî 
olanakları olmadığından güç duruma düşmüşler
dir. Bir taraftan kooperatifçiliği teşvik ederken; 
diğer taraftan, işletme durumuna gelmiş olan te
sislerin çürütülmemesi hakkında düşünceleriniz 
nedir? Ne gübi tedbir almak suretiyle bu gibi ya
tırımları kurtarmak istiyorsunuz?» 

BAŞKAN — Bunlar da çok sualler efendim. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK ('Devamla) — Eğer, de
ğerli arkadaşım uygun bulursa iki soruyu burada 
cevaplayayım, öbür kısmı yazılı olarak arz ede
yim. 

İmkânlarımız elverdiği oranda 'bütün illere ko
operatif il müdürlükleri 'götürülecektir. 

Makinelerin 'bir ilden diğer ile nakli oldukça 
zordur. Çünkü her il, makinelerine, nakliyata im
kân vermeyecek oranda sahip çıkmaktadır, haklı 
olarak sahip çıkmaktadır. Bu nedenle, ilden ile 
nakil mümkün Olmamaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Balıkesir- Milletvekili Behram Eker'in ikinci 

önergesiyle sorusu : 
«Konuşmanızda belirttiğiniz dozer ve kamyon

ların ihale hazırlıkları ve ihaleleri hangi tarihte 
yapılmıştır?» 

BAŞKAN — Bu kadar efendim. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA^ 

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Tarihleri 
tam olarak hatırlayaanayacağım; arkadaşıma, ta
rihleri 'günü gününe vermek üzere müsaade eder
lerse yazılı olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz?.. Burada, 
Soruları okutuyorum : 
«Antalya ili 'dağlık ve kayalık köyleri ihtiva 

ettiğinden, mevcut 'makineler eskimiş ve ihtiyaca 
cevap 'vermekten çOk uzaktır. Bu yıl kaç taıne 
dozer, kaç tane grayder ve kaç tane damperli 
kamyon verilecektir?» 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Arz ettiğim 
gibi, iki yıllık dilim bu yıl ihale edilmiştir, 730 
•milyon liraya varan bir şey; bunlar geldikçe özel
likle, ekonomik ömrünü tamamlamış, geri kalmış. 

yörelere daha dikkatli olarak yöneleceğiz. Arka
daşlarım bundan emin olabilirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
İzmir Milletvekili 'Sayın Necoar Türkean'ın 

sorusunu ouktuyorum efendim. 
«Köylerimizin altyapı hizmetlerinde fakir köy 

halkının katkısı, eski hükümetler 'zamanında ımü-
dürlüklerce kullanılmış; ama hizmet, yoksul köy
lünün katkısı alındığı halde, yapılmamıştır. Bil
hassa YSE de, köylünün parası Imllanılmış, hiz
met verilmemiştir. 

örneğin; Ödemiş Karaidoğan köyü köprü inşa
atı 24 . 2 . 1972 tarihinde köy kaitkısı 11 YSE Mü
dürlüğüne yatırılmış; ancak, bu yıl durumun fe
ciliği izan edilerek programa alınmıştır. 

Hükümet Programında da belirtildiği gibi, 
köy katkısı, Bakanlığınızca birçok hizmette kaldı
rılmış, diğerlerinde de kalkacağına inanıyorum. 

Ancak, yiyecek ekmeğinden keserek katkıda 
bulunan Türkiye çapındaki köylerin para yatır
dığı hizmetlere Bakanlığınızca öncelik tanınacak 
mıdır?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANİ MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, YSE olarak katılma payları 1963 yı
lında başlamış, 1973 yılma, kadar devam etmiş. 
Meselâ, 1971 yılında yol için 65 544 000, su için 
119 599 000. elektrik için.20 milyon olmak üzere 
toplam 205 143 000 liralık katılma payı alınmış ve 
bu husus 1973 yılma kadar devam etmiştir. Ancak, 
biz geldikten sonra, özellikle orman ve dağ köy
lerinden katılma pay mm 'alınmasını kaldırdık ve 
katılma pay mm, iş yapımında öncelik alma husu
sunu da nazarı itibara almamaktayız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Bitlis Milletvekili Sayın Milliyettin Mutlu 'ıran 

sorusunu Okutuyorum efendim : 
«Bitlis YSE Müdürlüğü emrindeki dozerin 

Ağrı iline gönderileceğini öğrenmiş bulunuyorum. 
Bu doğru mudur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Arkadaşla
rım, bu mesele bana intikal etmedi; fakat arz et
tiğim gibi, ilden ile herhangi bir kaydırma yapıl
mamaktadır. 

BAŞKAN •— Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Orhan Yılmaz, (buyurun efendim. 
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ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkama sözlü olarak soru soracağım ve 
Sayın Bakanın da sözlü olarak cevaplamasını ri
ca edeceğim. 

Sayın Bakanlığın 16 Mayıs tarihinde illere 
1974 yılı programını gönderirken ekledikleri bir 
genelgeleri vardı; ayrıca, YSE Genel Müdürlüğü
nün de İbir (başka genelgesi vardı. Buna rağmen, 
bazı sayın valilerin Bakanlık •emirlerini yırttıkla
rını öğrenmiş 'bulunuyoruz. Bu doğru mudur? 

İkinci sorum: Programı uygulamada mevzuat 
yönünden vali Ibeylere tanınan yetki, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığının ıbazı genel müdür
lüklerine, örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü
ne ve YSE Genel Müdürlüğüne tanınan yetkiye 
kıyasen daıha 'geniştir. Karayoilan ve YSE Genci 
Müdürlüğünün vazifesi meyanından olan köy yol
ları yapımında, içme suları yapımında insiyatif 
tamamen vali (beylerdedir. Bu durum hizmetin 
aksatilmasının tâ kendisidir. Çünkü, valilikler si-, 
yasî ımakam haline getirilmiştir. Bugün vali bir 
dozeri, konkasörü, şunu veya Ibıınu, lıenüz bitme
miş ibir yoldan alır; programla kıyas olunmayacak 
bir yol için, İbir il genel meclisi üyesi veya ibir par
ti il ıbaşfcanmm emrine verebilir. 

BAŞKAN — Sorunuzu sorun efendim. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Ba

kanlık vali beyler hakkında ne düşünmektedir.? 

Üçüncü sorum : Özel idareler, devletin kendi
sine ayırmış olduğu tahsisattan çok daha düşük 
miktarda para verdikleri halde; örneğin, yılda 
6 lira, 9 lira verirler, Yüksek Bakanlık 10 milyon 
lira verir; ama söz sahibi, yetki sahibi olamaz. 
Burada da yetki sahibi, söz sahibi sayın vali 
beylerdir. 

Hizmetin aksamaması bakımından, acaba Sa
yın Bakanlık bu durumda ne düşünmekte; ne 
gibi tedbirler önermektedir? 

Dördüncü sorum: Maliye Bakanlığı, YSE Ge
nel Müdürlüğüne kadro verirken çok hasis dav
ranmaktadır YSE Genel Müdürlüğünün 1974 yı
lında ödenek olarak harcayacağı para 7 milyon 
liranın üzerindedir. Aynı şekilde, 2 milyon, 3 
milyon, 5 milyon lira harcayan diğer kuruluş
lardaki mühendis ve tekniker adedi, YSE Genel 
Müdürlüğünden çok fazladır. Bu durum da şu 
aksaklığı yaratmaktadır: Gerçekten, mühendis 
ve tekniker olmayan, yapı - sanat okulu mezunu 
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olanlar,.köy yolu güzergâhını tespit etmek için 
giderler; köylünün kızarmış tavuğunu yeyip, yol 
mahalline uğramadan geri dönerler. Ondan son
ra da, sayın valiler, o köyün yolunun yapıldığını 
merkeze bildirirler ve sabahları saat 7,00'deki, 
«Köyden Haber» bülteninde, Türk halkı bunları 
duyar. 

Bunlar yalandır. Bu itibarla, sayın Bakanlı
ğın, YSE Genel Müdürlüğüne kadro vermesi hiz
metlerin görülmesi bakımından şarttır. 

Bu konuda Sayın Bakanlık ne düşünüyor?. 
Bu sorularımı sözlü olarak Sayın Bakanın 

cevaplandırmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, valilerin makine parklarına ve 
YSE hizmetlerine olumlu ve olumsuz etkileri 
mevcuttur. Bunlardan daha çok dikkati çeken, 
olumsuz etkileridir. 

YSE bölge müdürleri, YSE Genel Müdürlük 
ilgilileri, Bakanlık Müsteşar ve genel müdürleriy
le bir hafta, on 'gün önce yaptığımız geniş bir 
toplantıda, «genellikle, valilerin YSE üzerindeki 
etkileri olumsuz olmuş ve verimli iş imkânını ol
dukça ortadan kaldırmış; makinelerin, amaçları 
dışında kullanılması yolu önemli derecede açıl 
mıştır» görüşü ortaya kondu. Bundan, bakanlığı
mın bütün personeli şikâyetçidir. Değerli arka
daşlarımın tahminine göre aşağı yukarı % 20 ilâ 
30 civarında makine gücü ziyaa uğramaktadır. 

«Valilerin Bakanlık emrini yırtması» meselesi 
üzerinde duramıyacağım. Bu, onun memuriyet 
ve görev anlayışıyla ilgilidir. Bu konuda Bakan
lığa intikal etmiş olan hususlar elbette gerekli 
kanunî işleme uğrayacaklardır. 

Özel idare katkıları bir çok illerde son de
rece azdır; fakat Bakanlığın götürdüğü imkânlar 
çoktur. Ancak, mahallî idarelerin daha fazla 
katkıda bulunması hususunda da fazlaca talep
te bulunamıyoruz. Çünkü, onların da geniş gö
revleri vardır. Biz, daha büyük imkânlarla yö
nelmek suretiyle bu noksanı karşılamaya çalışa
cağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin 

Ezmanîn bir sorusu var, okutuyorum efendim. 
«1. — Bingöl - Sütlüce - Adaklı grup köy yo

lu 1974 kışında açık bulundurulacak mıdır? 
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2. — Karlıova Ulupınar köy grup yolu kış ba
kımına alınacak mıdır?» 

BAŞKAN — Yazılı da cevap verilebilir. 
Buyurun Sakın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamlı) — Arkadaş
larım, bir sonrya kısaca cevap arz edeyim, diğe
rine yazılı olarak cevap sunayım. 

Doğulu arkadaşlarımın çok merak ettiği bir 
husus vardır. Şehirle köylerarası kışın karla ka
panır; yol olsa da olmasa da geçilmez, gidilmez. 
Bu sebeple, doğudaki illerimizin şehirle köyler 
arasındaki irtibatım kışın da devam ettirmek 
üzere 1,5 milyarlık makine parkı ihalemiz içinde 
10 tane rotatif mevcuttur. Yani, şehirlerle köy
ler arasındaki karla kapalı yolların açılması 
maksadıyla 10 makine almak üzere ihale yapmış 
bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Muhterem kardeşlerim, bir hususa işaret et

mek istiyorum. Sabahtan beri burada mütemadi
yen müzakereleri takip ediyoruz. Sizlerin bu hu
susu bilhassa düşünmeniz lâzım, bir. 

İkincisi, milletvekilleri olarak bu sorduğunuz 
sualleri her zaman için bakan beylerden öğrene
bilecek durumdasınız. Müsamahamızı suiistimal 
etmemek için suallerinizi çok kısa olarak ve te
ker teker sormanızı bilhassa istirham edeceğim. 
Aksi takdirde, böyle yazılı suallerin akıbeti bun
dan sonra iyi neticeye varmayacaktır. 

Sayın İhsan Arslan, buyurun sorunuzu sorun. 
İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Sayın Baş

kan, kısaca ve dediğiniz istikamette, müsaade 
ederseniz sorularımı soruyorum. 

Sayın Başkan, Yozgat'ın genel envanter du
rumunu aynen arz ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi sualinizi sorun efendim, 
envanter veya uzun tafsilata lüzum yok. 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Toplam köy 
yolu .ağından istifade edecek köylerin adedi 
1 021 dir. Bu yolların yapımına halen başlan
mamıştır. Bu yol ağından, bakiye kalan 325 adet 
köyümüz de istifade edecektir. Bugün mevcut 
makine parkı, personel ve <ayrılan ödenekle, bu 
yolların yapımı ancak 16 yılda tamamlanmış ola
caktır. 

BAŞKAN — Sualinizi sorun efendim, çok 
rica ederim. Ne istiyorsanız, istediğinizi sorun 
efendim. 
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İHSAN ARSLAN (Yozgat) —.Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz Sayın Bakandan sual soru
yorum. 

BAŞKAN — «Yapılıp yapılmayacağını soru
yorum» deyin, o kadar efendim. 

İHSAN ASRLAN (Yozgat) — Müsaade eder
seniz sualimi sorayım. 

BAŞKAN — Ama, sualiniz buradan geçiyor. 
İHSAN ARSLAN (Yozgat) — 1 . 3 . 1973 ta

rihi itibariyle içme suyunun genel durumu şöy
ledir. 

BAŞKAN — Tekrar izaha girdiniz, çok rica 
edeceğim. 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Çok kısa, sayın 
Başkanım, kısa. 

BAŞKAN — Yazılı olarak sorabilirsiniz efen
dim. Yalnız, «şu yol yapılacak mı, yapılmayacak 
mı,?» diye sorabilirsiniz. Yalnız bunu söyleyin, 
rica ederim efendim. 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Sayın Başka
nım, sayın Bakanımdan sorumu şöyle soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, soru olarak sorun. 
İHBAN ARSLAN (Yozgaft) — Bugünkü du-

rujm itibariyle Yıoagıait'ıın ileme suyu 40 yıll'dia sıh
hî duruma kavuşacak mi'd:ii.'? Bu, bir. 

İkiineiM, H6 yıil sonii'a köy yolları taıniaımla-
ınalblleöeik mildli.r? Bugünikü durum fcanşıısınidla, 
!ba!kıımı hariç,- anicak ll6 yıl sonra köy ytoi'.'liarı ta-
ımıalmlianafbilecefktar. 

Üçüncüsü, hailen, elektrik için 30 köiy prog
ram içerisine adinırmştır. Bu duruma göıne behiim 
ısöyleyteıceğim, hu durum karşısında... 

B|AŞKAN — Sorunuzu sioruıı efenıdlim. 
ÎHBAjN ARSLAN (Yozîgiat) — Bir d!e, de-

ıniiiin söylteıroeniiıze rağmen, illIeıiMıenı illere makine 
parkının kalldırıl'lmıasu ve .bölyilieee dtağenlendii-
rillmelsi, yerlimde olaeaMıır. Çünkü, sipariş ve
rilen makine parkının geri îkallmıiş yörelere 
kaydırılması... 

BAŞKAN — Sorunuz efendim, siorumtuz? 
İHSAN AR1SÜAN (Yozigalt) — Bugünikü en-

Vah!teri]leıre göre, siyasî baskılar, şunlar bunlar 
n'etdenöyıle %l*eraelkitadJiır. Makine paırkının irile
re kaıydırıliarak değerlte'n'dirii'lîmıeisinide yarar 
görüyorum. 

'BAŞKAN — «Makineliler villâyıetlten vilâye
te kaydırılsın mu, kayidırallmaisın mı?;» d'iye s'o-
ruıytarılar. Sayım Biakan, bunu soırayoırljar. 

Teşekkür ederiz efendini, 
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KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (DvıeMaPia) — Arkadaş
lar, iSaıym Analan'ın somıliarına iki cülmle ile ce
vap veneyü'm. İçme suları 19771d)e, köy yolları 
'19821de tomatmlaıınıış pliaeaktır. 

BAŞKAN — Sayın Mptlu, buyurun efen-
Ölim. 

.SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karattıisaır) 
— Sayın Başkan!, sayın Bakandan şunllaırı öğ-
renım'elk (Miytoruim. Köy İşleri Bakanlığına bağ
lı genel müdürlerin pek çoğulda «Anılbar» aldı 
•aılltunlda lojman kiralandığı ve bilhaıssa YSE 
Genel Müdürlüğünde bunun böyDe lolduğun'u 
blillİyioruız. Burai'ıarea, «Aımlbarâ adı alltıdda loj'-
ımıan (kiralanarak: peik çolk paıralaır ödierumielkite-
dir. Bunlar bu sene d'e devam edecek mi, yoik-
öa iönllemıeıcıeik mfi? Bunları rica ediyornsm. 

BAŞKAN — Tamam, reşeikkür edeniz. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamılla) — Bunları 
öğrendikçe vaziiyelt ddıyoıaız ve duı^dunıyo-
rufc. 

İBIAŞKAN — Tefekkür eidcıriz efendUm. 
iSaiyın Kamu, buyurun efendim. 

NURETTİN KARİSU (Erzincan) — Sayın 
Başkan, ısajyın Bakandan bir sorum var. G-enıell-
lükle Doğu va'lâyetilerlnde kış bazı se'neler ağır 
gteçımıelktieiditr. Özellikle bu s'endki kurafelıik yü
zünden birçıdk yerlerde hayvan telefatı ol-
mıuşitüfr. 

Sayın Balkan, aealba çiok kısa geçen yaz ay
ılarında 2 - 3 vardüye çalışma yapmak sure
tiyle, Doğu iüeı^ndelk'i, özellikle Erzİncan'da'-
ki köy yollarının biit'mlm;eıslni isterlter mi? 
Yani 2, 3 veya d'aiba fazıla vandiiyıe ball'mlde çalisa-
ralk 'bîitörımeik yolunu tere-iilı 'öderler mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayını Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Cövaibıı 
!ŞÖly,le aırz edeyim: Özelilk1© Doğu illerimizde, 
yazın kısa olduğu iliîeıde ilki vardiya yîapnıfryı 
düşünüyoruz.. 

BAŞKAN — Teşekkür etleriz efendilim. 
Buyurunuz Sayın Eker. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balılkelsir) — 

l&ayun B'aşfkjan, çelk kusa oüaraik §u önemli husus
ların... 
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BAŞKAN — Tek sual efendim, t'elk sual. 
İBRAHİM BEHRA'M EKER (BaMce&ir) — 

•Sayın Başkan, Kepsut'un Mahmudiye köyün-
id'eniım. Bu onman köyünün... (C H. P. sıraların
dan «Hoş gendin» sesleri) Köyün dlektaiğıinlin 
programa alınması için bizden 100 blin lira isti
yorlar. Gteçen yıl 10 'bin lira topladık, sıonrta 
'35 bin lira daba topladık:, verdik. Bunun ya
nında Osmaniye Iköyü var, o da onman köyü
dür. Orası da elelkltrilk programıma aklıımadı. 

iSayın Balkan biraz önle'e, elekitiralk payınııni 
köyTJeıden allınfmia/yacağını söyledi. Sayın Ba
lkan 'müsaade buyururlarsa, elektrik de gelime-
yeceğlinle göre, bizim paramızı geri versinler, 
Ibu paırayla köyümüze kanalilızaisıyon yapalım. 

BAŞKAN — Programa alınıp a'lıntoıayaieia'-
ğını soruyorisunıız, öyle mi efendim? 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Eıendim, Sayın Balkan köylerden katiıllma pay
ları arınmadığını buyurdular. TeşekMiır öde
rim; Allah razı ollsun.. 

BıAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER B1A-

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Değer i 
Kepauitlu hemşehrimizi, llüitfed'ip tieslim eitt̂ ilk-
leri içün, biz de teşelkkür ederliz. 

Yenli progria!ma alınonıış köy ilse, ka(tıılıma 
payı aılınmaya'cak. 

İBRAHİM BEHRA,M EKER (Baılıfkesir) — 
Yatıldığısmiz parayı geri alalbileöek mütyilz? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAL
KANI MUSTAFA OK (Devam)ia) — Teitlkilk 4t-
tiı^eylm efendüm. 

BAŞİKLA'N — Teşeskkür ederlim efenjdiim. 
iSayın Oeran, buyurun efendilim. 
OSIMAN OERAN (Amkara) — Salyan Ba§-

fean, köy yolları yapımında, grayder ille dozer 
loperaitörlerâ, âdeıt̂ a köylde bir sallbanat kuranalk-
ta, isteid'iğilı zamian maikinieyi ga'lıışjtırmalklba, is
tediği zıaımam çaluşitlıimamallîitladırlair. Bu andaki 
uyguilaima ve -çalışma bu şelkilldeidir. YSE Gentell 
Müld'ülrvfüğünıün ve vallinin gücü Wr §loıflöre yelt-
m'eımekıted'ifr. 

Eğer milyonlulk faaliiyeitün siorumlulüğun-
dan vali koık»muyoa&a, o başka. 

BAŞKAN — Efenidim, sli'z sorunulzu sloran; 
sual olaraP.î: sorunuzu sıorun. 

OlSMAN CERiAN (Adkara) — Suail oıliaralk 
sioruyorolaı. Cevap olanafk da, Sayın Bakanı, ie-
raatiyle bunu düzıellltane^ini bekr'ilyariüz. 
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İikiııci sualim: Bu memlekette fabrikatör
ler, Devletten 500 milyon liraya kadar yardım 
aldıkları halde, kurulmuş bulunan kooperatif
lere aynı miktarda kredi verilmesi düşünülme
lidir. Yani, bir tüccar milyonlarca lira kredi al
dığı hailde, binlerce kişinin meydana getirdiği 
kooperatiflere aynı miktarda veya dahia faz
la... 

BAŞKAN — Yani, kredinin artırılmasını mı 
istiyorsunuz efendim? 

OSMAN ÖERAN (Ankara) — Kredinin ne
den artırılması gerektiğini izalha çalışıyorum. 

'BAŞKAN — İzahat istemiyoruz, yalnız su
al istiyoruz efendim. 

OSMAN ÖERAN (Ankara) — Binlerce 
kişiye bir büyük tüccar kadar kredi aıçılacak 
mıdır, açılmayacak mıdır efendim? Onu öğren
in dk istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ede
rim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Dozer ope
ratörlerinin tümünü aynı şekilde görmenin in
safa sığmayacağını değerli arkadaşlarım da tak
dir ederler. Bunlara biz de şahit olduk, gördük
çe halledeceğiz. Arkadasjlarım tasa buyurma-
Smlar. 

Kredi meselesi; hep şikâyet ettiğimiz bu 
hususu önümüzdeki iktidar yıllarımızda düzel
teceğiz, düzenleyeceğiz. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
(Buyurun Sayın Ünat Demir. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, 

iSaym Bakan biraz önce konuşmalarında, «pet
role bizden önce zam yapmamakla, Devlet bü
yük bir zarara duçar olmuştur» dediler. 

Bİr zarar varsa ve bu zarara vesile olanla
rı biliiyoDsanız bir tahkikat düşünüyor musunuz? 
Düşünmüyorsunuz, aynı suçluluk içinde değil mi
siniz? Bir. 

BAŞKAN — Bu, Bakanlığı ilgilendiren bir 
ısoru değildir efendim, çok rica ederim. 

IÜNAT DEMİR (ı\luğla) — Konuşmasının 
içinde var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anııyoruz efendim,; bir suçlu 
varsa, onun hakkında herfıanıgi bir şekilde Mec
lis araştırması, Meclis «Soruşturması verebilir
siniz. Bakanlık bu suçluyu arayacak durumda 
değildir. «Bizden evvel bunu yapmayanlar suç
ludur» dedi, o kadar... 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Hükümet ola
rak bu işin tahkikatına mezundurlar. 

İkincisi; ekmeklik buğdaya verilen zamdan 
sonra ekmeğe zam yapılmayacağı söylendi. 
Acaba gramajından mı eksilecek? Gramajından 
eksiîmeyecekse, yapılacak sübvansiyon Devlete 
kaç milyar liraya mal olacak? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ YE KOOPERATİFLERİ BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Sayın 
Başkan, buyurduğunuz gibi, petrol konusu be
ni ilgilendirmiyor. A-ıcak, Devlete 8 milyon za
rar veren bu iktidar zaten millet tarafından ce
zalandırılmış olduğu cihetle, ayrıca herhangi 
bir ceza filân düşünülmüyor. 

Ekmek ve buğday meselesi; arz ettiğim gibi, 
taban fiyat 230 kuruş; ekmek fiyatları ve gra
maj değişmeyecek. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sorular bitmiştir. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarımı, teşekkür ederim. 

Saygılarımla. (C .H. P. sıralarından alkış
lar.)1 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini açıklamak 
üzere Sayın Delâlettin Ezman. (O. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

HASAN DELÂLETTİN' EZMAN (Bingöl) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Vilâyetim Bingöl'ün 320 köyünden 300'ne 
kış !boyu, motorlu vasıta işlemez; köy grup yol
ları da kapanır; köylü vatandaş şeker çuvalı
nı, ununu diğer erzakını ve hastasını il merke
zinden, ilçe merkezlerinden 20 - 30, bazan 
'50 - 60 kilometre Uzaklıktaki köyüne at sır
tında, çok zaman da kendi sırtında götürür. 

Öte yanda 50 yıldır, «Köylümüz efendimiz-
dir» edebiyatını tutmuş gidiyoruz. Çoğumuzun 
uçaklarla, özel otolarla seyahat edebildiğimiz 
ıbir yurtta ve, bir dönemde köylümüzün belir
tilen durumu, efendiliğini bırakalım bir tarafa, 
insan olma haysiyeti ile bağdaşamaz. Hiç ol
mazsa artık, uyanan bu insanların aklı selim
le riyle alay etmeyelim. 

Köy grup yollarımızın önümüzdeki kış için 
'bakıma alınmasını, açık tutulmasını talelbediyo-
ruz. 
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Dikkat buyurulsun ki, istediğimiz şey, bü
tün köy yolları değil, sadece grup köy yolları
dır. Bu suretle, birçok köyleri olan 30 - 60 ki
lometrelik mesafe 10 - 15 .kilometreye inmiş, 
•köylümüzün zahmeti, yük taşıma mesafesi azal
tılmış olacalktır. Bu, Devletimizin imkânları için
de çok mütevazi bir isteğimizdir. 

Eğer gerçekten halkçı ilsek, eğer gerçekten 
ansan haklarına saygılı isek, eğer gerçekten sos
yali adalet ve dengeli kalkınma sloganlarına bağ
lı isefk, eğer gerçekten Devletimizin dinamizmi-' 
ne ve imkânlarını icap ettiği yerde teksif ve âdi>-
İane kullanma kudretine inanıyorsak ve eğer 
20 nei yız yıl dünyasında yaşamakta olduğu-
ımıuz billincinde isek, bu mütevazı isteğimizin 
bir farz ve zaruret olduğunu kabul etmek zorun
dayız. 

Doğu illerinde yol yapım ve onarım mevsimi 
kısadır. Birçok bölgelerimizdeki 8 - 10 aylık ça
lışma mevsimine karşılık, buralarda, çalışma 
mevsimi 5 - 6 açıdır. Bu sebeplle, çalışma ay
larında diğer bölgelerden bu bölgelere yol (ma
kinelerinin intikal ettirilmesi, çalışma mevsimi 
sonunda iadesi düşünülebilir. Şüphesiz, maki
ne parkımın devamlı takviyesi daha çok arzuya 
şayandır. Kış mücadelesi için şimdiden tedbir 
alınmalı, kar mücadele makineleri ve diğer 
araç ve gereçler temin edilmelidir. 

Burada, üzücü bir tatbikattan da bahsetmek 
isterim: Birçok vilâyetlerimizde kar ve kışın il 
çapında yolları kestiği sıralarda YSE ile Kara
yolları memurları, «senin görevin, benim göre
vim; senin sahan, benim saham» münakaşası' 
ve vurdumduymazlığı içinde bu kötü durumun 
devamına ve halkın mahsur ve sıkıntı içinde kal
masına maalesef seyirci kalmaktadırlar. 

Bu gibi zaruret hallilerinde, bu gibi olağanüs
tü hallerde her iki teşkilâtın tek otoritenin em
rinde birilikte çalışmaları, önceden hazırlanmış 
protokol ve tamimlerle temin edilmelidir. 

Devletin gücü bir bütündür. Bu gücün, icap 
ettiği zaman, halkın hizmetinde en praıtiik şe
kilde ve bütün imkânlarıyla seferber edilmesi 
esastır. Bingöl-ün 320 köyünün hiçbirinde elek
trik yoktur. Şimdilik bunun üzerinde durmuyo
rum, durmayacağım. Çünkü, bu şimdilik,, 
Bingöl için lüks bir ihtiyaç sayılır; hiçbir kö
yünde elektrik yoktur. 

Bingöl ve bazı illerimizde hemen her ovanın, 
köşesinden şarıl şarıl bir akarsu, bir çay geçer. 

Bu suyu ovaya çevirmek için bir küçük gölet, 
küçük baraj kurmak büyük maliyet istemez. 
Alınacak mahsul farkı, bu maliyeti kolayca 
karşılar. Yani, Toprak - Su'yun kısa zaman 
içinde etütlerini tamamlamasını ve bu sulamayı 
temin eıtmesini temenni ediyoruz. 

Bingöl ve bazı illerimizde kaynak suları bol
dur; her köyün içinde ve kenarımda birkaç kay
nak görülür. Köylerimizi temte suya kavuştur
mak için, sadece kaptaj ve musluğu bağlamak 
kâfidir. Bu suretle Doğu illerinde kısmen hal
ledilmiş içme suyu işinin, bir iki senede tama-
miiyle halli mümkündür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bütüm 
partilerimizin ve sayın İMerlerinin ve sayın mil
letvekillerinin, gerii fcalanış bölgelere yardım ve 
dengeli kalkınma hususunda ittifak halinde bu
lunmaları şükranla ve gururla kaydedilecek bir 
vakıadır. Geri kalmış 'bölgelerimizin sıkıntısı 
ve sızılarını hepsi de temiz vicdanlarında hisse
diyorlar. ı 

Doğu - Anadolu'nun hidro - elektrik enerji 
potansiyeli ve bakır, demir, linyit, krom ve bel
ki de petrol rezervleri üzerinde dış kredilerin de 
yardımı ile kısa bir zamanda bütünüyle çalışıl
dığı gün, 'bu bölge kendi kendini finanse ettik
ten başka, millî bütçeye de büyük katkıda bulu
nacaktır. Bugüne kadar yapılan etütierle mev
cudiyeti sabit olan ve 5 - 6 senede kendisini 
a/mortize edebilecek yatırımlarla istihsal edile
cek 20 - 30 milyar kilovat saat enerjinin millî 
bütçeye getireceği birçok milyarları dikkatinize 
arz ederek geçeceğim. 

Şümdilik, altyapı hizmetleri için millî büt
çenin zorlanması zarureti vardır. Getri kalmış 
bölgeler için, bölgesel kalkınana fonları tesisi 
gerektiğini sanıyorum. 

Tekrar işaret etmek isterim ki, köy gırup 
yollarımızın kış bakımına alınarak açık bulun
durulması, halkçı, sosyal adaletçi ve millî se
lametçi yeni iktidarımızın asgarî şeref vazifesi
dir. 

Köylümüze saygı ve hizmetin asgarî icapla
rını yerine getirmek lâzımdır. Bu hususlarda 
gamsızlık, ilgisizlik; halk sevgisiyle, köy halkı
mıza saygı ile, insanlığa saygı ile bağdaşamaz. 

Bu bütçenin ülkemiz için hayırlı olmasına dil
lerim. Yüce Heyetinizi, çok değerli Bakanımı
zı, Köy Meri ve Kooperatifler Bakanlığının de-
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gerili mensuplarını saygı ile selâmlar, hizmet yo
lunda daha güçlü, daha fcaırad^ daha cesur ol
malarım! temenni ederim. (C. H. P. şuraların
dan alkışl'ar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederiz Saıym Ezmıan. 
Köy idleri ve Kooperatifler Bakanlığı Büt

çesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
(Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etimeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
C) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 

BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 G-enel yönetim 9 479 010 
BAŞKAN — ıKalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 5 440 990 
(BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Köy yollarının yapımı, içme 
sularının temini ve elektrik te

sislerinin kurulması 2 136 525 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

112 Köy topraklarının ıslahı ve su 
kaynaklarının düzenlenmesi 1 077 647 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Köy kooperatifçiliği ve el sa
natları 218 436 000 

BAŞKAN — Bu bölümde bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1974 

yılı Bütçe kanunu tasarısının 237 sayılı Kanun 
gereğince 1974 malî yılında satınalınaoak taşıt 
listesinde yer alan ve el sanatları ve kooperatif
çilik hizmetlerinde kullanılacak olan 11 adet ta
şıt cinsi sütunun aşağıdaki şekilde olmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 

Kütahya 
Ilaşim Benli 

Nevşehir 
Zeki Tekiner 

Muş 
Tekin İleri Dikmen 

İstanbul 
Kâzım özeke 

Adet Taşıtın Cinsi Kullanıldığı yer 

Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri 
için) Pick - Up üzerine yapıl
ma 4x4 veya Kaptıkaçtı (şehir 
dışı hizmetleri için) Pick - Up 
üzerine yapılma 4x2 veya Pick -
Up (Arazi hizmetleri için) 3 ki
şilik 4x4 veya Pick - Up (Şehir 
dışı hizmetleri için) 4x2 

Elsanatları ve Kooperatifçilik hizmetlerinde. 

BAŞKAN — Bu husus, Başkanlıkça Genel 
Bütçenin 20 nci maddesinde muamele görmek! 
üzere oylanacaktır efendim. 

Bu hususta komisyonun fikri nedir efendim ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, 20 nci maddenin müzakeresi sırasında (E) 
cetvelinin görüşülmesi gerekecektir, öneri, (R) 
cetveline taalluk etmektedir. Şimdi, zannediyo
rum prensibini oylayacaksınız. Biz bunun pren
sibine karşı değiliz, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu prensibi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

113 ncü Bölümlü oylannıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil» 
mistir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına 
Dağıtılamayan transferler 

BAŞKAN — K a b u l Edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

11 029 000 
Etmieyenler.. 

364 



M. Meclisi B : 87 27 . 5 , 1974 O ; 2 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
arz ©diyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler. Kabul (edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm 

101 

Lira 

102 

111 

Genel yönetim 6 283 889 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 15 502 096 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Topraklandırma, kredileme ve 
ve mera tahsisi 68 90-') 811 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

112 İskân ve köysel alanda yerle
şimin düzenlenmesi 109 095 924 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 2 565 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı ile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçeleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Memleketimiz, milletimiz ve camia için ha
yırlı olmasını dilerim. ( Alkışlar) 

Gündemimizdeki diğer maddeleri görüşmek 
ioin, 28 . 5 . 1974 Salı günü saat 10,00'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,55 

» e « 
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GÜNDEMİ 

87 NDl BİRLEŞİM 
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Salaft i 10,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALAÖAK İŞLER 
3 

SEÇİM, 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — T'oprak ve Tanımı Reformu Müsteşar
lığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
'Senatosu ve Bütçe Karma Komüsyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; G. Sena
tosu : 1/245) (M. MecMsi S. Sayısı : 33; C. Se
natosu S. Sayısı : 334) (Dağıtıma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumihuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları teskere
leri (M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayısı : 
3;3!3) (Dağıtma tarihli : 15 . 5 . 1974) 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1074 
yuh Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/76; C. Senatosu : 1/254) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 4. — Hudut ve SaMMer Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; C. 
'Senatosu : 1/235) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; 
C. Senatosu S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 
m . 5 . 1974) 

X 5. — Tekel Genel Müdürlüğü 3974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma, Komis
yonu raporuna dair Cumıhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez'ke-
relcri (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 1/25,6) 
(İM. Meclisli S. Sayısı : 44; C. Senatosu S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 19174) 

X fi. — Dev] et Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79; C. 
iSenatosu : 1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; 
C. Senatosu S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi' ": 
lı5 . 5 . 1974) 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. MecMsi : 
•1/80; C. Senatosu : 1/258) ('M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (Dağıt
ma tarihi : 15. 5 . 11974) 

X 8. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri! (M. 
Meclisi : 1/08; C. Senatosu : 1/246) (M. Mec-
'liki S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 3315) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

>X 9. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütç© 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere]eri (M. 
(Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247) (M. Meclibi 
S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 38<6) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 10. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt-
ç-e Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komüsyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
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Kanuna Komisyonu .Başkanlıkları tezkereleri (M. 
(Meclisi : İ /70; O. Senatosu : 1/248) (M. Mec
lisi-S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarillıi : 15 . 5 . 1974) 

X İL — İstanbul Teknik Üniversütesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Ko
misyonu raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları tezikere-
leri (M., Meclisi : , l / 7 l ; C. Senatosu : 1/249) 
(M. Meclisi S. iSayısı : 317; C. Senatosu S. Sayı
sı • 3880 (Dağıtma tarihli : 15 . 5 . 1,9(7.4) 

X 1,2. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karıma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (İM. Meclisi : 1/7:2; C. Senatosu : 1/250) 

(iM. Meclisli S, Sayısı : 38; C. Senatosu S. 'Sayı
sı : 313.9) (Dağıtma tarihi : 15 .. 5 . .19174). 

X 13. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akadeımi-
Heri 1,974 yılı Bütçe Kanunu taîsamsı ve Bütçe 
Kaımıa Komisyonu raporuna dair Cumlhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73 ;.C. Sena
tosu : 1/251) (M. Meclisi S. Sayısı : 39; C. Se
natosu S, Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1974) 

:X 14. —• Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Katıma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezikere
leri (M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/252) 
(M, Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayı
sı 341) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 15. — Diyaribakır Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlikları tezkere-
<leri (M. Meclisi : 1/75; C. 'Senatosu : 1/253) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Senatosu S. 
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 Jİ974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME1 YE MECLİS: ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

KÜSMELEK 

6 
SÖZLÜ ISORUIJAR 

7 
KANON TASARİSİ VE T E K L İ İ T J E R İ Y L I E 

KOMiİSiYONTJARDAN IGELEN DİĞER 
IİŞLEK 

X I . — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ille 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasatrısınm reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Koımisyonu raporu (M. Meclisi: : 
1/65; C. Seniatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 3312) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

,X 2. — Devlet Su İşleri Genel. Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cuimihuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karnua Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/81; C. Senatosu : 
1/2690 (M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatiosu 
S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma; Ko
ımisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/82; C. Senatosu : l/2ı60) 
İ('M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sayı
sı : 349) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

,X 4. — Orman Genel Müdürlüğü 19174. yılı 
Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan 'değişikliğe dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Kanma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 1/2IÖ1) 
•((M. Meclisi S. Sayısı : 49; C S e n a t o s u S. Sa
yısı : 350!) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Iİ974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Kanma 
Komisyonu raporuna dair Cumlhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu : 
1/1262) (M. Meclisi S. Sayısı : 50; C. Senatiosu 
S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 



Dönem : 4 âf 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Hl 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 

1/81; C. Senatosu : 1/259) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 348) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2013-1/259 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi 20 .4 .1974 'gün ve 1/81-33 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 0 . 5 . 1974 tarihli 60 ncı Birleşimde aynen ve açık oy ite 

kabul olunan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

NOT : 

Açık oy neticesi (121) 

Kabul 90 
Ret 31 

Bütçe Karına Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/81, C. S. 1/259 
Karar No. : 113 

Millet Meclisli Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 5 . 1974 tarühli '60 ncı Birleşiminde aynen kaibul 
edilen (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karıma Ko
misyonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 





Dönem : 4 £Q 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 0 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1 82; 

C. Senatosu : 1/260) 

(Not : C. Senatosu S. Sayıslı : 349) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2014-1/260 

Bütçe Karma Komisyomlu Başkanlığına 

İlgi : 20 . 4. 1974 gün ve 1/82-32 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10. 5 .1974 tarihli 60 neı Birleşimimde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Teldin, Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi (117) 

Kabul 75 
Ret 42 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/82, C. S. 1/260 
Karar No. : 114 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 5 . 1974 'tarihli 60 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ilişik olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 




