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dikkate alınarak meseleenin ciddî olarak ele
alınması, halledilmesi gerekir.
Bu hususlarda Sayın imar ve îskân Baka
nından neler düşünmekte olduklarını ve ne gibi
tedbirler alacaklarını öğrenmek isterim.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — imar ve iskân Bakanlığı ve bu
Bakanlığa bağlı Toprak ve iskân işleri Genel
Müdürlüğünün bütçesinin heyeti umumiyesı
üzerinde başka söz istiyen yok, Karma Bütçe
Komisyonunun bir mütalâası yok, söz Sayın Ba
kanın.
İMAR VE ISKÂN BAKANI MUHITTIN
GÜVEN (istanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri.
Bakanlığım hakkında fikirlerini beyan etmiş
olan arkadaşlarımın. Bakanlığıma ait meselelere
eğilişlerini tkdirle ve heyecanla takibettim. Ba
şarıyı ve başarımızın yegâne mesnedini işte bu
anlayışın içinde bulmaktayım. Dolayısiyle grup
ları adına ve kendi adlarına söz almış bulunan
bütün arkadaşlara şükranlarımı arz ederim..
Ortaya atılan meselelerin detaylarına cevap
vermeden evvel müsaade buyurursanız Bakanlı
ğımın faaliyet mevzularını izah ederken ana
prensmlerin karşılısını vermeye çalışacağım.
Malûmdur ki; bir yapıv: teşkil eden unsurlar
evvelâ fikir, ondan sonra r fikrin tatbikeisi olan
teknik eleman ve nihayet bu teknik elemanla
rın ellerinde yuğurdukları malzemedir. O halde
bunlara ait ehemmiyeti kendi çerçeveleri nisbetinde mütalâa etmek lâ/ımgelir. Bakanlığını
zın meşgul olduğu ana meselelerden işte birin
cisine temas etmek istiyorum. Bu da yapı mal
zemesidir. Bakanlığımızın teşkilâtı bünyesinde
bulunan Yapı Araştırma Genel Müdürlüğü
memleketimizin yapı faaliyeti karşılığmdaki
malzeme ihtiyacının tesbiti ve bunların nasıl
temin edileceği ve bunların memleketimizdeki
endüstriyel faaliyetler içindeki yerlerini yine
yapıda kullanılan malzemenin
standartları
meselesi, norm meselesi ve bunların kullanılışındaki iktisadiîiği temin ve bu çalışmalar neti
cesinde dolayısiyle işçilikte elde edilecek tasarraflar ye bunun arkasında memleketimizin çe
şitli bölgelerine göre kullanılması imkânı mevcudolan malzemelerin tesbiti ve bunların de
ğerlendirilmesini-kendisine faaliyet sahası ola
rak seçmiştir. Siz de takdir edersiniz ki, bir bi-
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nanm, bir yapının vücudunu teşkil eden cisim.
işte bu yapı malzemelerinin bir araya gelmesin
den ibarettir. Yapı mai2emesi üzerine bahis
mevzuu ettiğim araştırmaların iyi bir istikame
te sevk edilmesi elbette ki, yapının terkibinde,
zamandan, işçilikten tasarruf ve sağlamlık te
min edeeekjtir.
Bir misal arz etmek istiyorum; memleketi*
mizde yapı; faaliyetinin geliştirilmesinde, mes
ken ve resini sektörde yatırılmış olan paranın
5 milyar lirayı bulmuş olduğunu görüyoruz.
Bu 5 milyar liranın 1,5 milyar lirası meskene
yatırılmakta. Meseleyi bu şekilde vaz'ettikten
sonra yapılan çalışmaların nisbetlerini ele alır
sak 5 milyarın karşısında takriben 2,5 - 3 mil
yarın yapı malzemesine aidolduğunu tesfbit et
miş oluyoruz.
Demek oluyor ki; yapı faaliyetinde malze
menin yeri çok büyüktür. Gene yapmış olduğu
muz hesaplara göre önümüzdeki faaliyet sene
si içinde yapı çalışmaları ve yapıya yatırılacak
olan para miktarı 9 milyara yaklaşacaktır. O
halde bu 9 milyarın içine yine a'ynı nisbette
mütalâa edilirse beş milyarın yapı malzemesi
ne yatırılması lâzımgelecektir. Bu rakamları
arzdaki maksadım şudur; memleketimizin İçin
de yapıya müteveccih gayretlerin yine memle
ketimizde değerlendirilmesini elbette ki. ele
almak lâzımdır. Memnuniyetle ifade edebilirim
ki; açılmış olan yapı malzemesi sergisinde.de
müsahade ettiğimiz gibi, yapı faaliyeti karşısmda çinko ve alüminyum hariç dtöer malze
me tamamen memleket içinde temin edilebil
mektedir. Bu, bizim İçin sevindirici bir işaret
tir. Fakat, iij hacmi karşısında, yanı endüstri
sinin hangi yönde gelişmesi lâzımgeldiğine dair
bir işaret de sayılmalıdır. Bu takdirde, Bakan
lığımız, kendi bünyesine yapıda olduğu gibi
malzeme araştırılması kokusunda da hakikaten
büyük önem taşımaktadır. Bumtn içindir ki»
mevcut Yapi Standartlar: Enstitüsünden isti
fade ederelk, | yapılan çalışmalara nazaran yeni
bir yapı araştırma enstitüsünün kurulması fay
dalı mülâhaza edilmiştir. Buna ait çalışmalar
Ba'kanlığımda mevcuttur, öyle tahmin ederim
ki, yakın zamanda buna s it kanun tasarısı Mec
lis huzuruna getirilecektir.
Ayrıca köy kalkınması ve köy meskenleri
nin inşaasm<$a başarı sağlıyabilmek için kerpiç

