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BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERİM
(Kocaeli) — Arkadaşımın mütalâalarını elbette
nazarı itibara almak vazifemdir.
BAŞKAN — Söz Maliye Bakanınmdır.
MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(îzmir) — Sayın arkadaşlarım; ben işi malî cep
heden mütalâa ederek maruzatta bulunacağım.
Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, 1937 se
nesinde 3132 sayılı Kanunla su işleri için 31
milyon liranın sarfına mezuniyet verilmişti. Bilâhara 4100 sayılı Kanunla bu ödeneğe ek olarak
50 milyon lira daha tahsisat verildi. Ve bilâhara
bu miktar 121 milyon liraya çıkarıldı.
Bu tasarı ile evvelce başlanmış olan işlerin
tamamlanması için daha 165 milyon liranın sar
fına mezuniyet verilmektedir. Bugüne kadar baş
lanmış olan işleri; tanzim edilen programa göre,
tamamlamak için 75 milyon liraya daha ihtiyaç
vardır. Demek ki, eldeki programın tamamlan
ması ve başlanmış olan bu işlerin kabili istifade
bir hale getirilmesi için, 240 milyon liraya ihti
yaç vardır. Bayındırlık Komisyonunun yaptığı
incelemeler sonunda tesbit ettiği işlerin portesi
de 60 milyon liradır. Bugün başlanmış olan ve
tamamlanması zaruri bulunan işler için 300 mil
yon lira tahsis etmek zaruretindeyiz.
Şimdi arkadaşlar, başlanmamış olan işlere de
bu tahsisattan sarfa mezuniyet verirsek bugüne
kadar olduğu gibi, başlanacak işlerin de yarıda
kalmasına meydan vermiş olacağız.
Maliye niçin bu noktai nazardadır, onu izah
edeyim: Maliye maalesef bütün bu ihtiyaçları
bugün karşılıyacak durumda değildir. Onun için
dir ki, bugünkü malî imkânları gözönünde tuta
rak başlamış olan işlerin tamamlanmasını iste
mekteyiz.
Arkadaşlar, biz bu tasarıyı başlanmış olan
işleri tamamlamak için şevkettik. Bu işlerin ta
mamlanması hakikaten zaruridir. Aksi takdirde
tekrar ediyorum, şimdiye kadar başladığımız
bazı su işlerini nasıl yarıda bıtrakmışsak, başlaya
cağımız yeni işleri de yarım bırakmış oluruz. Bu
mevzuda sarfedeceğimiz paraları da heder etmiş *
olacağız. Benim vazifem kalkınmamızın temelini
teşkil edecek olan su işlerine elden geldiği kadar
karşılık bulmaya çalışmak olacaktır.
Mütehassıs arkadaşlardan sordum, Bayındır
lık Komisyonunun başlanmasını istediği işlerin
portesinin 60 milyon lira olduğunu söylüyorlar.
Bu işlerin 16 sı bataklıkların kurutulmasına ta-
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allûk etmektedir portesi de aşağı yukarı 20 mil
yon liradır. Bunun haricinde diğer su işleri de
vardır. Şimdiye kadar Yüksek Meclisten çıkmış
olan bütün kanunlarda yapılacak işler metinde
tarhedilmiştir. Şimdi diğer su işlerine de sarfedilir kaydı konacak olursa bu kapıyı tamamen
açmış oluruz.
Ben Bayındırlık Bakanı arkadaşımla beraber,
bunun haricinde kalmış olan su işlerini yemden
tesbit edelim diyoruz. Ve bu işler için ne kadar
paraya ihtiyaç varsa ayrı bir kanunla gelelim
ve karşılığını da temine çalışalım.
İBRAHİM R E F İ K SOYER (Niğde) — 30
senedir inandık buna.
BAŞKAN — Devam buyurun efendim, de
vam. Söz kesmeyin.
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(Devamla) — Efendim, biz su işlerini..
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — O
kadar da biz keselim.
MALİYE
BAKANI ŞEVKET ADALAN
(Devamla) — Biz su işleri ayrıda kalsın demi
yoruz. Bizim endişemiz başlanmış olan işlerin
yarıda kalmamasıdır. Bu Mecliste ne kadar acı tenkitler yapıldığım size hatırlatmak isterim.
Nihayet Maliyenin yaptığı, Yüksek Meclisin bu
temayülüne uymaktan ibarettir. Ben tekrar ediyorum, bunun haricinde yeniden başlanması
lâzım gelen su işleriyle ufak tefek kurutma
işleri için bu tahsisattan para ayırmaya imkân
yoktur, yeni bir kanun getirelim. Onlara da baş
layalım. Yoksa başlanmış olan işleri de tamamlayamazsak hepsini yarıda bırakmış oluruz.
BAŞKAN — Bu kanunun müzakeresi sıra
sında bir çok arkadaşlar söz aldılar, yana kar' şıya, üzerine söz söylediler, sözcüler konuştu,
bakanlar da söylediler. Şimdi yeterliğe ait öner
ge var onu okutacağım.
AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Ö n e r g e 
nin aleyhine konuşacağım, Memleketin mukad
deratını alâkadar ediyor.
'*"'
SEDAD PEK (Koceli) — Takrir aleyhinde
söz istiyorum.
BAŞKAN — Sizden evvel Ahmet AH Çınar
istedi.
SEDAD PEK (Koceli) — O halde bende
lehinde konuşayım.
AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar, 165 milyon lira gibi bir para
yı, bu fakir memleketin dişinden tırnağından
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