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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

jBu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 

H.982 Malili Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde-
ikü görüşmelere devam olunarak; 

Sanayi ve Tekınoliojd Bakanlığı, 

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 

/Devlet Üretme Çifitliikflleri Genel Müdürlüğü, 

Orman Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu tasarılarının bölüm ve maddeleri onaylandı, 
ıtümıü açık oya sunuldu, ayların ayrımı sonucumda 
kabul ddflıdMeri bildirildi. 

Ayhan Fırat'ın, Altaitürk Orman Çiftliğinin top
rak bütünlüğünün korunmasına dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

28 Ocak 1982 Perşembe günü saalt 10.00'ida top
lanmak üzere Birleşime saat 20.35^ son verüidi. 

Fenni ÎSLİMYELİ Sadi IRMAK 
Başkan 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Başkan 
Başkanvekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

» • • • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

jBAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclsimlizıin 47 ned Biirlıeşimini açııyoı-

rum. 
iÇoğunluğumuiz vardır. Görüşmdeıre başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'a, Mali
ye Bakanı Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3178) 

/BAŞKAN — Gündemitaıizin «Sunuşlar» kısmın
da Devlet Başkanllığının bir tezkeresi vardır, okıultu-
yorumw 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Avrupa Menajman Forumunun 27 Ocak - 4 Şu-

balt 1982 tarihileri arasında feviçre'nıin Davos ken

tinde yapılacak gelenıeklsel Davos Sempozyumuna 
fcaitılmıak üzere İsviçre'ye gidecek olan Devlıet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut özal'ın dönüşü
ne kadar; Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılığı
na Maliye Bakanı Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
b'igilerinize sunarım. 

IKenan EVREN 
Orgenerali 

Devlet Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerimize arz ederim. 
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IH. — GÖRÜŞİ 

/. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve I 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. {1/74) (S. Sayısı:4) 
(D 

A) KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçeskıü görüşece

ğiz. 
/Bu Bütçe üzerimde söz allan sayın üyelerin adla

rını okuyorum : 
Mahmut Nedim Bilgiç, Bekıir Tünay, MaSnir Ca-

raova, Turgut Tan, Mehmet PlamaJk, Mehmet Aydar, 
Mustafa Yücel, Beşıir Haımtiıtoğulilaırı, Necip Büğe, 
ıSalüh inal. 

Sayın Bilgiç, buyurun elemdim. 

M. NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkan, değerli 
üyeler, Sayın Balkan, değerli yöneticiler; 

Kültür, 'kavram olarak toplumun, özellikle millet 
seviyesine yükselmiş toplumların kendilerine has, ona 
kişilik kazandıran, diğer milletlerden farkını ortaya 
koyan, zaman içinde tabii bir şekliltie teşekkül etmiş 
maddi ve manevi varMda değerlerinin ahenkli ibir bü
tünüdür. ©u 'bütünlük millet yapısının temel taşıdır. 
Kişileri, insan iradesinü bir inanç etrafında toplayan 
din, insanlar arasında karşılıklı anlaşmayı sağlayan 
idil, sağlam ve dengeli bir yaşama düzeni olan alhlak, 
geçmişten süzülüp gelen ve topluma bir karakter ve
ren gelenek ve görenekler, sanat ve hünerler, düşü
nüş ve yaşayışlarına kadar, maddi ve manevi ıbütün 
değerler kültürün muhtevasını teşkil eder. Bunun için
dir ki, kültür, bir milletin zaman içinde kendisine 
mail ettiği, kendisine has kokusu, rengi, düşünüş ve 
duyuş tarzıyla millidir. Kültür, milletlerin dünya gö
rüşlerinde, yaşayış tarzlarında ulaşmak istedikleri he
deflere göre gelişir. Zaman içinde değişmelere uğra
yarak, olgunlaşır ve şuurlaşır, 

Büyük Atatürk'ün «Türküye Cumhuriyetinin te
meli 'kültürdür ve kültür derken; milli karakterimize 
uygun ibir kültür kastediyorum. Çünkü; milli deha
mızın, yaratıcılığımızın tam gelişmesi ancak böyle kül
türle temin o!hına)bilir. Kültür fikri zeminle münte-
siptir. O zemin milletin karakteridir.» demiştir. 

{1) 4 S. Sayılı Basmayazı 14.1.1982 tarihli 33 ncü 
Birleşim tutanağına eklidir. 

— 325 

fLEN İŞLER 

'Bu sözlerden de ilham alarak, milletin bölünmez 
'bir bütün bahride gelişmesinde, yükselmesinde en bü
yük rolü Türk milli kültürü oynar. Manevi anlaşma
nın ve kaynaşmanın bağlayıcı, bütünleştirici, yüceltici 
kaynağı ve aracı olan milli kültürü, yani Türk kültü
rünün tarihi zenginliğini, bütünlüğünü insicam ve 
ahenk içinde bütün nesillere aktarmak, tamtmak ve 
ona asli hüviyetinden hiçbir şey kaybettirmeden yeni 
ufuklar ve istikametler kazandırmak Turizm ve Kül
tür Bakanlığının temel politikası olmalıdır. 

Bir milletin fertlerinin milli sanat ve kültür konu
larına ve unsurlarına daha çok aşina, daha çok sahip 
kılınması, kendi içinde yeni hamleler ve huluslarla 
teşvik edilmekle beralber, buna yeni ufuklar kazan
dırmak üzere birtakım ışıklar yakılması gerekir. Bu, 
dünya kültür ve sanat hizmetlerinin tanıtıimasıyla 
mümkündür. Ancak, öz kaynaklarımızın, kendi geç
mişimizin ruhi, fikri derinlik ve zenginliklerine dö
nülmeden, nüfuz edilmeden köksüz bir ağaç gibi, 
sadece yabancı kültür aşılamasıyla beslenen ve dışa
rıdan aldıklarımızla ruhumuzu, fikrîmizi beslemeyi 
düşünmek fikri ve manevi öksüzlük olur. Bu sebep
le, 'kültürümüzü milli karakteriyle korumak ve geliş-
tirmek esas olmalıdır. 

Asıl vazifemiz, milli kültürümüzün her yönüyle 
araştırılması, işlenmesi, zenginleştirilmesi, yayılması, 
tanıtılması, benimsenmesi; geçmişine saygılı, gelece
ğine güvenle 'bakan, dilini, dinini, gelenek ve göre
neklerini titizlikle koruyan, başka milletlerin ve kül
türlerin esiri ve hayranı olmayan 'bir nesil yetiştirmek; 
çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında sevgi ve say
gıyı, 'hlaşıgörüyü, dostluğu ve arkadaşlığı, dayanışma 
ve işbirliğini geliştirmek, onları milli kültürümüzün 
bağlayıcı ve birleştirici değerleri ve güzellikleri içinde 
toplamalktır. 

GenÇ nesillerin yapıcı ve yaratıcı güçlerini top
lamak için onları tarih şuuruyla yetiştirmek gerekir. 
Vatanın 'kutsallığı, 'bütünlüğü, bölgeler arasındaki ay
rım yapılamayacağı şuurunu vermek milli kültürden 
Ibekleıien en önemli görevlerden biridir. Atatürk il
keleri 'istikametinde ve inkılaplarının ışığı altında bü
tünleşen, milli birlik, beraberlik ve dayanışmayı önde 
tutan, manen ve maddeten güçlü, hür ve ileri bir Tür
kiye idealiyle yetiştirilmesini sağlamak Bakanlığımız
dan beklenen en önemli görevlerden biridir. Dileğimiz, 
Türk milli kültürünün tarihi gelişmeler içerisinde mil
li kültürü oluşturan her bir unsurun toplum içerisin-
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deki değerleri de dikkate alınarak gelişmesini sağla
maktır. Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyetinin 
temeli kültürdür. 'Büyük Atatürk'ün dediği gibi, «Mil
li kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesi üzerine çı
karacağız» sözü milletçe bizim parolamızdır. Yine 
Büyük Atatürk'ün dediği gibi, büyük devletler kuran 
ecdadımız 'büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip 
olmuşlardır. Bunu aramak, tetkik etmeik, Türklüğe ve 
cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Biz Atatürk'
ün .gösterdiği yol üzerinde milli kültürümüzü hem ge
liştireceğiz, hem de medeni insanlık alemine tanıta
cağız. 

Sayın üyeler; 
Turizm ve Kültür Bakanlığının yukarıda belirti

len amaçlar doğrultusunda görev yapabilmesfi için 
öncelikle bu hizmetlerin başarıya ulaştırırlması yo
lunda bir stratejinin tespiti gerekir. Bu strateji, geç
mişte kazanılan kültürel zenginliğimizin korunması 
ve sonra da bunun geliştirilmesi yolunda çalışmalarla 
mümkün olur. Turizm ve Kültür Bakanlığının hizmet 
alanına giren bir-iki konuda 'görüşlerimizi açıklaya
cağız. 

Önce Türk kültür kaynaklarının araştırılması, 
Türk 'kültür değerlerinin incelenmesi için bilimsel ku
ruluşların çok ciddi çalışmalarına ihtiyaç vardır. 
Kaynakların incelenm'esi ve değerlendirilmesi için 
müzelerimizin ve kütüphanelerimizin sistemli bir şe
kilde kültür hizmetlerinin yayılmasına yarayacak bir 
ahenk içinde faaliyette bulunması gerekir. Yeni yapıl
makta olan milli kütüphanemizin açılmasını 'büyük bir 
sabırsızlıkla beklemekteyiz. Mevcut kütüphanelerimi
zin geliştirilmesi ve kitap sayısının artırılması yanı sı
ra kitap okuma, öğretim ve eğitimine de yer verilme
lidir. Kitap okuma alışkanlığı öğretim ve eğitim yo
luyla çocuklarımıza daha genç yaşta verilmeli ve bu
nun üzerinde çok dikkatle durulmalıdır. 

Milli kültürümüzün diğer bir unsurunu teşkil eden 
ve Türk Halkının karakterini en belirgin şekilde ifade 
eden f olklorumuz hem inceleme ve araştırma, hem de 
çağın gereğine cevap verecek şekilde geliştirilmelidir. 
Türk folklor zenginliğine büyük değer vererek toplum 
içinde kıymetfendirilmelidir. Bakanlık içerisinde milli 
folklorumuza verilen yeri takdirle anarken, bu yön
deki hizmetlerin daha geniş bir alana ve özellikle 
tanıtma amacıyla yabancı ülkelerde hizmet görmesi 
sabırsızlığı içerisindeyiz. Folklor ekibimizin yabancı 
ülkelerdeki üstün başarisı bize gurur vermektedir. 

ISayın üyeler; 

Bir diğer değineceğim önemli konu da, Atatürk'
ün doğumunun 100 ncü Yılı doiayısıyle Kültür ve Tu
rizm Bakanlığının yapmış olduğu yayınlardir. Bakan
lık tarafından yapılan yayınlar dikkati çekmekle bir
likte, bunun bu yıla inhisar etmemesini, daha çok 
yaygın ve bilimsel bakımdan tarihi, kültürel zenginli
ğimizin derinliğine araştırma yapılarak gizli kalan kül
türel değerleri ve varlıkları yayınlamasını çok gerekli 
görmekteyiz. Bu arada güzel sanatlara da bir nebze 
değineceğim. 

Güzel sanatları eğitim ve öğretim kurumlarımıza 
ve kuruluşlarımıza mutlaka sokmalıyız. Mili sanata 
eğilimin arıtmasının sağlanması için okullarımızda 
mutlaka ayrı programlar yapmalıyız. Gençliğin eği
tim kuramlarında milli kültürü sanatla birleştirerek 
boş zamanlarını güzel sanatları sevmek ve onunla 
meşıgul olma alışkanlığının verilmesine çalışmalıyız, 

Milli kültürümüze hizmete yönelik her faaliyeti 
saygıyla değerlendirirken Turizm ve Kültür Bakanlı
ğının Bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı ol
masını en içten duygularımla diler, Yüce Heyetinize 
saygılarımla sunarımı. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
Sayın Tünay, buyurun efendim. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Kültür ve Turizm Bakanlığının Bütçesi doiayısıy

le bir-iki konu üzerinde duracağım. Her düşünceden 
önce Kültür Bakanlığıyla Turizm Bakanlığının bir
leştirilmesi konusuna değineceğim. 

Kültür Bakanlığı bütün fonksiyonlarıyla Turizm 
Bakanlığıyla birleştirilmiştir deniliyor. Kanaatimce bu 
birleşme, her iki bakanlığın sayısız sorunlarına çare 
olamaz. Aksine, biri ötekine ayak bağı olabilir. Çün
kü her iki bakanlığın fonksiyonları birbirinden fark
lıdır. Bunu kısa ve kalın çizgilerle şöyle belirleyebi
liriz : Turizm bir endüstridir, bir sanayidir, hem de 
dünya ölçülerine göre ithalat ve ihracat açıklarını 
kapatabilecek güçte bir sanayidir. Bu görüş Türk tu
rizmi için de esastır. Kısacası, alım ve satımı uzun 
zamana gerek duyulmayan, her insana açık bir tica
rettir. Mesele, satabilme İmkânını bulduğumuız şeyleri 
güzel sergilendirmek'te, satabilmektedir. Yatırımın de
ğerine göre meyvelerini çabuk verebilen bir alandır. 
Bütün sorun bu meyvelerin kalitesinde, kalite kontro
lünde ve pazarlamasında toplanmaktadır. Kısacası, 
turizm bir gelir bakanlığıdır. 

— 32* — 
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IKültiir Bakanlığına gelince; kısa ve açık anla
mıyla kültür, 'bir milletin yaşama tarzıdır., Kültür 
alanındaki çalbalar semeresini geç verirler. Yüce Türk 
Milletinin milli güce dayalı güçlü 'bir varlık yaratarak 
milli birlik ve bütünlüğe ulaşması dinamik bir kül
tür politikasına bağlıdır. Büyük Atatürk'ün 'bir (kültür 
anlayışı vardı, Ibuna dayalı da 'bir kültür politikası 
vardı. Temel inancı ise, Türk 'kültürünü 'batı kültürü
nün de üstüne çıkarmaktı. O, daima bu duygu ve 
düşüncenin heyecanı ile yaşadı. İşte bu büyük heye
can ve hu yüce düşüncedir ki, O, «Asla şüphem yok
tur k'i, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı 
ve büyük medeni kalbiliyetı toundan sonraki inlkişafıy-
la atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş 
gibi doğacaktır.» der. 

Bu unutulmuş gilbi olan yüce vasıf ve kabiliyetleri 
kim bulup çıkaracaktır, nesilden nesile nasri aktarıla
caktır?.. Milleti kültür emperyalizmine 'karşı kim ve 
nasıl koruyacaktır?... 

Kültür, bir milletin milli varlığının şaşmaz şartı
dır. Mazisini bilmeyen millet olmaz. Bu hususu Ata
türk şu anlamlı sözleriyle belirlemektedir : «Türk ço
cuğu atalarını tamdıkça daha ibüyük işler yapmak için 
kendinde kuvvet bulacaktır.» Daha sonraki konuşma
larında da «Milli benliğini bilmeyen milletler başka 
milletlerin avıdır» der. Milli varlık ve milli benlik ise, 
dünü iyi bilmekle gerçekleşebilir. Köksüz bir mille
tin milli varlık ve milli benli'k kazanabilmesi kolay 
değildir. Tarihimiz her sayfası ve her safhasıyla bizde 
bu bilinci yaratacak, yaşatacak kadar gurur verici sah
nelerle doludur. Yeter ki, bunu yaşayalım ve yaşata
lım. 

iSayın Üyeler; 
Çağdaş milletlerin gücünü nasıl ekonomi belhii-

yörsa, milli varlığın, mili bütünlüğün gücünü de kül
tür belirlemektedir. Bunu çok iyi değerlendiren Bü
yük Atatürk, yine konuşmalarının birinde, «Mille'ti 
millet yapan, düşünce gücüdür. Temellini milliyetçi
lik teşkil eder.» der ve sonra devam ederek, «Milli
yetçilik, milli benlik, milli birlik, milli ahlak, milli 
ekonomi, uygarlık ahlakı, milli duygu ve insani duy
gunun birleşmesinden meydana ıgetir. Türk Milletini, 
düşünce yapısı içinde güçlü bir şekilde bilinçlendi
recek olan bu duygudur.» der. 

Şimdi, bunun üzerine gerçekten enine boyuna 
düşünmek gerekmez mi? Bize bunu, kültürün dışın
da ne sağlayabilir? Hangi .teşkilat yapabilir? Büyük 
Atatürk, âdeta bir vasiyet mahiyetinde olan 1937 
yılı Meclisi açış konuşmasında bunu şöyle dile getir

mektedir; .«Büyük davamız, en medeni ve en müref
feh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yal
nız kurumlarında değil, düşüncelerinde köklü bir in
kılap yapmış olan Büyük Türk Milletinin dinamik 
idealidir. Bu İdeali en kısa zamanda başarmak, fikir 
ve har ek eti beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu 
teşebbüste başarı ancak süreli bir planla ve en rasyo
nel tarzda çalışmakla mümkün olabilir. 

Bu sebeple, okuyup yazma bilmeyen tek vatan
daş bırakmamak, memleketin 'büyük kalkınma sava
şının ve yeni çatısının istediği teknik elemanları ye
tiştirmek, memleket davalarının ideolojisini anlaya
cak, anlatacak, nesilden nesile yaşatacak fert ve ku
rumları yalatmak. İşte bu önemli işleri en kısa za
manda temin etmek, Kültür Bakanlığının üzerine al
dığı büyük ve ağır mecburiyetlerdir.» demektedir. 

Bu konuda yapılacak iş, kültürümüze gerekli 
önemi ve değeri Vermektir. Atatürk devrinden sonra 
bu değer ve önemin verildiğini iddia etmek çok güç
tür. Mevcut Anayasa, kültür hayatımızın planlanma
sını emreder. Bir planlamanın yapılabilmesinin ilk 
ve temel şartı, kültür politikasının tespitidir. Uma
rım ki, yeni düzenlenmekte olan Anayasa, bu konu
ya açıklıkla önemi ve değeri ölçüsünde yer verecek
tir. Aslında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kültür 
politikasının temel esaslarını, hedeflerini tayin edecek 
bir yasaya da kesimlikle ihtiyaç vardır. Bugüne ka
dar çektiğimiz çilelerin çoğunda milli kültüre verme
diğimiz önem var. Anarşik olayların da temelinde 
bu yatar. Eğer iyi bir kültür politikasına dayanan bir 
planlamayı yıllarca önce yapmış olsaydık, belki de 
1!2 Eylüle 'gelmemiş olurduk. Böyle bir yola bugün 
bile girmek, sayılamayacak kadar yararları getirir. 

Kültürümüzün tarihi zenginlikleri ortadadır. Ta
rihin alkışı içerisinde bu zenginliklerin nesilden nesi
le aktarılmasına zaruret ve mecburiyet vardır. Ayrı
ca, yeni araştırmalarla devamlılık ve gelişme düzeni 
de sağlanmalıdır. 

Burada her şeyi dile getirmek mümkün değil. An
cak, müzelerimiz, kütüphanelerimiz ve kütüphaneci
liğimiz üzerinde titizlikle durmanın yararları vardır. 
Kültür merkezlerinin bölge bölge kurulması, sayıla
rının yıldan yıla artırılması gerekir Milli Folklor ve 
musikimizin de ciddiyetle ele alınmasına gereklilik 
vardır. 

Bu arada, Konya'da yapılması planlanan Kültür 
Sitesine de değinmek istiyorum. 100 ncü Yıl Kutla
ma Koordinasyon Kurulunca bu ve benzeri maksat
larla harcanmak üzere Kültür Bakanlığına verilen 
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125 milyon liranın 20 milyonunun Konya Kültür Si
tesine verileceği biliniyor. Bunun Selçuk Üniversite
sine bir an önce verilerek temelinin aitıilması herhalde 
isabetli bir tutum olacaktır. Bu hamle gerek kültür, 
gerekse turizm yönünden gerçekten hayırlı bir dav
ranış olacağı kanaatindeyim. 

Müzeler elbette tarihin akışı içinde Türk Kültü
rünün anıtlaşmış belgeleridir. Düzenlenmesiyle Kül
tür Bakanlığını, pazarlanmaisıyl'a da Turizm Bakan
lığını ilgilendiren bir konudur, ama ikıi Bakanlığın 
birleştirilecek kadar güçlü bir sebebi olarak görün
müyor. 

Sayın Üyeler; 

Aslın'da, çektiğimiz çilelerin, başarısızlıkların te
melinde iki esas vardır. Birisi teşkilat, öteki yasalar
dır. Basın Yayın, TRT ve Anadolu Ajansı Bütçesi 
görüşülürken de bu konuya değinmiştim, iyi bir teş
kilat iyi bir başarının ilk şartıdır. 'Bir başka açıdan, 
bürokrasiyi yaratan da, yaşatan da yine teşkilattır. 
Darboğazlarla girişim nedeniyle iyi bir teşkilatın, 
yeterli bir teşkilatın kurulmasından kaynaklanır, işle
rin uzamasının, sürüncemede kalmasının nedeni ise 
budur. Yapmadığımız, yapamadığımız işlerden dolayı 
kuruluşları suçlamak doğru değildir. Doğru, güveni
lir, tesirli ve etkili teşkilat düzenlemesine ayrı, ayrı 
bakanlıklar içinde gidilmesinde sayılamayacak kadar 
yarar vardır. 

ikinci husus, yasalardır. Anayasa, bazı yasaların 
çıkarılmasını emreder. Yasalar tüzükleri, tüzükler yö
netmelikleri işaretler; ama gel gör ki, hepsinde de 
sayısız uygulama aksaklikları görülür, işte bu ak
saklıklar tıpkı teşkilat hataları gibi, işleyen [mekanizma
ya olumsuz yönde etki yapar. Teşkilat aksaklıkları 
ile yasa uygulamalarının aksaklıkları birleşince, başa
rısızlık kendini gösterir. Bunu zaman zaman teşkilata, 
/>aman zaman yasalara, bazen de kişilere yükleriz. 
Bu suretle çareler ararız. Tıpkı bu birleşmede olduğu 
gibi. 

Biz, bir Milli Kültür Bakanlığı Teşkilat Yasası 
beklerken, birleşme cihetine gidiliyor. Burada, çıkarı
lamayan yasanın sebep olduğu 'bellidir. Türk milleti 
bu kadar zengin kültür değerleri içerisinde bir tarih 
bilinci potasında eğitilmelidir. Bu yapılmadıkça, ne 
milli devlet idrakine varabiliriz, ne haysiyetle güçlü 
devlet politikasında başarı sağlayabiliriz, ne de milli 
birlik ve bütünlükte çağdaş uygarlık düzeyinin üstü
ne; doğru, hızlı ve güvenli olarak çıkabiliriz. Büyük 
Atatürk, bu konuda geleceğimiz için şöyle konuşu
yor; «Bir Milli Eğitim programından söz edilirken, 

eski devrin hurafelerinden ve doğal özelliklerimizle 
hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve 
batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, 
milli karakterimize ve tarihimize mütenasip bir kül
tür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın tam olarak 
gelişmesi ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. 
Lalettayin bir ecnebi kültürü, şimdiye kadar takip olu
nan yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar et
tirir. Kültür zeminle mütenasiptir. O zemin, mille
tin sec'iyesidir. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştiri
lirken onlara, bilhassa mevcudiyetiyle hakkıyla birli
ğiyle taarruz eden bilumum yabancı unsurlarla mü
cadele lüzumu ve milli duyguya dayanan düşünce
leri büyük bir olgunlukla dolu olarak her mukabil 
düşünceye karşı şiddetle ve fedakârane savunma zo
runluluğu telkin edilmelidir. Yeni neslin bütün ruh
sal gücüne bu özellik ve yeteneklerin aşılanması önem
lidir. Sürekli ve müthiş bir çekişme şeklinde beliren 
milletler hayat felsefesi, bağımsız ve mutlu kalmak 
isteyen her millet için bu özelliği büyük bir şiddetle 
istemektedir.» 

Bir temel sorun da, dil sorunudur. Dil konusun
da kargaşa Yüksek Meclisinizde de görüldü. Bir de 
düşününüz ki, Kültür Bakanlığı bir yayın yapar, bir 
de Dil Kurumu yapar, iki ayrı yayında dil anlaşıla-
mayacak kadar bir kargaşa yaratmaktadır. Bu bir tek 
olay bile Dil Kurumuna yön verilmesinin gereğini 
ortaya koyar. Ayrıca, bu konuda Milli Eğitim Bakan
lığı yayınları da düşünülecek olursa, durum daha da 
karışır. Hele bu arada, Büyük Atatürk'ün mirasının 
büyük bir kısmını bıraktığı Tarih Kurumu başlı ba
şına ele alınması gereken bir hazin durumdur. Ge
rek Dil, gerekse Tarih Kurumunun, Atatürk düşün
cesi yolunda, ilkeleri istikametinde yaptıkları ger
çekten hüzün vericidir. Kültür politikası ve planla
masıyla doğrudan ilişkili bulunan bu kurumların dü
zenlenmesinde de kesin zorunluluk görmekteyim. As
lında bu konuda da Atatürk, bir akademi kurulmasını 
önermiş ve Meclis zabıtlarına geçen konuşmalarında 
şöyle demiştir : 

«Bu ulusal kurumlarımızın...» (Yani, Dil ve Ta
rih kurumları) «...az zamanda ulusal akademiler ha
lini almalarını temenni ederim.» 

Sayın üyeler; 
Sözlerimi bitirirken, Bütçenin Yüce milletimize ha

yırlı ve başarılı olmasını diler, Büyük Atatürk'ün dü
şünce ve heyecanla bir defa daha, «Asla şüphem yok
tur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı 
ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki irikişa-
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fıyla aitinin yüksek medeniyeti ufkunda yeni bir gü
neş gibi doğacaktır.» ibaresinin bilincine varalım de
rim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Canova, buyurun lütfen. 
MAHİR CANOVA — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisimizin çok değerli üyeleri, Sayın Kültür ve 
Turizm Bakanımız ve mensupları; 

Yasama Meclisimizin bu onurlu gününde, bir 
bayram sevinci idraki içinde bulunan bütün güzel 
sanatlara gönül verenler, çile çekime kaderine boyun 
eğenler adına hepinizi saygıyla selamlamaktan kıvanç 
duymaktayım. 

Bu vesileyle cefakâr ve fedakâr hizmetleriyle isim 
bırakmış fanilerimizi, sahneye çıktıkları için karakol
lara sürüklenen Türk kadınlarımızı, icrai sanat et
mek maksadıyla yabancı takma adlar kullanmak zo
runda bırakılan milli sanat aşıklarımızı, görevleri in
sanları sevdirmek ve sevmeyi öğretmek, dinlendir
mek, neşelendirmek, duygulandırarak, düşündürmek, 
daha da önemlisi dilimizi doğru ve güzel konuşmak, 
zengin ve üstün bir ifade gücüne 'kavuşturmaktan baş
ka bir şey olmayan ve bunlardan ötürü şahitlikleri ka
bul edilmeyen mihnetkeşlerimizi minnet ve sevgiyle 
anmayı bir vicdan borcu bilirim. 

Değerli arkadaşlar; 

Bütçe görüşmelerimiz süresince ilk kez söz al
mak için kültür konularının gündeme geldiği bugünü 
kasıtlı olarak sabırla bekledim. Çünkü, bu kutsal kür
süde, sanatın tarihimiz boyunca ilk kez sizler gibi 
aydın ve üstün meziyetli temsilcilerimiz nazarında 
bir değer kazanacağı bilincini taşıyordum. Bunun ger
çekleşmesi Atatürk yılında, Atatürkçülerin Kurulta
yında önemli bir olaydır. Bu olayın kaynağı, çağdaş 
uygarlık alanında aldığımız mesafeyi yansıtmada top
lanır. Bu bakımdan da milletimizce benimsendiği ka
nısına varmış bulunuyorum. Büyük Ata'mızın ruh
larının şad olmasını niyaz ederim. 

Bu mutlu olayda bendeniz sadece bir aracıyım. 
Temsilci sıfatıyla söz hakkı kullanırken, önce sevin
cimizi KüBtür ve Turizm Bakanlığımızla kuruluşları
nın temsilcilerini yanıma alarak huzurunuzla paylaş
mayı amaç bildim. Mutluluğumuza ortak yaptığımız 
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sayın Bakanlık men
supları belki bir gün sanatçıların ıstıraplarına da or
tak olmayı, sorunlarına dirayetle eğilmeyi akıl eder
ler umudunu besleyebilmek için böyle bir işbirliğine 
girmeyi düşündüm. 
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Eskiden beri sanatın çok nazik konularının savu
nuculuğunu yapardım, yalnızlığa itilerek etkisiz ka
lırdım; ama bu kez takdir ve ilginizin güvencesi al
tında kendimi savaş arkadaşlarımın yanında hisset
mekteyim. Birlik ve beraberliğimizin sanat dünyamıza 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Değerli arkadaşlar; 
Kadirşinas telefon konuşmalarıyla, çekilen sitayiş-

kâr telgrafları, bahtiyarlığımıza ortaklıklarını katan 
mektupları ve tebrik kartlarıyla birçok dostlar ve sa
natçılar gerçek bir bayram sevincini vurguladıkları 
halde, Sayın Kültür Bakanlığımız ve bünyesinde 40 yıl 
esas ders öğretmenliği ve bazen de bölüm başkanlığı 
sıfatıyla çalıştığım Ankara Devlet Konservatuvarımız 
o sıralarda başbaşa vermiş, benim, yarının sanatçı
larına okutulmasını istediğim görgü kuralları ve sah
ne ahlakı dersini programlardan kaldırmakla uğraşı
yordu. Böylece, düşman çiçek göndermez davranışı 
içine giriyordu. O zamanki Kültür Bakanımız da, bel
ki Okulla varılan bu ortak kararı onayladıktan sonra 
istifa etmek düşüncesine varmıştı. 

înoelikleri görmek, ince davranmak Tanrı vergisi 
olacağı gibi, kültür ve eğitim sorunudur da. Birçok 
sanatçılarımızın bu sınavda başarı sağlamaları övünç 
verici bir tutumdur. Bu konuyu böylece noktaladıktan 
sonra kasıtsız eleştiri, cevap bekleyen soru ve temen
nilerime geçiyorum. 

Bilindiği gibi, arz ve talep kurallarından hareket 
ederek bütçelerin rakamları arz edilecek hizmetlere 
karşı bir taleptir. Bu rakamlar önce ait olduğu bakan
lıklarda oluşur, Maliye Bakanlığında genel bütçe den
gesini bulur, Bütçe - Plan Komisyonumuzda da de
netlenir, son ayarı yapılır, geriye arz edilecek hizmet
leri gözden geçirmek kalır. O da burada, Yasama Mec
lisimizde tartışılır, biçimlenme zemini hazırlanır. Bü
tün dileğimiz, yıkıcı olmayan, yapıcı, olgunlaştırıcı 
düşüncelerin bulutların üstüne serilmemesidir. İşte 
ben Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hikmeti vücu
dunu, şimdiye kadar arz ettiği hizmetleri ve önerileri
mi dile getirmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar; 
Biraz tarihçe konusuna değinmek maksadıyla ba

zı bildiğiniz meseleleri hatırlatmakta yarar görürüm. 
'«•Kültür» sözcüğünün çok değişik alanlarda kul

lanılışını gözden geçirelim. Tarımda, arıcılıkta, su 
ürünlerinde, ipek kozacılığında, botanikte, bakteriyo
lojide geçerli bir terimdir. Arapça asıllı, Osmanlıcası 
«Hars»tır; ıslah etmek, yontmak, inceltmek, kibar-
laştırmak, çoğaltmak, geliştirmek, olgunlaştırmak, oluş-
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turmak ve eğitmek anlamlarına gelir, insanlarda kül
tür, ruhsal ve bedensel niteliklerin, yeti ve yetenek
lerin eğitilmiş, terbiye edilmiş görünümünü ifade eder. 
Çağdaş ve uygar insanın aydın yönünü gösterir. Va
sıflı insan yetiştirmek amacındadır. Üstün beğeniyi, 
özel ve zarif davranışları sağlarken güzel sanatların 
önemini düşündürür. 

Kültür ve uygarlık birbirinin tamamlayıcısıdır. 
«Türk kültürü» deyince akla Türk uygarlığı da ge
lir. Ne var ki, Osmanlı İmparatorluğu ortaçağ fel
sefesini pek sevmiş, bu felsefede âdeta bir afyon tadı 
bulmuş, tam altıyüz sene ortaçağ keyfini uyuşukluk 
içinde bulmuştur. Batı dünyasının 12 nci yüzyılda 
Bocaccio ve Darite ile başlattığı Rönesans (tekrar ve 
yeniden doğuş) hareketlerine kayıtsız kalmıştır. Batı
da dörtyüz senede tamamlanan bu hareketler şiir ve 
edebiyatın ölcülüğünde resim, heykel, mimarlık ve 
müzikte hız almış, bilim ve buluşlarla, ticaretle, sos
yal yaşam ve politikayla yoğrulmuş ve beslenmiş, 
Hindistan yolu ile getirtilen ipek kumaşlar ve baha
rat, bugünkü petrol zenginliğine benzer bir refah 
düzeni içinde ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Atatürk gelinceye kadar Türkiye içine saptanıp 
kaldığı ortaçağ kabuğunu çatlatamamıştır. Daha Bi
rinci Cihan Savaşı sıralarında cephelerde Atatürk'ün, 
boğuk bir fonograf sesi ile çalmaktan eskimiş çok 
sesli müzik plaklarını, opera plaklarını yanından hiç 
eksik etmediğini biliyoruz. 

Sayın İnönü'nün yüzbaşı iken tedavi için gittiği 
Berlin'de, çok uzun süren bir opera temsilini kendi
sini zorlayarak seyretmekten çıkarken, B'irinci Dün
ya Savaşının patlak verdiğini nasıl bir heyecanla duy
muş olduğunu anılarından okumuştum. Nitekim, bir 
Cumhuriyet kuruluşu olarak eğitim ve öğrenime açı
lan Ankara Devlet Konservatuvarının konserlerinden 
hiç eksik olmayan bir dinleyici idi. Derslerimizde her 
an sınıfın kapısını gözlerdik; Atatürk'ün içeri girme
sinin heyecanını duyardık. Rahatsızlığı sırasında bile 
Başbakan aracılığı ile selam ve sevgilerini gönderir
di, gözlerimizden öptüğü haberleri çalışmalarımızda 
bize güç katardı. 

Okulumuz meyvelerini vermeye başladığı sıralar
da İnönü Milli Şefti. Opera ve tiyatro temsillerimi
zin galalarını titizlikle izler, zamanın milletvekilleri 
frak ve silindir şapkalarıyla bu galalara koşar, yer 
bulma yarışına girerlerdi; Milli Şef ise bu hallerden 
pek memnun kalırdı. Temsillerimizin konularını ön
ceden okuyarak, sahneye konuştaki gelişmeleri anla
maktan ayrı bir zevk alırlardı. 

Bu sanat hareketlerimiz, «Batı medeniyetinin üs
tüne çıkacağız» buyruğunun temelini teşkil ediyordu. 
Batı taklidi değildi, buyruktaki amacı gerçekleştiren 
yeni ve çağdaş Türkiye'nin milli rönesans çalışmaları 
idi, alışılmış ve çağdışında kalmış zevkleri dışarıda 
bırakmasını bilen önderlerimizin yarattığı ilerleme 
programları idi. Ama bugün Kültür Bakanlığımız ve 
birçok eğitim kuruluşlarımız, o günlere yetişmemiş 
kadrolarla dolu olduğu için, parolamıza ters düşen 
davranışları destekler duruma düşmektedir. Dubli-
kasyonları yeşerttiklerinin belki farkında değillerdir. 

Kültür Bakanlığı oysa, Milli Eğitim Bakanlığının 
güzel sanat konularına cevap verememe ihtiyacından 
doğmuştur. Toplanan sanat şûrasında Kültür Bakan
lığı kurulması teklifi ortaya atıldı. Ben bir oturumda 
«kültür» kelimesini yeterli bulmamıştım. Bir endişe 
ile «sanat» sözü de beraber geçsin tezini ortaya at
tım. «Sanat da kültürdür efendim» sözü yükseldi. 
Tartışmada «Spor da kültürdür, ama ayrı bir Bakan
lığı vardır» dedim. 

Sayın arkadaşlar; 

Elimde 1935 tarihini taşıyan bir diploma var. Üs
tünde «Kültür Bakanlığı» yazılı. Demek ki, Atatürk 
zamanında Maarif Vekaletine yeni bir isim aranmış, 
«Kültür Bakanlığı» denmesi uygun görülmüş. Atatürk 
öldükten sonra; başka bir diploma, 1941 tarihini ta
şıyor; bu defa üzerinde «Maarif Vekilliği» yazıyor. 
Ancak çok sonraları «Milli Eğitim» deyimi bulun
muş. Ayrı bir Kültür Bakanlığı bir türlü yerine otu-
ramadı. Müsteşarlık, bakanlık derken, başka ve ilgi
siz bir Bakanlığa bağlı, kadroları eksik, örgütü tam 
olmayan mevzuat saplantısı bir Bakanlık... Oysa, bün
yesinde bulunan kuruluşların çoğu, konserva'tuvar, 
tiyatro, opera, bale, Bakanlığın biçim almasına ne
den olan bu kuruluşlar önce kuruldular, yasaları, yö
netmelikleri arkadan geldi; ama Bakanlığın kendisi
nin, yani şimdiki hali ve Kültür Müsteşarlığının ön
ceki durumunda bakanlık •teşkilat kanunu bir türlü çı
kartılamamıştır. Bu bakımdan, yönetimi altında bu
lunan sanat kuruluşlarına etkisi ve denetimi zayıftır 
ve konularına hâkim olamamıştır. 

Ankara Devlet Konservatuvarı son iki yıl üst üs
te birer ay öğrenime geç açılmıştır. Öğrenciler okula 
gelir; birinde öğretmenlerin özel işleri, film çevirme
leri, televizyonda yan gelir sağlamaları, Avrupa tu
ristik turne gezileri nedeniyle geri çevrilirler. Bu so
nuncusunda; okula yeni bir müdür tayin edilmiştir; 
tam öğrenim yılı başlarken okul badana edilecektir, 
öğrenciler gene geri yollanır. Her ne kadar temizlik 
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imandan gelirse de, bu badana, hastanın pijamasını 
yıkayıp yamayarak iyileşmesini beklemeye benzemek
tedir. 

Eskiden okulun tiyatro bölümüne ortaokul çıkışlı 
adaylarla lise çıkışlılar katılarak aynı haklarla kabul 
sınavı sonucu öğrenciler alınırdı. Bu kez okul yalnız 
lise çıkışlıları sınava aldı ve dört yıllık yüksekokul 
niteliğine büründü. Dalha önce karma sınıfların öğre
nim derecesi üç yıl orta, iki yıl yüksekokul karşılığı 
idi. Son uygulama başlarken, eski son sınıfta bulu
nan çocuklar dört yıl yüksekokul mezunu sayıldılar 
ve yıl sonu gelmeden, sene ortasında usulen bir im
tihan yapıldı, ki aralarında ortaokul çıkışlılar da var
dı, hepsi bir yıl öncekilerden ayrı bir 'imtiyazla dört 
yıllık yüksekokul1 mezunu sayıldılar. 

'Bir de bunların aralarından okula öğretmen ata
dılar. Esasen öğretmenlerin öğretmenlik formasyon
ları yoktur. Bazıları sanatta tecrübesizdirler. Tecrübe
liler de müfredat yapacak bilgiye sahip değildirler. 
Okulun ders kitapları yoktur; bunları değerlendirecek 
bakanlıkta merciler bulunmaz. Güzel Sanat Umum 
Müdürü vardır; güzel sanat dalları şube müdürü se
viyesinde bile temsil edilmez. Sahne, rol, mimik, fo
netik, diksiyon, şan, opera derslerini denetleme ve 
değerlendirme teftiş 'kurulu ne Kültür Bakanlığında 
ne de Milli Eğitim Bakanlığında vardır. Oysa, adı 
yükseikokuldur. Yardımcı ders öğretmenleri hep orta 
dereceli okullar için yetiştirilmişlerdir. Programlara 
yerleştirdiğimiz, estetik, sanat tarihi dersleri, orta de
receli okullar seviyesinde okutulamaz; çünkü bunları 
liselerde zaten çocuklar okumuşlardır, tekrarı sıkın
tılar yaratmaktadır. 

Öğretmenlerin atanmasında Bakanlığın belli bir tu
tumu ve ölçüsü bulunmamaktadır. Öğretmenlerin 
hepsi devamsızdır, öğrenme aşkıyla yanıp tutuşan, bin-
bir hayal ve umutla bilimsel sanat eğitim ve öğreni
mine koşuşmuş olan bu vatan evlatları heyecanlarını 
yitirmiş, ortalıkta kalmış, öksüzler gibidir. 

Bölümler arasında bazı müdür yardımcılarının ay
rı tutumları huzursuzluk kaynağıdır. Zaten lise çı
kışlı öğrencilere hitap edememektedirler. Oraya kü
çük bale sınıfları için getirilmişlerdir; ama okulun 
yönetim seviyesini teşkil etmektedirler. 

Tiyatrolarımıza gelince : Fransa'da hepiniz bilir
siniz bir T.N.P. vardır. Onun başında Jean Villard 
bulunur. Bu sanatçı başlangıçta Komedi Fransez, 
(devlet tiyatrosu, milli tiyatro) dışında idi, Çok başarı 
gösterdiği bir rolünden şımararak, Komedi Fransezin 
başına geçmek istedi. Kendisine «olmaz» dediler, 

«Sen bir lokomotifsin, başına geçmek istediğin tiyat
rolarda, başka lokomotifler var. Sonra sen onlara kö
mür vermezsin. Ama kendi kafana uygun arkadaşla
rını topla, bizim bir bölümümüz olarak ayrı bir ti
yatro kur» dediler, tşte T.N.P. böyle ortaya çıktı. 

Bizdeki lokomotiflerin bazıları öylesine öne fırla
dılar ki, gerçekten birçok lokomotiflere yazık oldu. 
Öne fırlayan bu lokomotiflerinden biri var ki, Anka
ra'yı beğenmeyip, çocuğunun sağlığı için istanbul'a 
yerleşmek zorunda kaldı. Umum Müdürlük seviyesin
de kendisi için özel bir kanun çıkarttı, istanbul'a gi
dip yerleşti. Kültür Sarayının üç başlı yöneticilerin
den biri oldu. Ancak, benim de anlamadığım bir nok
ta var. O üç başlı yöneticilerden biri de Kültür Sa
rayını yapan mimar ve müteahhittir. Belki teslim et
medi, eserini korumak için oraya atanmıştı; ama ne 
yazık ki, Kültür Sarayı yandı ve idarede olduğu gi
bi, usulen mesullerden bir tanesi bile tahkikatın se
lameti için Bakanlık emrine alınmadı. Muvafıkı ve 
muhalifi bir karanlığa gömüldü. Memleket meselele
rinin bir çoğunda anlaşamayanlar koalisyon ortaklığı 
kuramadılar; ama hakkı sükût ortaklığı kurdular. 
(Alkışlar) Öteki, sanatçı arkadaşların arasından ko
pup gelen ve bunun gibi imtiyazlı arkadaşların sanat 
dışında ne gibi başka bir kuvvetleri vardı ki, her 
rüzgârda bunların unlarını öğüten bu yeldeğirmenleri, 
birtakım Donkişot'lara dev etkisi bırakıyorlardı. Yö
nettikleri toplulukların yararına (hiçbir katkıları bu
lunmadıkları halde, kendi çıkarları için bir kanun çı
kartmaktan geri kalmıyorlardı. 

Bu vesileyle izninizle devlet sanatçılığı meselesine 
de değinmek istiyorum : 

Bu devlet sanatçılığı, gerçekten belki yerinde bir 
şeydir; ama terim itibarıyla bir karışıklığa sebep ol
maktadır. Biliyorsunuz ki, baleciler, operacılar, tiyat
rocuların hepsi devlet müessesesinde çalışmaktadır ve 
kontratlarını sanatkâr olarak imzalamaktadırlar. Onla
rın adı da devlet sanatkârıdır; fakat bu yeni Kanun
dan faydalananların adı da devlet sanatçısıdır. Bu sa
natçılar görülüyor ki, bir madde koydurarak emek
liliklerini de garanti altına almışlar, bitmeyen emek
lilikleri içinde görevlerini devam ettirmek amacını güt
müşlerdir ve o maddelerde de ille yurt dışında ün 
yapmak koşulu konmuştur. Bizim gayemiz yurt dı
şında değil, yurt içinde ün yapmaktadır. (Alkışlar) 
Aslında bütün elemanları devlet sanatçısıdır ve bizim 
bağrımızdan kopmuştur, onları da gözetlememiz ye
rinde olur. 
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Biliyorsunuz Büyük Tiyatro perdelerini daha yeni 
açtı. Beş ay tatilden sonra elektrik tesisatında yeni
lik elde etmek için, çalışma sezonu içinde üç ay da
ha bina kapalı tutuldu. Bütün kadro geceleri din
lendi, maaş aldı. Bu bir israftır, Devlet bütçesini kö
tüye kullanmaktır. Başka memleketlerde sorumlusu 
kimse, işten el çektirilirdi. Ayrıca, başkalarının ver
mediği izni kendileri kullanarak oynadıkları piyesi 
afişten kaldırıp başka memlekete, yurt dışına çıkıp 
eserler sahneye koymak, yönettiği sanatçıları huzur
suz bırakmaktır. Bu tutum, keyfi ve hafif bir idare
nin tipik bir örneğidir. Ortada devletçilik yerine kum-
panyacılik gözükmektedir. 

Özel işlerinden resmi görevlerini aksattıklarına bir 
örnek olması için, basın şeref kartı taşıyan emekli bir 
yazarımızın başına gelenleri anlatmak isterim. «Ley
la ile Mecnun» isimli bir piyes yazmış, göz nuru dök
müş, büyük bir hüsnüniyetle Devlet Tiyatrolarına 
yollamış. Arkadaşlar; dört yıl cevap alamamış. Ben 
bu göreve başlayınca, «Bir sanatçı seçildi, halimden 
anlar» demiş, ümitlenmiş. İlgilendim, tozlar altında 
kalmış, bir kenara itilmiş eserini buldurttum. İki ay
dan fazla bir zaman geçti; iki üç gün evvel taahhüt
lü bir mektubu geldi bu yazarın. Hâlâ kendisine bir 
cevap verilmemiş, ilgimden ötürü bana teşekkür edi
yor. 

Sanatçılarımızın daha birçok dertleriyle doluyum. 
Ancak, emekli sanatçıların, büyük bir kıskançlıkla, 
ihtiyaç olduğu 'halde kendi kurumlarında çalıştıril-
mamaları, mazisi olacak bir tiyatronun kökleşmesi 
açısından büyük bir kayıptır. Kaldı ki, sanatçıların 
tecrübelileri yenilere rehberlik edecektir. Sanatta ger
çekçiyiz diyoruz, emeklilere kendi yaşlarının görevle
rini vermiyoruz. Mevzuat yöneticilere göre değiştirile
bilir. Esasen bu kişilik ve niyet sorunudur. Aynı mev
zuatla ortalığı günlük gülistanlık yapanlar olduğu gi
bi, zindana ve cehenneme çevirenler de görülmekte
dir. 

iBizler tiyatroyu öteden beri mabet biliriz, ama bu 
mabedin kutsallığını imamlar kendileri, yakınlarının 
çıkarları uğruna tahrip etmişlerdir. Bu yüzden ce
maat gözünde imamlıklarını çoktan yitirmişlerdir. 
Uzaktan görünen, imamevlerinin bacalarıdır. Gerçek 
müminler nefretle, gaflet ve delalet içinde olanlar 
belki hayranlıkla şairin şu sözlerini dile getirmekte^ 
dirler : «Ne uzun şarkın varmış baca, durmadan tü
tersin.» 

Şimdi, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın ce
vaplandırmasını istirham edeceğim bir - iki sualime 
geliyorum : Ankara Devlet Konservatuvarında, reper

tuarlarının, dünya repertuarlarının temeli sayılan ve 
kültür bakımından kendilerine destek olacak mitoloji 
derslerinin, kuruluşundan beri yürürlükte bulunan bu 
mitoloji dersinin, demin yukarıda bahsettiğim bu yö
netim ortamında çok lüzumlu gördüğümüz görgü ku
ralları ve sahne ahlakı dersinin neden kaldırıldığını 
sormaktayız. 

ikincisi; Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir po
litikası var mıdır, bir sanat politikası var mıdır?.. 
Varsa, bu sanat politikasına destek olacak, ne gibi 
Anayasa hükümleri konmasını arzu ederler?.. Çün
kü, kendi bütçelerinde dayanak gösterdikleri 41 ncİ 
ve 129 ncu madde, onlara ait bir madde değildir, su
nidir. Bir kültür kelimesinden yararlanmışlar ve mes
net kabul etmişlerdir. Binaenaleyh, Anayasamızda bu
güne kadar bütün bu Rönesans hareketlerimiz içeri
sinde güzel sanatlara mesnet olacak, çıkacak kanun
lara, yasalara ve tüzüklere mesnet olacak hiçbir hü
küm bulunmamaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Eğer gene durum bakımsız eski hamam, dipsiz es

ki tas olacaksa, bütçenin bu içeriğiyle temize çıkmak 
mümkün değildir. Yasaları, kadroları, personeli ve 
teşkilatıyla acilen yeniden ele alınmalıdır. Aksi hal
de, gerçek Atatürk ruh ve düşüncesine sahip olanlar 
azap çekmeye mahkumdurlar. 

Elbirliğiyle tiyatrolarımızın tümünün ıslahına yöne
lik kanun ve tüzüklerine, yönetmeliklerine temel ola
cak Anayasa hükümlerine eğilmeliyiz. Kültür Bakanlı
ğımızın Bütçesinde, demin bahsettiğim dayanak gös
terdiği maddeler yeterli değildir. Güzel sanat politi
kasını belirleyecek hiçbir hüküm yoktur. 

Tarihi görevimizde bu konuya da önem vermemiz 
yerinde olur. Belki de konulacak hükümlerin Atatürk' 
ün şu sözleriyle başlamasını uygun görürsünüz. «Türk
lüğün tarihi vasfının biri de, güzel sanatları sevmek 
ve onda yükselmektir.» 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canova. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Barklan, Danışma Mec-

îisıinlin sayın üyeleri, Sayın 'Balkan ve Baikanliık men
supları; 

Kültür ve Turizm Balkanlığı Bütçesi dolayısıyla 
yalnızca Iblir tefle samuit konuyu dite getirmek için söz 
aldım. O da, «sikli esenlerin (korunması, uygulanması 
ve ıbu uyguiaım» sırasında görülen aksaklıiklar ve ya-
(kınmallardır, Yalnız, ibu (konuya değinmeden önce 
bir - ilk! cümlie ile sora 'Bakanlık uygulaması dolayı-
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sıyla yani Kültür Bakanlığıyla Turizm Bakanlığının .= 
birleştirilmesi uygulamasına ilişkin 'bir - diki söz söy
lemek istiyorum. j 

Türkiye'de 'bakanlık kurulması veya mevcut ba
kanlıkların todjrleştirıilttnıesü politikası kanıımca isabet
siz 'bir ıbiçıümde uygulanmaktadır. Bizim Anayasaımız- i 
da bakanlıkların kanunun gösterdiği kurallara göre 
kurulacağı öngörülmüştür. 1961 Anayasasında; fakat 
bugün bakanlık kurulması veya birleştirilmesi uygu
laması 1961 Anayasasından çok ÖnceM tarihlerde 
çıkarılmış olan 4951 sayılı Yasayla yürütülmektedir. 
Ona göre de Başbakan tezkeresiyle önermektedir, 
Cumhurbaşkanı da tezkeresiyle kabul ettikten sonra 
bakanlık kurulmuş olmaktadır. Tabii bu tartışılabi
lir; ibakanlık mı kurulmaktadır, yoksa bir bakan mı 
atanmış olmaktadır konusu gerçekten hukuki açıdan I 
tartışılabilir.) I 

Bizde, yapılmış, idarenin yeniden düzenlenmesi ça- I 
Iışmaları sırasında, her çalışmada ıbu konuya değinil- I 
mistir ve yenii bakanlık kurulmadan önce veya bir- I 
lestiriilımeden önce ciddi bir araştırma ve inceleme I 
yapılması gereği vurgulanmıştır. Bu uygulamaların I 
en tipik olanı, eğer tarihi yanlış hatıriamııyorsam 1974 
yılında uygulanmıştır ve ömrü 1 yıl bile sürmeyen 
bakanlıklar kurulup kaldırılmıştır Türkiye'de veya I 
•birleştMlmüştk\ Şimdi (bu son uygulamada da, buıgü- I 
ne kadar Ibüıtün yasal düzenlemelerde hep Maili I 
Eğitim Bakanlığı ile* ilişkisi kurulan kültür (hizmetle- I 
rinıin 'birden Turizm Bakanlığına bağlanmıasını an- I 
lamak kolayca mümkün değildir. Hatta ıbu uygula- I 
malar ıbir ara o kadar karmaşık bir hat almış, o ka
dar süratli değişken bir ıha! almıştır ki, bir daire, I 
bütçe nazırlığı sırasında unutulmuştur. Nereye bağlı I 
olduğu tespit edilemediği için, sik sık yer değiştirme- I 
ler dolayısıyla bütçede yer almamıştır. Böyle ilginç I 
uygulamalar da olmuştur Türkiye'de. I 

Şimdli 'bu konuyu bir kenara 'bırakarak esas de- I 
ğinmek listediğim noktaya geliyorum. Bu da eski I 
eserlerin korunması.: I 

Anayasamız, eskli eserlerin ve külttür değerlerinin I 
(korunması ödevini devlete vernıiştİTy Eskiden de bir- I 
takım mevzuat vardı; fakat bugünkü uygulama te- I 
mel olarak iki yasaya dayanılarak yürütülmektedir. I 
Bunlardan bir tanesi 1951 yılında çıkarılmış olan I 
5805 sayılı Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar I 
Yüksek Kurulu Teşkili ve Vazifelerine Dair Kanun, I 
diğeri de 1973 yılında çıkarılmış olan 1710 sayılı Es- I 
ki Eserler Kanunudur. Bugünkü uygulama bunlara I 
dayanılarak yürütülmektedir. | 

Bu konuyu, özel olarak Danışına Meclisi önüne 
getirmemin nedeni, temsilcileri arasında bulunduğum 
ilin özel bîr sorunu olması dolayısıyladır; fakat ben 
<bu kadar spesifik ıbir sorun olarak düşünürken, dün 
ıbazı Danışma Meclisi üyesi arkadaşlarla konuşma
mız sırasında gördüm ki, Ibu, başka il ve ilçelerimizi 
de çok yakından ilgilendiren diddli bir sorun oluştur
maktadır. Nitekim, mesela Sayın Tutum'un elinde 
yerel gazeteler vardır, başyazılar ve 'birtakım açık 
mektuplar hep bu konuya ılişıkindir. Benim elimde 
yine temsilcisi bulunduğum ilin çeşiıtli ilçelerinde çık
mış gazeteler vardır, bu konuda çok ciddi yayınlar 
yapılmaktadır. Tabii, İstanbul basınında bu konu yer 
almadığı için »belki genel olarak kamuoyunun gözüto-
den kaçmaktadır yerel 'basın incelenmediği, araştırıl
madığı için. 

iBu konuda ayrıntısına girmeden sorunları şöyle 
ortaya koymak lazım. Yalnız ıbu sorunu dile geti
rirken bir tehlikeyi de dikkate almış durumdayım.] 
O da şudur: Eski eserlerin korunması uygulama
sına karşı çıkanlar arasında bir ayrımı gözden uzak 
tutmamak gerekir. Ben kişisel olarak eski eserlerin 
ve kültürel değerlerin korunmıasından yana olan bir 
kişiyim ve bunun, bir milletlin hayatı açısından çok 
önemi bir sorun olduğuna inanan bir kişiyim. Bi
naenaleyh, bunu belrtmiemin nedeni, bu uygulamaya 
karşı çıkış, belki iki biçimde olmaktadır. Biri, bazı 
inşaat ve arsa spekülasyonunla konu olmuş kişilerin 
veya olayların temelinde bulunduğu karşı çıkışlardır. 
Bir kısmı da gerçekten ailesinden, anasından - ba
basından kalmış bir eski evin onarılması veyahut da 
böyle bir yerin bitişiğine yeni bir ev yapma sırasın
da karşılaşılmış bürokratik sorunlardan kaynaklanan' 
yakınmalardır. Bu ikisini birbirinden kesinlikle ayır
mak gerektir. Yani, bütün karşı çıkışları, tek ıbir men
faat ilişkisine bağlamanın doğru olmadığını belirt
mek istiyorum,, 

Gayri Menkul Eski Eserler ve Amutlar Yüksek 
Kurulunun kararları, ki bu kararlarım yöneldiği kişi 
ve kurumlar açısından, özelllkie yerel idareler ve bu 
arada bdediyeler ve nazım plan ıbürolan ve nihayet 
İmar ve İskân Bakanlığı mıuhatap görülmektedir, bun
larla olan ilişkisi, yani Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunun aldığı kararların veya bildlirdiği gö
rüşlerin ne ölçüde bağlayıcı olduğu, bunlara uyulma
sı gerektiği konuşudur. Bu konunun çok açık oldu
ğunu sanmıyorum. Çünkü tartışmalarda bir kısım gö
rüşler bunun ıbir ilmi, bilimsel görüş, mütalaa oldu
ğu yönündedir bir kısım görüşler, ki bu yönde Da-
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mıştajy kararları da vaırdir, bağlayıcı olduğu yönün-
dtodir\; 

Önemii fblir sorun, (bu tür eski eserlerin tespitin-
de (izlenen yöntemden kaynalklanımîakıtadır. Bunla
rı hangi heyetler hangi kriterlere dayanak tespit et
mektedirler? Bu konuda uygulamada ciddi tereddüt
ler vardır. Genellikle Ibu tespîtü yapan he
yetlerin, Mesela arkeoloklardan oluştuğu Me
ni sürülmektedir. Yine 'bu heyetlerdin bu 
tespit sırasında yerel yöneticilerle, mösela (ilde ve 
ilçedeki idare amirleriyle veyahut da 'belediye görevli
leriyle hiçbir zaman işbirliğine girmeksizin, resen bu 
tespitleri yaptıkları İddiası vardır ve bu nedenle de 
resen yapıldığı için de, sadece o binanın korunmaya 
alınan ve eski eser şayian o Ibinanın özelikleri ile 
yetinilmekte, binaenaleyh, o şehrin siosyal, fiziksel 
ve ekonomik özellikleri dikkate alınmamaktadır, bun
dan yakınıilmaktadir. 

Bir diğer nokta, Eski Eserler Kanununun, bu tür 
saptanan eski eserler için tapuya tescil ve ilan yüküm
lülüğü getirmiş olmasına rağmen, tescil yükümlülüğü
nün yerine ge'tirilmediği iddiası vardır. Yani, 'her es
ki eser olarak belirlenen, tapuya tescil edilmemek
tedir. Bunun uygulamada yarattığı bazı güçlükler 
vardır. 

Getirilen yükümlülükler, yani kişiler için getiri
len yükümlülüklerin, koruma veyahut da aynen mu
hafaza gibi yükümlülüklerin ağır olduğu ve ileride, 
biraz sonra değineceğim öneriler kısmında değinece
ğim noktanın eksik kaldığı iddiası vardır. 

Eski eser kavramı uygulamada ibizde çok geniş 
anlatılmaktadır. Evet, eski eserlerimizi, kültürel de
ğerlerimizi koruyalım; ama bunların gerçekten ko
runmaya değer olanlarını tespit edelim ve onları ko
ruyalım. 30 yıl önce Bayındırlık Bakanlığının göster
diği şartlara uygun olarak yapılmış bir bina, eski 
eser sayılabilir mi? Sayıldığı yönünde iddialar var
dır, yerel basında çıkmış örnekler varldır. Kafesli bir 
pencerenin binada bulunması eski eser sayılması için 
yeterli sayılmaktadır. Binaenaleyh, eski eser anlayışı 
son derece geniştir. 

İkincisi, demin söytlddiğim yakınmaya tekrar dön
mek istiyorum, yani bu tespit yapılırken, yerel özel
liklerin dikkate alınmadığı ve oradaki yöneticilerle 
işbirliği yapılmadığı. IBunun izin verirseniz örneğini 
kendi ilimden vereyim. Üyelerin büyük çoğunluğu
nun bildiği Safranbolu örneği vardır. Gerçekten (her
kesin merak ettiği, gittiği, gördüğü Safranbolu ör
neği. Gerçekten korunmaya değer bir kasaba. Hatta 

bütünüyle korunmaya değer bir kasaba. Buna kimse 
karşı çıkmaz. Gerçi karşı çıkanlar da var mahallin
de. Neden çıkmaz? Çünkü, bu kasabanın bu koru
maya rağmen, büyümesi olanağı vardır. Bu kasaba, 
çok yakınında 'bulunan, 8 - 10 kilometre yakınında 
bulunan Karabük'le birleşme halindedir. Karabük'e 
doğru genişleme olanağı varldır. Onun için, bu kasa
bayı orijinal biçimde koruyarak, başka türlü büyü
mesini sağlamak mümkündür. 

•Buna karşılık, yine aynı ilin bir başka ilçesi Bar
tın da korumaya alınmıştır, yüzlerce ev eski eser sa
yılmıştır; ama oradaki hızlı ekonomik gelişme, nü
fustaki artış nedeniyle konut sorunu önemli problem 
haline gelmiştir ve bu şehrin Safranbolu örneğinde 
olduğu gibi büyümesi olanağı yoktur. Büyüyebilece
ği, genişleyebileceği bir yer, bir alan bulunmamakta
dır. Binaenaleyh, demin yakınmalar arasında, orada
ki yerel özellikleri, ekonomik, sosyal ve fiziksel ya
pıyı da dikkate alarak, korumaya gidilmesi gerek
tiğini söylerken, bunu anlatmak işitiyordum. 

Bir başka sakınca; bir eski ev korunmaya alınmış. 
Bunun örneklerini biliyorum, Yıkılmaya yüz tut
muş. Her an, o evin yıkılması ve eğer işlek bir yer
de ise, birkaç kişinin başına yıkılması, onları yarala
ması, öldürmesi tehlikesi vardır. Böyle yerler koru
maya alınmış ve aynen muhafaza edilmektedir. Ne 
olmaktadır bunun karşılığında? Bunun karşılığında 
oradaki kişier, ilgililer mahkemeden karar almak 
zorunda kalmaktadırlar. Yıkılmaya yüz tutmuş bi
nadır diye karar alıp, yıktırmaktadırlar veya bildiği
niz birtakım yapay yangınlar ortaya çıkmaktadır. Bi
naenaleyh, koruma politikasında, ne kadar geniş tu
tabilirsek, tutalım yerine, müikün olduğu kadar sınır
lı tutalım; ama o sınırlı tuttuğumuz zaman da, o sı
nır içerisinde gerçek korumayı sağlayabilelim. Yani, 
kendi kendimizi bir noktada bu şekilde aldatmamış 
da oluruz, 

Eski eser kavramının ne kadar geniş anlaşıldığı 
yolunda, aslında elimde yargı kararlarından ve yargı 
kararları dolayısıyla eski Kültür Bakanlığının yapmış 
olduğu savunmalardan örnekler var. Bunlarla zama
nınızı almak istemiyorum; fakat burada mesela bir 
noktayı size okumak isterim, Bakanlığın görüşünü 
yansı'tması açısından ilginçtir. Diyor ki Bakanlık : 
«Eski eserlerim hepsin'in şaheser olması gerekmez. 
Belirli bir yüzyıldaki Batı etkisini gösteriyorsa eser, 
yine eski eser sayılabilir» diyor, «tyi örneklerin ko
runup, kötülerin korunmayacağına dair hiçibir ör
nek yok» diyor. «Batı ülkelerinde kanunlar 50 yılı 
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aşan binaları eski eser sayıyor.» diyor. Binaenaleyh, 
biz de benzer uygulamayı yapabiliriz demeye getiri
yor. Bunların ne ölçüde bizim ülkemizin koşullarıy- j 
la bağdaştığı gerçekten sorulabilir. 

Bir başka nokta, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun işleyişine ilişkindir. Yakınmalardan bü
yük 'bir kısmı da, bu Kuruluşun yeterli hızda işleye-
mediği yönündedir. 

Ben, bunun çok farklı örneklerini vermek yerine, 
İstanbul Teknik Üniversitesinden bir profesörün {Bü
yük bir ihtimalle daha önce 'bu Kurulda da çalışmış 
olabilir, ondan emin değilim.) üç ay kadar önce 'bir 
günlük gazetede yazmış olduğu yazıdan Kurulun ça
lışmasına ilişkin olan kısmı burada nakletmek isti-
yoırum. 

Aynen şöyle yazıyor bu profesör • «Kültür Bakan
lığında gerekli alt örgütler kurulmadığı ve belediye
ler tarihi çevre korumada görevlerini yapmadıkları, 
bu konuda bilinçlenmedikleri ve genellikle ona karşı 
oldukları için Anıtlar Yüksek Kurulunun ayda bir kez 
bir araya gelen profesör, müsteşar ya da genel mü
dür üyeleri, Fatih'deki bir evin komşu apartmana 
mesafesi konulu bir dosyaya bakmak zorunda ibıra- I 
kılmışlardır.» Bu çok önemli bir konudur sanıyorum J 
Kurulun işleyişi açısından. Şöyle devam ediyor : 
«Türkiye çapında bu işin boyutlarını tahmin etmek I 
kolaydır» Yani, saydığı kişilerin ayda bir araya gelip 
verecekleri kararla, bütün Türkiye çapında bu işin I 
yürütülemeyeceğini talimin etmek son derece kolay
dır diyor. Binaenaleyh, ıbu temel sorunlarından bir I 
tanesi, ki vatandaşı büyük ölçüde bürokrasiden ya- I 
kınmaya iten bu Kurulun uygulamasıdır. Bu Kuru
lun işler hale getirilmesi gerekir. Ya kompozisyonu I 
değiştirilebilir bir başka biçirrtde veya bu Kurula bir- I 
takım alt birimler oluşturulabilir., I 

Ben 'bir vesileyle gittim, gördüm geçtiğimiz yaz. 
Dosyalar arasında kaybolmuş görevliler vardır ora- I 
da ve şunu söyleyeyim, mahallinde ev yaptırmak 
için inşaat projesinin gelmesini bekleyen bir kişi sa- I 
yısını 'hesaplayamadığı defalar buraya gelmiş, takip 
etmiştir. Neticede rica etmiştir, gidip (sorduğunda : 
«Efendim, kararı çıktı; ama o kararın yerine gönde-
ri'lebilmesi için kararların fotokopisinin alınması ge
rekiyor, jbizim de fotokopi makinemiz arızalı!» de- I 
mislerdir. Yani, dosyalar, kararlar çıktığı halde, bu 
kere fotokopi makinesinin arızası yüzünden gönde-
rilememekte, beklemektedir. Bu bürokrasinin orta-
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dan kaldırılması yakınmaları büyük ölçüde önleye
cektir. Taibii eski eser kavramının mümkün olduğu 
kadar ciddi ve sinirli tutulması yanında. 

Bunun yanında .korumaya katılanlara vergi ba
ğışıklığı, uzun vadeli krödi, ucuz malzeme gibi bir
takım kolaylıklar sağlamak yoluyla da, gerçekten 
beklediğimiz anlamda bir koruma sağlanabilir. Aksi 
takdirde, bütün bu ideal (Çünkü, 1710 sayılı Eski 
Eserler Kanunu ideal bir düzenlemedir yasal açıdan) 
düzenlemeden ister istemez bazı noktalarda kişileri 
kaçmaya ,bunun boşluklarından yararlanmaya zor
larsak, biz bu tür yasal düzenlemelere olan güveni de 
bir noktada sarsmış oluruz. Bundan da herhalde sa
dece bu konuda değil, diğer konular açısından da 
kaçınmamız gerekir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Pamak, buyurun, 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Turi'zm ve Tanıtma Bakanlığındaki değerli çalış

malarını takdirle karşıladığım Sayın Evliyaoğlü, yeni 
devraldığı bir bakanlıkla ilgili sorularımıza da cevap 
vermek durumunda kalmıştır. Gayemiz, Türk kül
tür politikasında milli 'hedeflere yönelik yapıcı ten
kit ve temennilerimizi vatansever duygular içinde 
açıklamaktır. 

Önce, Kültür ve Turizm bakanlıklarının birleşti
rilmesinin kesinlikle doğru bir yol olmadığını 'belirt
mek isterim. Yaptıkları ıhizmet itibariyle tamamen 
farklı yapıda bulunan Kültür ve Turizm bakanlıkla
rının tek bakanlık haline getirilmesi mahzurlu olmuş
tur. Turizm Bakanlığı tamamen iktisadi sonuçlar gö
zeten bir bakanlık olmak durumundadır. Bu çerçe
vede ülkemizin kültür potansiyeli de belli ölçüde ma
na ifade etmekte; kısacası, değer taşımaktadır. Bu
na mukabil, Kültür Bakanlığı tamamen hizmet bakan
lığıdır. Hiçbir şekilde doğrudan iktisadi gaye güt
mez. Hatta 'hiç de iktisadi 'olmayan hizmetleri ülke
nin kültür hayatı icap ettirdiği için yürütmek zorun
dadır. Bu sebeple, iki bakanlığın izdivacı bir sürü 
terslik ve karışıklıklara sebep olacaktır. Dünyada eşi 
görülmeyen bu uygulamadan en kısa zamanda dönü
leceğini umarım. Bazı ülkelerde kültür bakanlığına 
ayrı şahsiyet vermek bir yana, bakanlığın bünyesin
de bulunan bazı dalların dahi bakanlık olarak temsil 
edildiği görülmektedir. Mesela, sinema bakanlığı gibi. 

Türkiye'de kültür meselesi : 
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ıBüyük Önder Atatürk diyor ki, «Büyük devletler 
kuran atalarımız, 'büyük ve şümullü medeniyetlere 
de sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklü
ğe ve cihana bildirmek 'bizler için bir 'borçtur, işte 
bu borcu eda edecek Türk Devlet yapısı içindeki en 
önemli kuruluş muhakkak ki, Kültür Bakanlığıdır.» 

Atatürk ibir başka konuşmasında da şöyle diyor : 
«Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültündür. Milli 
kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk mil
letinin temel direği olarak kabul edeceğiz. Güzel 
muhafaza edilen Türk kafa ve zekâlarını açmak, yay
mak, genişletmek. Bu, bilhassa Kültür Bakanlığının 
vazifesidir.» 

Türk kültürüne böyle büyük 'bir önem veren Ata
türk, her konuda olduğu gibi, hu konutla da gerçeği 
en açık ve kesin bir şekilde tespit ve ifade etmiştir. 
Kültürlün temelinde inanç, bu inanca bağlı bilgi ve 
değerler yatar. İnsan bu doğrultuda ve çerçevede mü
nasebetlerini manalandırır. Bu manalanldırma bağı 
doğru, düzenli ve sağlam işlediği müddetçe insan me
selesinin vahim boyutlara ulaşması durumu doğmaz. 

Milli kültür ve yabancı kültürlerin baskısı : 

Türkiye'deki kültür dejenerasyonundan maalesef 
bizzat devlet müesseseleri sorumludur. Türkiye'de 
Devletin kültür siyasetinin tutarsızlığı ve yanlışları 
millet varlığının zedelenmesiyle neticelenmiştir. Ya
bancı kültür sızmalarını düzenli olarak gerçekleşti
ren devlet kuruluşları, yabancı kültürlere karşı mü
cadeleyi güçleştirmektedir. Milli kültüre sadece folk
lorik çerçevede şekilci bir bakış tarzı doğru değildir. 
Bunun gerisinde yatan inanç, bilgi ve değerler çer
çevesinde yaklaşmak zarureti varıdır. Yani,, kendi kül
türümüzün temel esprisini kabul etmeden, görüntü
lerini, belirtilerini yüceltmek hiçbir mana ifade et
mez. Milli 'kültürün dinamiği, meselenin özüne, ha
kiki felsefesine sahip çıkmakla doğru olarak kavrana
bilir. Her kültür edebiyattan mimariye, mutfak zev
kinden giyim - kuşama kadar bütün sahalara yansır. 
Bu alanlarda müşahhaslaşır. Bu yüzdendir ki, kültür 
milli varlığın bir tezahürü olur ve yabancı kültürler
le tamamen uyuşmaz.̂  

Yunus Emre'nin şiirinde, Itri'nin musikisinde, Ko
ca Sinan'ın mimarisinde aynı esprinin yattığını gör
memek mümkün değildir. Fuzuli'nin Mecnunu da, 
Goethe'nıin Faus'u da feryat eder; fakat ikisinih ara
sında ibir neşe ve karakter farklılığı vardır. Pascal da, 
Mehmet Akif de dua ederler; fakat farklı şekilde. 
Yunus Emre'nin imanına dayanan aydınlığı ile Sha-
kespeare'in süslere bürünmüş şüphesi nasıl yanyana 

getirilebilir?.. İnlsan ve kader çelişkisini eserinin mih
veri yapan Beethoven ile ölüm ve ölüm ötesini bü
tünlüğü içinde ele alan Dede Efendi tabii ki, birbi
rinden farklıdır. 

Kültür, görüldüğü gibi, Atatürk'ün de belirttiği 
üzere, milletlerin esasıdır, karakteridir. Ancak, bu
güne kadar ve halen memleketimizde kültür mesele
sine bu açıdan yaklaşılmaması büyük bir noksanlık
tır. 

Milli kültürün yeniden oluşturulması : 

insanımız, bu noksanlık sonucu tam manasıyla bir 
buhran içine itilmiştir. Ona yıllardır sadece biyolojik 
bir varlık muamelesi yapılmıştır. Üretim - tüketim 
meselesi halledilince bütün dertlerin sona ereceği tel
kin edilmiştir. ıBu mantık, kültür meselesinin mana 
ve öneminin kalvranmaisını hâlâ engellemektedir. 
Memleketlimizin bin yıllık kültürüne sahip çıkılma
dan, bu kültürü hayatın dokusu haline getirmeden 
millet güçlenemez, huzura kavuşamaz, anarşi, karışık
lık sona eremez.. 

Bu çerçevede Kültür Bakanlığına büyük görev ve 
sorumluluklar düşmektedir. Bu Bakanlık, gerekli mü
dahalelerle kültür varlığımızı benliğine kavuşturma
ya yardımcı olabilir. Bu konudaki faaliyetler kısaca 
şunlar1 olabilin : 

1. Düzenli yayın faaliyeti. Kültürümüzün ana-
kaynakları doğru ve güzel baskılarla okuyuculara su
nulmalıdır. 19711de yayını Dil Kurumunun raporu 
üzerine durdurulan «Bin Temel Eser» dizisi 1975'te 
yeniden planlanmış; fakat uygulanamamıştır. 1981 'de 
Bin Temel Eser Komisyonu tekrar oluşturulmuş ve 
V5 eserin yayınlanması programlanmıştır. Bu dizi
nin hızlandırılarak yayınlanması ve daha önce ya
yınlanıp mevcudu kalmayanların tekrar yayınlanma
sı, milli kültürümüze hizmetin kaçınılmaz gereğidir. 

2. Kütüphanecilik faaliyetleri daha faydalı, fonk
siyonel duruma getirilmelidirv 

3. Klasik musikimizin ve sanatlarımızın öğretil
mesine hız ve ciddiyet verilmesi gerekir. Türk Mu
sikîsi Konservatuvarından yetişenlere ortaöğretim 
kurumlarında ve eğitim enstitülerinde öğretmenlik 
yapma imkânı tanınmalıdır. 

4. IMilli kültür kurumlan gerekli şekilde işlerli
ğe kavuşturulmalı, kanun himayesine alınmalı, maddi 
kaynakları devlet tarafından karşılanmalıdır. 

Bu çerçevede düşünülerek Türk - İslam sanatları 
akademisi kurulmalıdır. Mimariden resiıme kadar bü
tün Türk - İslam sanatlarını içine alan bir akade
miye en az Türk Musikisi Konservatuvarı kadar iıh-
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tiyaç vardır. Belki burada «Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi vardır» 'denecektir; ama onun tamamen 
Batı'ya yönelik olduğunu belirtmek isterim. 

5.' Atatürk'ün de direktiflerine uygun olarak, di
limizi dejenerasyona uğratan Türk Dil Kurumu ka
patılarak Türk Dili bilginlerinin yönetimimde Türk 
dil akademisi kurulmalıdır. Bu konuda Kültür Bakan
lığında hazırlanımış ıbir tasarı olduğunu duyuyoruz. 
Bunun en kısa zamanida Meclise sevk edilmesi konu
sunda Sayın Bakan ne düşünürler?.. 

6). (Kültür Bakanlığı sinema, radyo ve televizyon 
gübi kitle halberleşme vasıtalarının buıgüne kadar 
milli kültürümüz üzerinde yapmış oldukları tahriba
tı sona erdirecek tedbirleri alarak, aynı vasıtaları mil
li kültürün yaygınlaştırılması ve öğrenilmesi yönünde 
değerlendirme'li'dir. 

7. Devletin sinema politikasını belirleyecek olan 
sinema kanununun acilen çıkarılması sağlanmalıdır. 
Devletin sinema alanında müspet gelişmelere imkân 
verecek teknik yapıyı kurması temin edilmelidir. Bu
nun için, devlet film stüdyoları ve platoları en kısa 
zamanda kurulmalıdır. Kültür Bakanlığı sinemanın 
hem muhteva, hem teknik 'bakımlardan milli kültüre 
'hizmet eder haile gelmesi için teşkilatını düzenleme
lidir.: 

8.- Folklor faaliyetlerini tatbiki hale getirmek, 
çağdaş halberleşme vasıtalarının süratle tahrip ettiği 
halkiyat malzemesini tez elden değerlendirmek ge
rekmektedir. 

Değerli üyeler; 
Sözlerime Ataitürk'ün şu sözleriyle son vermek is

tiyorum : 
«Milli dehamızın tam olarak gelişmesi ancak 

milli karakter ve tarihimizle uyuşan bir kültürle sağ
lanabilir. Herhangi bir yabancı kültürü, şimdiye ka
dar izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tek
rar ettirebilir. Kültür zeminle orantıliidır. O zemin de 
milletin- karakteridir.,» 

Ataitürk'ün direktiflerine de uygun düşen yukarı
da bahsettiğim dilek ve temennilerle Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyelerine ve Sayın Bakana saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
1982 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçelerini 

görüşürken 1981 yılı içerisinde görev yüklenmiş, Hü
kümet sorumluluğunu paylaşmış Bakanın yerine ce

vap vermek durumunda kalan bir başka Sayın Ba
kandan beklentilerimiz gelecek içindir; ama hesabı
mız geçmiş içindir. 

Bakanlar Kurulu kararlarına atılmış imzaların mü
rekkebi henüz kurumadan, şu anda bir gazetenin baş
yazarlığım yapmakta bulunan Sayın eski Bakanın 
Yüce Meclisimize yönelttiği eleştirileri sadece esefle 
karşıladığımı ıbelirtmek istiyorum. 

Bu Meclis, Türk ulusunun bir kültür varlığıdır. 
Biz, kültürü güncel bir olay sayamayız. Kültür bir 
bütündür. Ne Ziya Gökalp'ın ifadeleri, ne Durkheim 
felsefesinin getirdikleri, ne de geçmişte kültür tarif
lerini yapmak arzusu içerisinde olan birtakım insan
ların görüşlerini ouraya getirmeden, çağdaş devletin 
sahip olması lazım gelen ulusal ve evrensel kültür
leri bir bütün olarak mütalaa etmek mecburiyetinde
yiz. 

Kültür bir bütündür dedim. Aile, çevre, endüst
ri, devlet, dil, din, sanat ve teknoloji kültürün temel 
taşlarıdır. Bunları ayrı ayrı irdelemek, birilbirinden 
soyutlamak ve hepsini başka bir yaklaşımla değer
lendirmek mümkün değildir. 

Türk Devletine, bir Fransız edebiyatını, toir Fran
sız kültürünü, bir Fransız resmini veya Türk kültü
rüne siyahi Afrika'nın dünyada kendisini kanıtlamış, 
fiziki sportif faaliyetlerinin durumunu ne indirgeye
bilirsiniz, ne de yakıştırabilirsiniz. Her külttür kendi 
vatanında doğar, kendi vatanında büyür ve o vatan 
toprakları üzerinde yaşamış insanların malı olur. Ya
şayan kuşakların görevi, tarihin kendilerine getirmiş 
olduğu bu Hazineyi hem korumak, hem zenginleştir
mek, hem de yüceltmektir. Eğer, olaylara ve adını 
koyduğumuz kültüre bu anlayışla yaklaşırsak sorun
larını da rahatlıkla çözebiliriz, bize ulaşan varlığın 
övüncünü de en engin duygularla paylaşabiliriz. 

Ülkemizde kültürü oluşturan öğelerin tek olmadı
ğını böylece vurgularken, devletin asıl üzerinde dura
cağı, bugün üzerinde duracağı o kültür öğesinin en 
büyüğü olan devleti hem Türkiye içerisinde milli mi-
sak sınırları içerisinde, hem de evrensel boyutta ta
nıtmak ihtiyacı içerisinde olduğunu 'bildirmek istiyo
rum. Güncel konu olduğu için de olaya bu 'kürsü
den bakmak gereğini duydum. 

Sayın arkadaşlar; 
Dün bu salonda bir Fransız televizyon ekibinin 

faaliyetini izledik. Üstünde palto, (boynunda atkı, bu
radan bizlerin görüntüsünü kendi ülke insanlarına 
aktarmak arzusu içerisinde faaliyet gösterdi. Hiç bir 
Türk görevlisi bir Fransız Parlamentosuna gidip 
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(kendi görevinin gereğini yerine getirirken sırtında 
palto ile, ^boynunda atkı ile o, herkesin meclisi yüce
dir, kutsaldır ve Türk Ulusu bu kutsallığı bildiği için 
ona yakışan tarzda o görevli hareket etmek mecbu
riyetini duyardı. Bu, Türk kültürünün hassasiyetini, 
nezaıketini ve zerafetini gösterir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Terörizm uluslararası bir boyut kazanmışken, biz 
Türk Ulusu olarak son bir kaç yıldır çektiğimiz acı
lan evrensel boyut kazanan terörizmi müdafaa eden
lere bir türlü anlatamadıık. Niçin anlatamadık? Da
ha dün bir Fransız mahkemesinin ortaya koyduğu 
kararı, bir yargı organının kararı olarak, kendi kül
türümüzün bize verdiği hoşgörü içerisinde kabul et
tik; ama ortaya çıkan haksızlığın ne derecede büyük 
olduğunu ve uluslararası teröre ne derecede yardım 
ettiğini niçin vurgulayamadık? Bunun kökünde, as
lında kendi kültür varlığımızı, ulaşmakta olduğumuz 
teknolojik yapımızı, sanat gücümüzü, Türk toplumu
na hayat kazandıran ve onun temeli olan aile yapı
mızı, sahip bulunduğumuz inançları o kararların ver-
dirilmesine etkin olanlara biz iletemedik, onların ka
fasına sokamadık. 

Dün çok değerli bir üye arkadaşımız; «Fransız
lar, Maraş'ta, Antep'te bu millete zulmederken, onun 
istiklali ile uğraşırken, vatan topraklarını gaspetme-
ye çalışırken, emperyalist bir politika güderken, dün
yanın tarihine çizmiş oldukları bu acı örnekleri gör
mezlikten geliyorlar da, her yönü ile hakli oldukları, 
Türk Ulusunun her yönü ile haklı olduğu Ermeni 
meselesinde kıyamet koparıyorlar»! dedi. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Etnosantrizm denilen bir olayı, ulusların kendi üs

tünlüğü açısından ve kültüre dayanarak savundukla
rını biliriz. Türk Ulusu büyüktür, yücedir; ama milli 
duygularla meşbu olduğu gün tarihin en kudretli dev
letidir. Yapılmak istenen budur. Eğer bir kültür po
litikası, eğer çağımızın bir olayı olarak gelişen tu
rizm politikası müşterek bir biçimde entegre hale 
getirilmezse sonuçlarının verimli olacağına inanmak 
mümkün değildir. Turizmi, Turizm Bakanlığının ile
riye doğru götürebileceği politikalardan beklemek, 
onun başarısını beklemek mümkün değildir. 

Turizm bir bütündür. Altyapısıyla bir bütündür, 
düşünsel yapısıyla bir bütündür, ülkenin kültür var
lığı ile bir bütündür. Bunların detayına girmek istemi
yorum sabrınızı taşınmamak için; ama sadece Türki
ye'de folklor ekiplerini havaalanlarında, limanlarda 
gelen turiste gösterilmekle turizm© bir hareket kazan

dırılacağına da inanan bir insan değilim. Türkiye'yi 
turizmin altın yılı diye tanıttığımız günler olmuştur 
Türk Milletine, altın yumurtlayan tavuk diye nitelen-
dirmişizdir; ama getirdiği dövizle götürdüğü dövizi 
hiç bir zaman hesap etmemişizJdir. Bu itibarla, de
min de belirttiğim gibi, dengeli; ama çok yönlü bir 
entegre politikanın mutlak surette benimsenmesi ve 
yürütülmesi lazımdır. 

Tanıtma fonksiyonu üzerinden alınmış olduğu 
için o noktaya dokunmuyorum. Sözümü sadece bir 
hususu daha belirtmek suretiyle tamamlayacağım. O 
da şudur: Türkiye'yi biz, vakıflar kurarak dışarıya 
tanıtamayız. Türkiye'yi biz, Türk dış politikasının 
varyantları üzerinde Dışişleri Bakanlığının tanıtma 

görevi yüklenmiş birimlerini, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının tanıtma görevini yüklenmiş birimleriyle 
müşterek bir şuur ve Türk dış politikasının anahedef-
lerini gözeterek ancak yapabiliriz. Bağışlasınlar beni; 
vakıflarla bu meselenin üzerine gidersek olayı sav
saklamış oluruz. 

Saygılarımı sunarım. («Bravo- sesleri ve alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Yücel, buyurunuz efendim., 
MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin güzide üyeleri, sayın Kültür ve Turizm 
Balkanı ve Bakanlığın değerli erkânı; 

Hepinizin bildiği gibi, kısa bir süre önceye kadar 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak çalışmalarda 
bulunan ve şimdi Bütçesini görüşmekte olduğumuz 
bu Bakanlık son zamanlarda Kültür Bakanlığının lağ
vı üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı adı altında 
yeni bir kuruluş halini almıştır. Her şeyden önce 
Kültür Bakanlığının önemli bölümlerinin ve bu ara
da güzel sanatlar kurumlarının Turizm Bakanlığına 
bağlanmasının nedenini ve ilgisini layıkıyla anlaya
madığımızı ifade etmek isterim. 

Turizm, bilindiği gibi başlıbaşına bir büyük so
run halindeyken bu Bakanlığa çolk yönlü kültür hiz
metlerinin verilmesinin nedenlerini her halde sayın 
Bakan açıklamak lütfunda bulunacaktır. 

Çok zengin kaynaklara sahip olan Türic kültürü
nün her yönüyle ele alınması ve geliştirilmesi yeni 
teşkilatın hiç kuşkusuz baş ilkesi olacaktır. 

Şimdi, Başbakanlığa bağlanan Basın Yayın Ge
nel Müdürlüğü de evvelce Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı bünyesinde olduğu için ben bu 'konuşmamda 
geçen döneme ait olan hem Turizm Bakanlığı, hem 
de Basın Yayın Genel Müdürlüğü ile ilgili kısaca 
maruzatta bulunmaya çalışacağım. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Türkiyemizin zaman zaman, «Bu yıl turizimde 

patlama yılı olacak» gibi sözlere ve yurdumuzun ibin 
bir türlü nimetlerine rağmen, turizm bakımından ta
lihli bir ülke olduğu elbette ki söylenemez. Geçen 
dönemlerde 'başta terör ve anarşi olmak üzere çeşitli 
nedenlerle olumsuz etkide kalan Türk turizmi için 
1981 yılı nispeten bir derlenme ve toparlanma yılı 
olmuştur. 

Turizmin arzu edilen ölçüde gelişememesind yal
nız 'bu Bakanlık Teşkilatının bir kusuru olarak kabul 
etmek kanaatimce yerinde değildir. Memnunlukla 
belirtmek isterim ki, 'başta daha evvelki görevleri ve 
ırki ayrı dönemde Bakanlıktaki tecrübeleriyle tema
yüz eden sayın Bakan ve Bakanlık mensupları en iyi 
niyetle gayret sarfetmekte ve 'bir dereceye kadar 
olumlu sonuçlar da elde etmektedirler. Ancak, turiz
mimizin ıbaşta yalkın komşular olmak üzere, çeşitli Av
rupa ülkelerinin hasmane tutumlarıyla olumsuz etki
lendiği ve bir kısım kaynakların memleketimiz aley
hindeki aşırı faaliyetlerinin bunda önemli rol oyna
dığı da bir gerçektir. Memleketimiz aleyhinde bin 
bir türlü propaganda yapılsın, bir sürü yalan dolan 
sıralansın, bunun kökeninde Türkiye ile ilgili birçok 
konularda olduğu gibi salip ve hilal mücadelesi yap
sın, sonra biz oturup turist bekleyelim. Bu, elbetteki 
kolay kolay mümkün olamaz. 

Bütün bunların dışında, hepinizin takdir buyura
cağı gibi, turist hassas ve ürkektir. Onu çekebilecek 
ıher şeyin tam olması gerekir. Turizm aynı zamanda 
sabırlı bir çalışma işidir. Turizm Bakanlığının bu güç 
konuda bugüne kadar mevcut imkânları nispetinde 
çalıştığını, elinden geleni yaptığını da yine şükranla 
kaydetmek isterim; fakat aynı sabırla mevcut eksik
liklerin giderilmesine ve tıer şeyden önce dış âleme 
kendimizi olduğu gibi tanıtmanın yollarını bulmamı
za ihtiyaç varıdır. Ayrıca milletçe bir turizm terbiye
si kavramının yerleştirilmesi gereklidir. Turizm teş
vik alanında hazırlanmakta olan yeni yasalar ve ted
birlerin ülkemiz için verimli sonuçlar getirmesi baş
lıca emelimizdir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, Basın Ya
yın Genel Müdürlüğünün yakın zamana kadar Tu
rizm Bakanlığına bağlı olması dolayısıyla bu Bakan
lık ile basın arasında yakın ilişkilere de dokunmak 
isterim. 

Basın Yayın Genel Müdürlüğünün yeni bir hüvi
yet kazandığı bu sırada, geçen dönemlerde sayın Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının basma gösterdiği yakın
lığın ve her alandaki verimli işbirliğinin güzel hatı
rasını basın kuruluşları olarak daima şükranla mu
hafaza edeceğimizi belirtmeyi sayın Bakana ve de
ğerli çalışma arkadaşlarına şükranlarımızı bildirme
yi bir görev sayıyorum. 

Yine, memnunlukla belirtmek isterim ki, Basın 
Yayın Genel Müdürlüğü geçen yıiki çalışma döne
minde basın organlarıyla samimi diyalog içinde bu
lunmuş, Atatürk'ün ICO ncü Yıldönümü münasebe
tiyle Gazeteciler Cemiyefciyle yapılan işbirliği sonu
cunda düzenlenen Uluslararası Genç Gazeteciler Se
mineri her bakımdan verimli sonuçlar getirmiştir. 
Bakanlık ve Genel Müdürlüğünün Atatürk Yılı dola
yısıyla çeşitli yayınları ve sergileri düzenlemesinde 
olumlu çabalan olmuştur. Gazeteciler Cemiyeti ta
rafından yine Bakanlıkla işbirliği halinde meydana 
getirilen «Türk Basınında Atatürk Sergisi» İstanbul' 
da bizzat Sayın Devlet Başkanı tarafından açılmış, 
daha sonra Ankara, İzmir ve Adana'da bu sergiler 
düzenlenmiş, önümüzdeki şubat ayı içinde de aynı 
sergi Kıbrıs'ta Türk soydaşlarımızın hizmetine sunu
lacaktır. 

Yine «»Atatürk ve Türkiye'si»/ konulu yazı yarış
ması, Atatürk ilke ve devrimlerinin daha iyi tanı
tılması yolunda değerli katkılar sağlamıştır. Basın 
Yayın Genel Müdürlüğü Anadolu Basınının prob
lemleriyle yakından ilgilenmeye devam etmiş ve bu 
konuda çeşitli bölgelerde bölge toplantıları yapılmış
tır, burada hem Anadolu Basının sorunları ele alın
mış, hem de devlet hizmetleri halka duyurulmaya ça
lışılmıştır. 

Yıl içinde dış basın ile de yapılan verimli temas
larda davet edilen gruplara ülkemiz çeşitli yönleriy
le ekonomik, sosyal, tarihi ve endüstriyel alanlarıyla 
tanıtılmış ve dış basında bu konuda güzel yayınlar 
yapılmıştır. 

Basın Kartları Yönetmeliğindeki değişiklik, ba
sın kartları kuruluşları temsilcilerinden oluşan Basın 
Kartları Komisyonunun çalışmalarıyla Basın Yayın 
Teşkilatı ve basın arasında etkin hizmetler görülmüş 
ve bu arada basın kartlarının yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde titizlikle verilmekte olduğunu, zaman 
zaman ileri sürülen bazı iddialara bir cevap teşkil 
etmek üzere burada ifade etmek isterim. Basın Kart-
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ları Yönetmeliğinde kuruluşların üzerinde durduğu 
önemli bir husus, basında çalışanların saklı hakları 
konusudur. Bu konu 'birkaç gün evvel İzmir'de top
lanan Basın Kartları Komisyonunda yeniden ele alın
mış ve hazırlanan esaslar Basın Yayım Genel Mü
dürlüğüne Yönetmelikteki değişikliklerin yapılması 
için sunulmuştur. 

Konuşmamı tamamlamadan önce basın ile yakın 
işbirliği ve verimli çalışmaları dolayısıyla gerek Ba
kanlığa, gerek Basın Yayın Genel Müdürüne ve Ba
sın Yayın Teşkilatının değerli mensuplarına şükran
larımızı tazelemek 'Merim. 

1982 Bütçesinin ülkemize, Kültür ve Turizm Ba
kanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını; önümüzdeki 
dönemlerde Sultanahmet'teki hippiler yerine gerçek 
turistlerin gelmesi dileğiyle hepinizi saygılarla selam
larım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür «derim Sayın Yücel. 
Sayın HamitoğuHarı buyurun efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Dün de huzurunuzu işgal etmiştim. Bugün aslın
da dün gibi hiçde istekle konuşmuyorum. Sanayileş
me 'konusunda, eğitini konusunda ve turizm konu
sunda yıllar önce başlattığım çalışmalarım var. Bir 
bilim adamı olarak oluşturduğum, oluşturmaya çalış
tığım naçizane düşüncelerimi 'büyük milletime ulaş
tırmak istiyorum. Bugün yine bu nedenle huzurunuz
dayım. 

Turizm konusunda 14 yıldan beri çalışmalarım 
var. Memleketim için naçizane bir turizm modelim 
var. Onun açin, konuşmamı lütfen hoşgörü ile karşı
layınız. Bakın, daha 1968 senesinde ulusumuz dış 
borç bulmak için çırpınırken, Hazineler üzerinde 
başıboş dolaşan bir yoksul durumundadır. Turizme 
ayrılan sınırlı fonları ülkemizin en elverişli bir - iki 
mertkezinde yoğunlaştırıp, az masrafla kısa sürede 
iyi sonuçlar almak yerine tam tersi yapılmış, sınırlı 
fanlar yurt düzeyinde her tarafa yayılarak pahalı ve 
lüks tesisler tercih edilmiştir. Ayrıca eğlence ya da 
dinsel nedenlerle yurt dışına yapılan turistik gezileri 
yurt içine çevirme konusu hâlâ ele alınmış değildir 
diyor idim. 

Değerli arkadaşlar; 
Turizmin Türkiyemizin 'kalkınmasında ve dünya 

ülkelerine tanıtılarak saygınlığınıın yükseltilerek sür
dürülmesinde 'büyük ibir yeri ve önemi1 bulunmakta
dır. Bu nedenle konu üzerinde durmak gereğini duy
dum, duyuyorum ve ıbu sorun çözülünceye kadar da, 

bir tek kişi ne yapabilir diyeceksiniz öyle; ama hiç 
değilse memlekete karşı olan vazifemizi biraz yap
mış olmak gibi bir tatmine gitmenin olanakları var. 

Bugün Türkiye'de turizmin kalkınmadaki yeri ve 
önemi anlaşılmıştır. Bu önemli bir gelişmedir, ama 
Türkiye'yi geliştirecek olan turizmin nasıl bir stra
teji, nasıl ıbir plan ve programı, nasıl bir modelle ger
çekleşebileceği maalesef bugün bile anlaşılabilmiş ve 
o yörüngeye, o ortama girilebilmiş değildir. Oysa 
arz ettiğim gibi, kısa sürede Türkiye'nin kalkunma-
sını besleyebilecek üç önemli konudan biridir turizm. 
Diğer ikisini de kısaca fırsat bulmuşken arz etmeme 
izninizi rica ediyorum. 

İkincisi yine mefluştur. Şudur ikincisi; tarımsal 
kesime, (anlaşılmadığı için. arz ediyorum, sözüm 
Meclisten dışarı) «(tarımsal kesilm»' derken elbetteki 
tarlaya, bahçeye ve hayvana dayanan kesimi kaste
diyorum, (tanımsal kesim bunu içeriyor; ama basın
da, orada, 'burada tonun farklı şekilde alınması do
layısıyla altını çizerek söylüyorum) tarımsal kesime 
dayanan ve dün huzurunuzda kısaca arz etmeye ça
lıştığım sanayileştiren sanayi olarak ele alınabilecek 
gıda sanayii. Bu konuda maalesef gündemde değil
dir. Dün bunlara tabii giremedik. Söylediklerimiz de, 
zaten biraz önce değerli Aydar arkadaşım söyledi, 
bizim değerli televizyon, gazeteler bırakınız Avrupa' 
ya, bizim Meclisteki olguları, diyalogu, bu Meclisin 
ne denli özgür, ne denli bağımsız çalıştığını, mem-
leketseverlik alanındaki özlemleri bile büyük halkı
mıza ulaştırmakta görevini yapmamaktadır maalesef. 
(Alkışlar). 

Türkiye'nin kısa sürede döviz darboğazını aşma
sında olanak sağlayan üçüncü konu, bugün mafluç 
halde olan ve dış âlemde bugün 10 milyarlık düze
ye çıkmış bulunan müteahhitlik ve mühendislik hiz
metleri de bir model içerisinde devletin desteğine ka-
vuşturulamadığı için. Güney Kore'nin bile sağladığı 
imkânları, Müslüman ülke olmanın bize sağladığı te
kelleri bile bir tarafa atarak maalesef işletilememek-
tedir. 

Şimdi turizme dönüyorum : 
Değerli arkadaşlar; 
İçinde yaşadığımız dönem, bu konuları olduğu 

gibi, turizmi de bu biçimiyle ele almada ve değerlen
dirmede tarihsel bir fırsat ve yine tarihsel sorumlu
luklar yüklemektedir sorumlulara ve Turizm Bakan
lığına. Eğer ıbu dönemde turizmi Türkiye'nin iktisa
di kalkınmasını besleyecek kısa sürede, bir yıllık bir 
sürede arkadaşlar mümkündür, bir yılda 1 milyar 
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dolara varmak mümkündür, turizme ek yatırımlar 
istemeden mümkündür, eldeki imkânları ulusal bir 
model haline gelebilecek tarzda kullanmak suretiyle 
mümkündür, eğer bunu yapmazsak bir daha bunun 
yapılamayacağını, 1980 Eylülüne kadar gelen gelişim 
bize ispatlamıştır. 

Kaldı ki, her şeyde olduğu gibi her şeyi eski po
litikalara yıkmak çok ucuz bir yoldur. Orada gerçek
ler var; ama politikanın bazı kaideleri var, diyalek
tiği var, oya dayalı gelenlerin oy aldıklarına ödün 
vermeleri var. Onun için, o model içinde az çok ga
yet tabii, sadece memleket yararlarını % 100 oran
da başat kılmak mümkün değil. Kişilerin yararları, 
partisel yararlar, grupsal yararlar -vazgeçilmez bir 
tarzda denkleme yansımakta, yörüngeye girmektedir. 
Hüner gayet tabii, bunu asgari sınırlara indirgemek, 
ulusal yararla kişisel, grupsal yararlar arasında bir 
denge kurmaktır. Umarım ki, çıkaracağımız Anaya
sa ve diğer yasalar bunu sağlar, ama günümüzde 
eğer bunu gerçekleştiremezsek çok yazık olur ve bu
nu gerçekleştirmenin imkânları vardır. Kaldı ki, bu
gün değerli Bakanımız kaç yıldan beri de bakandır, 
genel müdürdür, ilgili bakanlıkta çalışmaktadır, bu
nu yapabilecek olanaklara da sahip olmalıdır, onları 
değerlendirebilmelidir. 

Şimdi, Türkiye turizm gelişmesinin neresindedir?.. 
Turizmde başarılı mıyız, başarısız mıyız?.. Başarısız 
olduğumuzu hepiniz söyleyeceksiniz haklı olarak; 
ama bunu bilimsel, yarına doğru da uzatabiliriz, öl
çütleri var. Onları dile getirerek durumu açıklama
ya ve 15 dakika içerisinde (Bir kısmı geçti) neler söy
lenebilir, onları özetlemeye gayret edeceğim. 

1. Türkiye, uluslararası turizm hareketinden ne 
kadar pay almaktadır?.. Bu aldığı pay, sahip olduğu 
değerli turizm potansiyeline göre yeterli midir, ye
tersiz midir?.. Durumu bu kritere göre değerlendir
mek lazım. 

2. Uluslararası turizm hareketine ek olarak tu
rizm potansiyelini doğal yanıyla kültürel yanıyla ta
rihsel yanıyla Türkiye koruyabilmekte ve sürdürebil
mekte midir?.. Çünkü, aslında turizm bunu koruma
da ve sürdürmede de önemli bir araçtır. Turizm ol
masa bile, biraz evvel değerli arkadaşlarımın kültü
re yaptıkları değinmelerde de gösterdikleri gilbi, bu
nu yapmak gerekir; ama turizm ayrıca bunu hızlan
dıran ve bunu koruyan olanakları da sağladığı için 
ek olarak değerli olanaklar sunmaktadır. 

3. Aslında 3 dediğim, bu dizgede birinci sırada 
yer alıyor; çalışan, yıpranan, dinlenmeye, kendini 
onarıp daha verimli çalışmaya yönelmesi gereken 
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halkımızın tatil yapmasına imkân veriyor mu?.. On
ların dinlenmesini sağlayabiliyor mu?.. 

Şimdi bu 3 kritere göre, durumu değerlendirdiği
niz zaman eğer sonuç olumluysa turizme başarılı di
yeceğiz, değilse bunun başarılı olmadığını saptayaca
ğız ve çarelerini arayacağız. 

Şimdi bu 3 balkımdan durum nedir, kısaca bir -
iki sayısal olgu da yansıtarak konuyu devam ettir
mek istiyorum. 

Uluslararası Turizmden Türkiye'nin aldığı pay, 
OECD ükeleri arasında (Ki, 24 üyeden oluşuyor, 
Türkiye de üyedir bildiğiniz gilbi) Türkiye'nin yeri 
22 nci sıradadır maalesef. Uluslararası turizm hare
ketinin yaklaşık olarak yarattığı 50 milyar dolardan 
da Türkiye'mizin 1981 yılında aldığı pay 327 milyon 
dolardır. Komşumuz Yunanistan (ki, potansiyeli biz
den daha azdır; ama Türkiye'nin turizm potansiyeli
ni de Yunanistan satmaktadır, o ayrı bir konu, sa
dece vurguluyorum) 2 milyar dolara yakın bir girdi 
sağlamaktadır. 

Diğer ülkelerin sağladığı büyük olanaklara ve bü
yüklüklere kısaca değinmekle, Türkiye'nin diğer ül
kelere göre ne denli başarılı olup olmadığını vurgu
lamak istiyorum.' 

Türkiye'ye arz ettiğim tarzda ancak 327 milyon 
dolarlık bir gelir sağlayan turizm, ki bunu Türkiye' 
ye gelen 1 milyon 222 bine yakın turist sağlamakta
dır, bu rakama da ben inanmıyorum; çünkü müker
rer kayıtlar vardır; ama bu son derece az bir sayı 
tutmakta ve Avrupa ülkelerine gelen toplam turist
lerin ancak binde 6'sı Türkiye'ye gelmektedir. Hal
buki ispanya'ya % 13,3'ü, Yunanistan'a % 2,4'ü 
gitmekte ve İspanya'ya giden toplam turist sayısı 25 
milyonu, Fransa'ya 26 milyonu, Yunanistan'a 4 mil
yonu bulmaktadır. Diğer ülkelerinkini almak gere
ğini duymuyorum. Kısaca şunu söyleyerek bu nok
tayı bitireyim. Türkiye ıgerek Avrupa ülkelerine na
zaran, gerek kendisinden daha az olanaklara (turiz
min potansiyelini oluşturan girdiler bakımından) sa
hip olan Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Yugoslavya'ya, 
îtaîya'ya, Fransa'ya nazaran çok daha az başarılı bir 
durumdadır. 

Görüldüğü gibi, Türkiye'nin bu başarısızlığının 
nedenleri Türkiye'de yeterince açıklanmış değildir. 
Sorduğumuz zaman değerli yöneticilerimize, elimde 
değerli Konsey'e sunulan son brifing var, orada çok 
yanlış bilgiler var. 'Bir örnek vererek bu somut ya
nılgıyı ve kaygımı (Kaygımı diyorum, başka, şeyler 
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demek 'ihtiyacını duyuyorum; ama söylemiyorum) 
size vurgulayayım. 

Sayın Bakanıma Bütçe konuşmasında sormuştum, 
«'Kaç turist Türkiye'yi ziyaret etti 1981 yılında?» 
diye. Lütfettikleri cevap da elimde, tarih numarası 
hepsi var, «1 264 845 kişi» buyurdular. Şimdi yine 
elimde, arz ettiğim brifiniğin 132 inci, sayfasında size 
bu konuda gerçeklerin üst mercilere nasıl yansıtıldı
ğını göstermek üzere okuyorum. «Turizm sektöründe 
hizmet standardını geliştirici pazarlama ve organi
zasyonu «tikin kılıcı çalışmalar sonucu ülkemize ge
len yabancı turist sayısında her yıl ortalama % 10 
artış sağlanarak 'bu sayı 1981 sonunda 2,5 milyon 
olacaktır.» Bu, tan 1980 yılına göre yanlıştır, hem 
de size arz ettiğim Sayın Balkanın somut cevabına 
göre yanlıştır. 

Şimdi, hu konudaki başarısızlığı gösteren bir öl
çüt olarak bunu anmayı milli bir görev biliyorum. 
Demek ki, gerçekler ortaya konmuyor ve şimdi ben 
gerçekleri söylemeye gayret ettiğim iç'in de kısa bir 
sürede ne kadar antipatik olduğumu da biliyorum, 
ama (hiç umurumda değildir, size söyleyeyim. (Alkış
lar) 

Şimdi sorarsanız yaltak sayısı azdır, büstçe azdır, 
şu azdır, bu azdır; ama niye bunlar azdır? Niye bun
lar azdır? 'Bunun cevabını bulamazismız. Yatağımız 
azdır gerçekten. Türkiye'nin uluslararası standartlara 
uygun yatak sayısı (çoğaltarak söylüyorum) azami 
•altmış bindir (ki, bunun aslında arz ettiğim standart
lara uygun olanının toplamı yirmi üç 'binin üzerinde 
değildir.) Sadece Yunanistan'ın Rodos Adasındaki 
toplam yatak sayısına benim büyük memleketim 
Türkiye'nin tümü o düzeye çıkabilmiş değildir. 

Şimdi değerli arkadaşlarını, 

Yaltak sayısı boş bir olgu değildir. Yatak sayısı; 
turizmle ilgilenenler ama, ekonomik düzeyde ilgile
nenler; çarşaf yıkama, yemek yapma düzeyinde de
ğil; ıbiiMerki, belli bir yatalk potansiyeliyle, o ülkeninı 
turizm potansiyeli, turizm stratejisi ve turizm pazar-
layabilme, satabilme (kısaca söylüyorum) süreoi 
içinde belirleyici bir yeri vardır. Kaldı ki, bizim bu 
yetersiz yatak sayımızı bile yılın sekiz - dokuz ayını 
bırakın:, üç - dört ayından daha fazla dolduramıyo-
ruz ve doluluk oranı yaltaklarımızda yüzde 50'yi aş
mamaktadır. Demek yataklarımız da oilsa (ki, ola
maz bu politika içinde, politikasızlıkta daha doğru
su) onları dolduramayacağız. Demek ki neden orada 
değildir. 

Değerli arkadaşlarını; 
Uluslararası turizm dalgası sınırlarımıza kadar 

gelmekte; ancak Türkiye'de milli ve uygun bir tu
rizm politikası oluşturulamamış olması nedeniyle 
âdeta geri çeviren bir set gibi Yunanistan sınırından, 
Bulgaristan sınırından, Yugoslavya sınırından turist
leri geriye döndürmektedir. Niçin Türkiye'ye az tu
rist gelmekte, az kalmakta, yetersiz harcama yap
maktadır? Çünkü, Türkiye'de turizm alanında yaban
cıya tatil yaptırabilecek ve alışık olduğu yaşam bi
çimini sürdürebilecek olanakları s ağlayamıyor uz. 

Değerli arkadaşlar; 

Hiç kimse Paris'e sadece Eyfeil Kulesini seyret
meye gitmez. Mısır'a da Ehramları seyretmeye, istan
bul'un Sultanahmet'ini ziyaret etmeye gelmez; onlar 
için de gelir, ama istediği şekilde dinlenme, eğlenme 
ve alışık olduğu yaşam biçimini sürdürme imkânla
rına sahip olamadığı takdirde bir daha gelmez ve 
gelenler de gayrimemnun döner. Onun için, en iyi 
tanıtma, ülkede yapılan, mevkiinde yapılan bir ta
nıtmadır. Bu nedenle turizm uluslararası bir olgu
dur, turizm merkezi bir oligudur, turizm mahalli bir 
oligudur ve turizm köysel 'bir olgudur. Bu olguları 
içerebilecek milli bir modeliniz yoksa, etki politikala
rınız yoksa, stratejiniz yoksa elbette ki bu olmaya
caktır. 

Turizm potansiyelinin korunması bakımından 
Türkiye başarılı mıdır? Değil Bırakınız diğer doğanın 
Türkiye'ye sunduğu büyük olanaklar, istanbul - Te
kirdağ arası faciası, turizm faciası bunun haykırıcı 
örneğidir. Yeryüzünün hiç bir yerinde hiç bir ülke 
kıyılarını, daha turizmi oluşturmadan bu derece yı
kıma talbi tutamaz. Demek ki, yürürlükte olan yol 
ve yöntemler yıkıcı turizmdir. 

Pamukkal'e'ye ininiz, dünyanın cenneti Pamuk-
kalem ancak yazın kullanılabilmektedir. O eşsiz ha
vuzlarımızın üzeri bile kapatılmak gibi bir tedbire 
kavuşamamalktadır. Yılın 12 ayında tamamen dolu 
olabilecek hu eşsiz yöremiz hile yılda ancak dört ay, 
beş ay, sahip olduğu ürünleri hizmet tarzında suna
bilmektedir. Tabii bu konuda şunu söyleyeceğim : 
Doğa Türkiye'de son derece cömerttir, tarih, uygar
lıklar cümerttir; ama turizmi yönlendirmiş insanların 
yetersizliği ve kısırlığı son derece hu yeterli doğal ve 
suni turizm potansiyellerini harekete geçirmeyi tıka
mıştır, tıkamaya devam etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Hamit'oğuilları, bir konuyu 
hatırlatmak istiyorum : Bütçe Komisyonu Üyesisi
niz. Komisyon raporunda muhalefetiniz yok. O iti-
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barla, fikirlerinizi dalha ziyade bu istikamette, Bütçe
nin lehinde beyan etmek durumundasınız, bunu ha
tırlatıyorum. 

BEŞİR HAMlTOĞULLARI — Teşekkür ede
rim. Sayın Başkanım, Bütçenin aslında lehinde ko
nuşuyorum, aleyhinde değil. Sayısal durum değil, 
model üzerinde 'konuşuyorum bütçe dolayısıyla. 
Onun için aykırı 'bir şey olduğuna kani değilim Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, süreniz dolu
yor, toparlayalım rica ediyorum. 

BEŞİR HAMlTOĞULLARI — Kestikleriniz de 
dahil mi Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun Haımitoğulları... 

BEŞİR HAMlTOĞULLARI — Çalışan nüfusu
nun dinlenmesine olanak vermiyor turizm Türki
ye'de bugün ve bu nedenle de uluslararası turizme 
açılması noktasında da engeller olur; çünkü bir ül
kede içturizm yeterli bir hale getirilememişse, sizi 
tatmin etmiyorsa, sizin ihtiyacınızı karşılayamıyorsa, 
daha daha böyle yüksek düzeyde hizmet isteyen ve 
çoğu Batılı olan insanların ihtiyaçilarını, isteklerini 
karşılayamayacağı açıktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi -şu : Sayın 

Başkanımın da hoşgörüsüne sığınarak söylüyorum, 
Türkiye'de maalesef halen bu potansiyeli harekete 
geçirebilecek, milli bir model oluşturabilecek veya 
oluşmuş fikirleri hile izleyip yararlanabilecek, de
ğerlendirebilecek bir Turizm Bakanlığı yoktur. Tu
rizm Türkiye'de sahipsizdir. Her turizm olgusuna 
16 hakanlığın karışıyor olması bunun açık gösterge
sidir. 

'Değerli arkadaşlarım; 
ıBakınız, Türkiye'de 1934 yılında oluşmuş bir 

Turizm Ofisi vardır. Yani turizm örgütlenmesi Tür
kiye'de yeni değil. 19*63 yılı Temmuz ayından itiba
ren de bir Turizm (Bakanlığına sahibiz. Aşağı-yukarı 
19 yıl; ama galiba 20 Bakan değişmiş oluyor. Tabii 
20 'Bakanla beraber diğer bütün teşkilat da.. Sade
ce !bu olgular, Türkiye'de bir Turizm 'Bakanlığının 
olmadığını göstermektedir ve Turizm İBakanlığı (Lüt
fen hoşgörüyle karşılasınlar) orman içinde bulundu
ğu halde, oırmanı arayan bir ağaca benzemektedir 
maalesef ve ne merkezi düzeyde, ne bölgesel dü
zeyde, ne yöresel, ne köysel düzeyde turizmi oluştu
racak, yönlendirecek, güdebilecek ve uluslararası 
alanda da dış uzantılarıyla bunu yönlendirebilecek 
durumda değildir, nitelikte değildir ve en korkuncu 

bunun farkında bile değildir, bilincinde bile değil
dir; çünkü bu konuda içeride yazılmış çizilmiş olan 
düşünceleri bile izlemek durumunda değildir Sayın 
Bakanlığımız, 

Değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'nin bu işin hakkından gelme olanakları 
vardır, imkânları vardır, insan potansiyelli vardır. 
Şimdi, Türkiye'nin gelenekleri vardır: Misafirper
verliğimiz.. Evinize gelen misafiri otele gönderir mi
siniz?.. Göndermezsiniz. Bu nedenle otellerimiz geliş
mez. Evinize gelen misafiri (Türkiye geneli için söy
lüyorum) yemek için lokantaya götürür müsünüz?.. 
Götürmezsiniz. Onun için nefis Türk mutfağını lo
kantalarımızda bulmanın imkânı yoktur, çünkü mi
safirperverliğimiz, yemeklerimizi ancak evlerde teş
hir etmeye imkân vermektedir, lokantalarımız bun
dan gelişemiyor. Katovehaneleriîniz, diğer teslisleri
miz de öyle. Onun için Türkiye'de her şey buna gö
re oluştuğundan, yabancı turistlerin ihtiyaçlarına kar
şılık verebilecek nitelikte ve bu ulusal niteliklerimize. 
Söyleyemiyorum, çok özür dilerim; batı plajlarında 
herkes anadan doğma denize giriyor değerli arkadaş
larım. Batıdan gelen adam benim plajlarımda nasıl 
denize girer çok rica ederim. Demek ki, onlara göre 

- tatil köyleri oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bizim' 
geleneklerimizi rahatsız etmeyecek yerlerde bunları 
hizmete dönüştürmek mecburiyetindeyiz, milli bün
yeye göre bir milli model izlemek durumundayız. 
Ne batının modeli bize uyar, ne Bulgaristan'ın, 
Romanya'nın modeli bize uymaz. Onun için Bakan
lığın her şeyden !önce bu modeli ve bu politikalan 
oluşturması gerekir. Eğer bunu yapamazsak, (zama-1 

n-ırnı çok daraldığı için ancak satırbaşlarıyla söyleye
biliyorum) turizmi maalesef (ki, son derece sağlıklı 
döviz sağlayan bir kaynaktır) dış yardım aramak için 
gösterilen gayretler eğer turizme yöneltilse bu işten 
çoktan çözülür. Tabii dış yardım bulmayalım de
miyorum. (Kalkınmamızla çatışmayacak şekildeki dış 
yardımlara elbetteki hiç kimse karşı gelmez, ama ona 
harcanan gayretlerin % 50'si bu alana harcansa, ye
tenekli insanlara imkân verilse ki, bugün Bakanlıkta 
dün daha yer alan, listesi elimde var arz edemiyo
rum, çoğu doktorasını yapmış değerli arkadaşlardan 
bir tek kişi kalmıştır son bir yılda. Bunlar nerede
dir? IBunlardan biri İspanya'dadır. Demek bunlar 
kullanılabilse, başkaları kullanılabilse bu iş çözülebi
lecek. 

Onun için, bütçe üzerinde dururken bu işin çözül
mesi yönündeki umutlarımızın gerçekleşmesi dile-
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ğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkürler edi
yorum. '(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ham'itoğul-
ları, 

Sayın İnal, buyurun efendini. 
SALİH İNAL — ISayın 'Baskın, Danışma Mec

lisinin saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakan ve (Bakanlık 
mensupları; Hepinizi saygıyla selamlıyorum., 

(Konuşmama Danışma Meclisi Üyesi Sayın Tur
gut Tan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Zi
ra, benim dile getirmek istediğim sit konusunu ol
dukça detaylı bir şekilde dile getirmeye çalıştılar. 
Ancak, ıstırabını uzun yıllardan beri çeken, sit böl
gesine dahil olan ortamlarda yaşayanların ıstırapla
rını dile getirmek istiyorum bu kürsüden. 

IBen, bulunduğum Tekirdağ İlinde, ona civar olan 
diğer 'illerde, Bursa'da, K.ırklare-1'i'nde, biraz evvel ar
kadaşım beyan buyurdular, Safranbolu'da birçok yö
reler de sit bölgesine dahildir deniyor, birtakım ah
şap binalar ki, bunlar mail-i inhidam, neredeyse yı
kılmaya mahkûm, dokunma elin yanar, yoksa kanun 
pençesine düşersiniz, hapsi boylarsınız. O itibarla, bu
nun üzerinde hassasiyetle durulmasının büyük yarar 
sağlayacağına inanıyorum., 

Sit nedir, bunu şu maddede bir parça açıklamaya 
çalışacağım, konuyu dile getirmek açısından biraz 
daJha yararlı olur düşüncesindeyim. Şöyle diyor ilgili 
madde: «Önemli tarihi olayların geçtiği, bu sebeple 
korunması gerekli görülen yerlere tarihi sit denir. An
tik; bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalın
tılarının bulunduğu yer veya su altında bilinen veya 
meydana çıkarılan yerlere arkeolojik sit, tarihi şehir 
kalıntısı veya ören yeri denir. Korunması gerekli 
tabiat güzellik ve gariplikleriyle, tabii ve jeolojik 
olayların meydana getirdiği güzel görünüşlere, asır
lık ağaç ve koruluklara tabii sit, tabii anıt denir.» 
diye Kanunda belirtilmektedir. 

Güzel, ben belirli bir binada oturmaktayım, o 
bina benim babamdan, dedemden kalmıştır 'veyahut 
ben atalarımın at koşturduğu Osmanlı İmparatorlu
ğu döneminde ya Yugoslavya'da anam, babam, de
dem yaşadı, oradan anavatana göç ettim geldim, ba
na, burada oturan azınlıklardan kalan o binalar ve
rildi. Bana verilen o binalarda oturuyorum veyahut-
ta anamdan kalan, dedemden kalan o binada oturum 
yordum. O bina bugün yıkılmaya mahkûm. 

(Dikkatinize sunmak istiyorum; azınlıklardan ka
lan binaları biz, aman dokunmayalım diyoruz, ki, 
bu yıkılacak. Öbür tarafta, benim atalarımın yaşadı

ğı ortamlarda, dış ülkelerde görüyorum, bir - (Büyük 
Atatürk'ün Selanik'teki binası Ve birkaç cami ancak 
ayakta durabilmekte, geri kalan bütün eserler yoktur. 
Biz hâlâ o azınlıkların bu tip eserlerini şu güzel va-< 
tan ortamında ayakta tutmaya çaba gösteriyoruz. 
Bunu dikkalerinize nazik bir şekilde sunmak 'istiyo
rum. 

Sevgili arkadaşlara 
Bana bu kürsüden bu konuyu lütfen gereği gibi 

dile getir, Turizm ve IKültür Bakanlığı bu konunun 
idraki içerisine girsinler, basın (ki, bizim gözümüz, 
kulağımız, her şeyim'izdir) muhakkak ki sizlerin söy
lediklerini onlar da ilgili ortama gereği gibi yansıta
caklardır, bu inançla ben bu konuyu idile getirmek 
durumunda kalmış bulunuyorum. Turizm ve Kültür 
Bakanlığı bu konuya çözüm babında bir şeyler ge
tirmelidir. Ya ö binaların bulunduğu yeri satın al
sın, Fransa'da olduğu gibi, Kolmar'da belirli bir ma
halle vardır, hakikaten o tip binalar bir mahallede 
en iyi şekilde ayakta tutulur, gelen turistlere gösteri-
liır; ama diğer yörelerde, diğer mahallelerde binalar 
hepsi kal edilmiştir, oralarda bugünün tekniğine uy
gun yeni binalar yapılmaktadır. Bir örnek vereceğim 
Tekirdağ'dan; öyle bir bina ki, artık bugün yarın yı
kılacaktır, hâlâ ayakta tutulmak isteniyor, dokuna
mıyorsunuz. Bunu mu göstereceğiz yerli ve yabancı 
turiste? onun ne değeri var? Ama, benim hars ve kül
türümü yansıtan, benim geçmiş tarihimi en iyi şekil
de dile getiren eser ise, o benim başımın üzerinde 
taç olacak, onu en iyi şekilde korumasını bileceğiz. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
Değerli üyeler; 
Bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin konuşma

ları bitmiştir., 
Sayın (Komisyonun söz isteği var mıdır?., Yok

tun 
ISayın Bakanım, Bütçe üzerinde siz açıklamalar

da bulunmadan evvel müsaademizle yazılı soruları 
okutacağım. 

Buyurun efendim, okuyun, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
d'982 Bütçe görüşmeleri sırasında aşağıdaki soru

mun Sayın (Kültür ve Turizm (Bakanınca cevaplanma
sını, izninizi saygılarımla arz ederim. 

İsmail ŞENGÜiN 
21 Ocak 1982 Perşembe akşamı Türkiye Tele

vizyonunda bir genel kültür yarışmasının ilki yayın
lanmıştır. Ülkemizin genel kültür düzeyini yansıtıcı 
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bu program ilgiyle izlenmiştir. Daha çok gençlerimi
ze yönelik bu programın en sürprizli ve biraz da acı 
bölümü, maalesef dört genç yarışmacıdan Ihıiç biri
nin, bir sorunun karşılığını teşkil eden «Dumlupı-
nar - 'Başkumandanlık Meydan Savaşa» cevabını ve
rememeleri olmuştur. 

'Türkün daha '60 yıl önce verdiği topyekûn var 
olma ya da yak olma mücadelesini dört genç yarış
macının da hatırlayamaması ekran heyecanına bağ
lanarak bir an için hoşgörü ile karşılansa bile, bu 
olay genel kültür düzeyimizin bir göstergesi olarak 
ilgiınçtir* 

Şimdi sualim şu olacaktır: Kültürümüzün tanı
tılması yanı sıra Türk kültürünün verilmesi ve va
tandaşlarımızın kültürle mücehhez kılınması yönün
den düşünce ve programınız nedir?.. Bu program için
de yakın tarih 've istiklal mücadelemizle ilgili bö
lümler öngörülmüş müdür 've bu konuda Milli Eği
tim Bakanlığı ile okullarımızda bir işbirliğine gidile
bilir mi?.., 

Teşekkür ederim. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın 'Kültür ve Turizm Ba
kanı taraifından cevaplandırılmasını delaletlerinize 
sunarım.ı 

Saygılarımla., 
Kâzım ÖZTÜlRtKl 

İstiklâl Savaşı sonrası Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin yeniden kurulması gerçeğinden kaynaklanan, 
devletin ve milletin malı olması gereken değerli bilgi 
ve belgeler bir kısım kişilerin elinde bulunmaktadır. 
Çeşitli nedenlerle bunlar zaman içinde zayi olmakta 
veya en acı bir gerçekle yurt dışına çıkmaktadır. 

itstiklal Savaşının kahramanları, devletimizi ku
ranların son temsilcileri de ebediyete intikal etmek 
olduğu bir tarih çizgisinde bulunuyoruz. Sözü edilen 
bilgi ve belgelerin devletimize mal edilmesi için 
maddi değerlerinin devletçe ödenmesi, ayrıca sahip
lerinin isimlerini ebedileştirecek galeri, bölüm ve vit
rin teşkili suretiyle, kişilerin özendirilmesini sağlaya
cak kanuni düzenlemeye gidilmesi düşünülüyor mu? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür ve Turizm Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim, 

Kamer GENÇ 

Soru: Ulusumuz için inkâr edilmez büyük tarihi 
kişiliği olan Ulu önderimiz Yüce Atatürk'ün yakın 
arkadaşı İnönü'nün Çankaya'daki evine ait bahçesi-
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nin hangi nedenlerle eski eserlik vasfı kaldırılmıştır?. 
Birkaç kişiye maddi çıkar sağlamak uğruna bu tarihi 
yüce kişinin aziz hatırasının ortadan kaldırılması so
nucunu doğuran bu işlem hakkında Sayın Bakanıımız 
ne düşünmektedir?.. 

Ayrıca, anılan köşk çevresinin eski eserlik ((Ta
rihi SÎT) vasfını kaldıran, '(eskiden verilen karan or
tadan kaldıran) Anıtlar Yüksek Kurulu hakkında ce
zai bir takibat yapılmış mıdır?.. 

Danışma Meclisi (Başkanlığına 
Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Kültür ve 

Turizm iBakanımızın aşağıdaki soruyu cevaplandırma
sını arz ederim. 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
«Eskişehir'de Milli Savunma Bakanlığından alın

ması düşünülen eski Askerlik Daire Başkanlığı bina
sının; 

a. 'Bakanlığınıza devir işlemleri bitti mi?.-
b. 'Ne maksatla kullanmayı düşünüyorsunuz?.. 

Onarım için tahsisat mevcut mu?. 
c. IBu iş ne zaman mümkün olur?. 

Yüce Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sa

yın Evliyaoğlu 'tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delaletleri saygı ile arz olunur. 

\S< Feridun GÜRAY 

'Devletimizi çeşitli ülkelerde temsil eden ve tanı
tan Bakanlığınıza bağlı Halk Dansları Topluluğu ele
manlarının '1974 yılından beri, 

İBir kısmının neden sigortalanmadığı?, 
Sigorta ettirilenlerin primlerinin neden ödenme

diği?, 
Bu konuda Bakanlık aleyhine açılan davaların 

sonucunun ne olduğu?, 
(Bu durumda sebebiyet verenler hakkında ne gibi 

bir işlemler yapıldığının açıklanması?. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür ve Turizm 
Bakanınca cevaplandırılmasını delaletlerinize arz 
ederim. 

Halil Erdoğan GÜREL 

10-15 yıldan beri sahil ve deniz turizmine önce^ 
lik verilmekte, kaplıca ve dağ turizmi ihmal edilmek
tedir. Krediler ve diğer teşvik kaynakları deniz turiz
mine kaydırılmıştır., 

ıBu sebeple kaplıcaların, dinlenme ve sağlık tesis
leri yeterli geliri olmayan, cari masraflarını ancak 
karşılayabilen belediyelere ve özel idarelere bırakıl-
iniştin 
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Bugün .çok sayıdaki kaplıcalarımız 'bakımsız ve 
haralhiyet içindedir. 

1. Birer sağlık ve şifa yurdu olmasını sağlamak 
bakımından, 

1. lîç turizmin geliştirilmesi bakımından, 
3. IDeniz yerine, kaplıca ve dağ dinlenme tesis

lerini tercih eden, Ortadoğu ve tslâm ülkelerinden 
gelecek çok sayıdaki .turistler için ne düşünülmekte
dir?., 

4., IMuratdağı ve bu dağda 2 300 metre yüksek
likte, çam ağaçları arasında kaplıca pilot çalışmaya 
başlangıç olabilir mi?.< 

IDlanuşma Meclisi Sayın Başkanlığına1 

Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür ve Turizm Ba
kanınca sözlü, ya da yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile aracılığınıza arz ederim^ 

îhsan GÖKJSEU 
Soru : 
Turizm; gümrük kapısında başlayıp, otel, motel, 

ya da pansiyon yatak odasına kadar uzanan, her tür
lü gereksinmeleri karşılayan olanakların hazırlanma
sı, kolaylıklar, temizlik ve ucuzluk zincirine bağlı
dır. Turizm konusunda büyük şehirlerde otel yap
maya çalışmaktan ileri gitmeyen bir görüşe saplanı
larak, yurdumuzun turizmi bakımından eşsiz doğa 
ve tarih zenginliklerini, olanaksızlıklar, pislik ve fır
satçılık denizi içinde boğuyoruz kanısındayım. 

Yukarıda arz edilen öğeler ışığında, ne gibi ön
lemler alındı, ya da alınması düşünülmektedir.? 

IDanışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür ve Turizm Ba

kanımızca cevaplandırılmasını saygı ile arz ederini, 
Teoman ÖZALP 

Soru : 
Ülkemizin özellikle Ege ve Akdeniz sahilleri, 

«Yat turizmi» yönünden çolk büyük özelliklere sahip
tir. Doğa güzellikleri yanında, iklim koşulları yönün
den de çok değerli olan bu sahillerimiz, ayrıca bü
yük uygarlıkların kalıntıları ile de ilgi çekicidir, 

'Bu zenginlikleri bizim kadar değerli olmayan 
Yunanistan, akılcı bir planlama ile «Yat turizmin
den» büyük gelir sağlamaktadır. 

Yat turistleri, ancak Avrupa ülkelerinde gördük
leri ve alıştıkları, her hizmeti verebilen, modern yat 
limanlarını marinalan ülkemizde buldukları sürece, 
Türkiye kendileri için vazgeçilmez bir turizm hazine
si olacaktır. 

Yeterli inanmalar, mevsim dışında da yerli 've ya
bancı tekneleri koruyacak 'Ve bakımlarını yaparak 
ayrı bir döviz geliri sağlarlar. 

Bu nedenle, ülkemiz sahillerinde marinalara ve
rilen önemin ve verilecek değerin ağırlığının ne öl
çüde olduğunun,, belirtilmesini saygı ile arz ederim. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür ve Turizm Bakanınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinizi say
gı ile arz ve rica ederim. 

Cahit TUTUM 
ISoru r 
(Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen eski 

eserleri tespit ve tescil çalışmalarında bazı uygulama 
aksaklıklarının mevcut olduğu ve bu durumun gide
rek yaygın bir yakınma konusu haline geldiği sık sık 
ileri sürülmektedir. 

Sakarya ili yerel basınında yer alan neşriyat bu
na örnek olarak gösterilebilir. 

Bakanlığınızca eski «serleri tespit ve tescil çalış
maları nasıl yürütülmekte, hangi usul ve yöntemler 
uygulanmakta ve bu çalışmalar nasıl denetlenmekte
dir?.. Bu çalışmalar sırasında taşra yönetimi ve ye
rel yönetimlerle işbirliği yapılmakta mıdır?. 

/Bakanlıkça 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 
günün koşullarına göre yeniden ele alınıp, gözden 
geçirilmesi düşünülmekte midir?.., 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından. 

cevaplandırılması hususunu arz ederim-
Saygılarımla. 

tmren AYKUT 

L Tarihi evlerin büyük çoğunluğu sahiplerinin 
maddi imkânsızlıkları nedeni ile tamamen harap ol
maktadır-

Bakanlığınızca bu gibi evlerin korunması için bir 
fon oluşturulmak »veya diğer bir önlem düşünülüyor 
mu?.. 

2. istanbul Boğazının hali malumlarınızdır. 
Anıtlar Yüksek Kurulununda Boğazın doğal güzel
liklerini ve geleneksel özelliklerini korumada başarılı 
olmadığı ortadadır-

Yeni ve daha etkili önlemler almayı düşünüyor 
musunuz?.. 

3, Kültür Bakanlığınca tercüme ettirilen eser
lerde çok önemli tercüme hataları vardır, çoğu kez 
eser anlaşılmaz haldedir. 

Bu gibi eserler kimler tarafından, hangi şartlarla 
tercüme ettirilmektedir?.. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda açıklanan veriler ışığı altında tespit edi

len sorumun, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı tara-
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fından cevaplandırılmasının sağlanmasını saygıyla 
dilerim., 

Atalay PBKÖZ 
ıSoru : 
Yat turizminin ayrılmaz bir parçası olan ımarina-

cılıktır. İMıarina deyimi, bilindiği üzere; belli tonaja 
kadar gezi teknelerine, yaz mevsiminde turizm ge
zileri, kış mevsimlerinde ise emniyetli 'barına'k sağla
mak amacına yönelik deniz kenarı tesislerini kapsa
maktadır. 

Etrafı tamamen denizle çevrilmiş olan ülkemiz
de; 2 adet mevcut! ve 2 adet de projelendiri'lımiş 
ufak marinalar yanında, yazın turistlerin sığınabile
ceği primitif koylardan başka ;bir şey yoktur. 

'Marinalar, başlı başına 'bir döviz kaynağıdır. Yıl
da, tekne başına 2 bin dolarlık bir gelir sağlamak: as
gari 'bir ölçü olduğu halde, 350 tekne 'kapasiteli Ku
şadası marinasının 700 bin dolar kazandırması bek
lenirken zannımca Kuşadası, 1981 yılında 7 bin do
lar dahi kazandirmamıştır. 

Yunanistan'ın 19811 yılında sadece marinaların-
dan elde ettiği döviz miktarı 300 milyon dolar civa
rındadır. iBu miıktarın içinde, marimalara gelenlerin 
şahsi harcamaları dahil değildir, 

'Bu verilerden hareketle, Sayın Bakanımıza; Türk 
marinacılığı hakkında ne düşündüklerini, neleri ve 
ne zaman ve nasıl yapacaklarını sormak istiyoruz. 
Kısa da olsa gerçek 'bilgiler rica ediyorum. 

Danışma Meclisli 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Kültür ve Turizm 

Bakanınca cevaplandırılmasını, delaletinizi saygıla
rımla arz ederim. 

Hilmi SABUNCU 
1. Yurt dışındaki turizm müşavirlikleri faaliyet

leri yönünden nasıl ıbir denetime tabi tutuluyorlar? 
2. Televizyonda birbirini izleyen yabancı dizi 

ve filmler, kültürümüz ve döviz ekonomisi bakımın
dan bir değerlendirmeye tabi tutuluyor mu? 

ıBASKİAN — Sayın Bakan; 
Öğleden evvelki çalışmalarımız saat 13.00'e ka

dar devam etmektedir. 15 dakikamız var. ©u müd
det zarfında bütçeniz üzerindeki konuşmanızı yap
manız ve,Sayın üyelerin yazılı sorularına cevap ver
meniz, zannederim mümkün olmayacaktır. 

Sayın üyeler; 
Saat 14.00'de toplanmak üzere, oturumu kapatı

yorum. 

Kapanma saati : 12.45 

.<... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başfcanvekiü Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : İmran AYKUT, Kamer GENÇ 

'BAŞKAN — Danışma 'Meclisimin değerli üyeleri; 
47 noi ıBirleşiımin ikindi oturumunu açıyorum. Görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Bor, Kömür, Asfaltiî, Fosfat, Demir Ma-
denleriyle Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen {Kanun Tasarısının bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair Adalet Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi. (3/79) 

IBAŞKAN — IRir sunuş var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığıma 

42 maddeden 'ibaret Bor, Kömür, AsfaMt, 
Fosfat, Demir Madenleriyle Nükleer Enerji Ham
maddelerinin İşletilmesini Düzenleyen Kanun Tasa
rısı esas komisyon İktisadi tşjler Komisyonu olmak 
üzene Komisyonumuza, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonuma ve Maili İşler Komisyonuna havale edil
miş bulunmaktadır., 

Komisyonların işlerimin hacmi nedenliyle çalışma
larının yoğun bulunduğu bu dönemde ekonomik yön
den ıbiran önce kanunlaşması gereken tasarının her 
'komisyonda normal olaralk 1,5 - 2 ay görüşülmesi 
ilhtiımıafce ıbinaen müsitacelen görüşülmesi için İçtü

züğün 20 nci maddesine ustinalden esas komisyondan 
4, diğer üç komisyondan 3'er üye verilmek suretiyle 
ıbir geçici (komisyon teşlkıil edilerek kanun ta
sarısının geçici Ikomlisyonda müzakeresinin sağlanma
sını yüksek talkdiderinize arz ederim. 

Rifat BAYAZIT 
Adalet Komisyonu Başkanı 

IBAŞKAN — Değeri üyeler; 
iB'or, Kömür, AsıfaMt, Fosfat, Demir Madenleriy-

le Nükleer Enerjisi Haınmaddelerinim İşletilmesini 
Düzenleyen Kanun Tasarısının esas komisyon İkti
sadi İşler Komisyonu olımalk üzere Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu, Mali İşler Komisyonundan mü
teşekkil komisyonların sıeçeceği üyelerden müteşekkili 
ıbir ıgeçici ıkomlisyonda ıgiörüşütaesi Adalet Komis
yonumuz tarafından Adalet Komisyonu Başkanı Ri
fat ©ay azıt imzasıyla teklif edilmektedir. Bu korniş -
yanun teşkilini oylarımıza sunuyorum.; Kabul eden
ler... Etmeyenler... Geçici hür komisyon teşkili kalbul 
edilmiştir.; Teşekkür ederiilrra. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayı
sı : 4) (1) 

A) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ (Devam) 

IBAŞKAN — Kültür Ve Turizm Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmelere ddvam ediyoruz.! 

Sayın Balkan, değerli üyelerimiz tarafından açık
lanan görüşlere, teklif ve .temennilere cevap vermek 
üzere zatîâlimizii Ikürsüye davet ediyorum. Bir nokta
yı da açıklamakta fayda mlüJİalhaza ediyorum. Yazılı 

(1) 4 Sıra Sayılı basmayazı 
33 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

14.1.1982 tarihli 

ve sözlü sorulara takdiriniz dahilinde yazılı veya 
sözlü cevap verilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Teşekkür edenim.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV

LİYAOĞLU — Sayın Başkam, değerli üyeler; 
Konuşmama ibaşlarken şahsım ve arkadaşlarımı 

adına Yüce Heyetinizi saygıyla »damlıyorum;. 
Bakanlığımızın Bütçesi üzerinde söz alarak gö

rüşlerini, temennilerini ve tenikütile'rini idile getiren sa
yın üyelere teşekkür ediyoruım., Tutabildiğimiz not
lar muvacehesinde benıdiıl'eriıne cevap sunmaya çalışa
cağımı. 

IBütçenlin (tümü üzerinde görüşlerini açıklayan Sa
yın Arar ve diğer "birçok üyelerimiz ibugünkü konuş
malarında Kültür Bakanlığınım kaldırılmasını, Kül-
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tik ve Turizım Bakainlığınıın ihirleştiıülmliş olmasını 
ıtetalkdt ettiler. 1965'ten ibu yana 'kültür hizmetlerimi
zin bazan Ibakanlılk, bazan müsteşarlık, tekrar bakan
lık, tekrar mıüsteşarlıtk olarak elden ele doiaştırıldığı 
Ibir vakıadır. Bugün aramızda olmayan Sayın İsmail 
Arar'ın Hükümette bulunduğu dönemde de Kültür 
Bakanlığı kaldırılarak kendilerli Mili Eğitim Balkanı 
olduğu zaman 'kendilerine, ibağlanmışitır. 

ıBu işlemleriln ıbürtakım aksamalara, kayıplara yol 
açtığı ıbir vakıadır. BelM de Kültür Bakanlığının dü
zenli bir Iklüılltür politikasının henüz teessüs etmemiş 
olmasında bu değişüıkliklörıin de rolü vardır. Şunu be
lirtmekte yarar görmekteyim; artık olan olmuştur, 
yapılanlar bitmiştir. Biz geçirilişten de ders alarak İbu 
hizmetlerin en (iyi şekilde götürülmesi için büyük ıbir 
hazırlık (içindeyiz. Bugüne kadar (kültür alanımda 
neler yapılmıştır, neler yapılamamıştır, neler yapıl
ması gerekir, bunun teşlkalatlanmasmın çabası içinde-
yliz. Çok değerli üıyelerıimiız hiç endişe buyurmasınlar, 
eslkiden olduğu gibi kültürel faaliyetler de, turizmi 
tfaaliyetlerli de aynen ve daha tartan bir hızla devam 
eSdecektüry 

Kültür Bakanlığımın Turizm Başkanlığıyla birleş-
ttirilmesiyle Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Eski 
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphane
ler Genel Müdürlüğü, tiiyatrolarırnız, operalarımız, 
balelerimiz, konservatuvar, her türlü (kültürle dlgâlıi 
dcrali birimler aynen devam etmektedir. Birleştirilen 
hususlar daha ziyade teftiş heyeti gibi, özlük işleri 
gibi, hukuk gibi, özel kalem, halkla ilişkiler gibi, 
muhasebe gibi, ortak birimlerdir. Bu nedenle, öyle 
Snanıyoruz ki, yeni şekliyle Kültür ve Turizm Bakam-
liğımda bu hizmetler (yine tekrarlıyorum) artan bü
yük bir şevkle, büyük bir faaliyetle devam edecektir. 

Değerli üyeler; 

(Hepimizin billdıiği veçhiyle, bir milletin em yenilı-
ımez tarafı kültürüdür. Kültürünü muhafaza eden 
milletler daima ayakta kalabilmişlerdir. Bunların ba
şında da ülkemiz gelmektedir. Birçok değerli üyeleri
miz de dile getirdiler; Ulu Önder Atatürk, «Türkiye 
Oumhuriyetıiınıin temelli, kültürdür,» demiş ve kültürü 
kalkınmamıızın bir esası olarak kabul etmişlerdir. 

Türk Mili Kültürümü, mamevii değenlerini, sanat 
ve edebiyatımı araştırıcı, tanıtıcı çalışmalarla Devlet 
olarak kültür ve sanat faaliyetlerine öncülük etmek 
durumundayız. Aşın akım ve çarpık ideolojilere kar
şı Milli Külıtürümüzü ve milıi değerlerimizi koruyu
cu tedbirler almak, topraklarımız üzerindeki Türk 
varhkUarMM korumak ve Türk Milletimin birlik ve be- | 

raberliğinin muhafazasını desteklemek ve yardımcı 
olmak azim ve kararındayız. Ayrıca, Milli Kültürü
müzü ayakta tutmamım yanı sıra, hedefimiz Türk 
Kültürünü ihraç etmek, beğendirmıek ve bu yola ül
kemize karşı' olan alaka ve sevgiyi artırmaktır. Öyle 
inanıyoruz ki, Turizm Bakanlığınım tanıtma kısmı ile 
bunlara daha hızlı, daha iyi bir yön verilebilecektir. 

(Sayın Bilgiç, Sayım Tümay ve Sayın Camova da 
dile getirdiler; biz 1982 yılı içinde Turizm ve Kültür 
Bakanlığı olarak, Teşkilat Kanunumuzu hazırladık
tan sonra 'külttür politikamızı Atatürkçü ve demokra
tik temeller üzerinde milliyetçi bir amaçla yönlendir
mek üzere bilıim adamlarımızın, sosyologlarımızın, 
külttür tarihçilerinin, sanatçılarımızın ve benzeri 
kimseler gibi - yetkili kişilerden oluşturulacak bir Is-
tişari Kültür Şûrası düzenlemek amacındayız. Bu Şû-
ra'nın alacağı kararlarım ışığı akımda bu politikamın, 
sık sık değişmemesi için, amaçlan belirlenen Temeli 
Kültür Kanun Tasarısına hazırlayarak yıl içinde hu
zurlarınıza getirmeye çalışacağız, 

(Sayın Paımak ve bazı arkadaşlarımız temas etti
ler; Türk Kültürünün temeli olan dil meselesinde de, 
Türk dilini herkesim anlayacağı, kuşaklar halinde ko
pukluklara meydan vermeyecek; fakat tabii seyri içim
de sadeleşmesini, millıileşmesıM ve dilimizin birtakım 
müdahalelerden korunımıasiını temin için, yalnız dil, 
ve edebiyat ile meşgul olacak bir akademi içim de 
hazırladığımız kanun tasarısı Baş/bakanlığa sunulmuş 
bulunmaktadır. (Alkışlar) 

(Değerli üyeler; yine birçok üyelerimiz, özellikle 
Sayım Tan temas ettiler; bu toprakların ve bu mede
niyetlerin sahibi ve bekçisi olduğumuzu ispat etmek 
içim eserlerimizi ayakta tutmak zorundayız. Dünyada 
hiçbir ülke yoktur ki, aynı anda 80'in üzerimde ka
zı yapılalbillsin. Şu anda yalınız yerli uzmamlarıımıızla 
60'm üzerimde kazı yapılabilmektedir. Yine eski esler
lerimizin üzerinde hepimizin hassasiyetle durması ge
rekir. Başta Topkapı Sarayı olmak üzere, Yıldız Sa
rayı, Ayasıofya, surlar, hamlar bakıma muhtaçtır. 
Üzülerek söylüyorum, 1981 yılı Bütçesinde bunlar ' 
içim 500 000 000 lira ödenek ayrılmıştır. 1982 yılı 
bütçesi de bundan farklı değildir. Yalınız bir eseri
mizin bir tanesinin restorasyonu bu rakamları çok aş-
malktadır. Sorun yalnız parayla da bitmiyor; usta 
kişiler, ehil kişiler bulmak, üniversitelerle koordtine 
çalışma yapmak gerekiyor. Bunlar, paraya olduğu ka
dar, usta kişilere, beceriye, zamana ve sabra daya
nan hususlardır. 
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jBu kıymetli eserlerimizi hiç şüphesiz ve her şey
den önce çöküntüden kurtarmak zorundayız. Tarihi 
öserlenimıizi korumak için restorasyon çalışmalarına 
Ibillim ve tekniğin ışığı altında bütün imkânllardan 
yararlanılarak hız verilecektir ve bunun işin de bir 
restorasyon merkezi kurmak düşüncesindeyiz. 

iSayıın Aydar temas ötıGilıer; kültür varlıklarımızın 
korunması ve tanltıllması yolumda uluslararası tanıt
malara ve uluslararası taahhütlerimizin yerine geti
rilmesine Bakanlığımız gerekli hassasiyeti gösterecek
tir. 

Değeri üyeler; 
Tiyatro dalında bazı görüşlerimizi sizlere sunmak, 

istiyorum. 

Devlıet' ve belediye tiyatroları dışında, özel olarak 
çalışan grupların bir kısmını milli amaçlara yönele
rek çalıştırma yollarını deneyeceğiz. Bu suretle, bun
ları devlet himayesinde tiyatro haline getirerek bun
lara yardım yapmayı amaçlıyoruz. Bu suretle özel 
(tiyatroların hayatiyetlerini muhafaza etmelerini ve 
Türk Kültürüne hizmet etmelerini sağlayacağız. Ta
biatlıyla bunların oynayacakları eserlerin hiçbir şekil
de çarpık ve ideolojik olmasına da asla müsaade edi-
meyecekıtir. Ayrıca, mıillıi kültür amaçlarına ve Dev
letimizin politikası istikametinde piyes yazan yazar
dan da teşvik etenek istiyoruz, tik defa olarak İI982 
yılı bütçemize bu amaçla 5a 000 OOÛ lira ödenek ko
nulmuş bulunmaktadır. 

/Sayın Canova, içinden geldikleri için temas etti
ler, Devlet tiyatrolarımız ve operalarımız bugün 
buhran geçirmektedirler. Binasından, aracından, ge
recine kadar birçok şeyled eskimiştir. Üstelik burada 
görev yapan kıymetli sanatçılar da bir, bir bu mües
seselerden uzaklaşmalkltal'ar ve hatta yabancı ülkelere 
gitmektedirler. Burada çalışan değerli sanatçıların 
durumunu düzelltaek için ilk adım olarak 657 sayılı 
Kanuna bir madde eklenerek özel bir sıtatü konul
muştur. önümüzdeki günlierde Konsey tarafından 
kabul edilip yürürlüğe girdiği takdirde bu arkadaş-
Harımızı biraz daha tatmıin etmemiz mümkün olacak
tır. Ancak binaları, araçları gereçleri halen eski ha
liyle devam etmektedir ve yine üzülerek söylüyorum, 
Devlet Bütçesinin içinde 'binde rakamlarında olan 
Kültür, gerek Turizm Bakanlığının 1982 Bütçesi için
de de bunları özelikle balle ve diğer sergileyecekieri 
oyunları ayrı ayrı bir bölümde uygulatmak mümkün 
olamayacaktır. 

Devlıet tiyaitrolarımız yeni bir düzenleme içinde 
faaliyetlerini genişletmiş bulunmaktadırlar. 1981 yı

lında olduğu gibi, 1982 yılında da yurdumuzun her 
tarafında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde faaliyetler yoğunlaşacaktır. Erzurum'da, 
Elazığ^da ve Adana'da bu tiyatrolarımız devamlı ola
rak faaliyet içinde olacaklardır. Keza, tiyatrolarımız
da olduğu gibi opera ve bale faaliyetlerimizde de 
'yurt içi turnelerinle ağırlık verilecektir. 

iSayın Pamak konuşmalarında temas ettiler; Türk 
sinemasının gerek eğitim ve gerekse topluma hizmet 
götürmesindeki dağınıklığı düzene sokmak üzere 
bir Sinema Kanun »atarısı da hazırlamış bulunmak
tadır. Bu tasarı da yakında huzurlarınıza gelecektir. 
Bu Kanunıla, Türk sinema dünyasına devlet özendi
rici imkânlar getirmekle beraber sanat ve eğitim yö
nünden de yaradı olacak, rehberlik görevini yapacak
tır. Ayrıca, kültür varlıklarımızın yurt içinde ve yurt 
dışında tanıtılmasını sağlayacak belgesel filmlerin 
yapımına ve folklor derleme çalışmalarına büyük 
ağırlık verilecektir. Zannediyorum bu konuya Sayın 
Bigiç temas etmişlerdi. 

iSayın Canova yine temas ettiler, konservatuarla
rımız hakikaten ıslaha muhtaçtır. Atatürk devrimde 
kurulan bu konservatuarlar son 15 - 20 yıldır 'ihmali 
edilmiştir. Konservatuarlarımızın daha çağdaş bir 
eğitim düzeyine kavuşabilmesi amacıyla eğitim ve 
öğretim konusunda 1981 yılımda başlayan yeniden 
düzenleme çalışmalarına 1982 yılında da devam edile
cektir .Sayın Canova'nın ileri sürmüş olduğu husus
ları teftiş ve tahkik ettireceğim ve alacağım netice
leri kendilerine ayrıca yazılı olarak sunacağımı. 

Yine bazı değerli üye arkadaşlar temas ettiler; 
(Sayın Bilgiç, Sayın Tünay) kütüphane konusuna de
ğinmek istiyorum. Bugün 650'nin üzerinde kütüphane
miz vardır. Bunlara yenilerini eklemek istiyoruz. 
Kütüphaneciliğin sadece kitap koruma ve isteyene 
verme biçimindeki bir hizmet anlayışından kurtarıla
rak okumayı özendirici ve yaygınlaştırıcı bir hizmet 
biçimine dönüştürülmesi çalışmalarına başlanılmış
tır. Milli kültürümüzün yaygmlaştırıllmasında en et
kili araç olan kitabı ve diğer basılı yayınları kuruluş 
ve şahıslardan toplayarak yurt düzeyine ve önceliMe 
'tespit edilecek bölgelere ulaştırmak ve herkesle oku
ma zevk ve alışkanlığını kazandırmak için de geçen 
ay bir kitap toplama kampanyası açılmıştır. Bu top
lanan kitaplar en ücra köşelere kadar gönderilecek
tir. 

Yayın politikamıza gelince; Kültür haytanıza 
eser yetiştirmek durumundayız. Ancak, dar bültçıe im-
kânilarıyla da bunları layıkı veçhile yaptığımız söylıe-
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inemez. Kültürde istenilen düzeye en ekonomik yolı-
dan varılabilmesi için pahalı ve gösterişi eserler ye
rine, toplumun en geniş ölçüde katılmasının sağlana-
bilmesli için ucuz ve etkin, yaygın ve işlevli eserlerle 
onların sergilenmesine ağırlık vermek istiyoruz. Öz-
kültürümüzüın ne olduğunu ortaya çıkarmak, yaymak 
ve tanıtmak, çağdaş Tür külitür eserlerini yayııılaıya-
rak mMletimıizin yararına sunmak, dünya miUıatüeri-
nin değerli fikir ve sanat ve edebi eserlerini dilimi
ze kazandırmak, kültürümüzün değerli eski ve çağ
daş eserlerimi yabancı dillere çevirerek böylelikle 
Türk kültürünün yazılı eserlerini başka milletlere ta
nıtmak kararındayız. Talbii bunlar Bütçem'izdekıi öde
nek nispetinde olabilecektir, 

Yine bazı sayın üyelerimiz değindiler; 1967 yı
lımdan beri proje hazırlıiMarı başlayan Milli Kütüp
hane binası bu yıl hizmete girecektir. Orta Doğu'nun 
en büyük kütüphanesi olan bu yapıda 2,5 milyon 
cilt kitap, Altatürk bellgeliiiği başta olmak üzere çe
şit! arşivler bulunacaktır. Bu kütüphanemiz aynı an
da binin üzerinde kişiye hizmet edebilecek, salonla
rında konserler, konferanslar verilebilecektir ve bu
rası bir kültür merkezi halinde hizmet görecektir. 

Zannediyorum Sayın Bekir Tünay temas ettiler; 
Konya Kültür Merkezi için bir ödenek gönderilmesi 
konusunda. Bakanlığımız tespit edilen yeri bir kül
itür merkezi olarak uygun görmemiştir. Ancak, Kon
ya Valiliği emrine 25 milyon lira çıkanllmıştır eski 
kültür merkezinin onarılması liçin. Ama Valilik bunu 
öbür tarafa sarf etmeyi arzu ederse (ki, biz kendile
riyle temasa geçeceğiz) bu parayı oraya aktaracağız. 
Bunu ıda bilgilerine sunuyorum. 

Değerli üyeler; 
Genel kültür politikamızı satırbaşları halinde arz 

etmeye çalıştım. 1982 Bütçemizin dar imkânları için
de eski eserleri koruma, onarma, yaşatma, tanıtma ve 
yayın, kütüphanecilik, güzel sanatlar, tiyatro, opera mil
li folklor araştırmalarına yaygın bir şekilde devam edile
cektir ve bu konular çerçevesinde geçmiş medeniyet
lerin geleceğe intikalinin sağlanması, çok zengin yer
altı ve tarihi kaynaklarımızın meydana çıkarılması, 
tespiti, korunması, muhafazası ve yaşatılmasının sağ
lanmasına ve bunların yurt içi ve yurt dışında tanı
tılmasına 1982 yılında öncelik verilecektir. 

Değerli üyeler; 
.,İznimizle şimdi turizmle ilgili konulara değinmek 

feltiyorunı. önce Sayın Hamitoğullıarı'nım Bütçe -
Plan Komisyonunda di'le getirdikleri, (ve anlaşılıyor 
ki, orada kendilerini fazla tatman edememişiz), ileri 
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(sürmüş oldukları hususlara satırbaşları hallinde de
ğinmek istiyorum. 

iKomıisyonda da bahsettiler, Sayın Hamitoğulları 
bir turizm modelini öne sürdüler ve bu modelin uy
gulandığı takdirde Türkiye'min bir yıl içinde hiç bir 
masraf yapmadan büyük hamle yapacağını söyledi
ler. Üzülerek söylüyorum, bu mucizevi modeli he
nüz okuma imkânıma kavuşamadım. Kendilerine de 
daha evvel sunmuştum, birilikte beraber olalım, bu
nu bir görüşelim diye. Kendileri yayınladıklarımı söy
lediler. Ben o zaman her halde ya okuyamadım ve
ya turizm sektörü dışındaydım 1978'de. Lütfederler
se bu mucizevi modeli birlikte bir görelıim. Eğer bu 
model bir yıl içinde Türkiye'min bütün altyapılarımı 
halledecekse, masraf yapmadan elektriği, suyu, kâ  
ımalizasyonu, çevre sorunlarını, imar planlarını, 20 
adet olan hava filomuzu süratle hemen masrafsız ola
rak 30 - 40 uçağa çıkaracaksa, iSektörün çok ihtiyacı 
olan eğiti'lmiş personeli bir çırpıda haHıedecekse bu
yursun, ben yerimi seve seve kendilerine hemen terk 
etmeye hazırım. (Alkışlar) Devletimizin bir miyarı 
bir günde, bir yılda kazanması bahis konusu ise, ben 
büyük şevkle size devrederim yerimi., 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sataşma var, söz 
işitiyorum Sayın Başkanım, lütfen not edin. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, lütfen sükû
neti muhafaza edelim efendim. 

BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Sükûneti ben 
bozmuyorum Sayın Başkanım. 

BAS/KAN — Lütfen efendim, anladım. 
KÜLTÜR VE TURUZM BAKANI İLHAN EV-

LtYAOĞLU — Sayın Başkan; asla sataşma bahis 
mevzuu değildir. 

BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Ben «Masraf
sız» demedim, lütfen söz vermemizi rica ediyorum. 

KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU —Ben öyle anladım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim. 
KÜLTÜR VE TURUZM BAKANI İLHAN EV-

LtYAOĞLU — Veya bir yıl içinde bunları halede-
cekseniz... 

BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Onları da deme
dim efendim. Bir yıl içinde; ama bugünkü bütçe ile 
yapılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları; lütfen. 
Bu vurunuz Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİIZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Efendim, izin verir seniz, (Komisyonda da açıkla
dım; ama orada olmayan değerli üyelerin bilgilerine 
sunmak için) ülkemiz bugüne kadar turizmde neden 
mesafe alamamıştır, kısaca açıklamak istiyorum. Tak
dir sizlerin olacaktır. 

Dünyadaki hızlı sanayileşme, uluslararası ulaşı
mın kolaylaşmış olması, insan sağlığı ve çevre sorun
ları açısından hakikaten son 20 - 25 yılda dünya tu
rizmi hızlı gelişme göstermiştir. Artık günümüzde 
devletlerin, hükümetlerin buna kayıtsız kalması dü
şünülemez. Son 20 yıla baktığımız zaman, ülkemizde 
turizmde plan hedeflerine dahi uyulamadığı bir ger- . 
çektir. Ancak, bunda sık sık değişen politikalar, plan
larda yer alan ve kitle turizmine dönük döviz girdisi 
sağlayan ve belirli yörelerde yoğunlaşması gereken 
turizm yatırımlarının muhtelif sebeplerle Türkiye'nin 
her tarafına dağılmış olması ve eldeki kıt kaynakların 
verimsiz olarak kullanılması buna yol açmıştır. Bu
nun dışında, son 20 yıT bütçelerini incelediğimiz za
man, yine kültürde olduğu gibi turizm sektörüne ay
rılan rakamlar da bütçenin yüzdelerinde değil, binde 
nispetlerinde kalmıştır. 

ıŞu hususu özellikle belirtmek istiyorum .: Bir ül
kede altyapıyı tamamlamadan turizmde mesafe al
mak zordur. Yolu, suyu, kanalizasyonu, telekomini-
k'asyonu, havaalanları, uçak filoları, eğitilmiş insan 
gücü olmayan bir ülkede hemen mesafe alınması 
güçtür. Bugün Türk Hava Yollarının 20 uçağı var-ı 
dır. Biraz sonra yine değineceğim, biz hiç bir zaman 
Sayın Devlet Başkanımıza «1981 yılında 2,5 milyon 
turist gelecek» demedik, zabıtlar önümdedir. «1985» 
yılında Türkiye'de 2,5 mifyon turist bekliyoruz» de
miştik. 

İBuğün huzur ve barış ortamının sağlanmış oldu
ğu ülkemizde 1982 yılında 2 milyon civarında tu
rist beklemekteyiz ve bunun 500 binini de havayol
larından bekliyoruz. Türk Hava Yollarının 1'9'82 yı
lında taşıyacağı toplam turist sayısı en fazla 150 
(bindir. Geriye kalanı nasıl taşıyacağımızı takdirleri
nize! sunuyorum* 

IHavaalanlarımız tarifeli uçaklara müsait değil
dir. Keza çarter uçuşlara da yeni yeni müsaade edil
miştir. Türk Hava Yolları önce tarifeli, arkadan işçi 
ve yer kalırsa turist taşımaktadır., Geçen yıl birçok 
ülkelerden bağlantı yapmış olan turistleri havayolu 
ile ülkemize getiremedik. 

Turizm yatırımlarında mesafe alınamadığı bir 
gerçektir. Arazi sorunu, finansman sorunu, teminat 
sorunu, bürokratik engeller, işletme ve pazarlama so--

runu, sektörde kârlılığın düşük olması, yatırım safha-
sıyla gerçekleşme safhasının uzunluğu da bu sorun
lara eklenebilir, 

Ana başlıklar halinde sıraladığımız bu sorunları 
bilerek 1981 yılını Bakanlığımız bir hazırlık yılı ola
rak kabul etmiştir ve uygulamada görülen darbo-ı 
gazları gidermek için de hemen çalışmalara başîamışy 
turizmde elverişli kaynakların tespiti, planlanması, 
turizm işletmelerine tahsisi, sektörün finansman ge
reklerinin iç ve dış kaynaklardan yeterli ölçüde sağ
lanması, işletmelerin çalışmalarını zorlaştırıcı faktör
lerin giderilmesi, ulaşım hizmetlerinin turizmin ge
rekleri de dikkate alınarak yöneltilmesi ve geliştiril
mesi, turizm eğitiminin bütünüyle ele alınması, pa-ı 
zarlama ve tanıtma faaliyetlerinin etkinleştirilmesi 
konularına ağırlık verilmiştir.. 

Bu çalışmaların ışığı altında Bakanlığımız kendi
sine bir hedef çizmiştir. Bu hedefimiz aynen 9 Ara
lık 1980 tarihinde Sayın Devlet Başkanımıza verilen 
brifingte de dile getirilmiştir. Burada anahedef, 
önümüzdeki beş yıl içinde, 300 milyon dolar civarın
da olan turizm gelirlerimizi 1,5 milyar dolara çıkar
mak ve yine bugün sayıları 56 bin civarında olan, 
ancak bunun yarısı vasıflı olan yatak kapasitemizi 
de yine beş yıl içinde 100 bine çıkarmak şeklinde 
hülasa edebilirim. 

İşte, bü hedefimize ulaşabilmek için de uygula
mada görülen darboğazları gidermek ve sektörü teş
vik etmek amacıyla üç kanun tasarısı hazırlanarak' 
yetkili mercilere sunulmuştur. Bunlardan bir tanesi 
kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla Tür
kiye Cumhuriyeti Turizm Bankasının sermayesi 6 
misîi artırılarak 15 milyara çıkarılmış ve bugün için 
ülkemizin turizmde kaynak ihtiyacı karşılanmıştır. 
Belirli alan, yöre ve bölgelerde olmak üzere, Tür
kiye Cumhuriyeti Turizm Bankası, sektöre yatırım' 
yapacak müteşebbMere toplam yatırımın % 60'ı 
oranında kredi verebilmekte ve bu krediler 3 - 6 yılı 
ödemesiz devre halinde olmak üzere 20 yıla kadar 
uzayabilmekte ve faiz oranları % 1'5'te kalmaktadır., 

Turizm Bankası 1981 yılında turizm sektörüne 
2 milyar 400 milyon civarında kredi tahsis etmiştir. 
Bu kredilerle sektöre yeniden 4600 yatak kazandı-
rılabilecektir. Banka ayrıca pansiyonculuğu teşvik 
etmekte, deniz ulaşım araçları yanında seyahat acen-
talarına kredi tahsis edebilmekte, sektörde yarım kal
mış tesislerin bitirilmesi için kaynak ayırabilmekte
dir. Keza, kamu kesiminde çalışan memur ve işçiler
le buradan emekli olmuş kişilere de çok ucuz faizle 
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'bir yıllık dinlenme kredisi de verebilmektedir. Ban
ka 1981 yılında sektöre öncülük etmek üzere Ören 
tesislerini, Urfa ve Amasra otelleriyle Elmadağ dağ 
evini hizmete sokmuş, 320 yataklı Ürgüp oteli de ta
mamlanarak işletmeye hazır hale getirilmiştir. Se
yahat acentalarının düzenlenmesiyle ilgili kanun ta
sarısı da hazırlanarak Danışma Meclisimize sunul
muştur Bakanlığımızca hazırlanarak Bakanlar Kuru
lunun tasvibinden geçen üçüncü kanun tasarısı ise şu 
anda Milli Güvenlik Konseyinde tetkikte bulunmak-. 
tadır. Bu teşvik yasası hakkında da Danışma.Meclisi 
üyelerimize bazı bilgiler sunmak istiyorum : 

iSektoörün sağlıklı gelişimine, sektöre yatırım ya
pacak ve işletmeyi üsleneceklere birçok kolaylıklar 
getiren bu yasa ile ihracata tanınan tüm teşvik ted
birleri turizm sektörüne de tanınmış olacaktır. Tanı
nan istisnalar ve getirilen teşvikler sonucu sektörde 
kârlılık oranının artacağına ve diğer sektörlerdeki ya
tırım alanlarıyla bu sektörün yarışabileceğine inan
maktayız. Bu Kanun ile yabancı sermayenin dahal 
büyük bir güvence ve sürat içinde yurdumuza gele
bileceğini ve bir yabancı yatırımcının 13 ayrı merci-
den geçerek 3 yılda başlayamayıp bıkıp, usanarak 
vazgeçtiği yatırımını en fazla 2 veya 3 merciden ge
çerek 3 ay içinde tamamlayacağına inanmaktayız. 

•Değerli üyeler? 
Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda turizm sek-1 

töründe tüm yatırımları devletin yapması ve devletin 
kaynak ayırımında turizme öncelik vermesinin, dola
yısıyla turizmin sadece devlet eliyle kalkındırılması
nın düşünülmesi rasyonel bir yaklaşım değildir. Bu 
gerçeğin bilinci içinde, Hükümet Programımızda tu
rizm sektöründe devletin altyapıyı yapması, üstyapı
yı ise teşviki ve özendirmesi öngörülmüştür. 

IBakanlığımız bütün çalışmalarında bu husus.u ön-
plana almış projelerimiz, planlarımız ve uygulama
larımız bu esasa göre yönlendirilmiştir. Nitekim, 
198'1 Yılı Bütçemizde sayıları yüzleri bulan ve ger
çekleşmesi çok uzun zaman alacak projeler devreden 
çıkarılmış ve ülkemiz turizminde büyük ağırlığı ola^ 
cak olan Güney Antalya Turizm Gelişme Projesi, 
Yalova Termal Tesisleri, Side Projesi ve İstanbul 
Kongre Sarayı Projelerine ağırlık verilmiştir. Ayrı
ca, 1969 yılında başlanan ve yıllarca bitirilemeyen 
Balıkesir - Çanakkale il hududundan başlayıp, An
talya - Mersin il hudüduhda sön bulan denizden 3 
kilometre derinliğindeki turizm amaçlı fiziksel plan-' 
lama, çalışmaları da bitirilmiş bulunmaktadır. 

En önemli turizm kaynaklarımızın yoğunlaştığı 
bu bölgelerde nerede, neyin, nasıl geliştirileceği, 
uygulamaların hangi kural ve kıstaslara göre yapı
lacağı artık bilinmektedir. Bu konuda yapılan çalış
malar tmar ve İskân Bakanlığınca da tasdik edilerek 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu hususu turizm
de biz büyük bir aşama olarak kabul ediyoruz. 

İBu planlar uyarınca hazırlanan 4 turizm gelişme 
projesi uygulamaya konulmuştur. Bunlar inşası en 
ileri safhada olan Güney Antalya Turizm Projesi 
dışında, Dalaman Turizm Havaalanının hizmet ve
receği Köyceyiz, en önemli çekim noktalarımızdan 
birisi olan Kuşadası'nın Merkez olduğu Seferhisan 
Dilek ve eşsiz kültürel değerleri ve jeolojik yapısın
dan dolayı Kapado'kya bölgesidir. 

Değerli üyeler; 
önümüzdeki yıllarda Ülkemiz turizmde büyük 

ağırlığı olacak olan Güney Antalya Turizm Geliş
me Projesinden de çok kısa olarak bahsetmek istiyo
rum. Dünya Bankasından 26 milyon dolar kredi sağ
lanarak yürütülmekte olan bu projeye 1981 yılında 
ağırlık verilmiş ve birçok darboğazları giderilmiştir. 
Yürütülen Projenin 58 kilometrelik anakarayoluyla 
31 kw*lik enerji nakil hattı bitirilmiş, içme ve kul
lanma suyu tamamlanmak üzeredir. Telekomünikas
yon yatırımı, Marina inşaatı da hızla devam etmek
tedir. Bu yörede garantisiz ticari borçlardan istifa
de eden 2 yabancı sermaye girişimcisi Türk ortak
larıyla beraber 800 yataklı Çam Yuva ve 600 ya
taklı Kızıltepe tatil köylerinin, hazırlığı içindedirler. 
1982 yılından başlayarak burada 25 bin yataklı ka
pasitenin peyderpey yapılmasına başlanabilecektir. 
İki yıl içinde buraya 13 milyar liranın üzerinde alt
yapı yatırımı Bakanlık kanalıyla yapılacaktır. 

1981'deki diğer hususlara da kısaca değinmek is
tiyorum : 

ıSide ve Köyceğiz'de üstyapı yatırımlarına bir ha
zırlık olmak üzere altyapı yatırımları başlamıştır. 
Yol, su, elektrik kanalizasyon gibi bu yatırımlara 
198'2'de de aynı hızla devam edecektir. 

Dalaman havaalanı tahditli de olsa Türkiye'nin 
ilk turizm havaalanı olarak hizmete açılmıştır. Bu 
Havaalanında çalışmalar devam etmektedir. 198'2 yılı 
için yabancı ülkelerden, gündüz uçuşları için bağlan
tılar yapılmıştır. Bu havaalanı 1983 yılında tam ka
pasiteyle hizmete girecektir. 
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IKiIyos'daki turistik tesisler tamamlanarak hizme
te açılmıştır. Buradan yerli ve yabancı gruplara hiz
met verilebilmektedir.-

T969 yılında istanbul'da başlanan, 1974 yılında 
Bakanlığımıza, daha sonra da Turizm Bankasına ge
çen istanbul Kongre Sarayı inşaatı durmuştur. 1981 
yılı içinde bu projenin darboğazları giderilerek tek
rar bu projeye işlerlik kazandırılmıştır. Emekli San
dığının bir iştiraki olan Emek işletme kanalıyla pro
je devam etmektedir. Keza, buraya da 1981 ve 1982 
yılları içersinde 800 milyon lira yatırım yapılmış ola
caktır, 

Antalya Kaleiçi çalışmaları hızlandırılmıştır. Bu
radaki ünitelerin bir kısmı 1982 yılında hizmete açı
lacaktım 

'Bazı üye arkadaşlarımız değindiler, yazılı soru
larında da var. Yat limanlarına değinmek istiyorum. 
1981 yılı içinde Bodrum ve Kuşadası Yat Limanla
rının üst tesislerinin inşaatı başlamış ve bunlar 1982 
yılı içinde bitirilecektir. Keza, yat limanlarımız zin
cirinden olan Marmaris ve Çeşme Yat Limanlan in
şaatına da 1982 yılı içinde başlanabilecektir; 

Hudut kapılarımızdaki düzenleme faaliyetleri 
1982 yılında da devam edecektir. Huzurlarınıza su
nulan 1982 Yılı Bütçemizde; Köyceğiz'de Iztuzu'nda 
450 yataklı, Side Titreyengöl'de 1250 yataklı, An
talya Falez'de 600 yataklı projelerin uygulamasına 
da 1982 yılında başlamaya çalışacağız, 

Yine sözlü soruların birisinin içinde vardır; biz 
yalnız istanbul ve büyük şehirlerde değil, kendi 
vatandaşlarımızın da veya orta halli kişilerin de isti
fade edebileceği tatil köyleri ve belli tesisler yapı
mına hız veriyoruz. Bu arada 1982 yılında Edirne, 
istanbul, izmir, Ankara karayolları üzerinde en az 10 
yerde yolboyu mola tesisleri inşa ederek hizmete 
sokmak amacındayız. Keza, orta halli vatandaşları
mızın bir dinlenme yeri olan Akçay tatil köyüne de 
1982 yılında motel üniteleri ve kamping ilave edile
cek ve burada bir yüzme havuzu hizmete girecektir. 

Yatırım önerilerimiz içinde; önemli eski eserle
rimizin korunması, çevre tanzimleri, ses ve ışık pro
jeleri de yer almaktadır. Yine yazılı soruların biri
nin içinde vardır. Bugün çöküntüye maruz kalmış 
olan bazı eski eserleri, özellikle Boğazdaki tarihi ya
lıları onarmak için, bu yıl Bütçemize, Türkiye Anıt 
Çevre ve Düzenleme Vakfına verilmek üzere 65 mil
yon lira ödenek konulmuştur. Bu Vakfın yönetimi ve 
denetimi Bakanlığımız altındadır ve statü icabında 
da bu Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Turizm Ba
kanı olmaktadır. 
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Geçen sene, daha evvelki yıllarda Amcazade Hü
seyin Paşa Yalısı, onarılarak hizmete konulmuştur. 
Bu yıl, geçen yıl başlanan Sait Halim Paşa Yalısı da 
1982 yılı içerisinde bitirilecektir. Tabii, imkân nis
petinde bazı yalılar kamulaştırılarak bu Vakfın em
rine verilmekte ve Vakıftaki (Ki, çoğu üniversite pro
fesörüdür, onların da katkılarıyla) bu yalılar eski ha
line getirme imkânı verilebilmektedir. Yine, Boğaz
daki Yordan ve Albdullahağa Yalıları, Bakanlığımız
ca kamulaştırılarak bu Vakfın emrine verilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Turizm eğitimi Bakanlık olarak önem verdiğimiz, 

somut ve pratik yöntemlerle plan ve programlarını ya
parak, uygulamaya koyduğumuz bir konudur. Sek
törün (gerektirdiği hizmet personelinin gerçekteştiri-
iecek yatak kapasitesine orantılı olarak artırılması için 
konaklama, yeme-içme ve temel eğitime yeni bir şekil 
verilmiştir. Turist rehberleri, enformasyon memurlu
ğu, meslek monitörlüğü ve hizmet içi eğitim gibi, tu
rizm alanında hizmet görecek personele, formasyon 
kazandırmak için adına Türem dediğimiz, Turizm 
Eğitim Merkezîleri kurulmuştur. Bu merkezlerimizde 
sektörümüzün ihtiyacı olan yetenekli elemanları ye
tiştirip sektöre kazandırmaya çalışacağız. 

Turizm sezonunu bütün yıla yayarak ülkemizi 12 
ay turizme açmak amacındayız. Bu amaca varabilmek 
için ülkemizin çok zengin olduğu dağ, termal ve kış 
sporları turizmini de teşvik etmek kararındayız. 

IBir sayın üyemizin yazılı soru metninde vardır; 
tabii, Türkiye'deki çok zengin yeraltı-yerüstü kaynak
larının (tümünü termal olarak alıp işletmemiz müm
kün değildir. Ancak, en önemlilerinden başlayarak 
bunları peyderpey Bakanlık olarak ele alıyoruz; fakat 
diğer bir mekanizmamız da şudur : Gerek özel şa
hıslara, gerek Ikamu veya belediyelere termalle ilgili 
otel, motel yapımında çok düşük faîizli kredi ver
mekteyiz. 

Kış turizminden olarak öncü ve örnek tesisler 
meyanında hız verip bitirdiğimiz Elmadağ Dağ Eviy
le; Yalova, Bolu, Kayseri, Erciyeş, Erzurum Palandö
ken, Kars kış sporları planlama çalışmaları bizim 
programımıza alınmıştır. Buralarda 20 bin ilave yatak 
kapasitesi yaratılması amacındayız. Bu tesisleri ya
pacaklara da, ayrıca yine Turizm Bankası kanalıyla 20 
yıla ulaşan uzun vadeli, ı% 15 faizli kredi; gerek kamu, 
gerek belediye, gerekse özel kişilere verilebilmektedir. 

Sayın Aydar, uzun bir şekilde değindiler; yıllar
dan beri ülkemizi gerek siyasi, gerek kültürel yönden 
iyi tanıtamadığımız bir gerçek. Bu işi layıkı veçhile ye-
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rine getiremeyişimizin 'birçok nedenleri var. Bir kere, 
'hizmetler birçok bakanlıklar, kuruluşlar tarafından 
yürütülmektedir. Bunun dışında, hu kısma ayırdığımız 
kaynağı da bilmemizde yarar vardır. İspanya bizden 
30 misli, İtalya daha fazla ihem turist çekiyor, hem 
turist Ikazanıyor. Yunanistan 6 misli; ama 'bütçelerine 
'baktığımız zaman, onların da 'bu sektöre ayırdıkları 
kaynak en az bizim 30-40 mislimizden fazladır. 

Ta'bii, (bunun dışında eleman 'kifayetsizliğimizi, ül
kemizin gerçeklerini bilen, lisan bilen eleman kifayet
sizliğimizi de hesaba katmamız gerekiyor. 

ğunlaşm aktadır. Bu ekibimiz son alarak Almanya'da, 
Fransa'da Meksika'da ve Ermenilerce engellenmesine 
rağmen, Amerika 'Birleşik Devletleri'nde 'büyük beğeni 
kazanmıştır. 

«Keza, 1981 yılında önemli merkez ve kentlerde, 
uluslararası 32 turizm fuarına iştirak edilmiş, 40 ka
dar sergi düzenlenmiş çeşitli (bürolarla işlhirliği ha
ilimde 87 adet Türk ta'nı'tea gün, geoe ve haftalaırı 
gerçdMeş'tirıilımıişitliır. KatıMan <bu fuarlarda Atatürk'ü 
anıma 'toplantıları ve Atatürk köşeleri düzenlenmiş, 
O'nun Ikişiiğiinlin 've reformlarının yansıtıldığı (bu 
konferansliar hüyük ilgi görmüştür. 

ISayrn Aydar, Türk Talnıtma Vakfına değindiler. 
Bu »Vakıf, Devletlimize yardımcı olaralk, ülkemiziın 
mi'llıi hedef ve menfaatleri doğrultusunda, tüm dün
yada 'doğru ve olumlu 'bir Türkiye yaratma amaç ve1 

aızlmıiyle kurulmuştur.; Türkiye'nin ulusal çıkarları doğ
rultusunda, kültürel, turistik, sınai, 'ticari, tarihi, Ibi-
liırmsel hizmet sahalarında ülkemiz ve dünıya komu-
oyumu oluşturmayı amaçlayan Türk Tanırtma Vakfı
nın kuruluşu, huzur ve güven 'ortamına kaivuşan Ata
türk Türkiyesünin olumlu hür atılımı olirnuştur gö
rüşündeyiz./ 

Gerek dnsangüeü,, gerek parasal kaynaklarla daha 
güçlü 'bir politika yaratma izleniımiyle bu Vakıf faa
liyete geçmli#r. 

Değerli üyeler; 
Satırbaşları 'halinde turizm politikamızı ve faali

yetlerimizi diMe getirme'ye, sizlere sunmaya çalıştım1. 
Sektörde çok yönlü Ibir çalışma içindeyiz. Bazı 

konulara henüz el atamadık. Bazı üyelerimiz de de
ğindiler; çevremizdeki denizlerde hâlâ Ikruvaziyer se
ferlerin haşlatılmamış. 'öliması bizleri de üzmektedir^ 
Ayrıca, yabancı sermayede de Ibir mesafe alamadık. 
Bazı büyük yalbancı firmalarla temas devam etmek
tedir. Ülkemizde güven ve huzur ortamı yanında, 
yabancı sermaye Türkiye'ye gelirken, parasal yön
den, vertgii yönünden, döviz yönümden başka güven
celer ide 'beklemektedir. 

Yakında kanunlaşacağını ümit ektiğimiz Teşvik 
Yasamızda 'bu hususlara büyük açıklık ve teşvik un
surları getirilmektedir.; Biz her şeye rağmen 1982 yılı
na umutla (bakıyoruz. Huzur 've güven ortamımın 
sağlandığı ülkemizde, kültür ve turizm faaliyetleri-
mizin daha hızla, artan bir hızla gelişeceği inancı 
içindeyiz. Sizlerin itimadı ve desteği 'bizleri daha da 
güçlü kılacakibr. 

IBu linanç ve duygular içinde hepinize saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar.) 

Daha evvel Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Kültür 
Bakanlığı, Dışişleri, Enformasyon, Basın-Yayın, Ana
dolu Ajansı, TRT gibi 'belli kuruluşlar tarafından yü
rütülen hu 'tanıtma faaliyetleri '1 Ocak 1982 den i ti -
haren Devlet enformasyon hizmeti görecek ve Baş
bakanlığa bağlı 'bir Devlet Bakanlığına bağlanmıştır. 
Türkiye'nin bundan 'böyle siyasi tanıtılması, Dışişleri 
Bakanlığı, Basm-Yayın, Anadolu Ajansı ve TRT ka
nalıyla hu 'Bakanlık yönüyle yapılacaktır; ama Tür
kiye'mizin kültürel ve turizm pazarlaması >ve tanıtıl
ması 'Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. 

Bakanlığımız '1981 yılında pasif bir tanıtmadan 
aktif 'bir tanıtmaya geçmiş, sayıları yurt dışında Î18'i 
'bulan turizm müşavirlikleri yeni baştan değerlendiril
miş, 'belirli ülkelerdeki bürolarımız kapatılarak belli 
ülkelere ağırlık verilmiştir ve Ibugün yurt dışındaki 
toplam kadromuz 60'a indirilmiştir. Halen görevde de 
45 civarında elemanımız vardır; fakat 'bunlar gerek 
lisan, gerek baiş'ka yönden tekrar bir elemeye 'tabi tu
tulmuştur ve ehil olmayanlar yurt dışından çekilmiştir. 

ISayın Arar, Bütçenin tümü üzerinde konuşurken 
dile getirdiler; zannediyorum bugün başka bir arka
daşımız da temas ettiler; ülkemize gelen turistleri 
folklor gösterileriyle karşılama işlemleri Bakanlığımı
zın dışındadır. Bunlar daha ziyade mahalli idarelerin 
kendi yörelerinde yaptıkları işlemlerdir. 

Bakanlığımıza bağlı Devlet Halk Dansları Grubu
muz, milli değerlerimizden olan Türk Folklorunu ger
çek çehresi ve canlılığıyla tüm dünyada tanıtma faa
liyetini başarılı Ibir şekilde devam ettirmektedir. Türk 
insanının inceliğini, sanat kalbiliyetinin üstünlüğünü, 
ulusal kültürü ve değerlerini yansıtan Türk Folkloru, 
uluslararası platformlarda birincilikler alarak bizleri 
multlu kılmaktadır. 

'Bakanlığımızdaki, Devlet Halk Dansları Toplu
luğu, 'belli seviyede 'bir öğrenim görmüş ve eğitilerek 
disipline edilmiş gençlerden meydana gelmektedir. 
Faaliyet alanları yurt dışı ve uluslararası alanlarda yo-
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:BAŞKAN — Tfeşeikkiir ©diyorum Sayın Bakan. 
Sayını ©ekk Tünay'ın tok »özlü sorusu var, ol

maz todklemenizi rica ©diyorum. 
Sayın Tünay, touyurun efendim. 
BEKİR TÜNAY — Efendim, bütün kıyılanımız

da KİT'lere ve çeşitli bakanlıklara, devlet dairele
rine alit birtakım 'tesiisfer vardır. Bu tesislerden dış 
turizm toakurandan, memleketin, rnlill'dtlin ihracat se
ferberliğinde bulunduğu şu günlerde, bir turizm se-
'İtertoerliğine de girerek, 198'2 yılında dış turizm için 
bunlardan yararllanimayı düşünüyor musunuz, dü
şünmüyorsanız ıbu yolda bir hazırlığınız var mı? 

©AİŞKAN — Buyurunuz Sayın ©akan, 
KÜLTÜR VG TURİZM ©AKANI İLHAN EV-

LÎYAIOĞLU — Efendim, toerrien cevap arz edeyim. 
©iz, yalnız kıyılardaki tesisler yanında, diğer ilkin

di konutların da dış turizmle açılması konusunda tok 
hazırlık içindeyiz. Yaptığımız çalışmalara göre, (bu
gün kamu ve toenzeri kurul usların ellinde 27 bin yatak 
kapasitesi vardır. Taibiatıyla, .'bunların tümü dış tu
rizme 'hitap edecek durumda değildir. Kaldıkli, Ana
yasamız gereğince, kendi vatandaşlarımızın da bir 
dlinlenmeye ihtiyacı vardır. Biz, ancak kuruluşlarla 
temas hainde ve onlardan alacağımız belirli oran
larda yaltak kapa'sıitelerünli dış turizme açmak ama-
cıddalyız., Ayrıca, Teşvik Kanunumuzda da 'bunların 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kullan ilebi
leceğine dair de tok hüküm konulmuştur. Belki 1982' 
de çok az miktar kullanıİabiılecektk; ama ilerdeki 
yıllarda 'taibiatıyla talebe igöre bunlar daha artalbtile-
cektk. 

Arz ederimi. 
(BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı soruları blila-

faara mı cevaplayacalksınız, yoksa yerlinizden mıi ce
vaplayacaksınız, onu öğrenmek isterim? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Sayın 'Başkan, öevaplayalbilkiirn; ama 
uygun görürseniz, tounların hepsini ben sayın üye
lere daha detaylı olarak, yazılı olarak sunayım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim, 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, mü

saade eder misliniz? f 

(BAŞKAN — Sayın Devrilmişe!, sözlü soru mu 
efendim;. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Evet Sayın Başkanım. 
©AŞK AN — Buyurun efendiiım. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Efendini, Anıtlar Yük

sek Kurulu tarafından, ©siki esdr olarak nitelenen ve 
halen ımiesken olarak kullanılan evler var. Şahsın, 

(başını sokacağı başka evi de yok. Bu evi yıkıp, ye
rine yenlisini yapamadığıma göre, acaba Bakanlığınız 
'tarafından bu tip olan konutların, zaruri olan konut
ların is'timlaM cihetine gidilmesi düşünülüyor ımu? 
Fiilen tasfiyesi veya bir yasal! düzenleme ile belli 
ıbir süre, örneğin 5 senle süre ile istimlak edilmediği tak
dirde, bunun eski eser niteliğinin ortadan kaldırıl
ması gibi »bir çözüm düşünülüyor unu? 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM ©AKANI İLHAN EV

Lİ YAOĞLU — (Efendim, zannediyorum yazılı so
rularda da tok arkadaş um iz bunu sordular. Bugünkü 
ımlevzuat buna cevaz vermiyor toiidiğim kadarıyla, 
Yeni, Kültür Varlıkları Yasa Tasarımız hazırlana-
ralk, Dalnışlma' Meclislin© sunulmuştur. Taibiatıyla, 
'bunun yanında bu bir kaynak meselesidir. Bütçemiz
de bu nevi kamulaştırma ile ilgili hatırladığımla göre 
19821de belirli İbik fon yoktur; amla genel kamulaş
tırmanın içinde mütalaa ed'etoilksıak, onu bir araştı
ralım. Yalnız, ibüyüfc talep olursa, bunları karşılama 
güçlüğü de vardır., 

Bunu da Sayın Başkanım, izin verirseniz bir in
celeyelim Bütçemiz açısından, tekrar size sunalım. 

©AŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
©uyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, müsaade 

buyursanız, usul hakkında kısa tok maruzatım var 
©fendimi 

IBAIŞKAN — Ne glitol efendim? 
S, FERİDUN GÜRAY — Sorduğumuz sorula

ra yazılı cevap verildiği ahvalde, bu cevabı sadece 
Soran üye öğrenebiliyor. Oysaki biz, bütçe müzake
releri nedenliyle Ibazı sorunları Yüce Meclisin ıttıla
ına ve kamunun d'ikkaltlne sunmak istiyoruz. Böy
le olunca, Ibundan malhruim kalıyoruz tabiatıyla. İç
tüzüğümüzde de yazılı Cevap vereceklerine dair tok 
madldıe yok. Sadec© arz ediyorum. Sayın Başkanım. 

©AŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz prog
ramdaki bir hükmü hep toeralber okumakta fayda var. 

Zanneldiyorulm, dlalha evvel de 'böyle fek' tereddüt 
ıgeokiidi. Yaptığınız programın ve aldığınız prensip 
kararlarının 5 nci maddesi şu: •«©akanlara tevcih edi
lecek sorulara, toakan takdir hakkını kullanarak, söz
lü veya yazılı cevap verdbilir.» 

Bu şartlar (içkide, (benlim anladığım mana şudur: 
Sözlü sorular şahsidir ve kendilerine şahsen cevap 
verilmesi Ihalindie, maksat hâsıl olmuş olur. Ka
muoyuna duyurulması, hatta hatta Meclisimize du
yurulması gereken sorular, sözlü olarak sorulur^ 
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OBu dubarla, Sayın Balkan, yazılı somlara daha 
etralfh cevap vermek maksadıyla, daha açıklıkla ce
vap veranefc maksadıyla yazılı olaralk cevaplandıracak-
laonı ifade ettiler. Bu itibarla usulümüze aykırı her
hangi bir tutum ve davranış bahis konusu değildir. 

Teşökkür ediyorum tedcnar Sayın Balkan, (Alkış
lar.) 

Sayın Bülge, Tüzüğümüzün 59 ncu maddesi ge
reğince son sözü istediniz, buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar, Turizm ve Kültür Balkanı ve mensupları; 

(Ben bu saatte konuşmamın talihsizliğine işaret 
ederek söze (başlayacağım ve sözümü kısa keseee-

flHepüniiz biksirıiz iki mlemlelkötlimlizin tarihi gü
zellikleri, kültür ve turistik eserleri herkesçe malum
dur, yani bütün dünyaca malum bulunmalktadır ve 
bu eserler Türikiye'rnuzrn Doğusundan Batısına, Gü
neyinden Kuzeyine kadar her tarafında mevcut bu
lunmakladır ve buruların hepsi de bilhassa yabancı 
taiilstlerin hayranlığım çekmektedir. Sözlerimin di
ğer tasımlarını keserek, Ibuna bir örnek olmak üze
re bir olayı arz etmek istiyorum.; 

Sene 1966, Ankara'da İsviçre - Türk Hukuk Haf
tası dü^nfenrnıiştir. Bu Haftanın bilimsel çalışmala
rından sonra, yalbahcı misafirlerimizi Hattusaş'a, 
Göreme Harabelerine götürmek istedik.; Bilhassa Gö
reme Harabelerine giderken, aradaki mesafenin faz
lalığı dolayısıyla (Kü, 300 kilometreyi geçmekte
dir.) Bir »isteksizlik hâsıl oldu. «Acaba, bu 300 ki-
loımıeitreyi kateitmıekten doğacak olan yorgunluğa de
ğer mi?» diye misafirler arasında bir isteksizlik mey
dana geldi. Giderken Kırşehir ve Kayseri yolunu 
taklip ettik, yöldakli tarihi, turisitiık esefleri gördük. 
Göreme iHardbelerimi gezdikten sonra, Aksaray üze
rinden geldik ve orada da yinle Selçuklu feserle!rini, 
Ihlara Harekelerini vesaireyi gördük, 

Dönüşümüzde, o müsafiirler «300 kilometre değil, 
1 300 kilometrede olsa yine değermiş dediler ve 
hayranlıklarını böylece açıklamaktan kaçınmadılar. 

Diğer noktaları bir taraifa (bırakarak, sözlerimi 
biliMırkieın, bir noktaya değinmek işitiyorum. O da 
şudur: Türkiye, İslam Dinindeki (hoşgörüye daya
narak, İslam ve* Hıristiyan eserleri arasında, hatta 
payen eserterli arasında hiçbir ayırım yapmaksızın, 
bunların thlepsinli korumaya, tanitmaya çalışırken, bir
takım (Batılı ilkeller; Ibizam hakkımızda aynı şekilde, 
aıym daivranışta bulunmamaktadırlar. Hatta haıtta, 
aldaflet dağıtımında bile, tarafsız davranmarnakta, 

Türk vatandaşlarına veya /Türk diplomatlarına atılan 
kurşunların tetiğini çeken suçluları yargılayacak yer
de, Türkiye'yi yargılamaya kalkışmaktadırlar. Bunu 
burda belirtmeden geçemiiyorum!î 

Bu sene sadece Turizm Bakanlığına bağlı bir 
birim olarak (bütçesini görüşmüş olduğumuz Kültür 
Bakanlığının, gelecek yıl Ibağımisız bir bütçe ile ve 
daha geniş imkânlarla gelmesi dileğiyle hepinizi say
gıyla selamlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Saym Bilge. 
Değerli üyeler, (böylece Kültür ve Turizm Ba

kanlığı Bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler sona 
ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Bitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Bölümleri okutuyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM' BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

1011' Genel yönetim ve destek' 
hizmetleri 1 525 322 000 
İBAŞKAN — Böilümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Ülke turizminin geliştiril-
mesi 6 835 488 000 
BAŞKAN — .Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

112 Ülkenin yurt içinde ve yurt 
dışında tanıtnması l! 415 950 000 
BAŞ/KAN — Böilümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Kültür, sanat ve eğitim hiz
metleri 3 960 760 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

909 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 2 183' 040 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 1982 Mali Yılı Büt
çesi, böylece Danışma Meclisimizce kabul edilmiş 
•bulunmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesine geçmeden ev
vel 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saaiti : 15.10 

-mmm 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15,30 

BAŞKAN, BAŞKANVEKİLİ : Fenni İSLİMYELl 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
47'nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

B) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
'BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın Komisyon?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
tımar ive iskân Bakanlığı '.Bütçesi üzerinde söz alan 

üyelerirnlizin adlarını okutuyorum : 
Hayrullah Seçkin, Mehmet Aydar, Avni Şahin, 

Mazhar Haznedar, Kamer Genç, Mustafa Alpdlündar, 
Halil Gelendost, Salih İnal. 

(BAŞKAN — Sayın Seçkin, buyurun efendim. 

HAYRİ SEÇKİN — 'Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri, Sayın Bakanım, İmar-İskân Ba
kanlığının değerli yöneticileri; 

Bütçe üzerindeki konuşmamın başında, önce bir 
noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum : 

Bakanlıklarımızın bütçelerinin görüşülmesi sırasın
da, Bütçe Komisyonumuzun bakanlık bütçelerinin in
celenmesine esas teşkil eden raportör ve arkadaşları
mızın, ber bütçenin önündeki değerli inceleme, eleş
tirme ve önerilerini ihtiva eden raporlarındaki mad
deler, 'genelde müzakere konusu olmamakta, bu su
retle illgiyi bütçeyi vukufla inceleyen raportörlerin 
bilhassa 'önerileri dikkatten kaçmaktadır. 

Oysa, bu öneriler Komisyonda görüşülmüş ve tak
diri Yüce Meclisinize bırakılmış hususlar olaralk ortada 
kalmaktadır. Meclisimiz, gider artırıcı, belli -gelirleri 
azaltıcı bütçe tasarruflarında her ne kadar bulunamaz 
İse de, geçmiş bakanlık bütçe raporlarında, aklımda kal

dığı kadarı ile, gider indirilmesine ve gider olarak gös
terilmesine karşılık, açıklık getirilmesini isteyen, büt
çe anlayışına tam olarak uygun düşen öneriler var idi. 

Bu tekliflerin bütün olarak ele alınması halinde, 
bakanlıklarımızın her yılki bütçelerinde tekrar edilen 
mütâlâa ve önerilerle karşılaşılmaktadır. Ben bu çeliş
kiyi, daha ziyade bir sayın üyemizin ifade ettiği gibi 
«Bütçe görüşmelerinde, arada bir bütçe de görüşülür» 
şeklindeki Parlamento anlayışının, alışkanlığının bize 
de kolayca kendini kabul ettirmesine bağlıyorum. 

Nitekim, bütçesini incelediğimiz İmar ve İskân Ba
kanlığının 1982 Bütçe İnceleme Raporunun «Darbo
ğazlar ve Öneriler» başlıklı bölümünde tespit edilen 
hususların, pek çoğunun 1977, 1979 ve 1980 -bütçele
rinin raporlarında da yer aldığını görmekteyiz. 

'Diğer taraftan, kuruluşunun 24'ncü yılına giren 
İmar-lskân Bakanlığının, Genel Bütçeden aldığı pa
yın, çok önemli olan görevlerini yerine getirmesine 
imkân verecek ölçüden uzak kaldığını söylemek mec
buriyetindeyim. Şöyleki, son beş yıllık planlarda bu 
Bakanlığımız payı daima azalmıştır. 

(Enflasyonun 1977^6 |% 24 've takip eden yıllar
da % 57, .% 63, ı% 10,7, % 37 olarak seyretmesi kar
şısında, bütçeden alınan pay, ,1977'd'e % 1,21 iken, 
T978'de % 0,95, 1979'da >% <l,0i8 olarak •görülmekte 
ve 1980'de % U 004'e ve 1981 'de ise % 0,71'e düş
mektedir. Bu yıl içinde bu pay )% ıCj,73 olarak görül
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
71116 sayılı Kanunla kurulmuş olan Bakanlığın, dai

ma yetersiz kalmış bütçelerle üstlendiği ağır görevi 
layıkıyla ifa ettiğini söylemek mümkün değildir. 
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Diğer taraftan, Ödeneklerin Maliyece, görevin ge
reği olarak mevsiminde ve zamanında verildiği ve acı
dır ki, ayrıldığı kadarıyla da tahsis edildiği söylene
mez. 

Toplumumuzun sosyo-ekonomik problemlerinin 
hallinde çdk önemli bir görevi yüklenmiş olan İmar 
ve llsikân Bakanlığının 'bu önemini Hükümet düzeyin
de ısrarla 'vurgulaması ve her yıl tekrarlanan aynı dar
boğazlarını artık giderme çarelerini bulması gerekir. 

Hizmetlerini daha ziyade teknik elemanlarla yürüt
mek durumunda olan 'Bakanlığın 40'tan fazla ilimizde 
mühendis seviyesinde yetkili 'elemanı bulunmamakta
dır. Personel rejiminin eleman bulmakta yetersiz kal
dığı hakikatini tespitten ziyade bu konunun önemi 
gözetilerek engellerin ortadan kaldırılması icap eder. 

Sayın arkadaşlarım; 
Yakın bir geçmişe kadar bu kürsüden «herhangi 

Ibir tabii afet sonunda, hiç bir vatandaşımız aç ve 
açıkta bırakılmayacaktır» sözünü işitir dururduk. 
Bugün, oy hesabı olmayan ciddi bir devlet adamı hü
viyetiyle Sayın Bakanın Bütçe Komisyonunda, «Yur
dumuzun çeşitli bölgelerinde deprem, sel, yer kayması 
nedeniyle afete maruz kalarak hak sahibi olmuş va
tandaşlarımıza fonun yetersizliği ve bütçelerden veri
len ödeneklerin azlığı ile 57 bin konut borcumuz bi
rikmiş, inşasına başlanamamıştır. Bunların bugünkü 
para değeriyle tutarı 57 milyar lira civarındadır» dedi
ğini tespit etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlar; 
'Bu ne demektir?.. Bu, 350 - 400 bin kişinin açıkta 

olduğu demektir. Bunlara sadece k'onütsuz kimseler 
gözüyle de bakılamaz. 

Vazifem sırasında Varto'da, Gediz'de, Adapaza-
rı'nda deprem sonrası, ertesi günleri yanlarında ol
duğum bu 400 bin kişinin, yakınlarını kaybetmiş olan 
bu afetzedelerin bugün açıkta olduğunu işitmek üzü
cü olmaktadır. 

Yıllık Bütçesi esasen yetersiz olup, 11 -13 milyar 
civarında imkân verilmiş olan İmar ve İskân Bakan
lığının yıllardan beri süregelen bu acı tabloya son 
vermesi için Hükümetin ayrı bir özen göstermesini 
dilemekteyim. Bu vakıanın devlet haysiyetine 'ters 
düştüğünü ve süratle çözümüne gidilmesi gerektiğini, 
altını çizerek ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Büyük kentlerin nazım plan çalışmalarının isteni
len süratte gittiğini ifade etmek de güçtür. Değişik 
anlayışlara sahip olan iktidarların, sık sık müdahale 
ederek çalışmaları yavaşlattıkları dönemler geride 
kaldığına göre, bugünkü yönetimin elverdiği ortam

da bu çalışmaların çabuklaştırılması gereklidir. Bu 
çalışmaların sonucuna süratle varılabilmesi için ge
rekli mali imkânların sağlanması ileride emeklerin 
boşa gitmemesi için elzemdir. 

Canlı bir misal olarak, istanbul'da nazım plan 
çalışmaları çerçevesinde, deri sanayinin yeni seçilen 
yerleşim alanının bir an önce kamulaştırilarak bu 
sanayinin hem verimli bir çalışma düzenine girmesi 
mümkün olacak ve hem de daha önemlisi, İstanbul* 
un çevre kirliliği ile ilgili bir sorunu halledilmiş ola
caktır. 

Kuruluşundan bugüne kadar, 24 yıldır Bakanlığın 
çalıştığı binanın ve diğer ünitelerinin kirayla tutul
muş yerler olması dikkat çekicidir. Psikolojik cephe
den de olsa memleketin konut sorununu önceki uğ
raşısı içerisinde gördüğümüz bir Bakanlığın kira kö
şelerinde çalışması üzücü olmaktadır. Kaldıki, ken
disine bağlı ve bir Kamu. İktisadi Teşebbüsü olan 
banka ile Ankara Belediyesinin ortak mülkü olan 
Bakanlık binasının eski senelerden biriken kiralarının 
hâlâ verilememesi ve yıllık kiranın 10 ila 20 katı olan 
onarım masraflarının da mülk •sahiplerine ödettiril-. 
mesi hem Bakanlık, hem de banka açısından 440 sa
yılı Kanuna ters düşmektedir. Bina konusunun bir 
an önce sonuca vardırılması ıgerektiği kanısındayım. 

Sayın Başkan, sayım üyeler, Sayın Bakanım, Ba
kanlığın değerli mensupları; 

1981 yılı, Türk toplum hayatında devletin, devlet 
oluşu anlayışından, Anayasa emrinin yerine getiril1-* 
mesi adımının atılışı görüşünden, önemli bir yıl ola
rak anılacaktır. Evet, 19'81 yılının temmuz ayında 
2487 sayılı Toplu Konut Kanununun çıkmış olması, 
çok geç kalınmış ileri bir adımdır. Böyle bir Yasa
nın oluşması için tmar ve İskân Bakanlığının, Baka
nından, her düzeyindeki mensubuna kadar cümlesi
nin gösterdiği çaba takdirle tespit edilmiştir. 

Her yasanın olumlu, olumsuz veya iyileştirilmesi, 
düzelti'lımesi gerekli tarafları olabilir. Nitekim, Toplu 
Konut Kanunu ile şimdiye kadar ihmal edilmiş ve 
hatta ölü yatırım olarak vasıflandırılmış olan bir ko
nunun bir yasa teminatına bağlanmış olması çok 
önemli bir husustur. Konut finansmanı için bir ko
nut fonu oluşturulması ve Devlet Hazinesinden: 
% 5'e varan bir meblağın ayrılması ayrı bir aşama
dır. 

Sayın .Başkan, sayın üyeler; 
Takdir ve tebrike lâyık olan böyle bir yasalaşma

nın, uygulamada ne getirebileceğine de değinmek ge
rekir. Şunu hatırlatmak isterim ki, geçenlerde Mec-
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l'isimizde bir bütçe görüşülmesi sırasında, bir sayın 
üye arkadaşımız, Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcımızdan, otomotiv ve inşaat 'sektörünün, 
'ekonomiyi çekici ve itici bir güç olduğuna inanıp, 
inanmadığını sormuş ve aldığı cevapta da otoırioülv 
sanayi için bu görüşe tam katılmamakla beralber, 
inşaat sektörünün ekonloımi için çekici, itici bir güç 
olmasının' yanında, ekonomiyi canlandırıcı bir unsur 
olduğuna işaretle çıkarılmış olan Toplu Konut Ka
nunun bu amacı gerçekleştireceğini ve 1982ye de 
ekonomimizin 'bu tahrikle canlanacağını ifade etmiş
lerdir. 

İzinleriyle burada Sayın Bakanıma net olarak bir 
soruyu, tescili anlamlında, cevabını da sözlü olarak 
rica etmek kaydıyla sormak mecburiyetindeyim : 

Sayın Başbakan Yardımcısının bu cevabı, genelin
de doğru ollmakla beraber, 2487 sayılı Toplu Konut 
Kanunu, 1'982 ve ileriki yıllarda Türk ekonomisinin 
çekici gücü olan inşaat sektörünü nasıl canlandıra
cak ve bu sektöre katkısı ne ölçüde olabilecektir? 

Kanaatimce, Toplu Konut Kamunu, olumlu yon-
üeri olmanda beralber, uygulamada soruna köklü bir 
çözüm bulmaktan çok uzaktır. Şöyleki, gerek konut 
için fon yaratılmasını, gerekse konut yapımını, Ka
nun genellıiklfo devlete yüklemektedir. Bu alanda tec
rübe ve potansiyel sahibi oüian özeli sektör, toplu ko
mut yapımcılığımda devne dışı bırakıfaıakıta'dır. 

DySakİ, Türkiye'de konut yatırımında kamu ke
şlimi hiç bir zaman % 6ldao yukarı çıkamamış ve 
•'% 95, % 96 yatırımı dalima özel sektör gerçeklıeşırjir-
OTKİ'ŞitÜr. 

/Sayın arkadaşlarım; 
;Eın az 1 mayon 400 bin konut açığının yanında, 

her yıl 3010 - 350 bin konutta ihtiyaç bulunan memile-
kötimizde, imar ve iskân Bakanlığı olarak, kuruldu
ğundan bu yana doğrudan doğruya, şimdiye kadar 
22 888 konut yapılmış olması, Türkiye Emlak Kredi 
'Bankası olarak da 19 bin konut yapılmış ollması va
kıası karşısında, tamamıen devlet eliyle konut yaıpıli-
ması esasımı getiren bu Yasta, ilerisi için bize ümit 

, vermemektedir. Devletin bu sahada da destekçi, özen
dirici, koruyucu ve denetleyici sıfatlarıyla' soruna 
çözüm getirebilecek yasal çareleri bulması gerekljidir,. 
Bu hususlta gösıCerilleeek olan ihmaller ileride daha zor 
hallledilleeek problemleri de beraberinde getirecektir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plian döneminin sonu olan 
1983 yılinnda memleketlin konut açığı 2 milyonu bu
lacaktır. Bu, Türkiye nüfusunum 10 milyonunun barın
ma iutiyaaıradan yoksun olduğunu gösterir. Sbsyo -

ekonomik sonuçları bakıimımdam bu realitenin İmar 
ve îskân Bakanlığımıza çlok büyük sorumlMuklar 
(yüklediğine işaret etaek isterim. Arsası, imar planla
rına uygum projesi olara gerçek ya da tüzel inşaat mü-
esısesderinin inşaattan dmetlenierek yapım ve satış 
'esasları belirlenerek ve finansımıan imkân ve destek
leriyle konut yapım sahasına yasal tedbirlerle sokul
malıdır. Daha çok konut üretmenin, devlet, özel1 te
şebbüs, vatandaş katkısı üçlüsünden başka bir yolu 
da yoktur. Bu sebeple, 2487 sayılı Toplu Konut Ka
nunu, Mili Güvenlik Konseyimizin, Kanunun çıka-
olmasunda gösterdiği iyi niyetli ve memlefcatsever 
tutumu örnek alınarak, amacına varabilmesi için sü
ratle tekrar ele atamalı, gereken ilavıelıerlje işler halle 
getirilmelidir. 

ıSayın Bakarı/ve Bakanlığın değerli yöneticilerimin 
itopliu konut konusunun ele alınış ve sonuca varılma-
ısında gösterdikleri gayretleri, şükranla hatırlanacak 
bir husus olmakla birlikte, samimi kanaatim .odur ki, 
çıkmış olan bu Yasa, konut açığını kapatmada ve 
yeni konut ihtiyaçlarına cievap vermede yeterli ofllaı-
maıyacaktır. 

ISaıyın üyeler; 

Konuşmamın son bölümünde de Türkiye'ide ko
nut edinmede ve ekonominin bankacılıik sektöründe 
ibaşarıiı hlizmetleriylle iyi bir not almış ollaın ve statü
sü gereği bir Kamu iktisadi Teşebbüsü hüviyetinde 
bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankasından söz ede
ceğim. 

JBu mali kuruluşumuKun bugüne kadar 12,5 (mil
yar lira kredi kuiandıırarak 345 bin aileyi birer ev sa
hibi yapması, karşılaştığı zorluklara rağmen, başarı
lı bir sonuçtur, öızkaıynakları açısından sermayesi 
nominal, olarak yeterli bir seviyeye çıkarılmış olma
sına rağmen, 20 milyar liralık sermayesinin yarısın
dan azı ödenmiş görünmesi ve bunun da ancak % 5' 
inin nakden karşılanmış olması, diğer bir ifade ille 
20 milyar liralık sermayeden' ancak 1 m'ilyarındlam 
f aydalandırıldığıma işaret etmek isterim. 

Bilançosunda sernıayesiinin % 50'sine yakın kıs
mı; yani 10 milyar liralık kısmı ödenmiş gibi görün
mesine rağmen, aslında bunun tamamına yakın kıs
mının derhal nakte çevrilimıesli kolay olmayan devlet 
tahvili/erinden ibaret oluşu, konuya daha ciddi bir 
eğilimli gerektirir. 

Maliye Bakanlığının Kamu iktisadi Teşebbüsle-
rindekli (sadece bu müessese için demiyorum, biraz 
evvel burada bir başka müessese için de bir bakan 
sermayesinin 15 milyar liraya, altı kat artırılmak su-
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reliyle o bankanın yeni imkânlara kavuştuğumdan 
bahsetti, korkarım ki, o da böyledir.) Maliyenin kamu 
iktisadi teşebbüslerindeki sermaye katkılarını daha 
realist ve ihtiyaçlara cevap verecek bir düzeyde ta
hakkuk ettirmesi icap eder kanaatindeyim. 

IBankamım 4947 sayılı Kuruluş Kanununun, bugün
kü ihtiyaçlara cevap verecek tarzda yapnlımış olan de
ğişiklik çalışılmalarının bir an önce sonuca vardırıl-
trıası temenni olunur. Bu arada, bankanın ihtisası 
alanıindaki ve karakteri itibariyle kamu hizmeti vas
fı olan çalışmalarının, bazı vergilerden bağışık sayıl
ması zorunlu görülmektedir. Diğer taraftan, banıka-
nın mevcut personel rejimi içinde istihdam politika-
sını sağlıklı olarak yürütebileceği şüpheli bulunmak
tadır. Zira, kendi sektöründe değişik ücret poJıittika-
ıları uygullanidığından, bu gidişler bankanın yetişmiş 
eleman kullanma şansı azalmaktadır. Misal mi?.. Ay
nı düzeydeki bir devlet bankasında arıtalama aylık 
52 bin lira, bir özel bankada 87 bin Lira iken, bu ban
kamızda 23 bin liradır. Personel rejiminin bilhassa 
'Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışanları işine bağ
layacak anlayışla süratle ele alınması gerekmektedir. 

ıtmar ve İskân Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan 
Türkiye Emlak Kredi Bankasının konut edindirme 
çalışmaları imkânlar oranında en iyi şekilde sürdürü
lürken, ekonomimin bankacılık sektöründeki yeri 
itibariyle yaptığı ticari krediler ve bankacılık faali-
lyetflıerd sebebıiıylle bir hususa dikkatinizi çekerek sözle
rimi bitireceğim. 

(Ekonomik açıidan 1982'nin ciddii bir yıl olacağı 
samimi kamaallindeyim. 24 Ocak kararlarının içinde 
olan faiz pöliıtikasıinım sonucu olan, sıkı para ve kre
di uygulaması, (Şükür ki, bu isim bir haftadır değiş
ti, yeterli paraya dönüştü.) maliyeti çok yüksek kay
nakları banker ve bankalara toplamış bulunmakta
dır. Atmacı tasarrufu teşvik olan bu politikanın so
nucu, toplanan paraların vadeli karakterlisinin çok 
üst düzeylere çıkması, hakiki tasarruf mevduatı oü-
m asımdan ziyade, varlık kalemlerinin yer değiştirme-
simden doğduğu inancındayım. 

IBkonıoımi direksiyonunun başında oturanların ön
lerindeki tablodan sadece enflasyon göstergesine ba
karak, diğer göstergeleri görmezlikten gelmeleri se

bebiyle temenni etmemekle beraber, üzülerek belirt
meliyim ki, bankerler olayının bir başka şekli ile ban-
kacıitığımızda da zor günler gelmek üzeredir. % 60' 
l'ara varan maliyetlıe para toplanarak, % 70, %80'le 
plasıe edilim'esi, sağlıklı bir kredi politikasının gereği 
olarak kabul edilemez. Samimi inanışımın bir sonu

cu olarak ifade etmek isiter'im ki, Türkiye Emlak Kre
di Bankasının ihtisaslarında çok iyi yetişmiş yöneti
cilerinin, hem kendi bankalarımın zor günleri için ge
rekli tedbirlerimi almalarını ve hem de Türkiye'nin 
bankacılık dalında çalışan meslektaşları ile konu üze
rinde acele istişare ederek gereken düzenlemeleri tes
pit etmelerini tavsiyeye değer bulmaktayım . 

Sayın arkadaşlarım; 
îmar.îskân Bakanflıiğıının 1,982 Yılı Bütçesimin, gö

revini tam yapabilmesi imkânını vermemesine rağ
men, kendi ölçeğinde memlekete ve Bakanlığa ha
yırlı uğurlu olmasını temenni eder, Bakanlık ve Ba
kanlığa bağlı kuruluşlarım tecrübeli, ehliyetli tüm 
mensuplarını başarılı çalışmalarından dolayı kultflar, 
hepimizle saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

.BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Seçkin. 
Sayın Aydar buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayım Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
itmar iskân Bakanlığı, Türkiye'nin imarı, Türki

ye'nin iskânı, Türk Milletimin bu konulardan kay
maklamam çok çeşitli sorunlarımı çözmek için kurulmuş 
Ibir Bakanlıktır. 

fSormn, durup dururken ortaya çıkmaz. Öyle so
runlar vardır ki, insan iradesinin dışında ortaya çı
kar; aJma onların bıraktıkları iz, insan iradesi ile ve 
insanıgüoü ile ortadan kaldırılır., 

/Ülkemizde talbii afet diye nitelendirdiğimiz dep
rem, su baskını, yanığın ve bunlar gibi; toprak kay
ması, kaya düşmesi gibi afetlere maruz yerlerimiz, 
yörelerimiz, bölgelerimiz mevcuttur ve Türkiye bi
rinci derecede deprem kuşağı üzerinde olmak bakı
mlından da bu talbii afetin kucağı içindedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
ıtmar îskâm Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdür

lüğü örgütü, Türkiye''nıin bu anagerçeği ve anasonumu 
karşısında nasıl bir yol izlemiştir, nasıl bir politikayı 
uygulamıştır ve afete uğramış olan yerlerimizde, yö
relerimizde, bölgelerimizde neler yapmıştır, neler yap
maktadır?.. Bunlar afetin vuku bulduğu günlerden, 
aylardan sonra görülen; ama sonra birdenbire orta» 
dan kaybolan hizmetler biçimindedir ve üzerinde 
önemle durulması gereken işlerdendir. 

Bir örnek vermek suretiyle Sayım Bakanlığımızın, 
bu tabii afetin varlığı karşısındaki tutumunu vurgu

lamak istiyorum. Örneğim bir il çerçevesi içerisinden 
olacağından bağışlamanızı da diliyorum. 

1966 yıllımda Varto yık idi, yerle bir oldu, yüz
lerce vatandaşımız hayatlarını kaybetti, binlerce va-
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tanldaşıımız yuvalarından öldü. Aynı deprem döne
minde, aynı günde, ayna olayda, Bingöl'ün Karlıova 
ilçesi de aynı afetin etökıM al/tında kaildi; 31 ölü ve
rildi, 22 tane köyde yıkım oldu. 

ıl966*dan 1982*ye geldiğimiz ve Bakanlığın 1982 
Yılı Bütçesini görüştüğümüz şu anda, 1966 depremi
nin izılıeri henüz ortadan kaldırılllmaımışjtır. Bugün 800 
aile Bakanlıkltan, Devlette yıkılmış konutlarının ye
rline konut yapılmasım bekiemefctedir, 

jKeza 1971 yılında, hepimizin malûmları olduğu 
üzere Bingöl,, Türkliye'min en büyük depremlerinden 
bir tanesini geçirdi. Şükranla kaydetmek durumunda-
yım ki, Devletimiz o gün, ballıklımızın uğradığı 'bu 
ağır afet karşısında bütün imkânlarıını seferber et
miştir. Demin Sayın Seçkin'in ifade ettiği biçimde, 
aç ve açıkta kaillmayacak şekilde bir politika izlenmiş
tir; ama yine konuşmamın başında ifade ettiğim gi
bi, o depremin acı tablolarının kamu görevlilerini, 
Ulusumuzu, haltta sınırlarımızın ötesindeki yardım
sever insanları dahi harekete geçirdiği o durum or
tadan kalktıktan sonra, yine hizmette bir geri çekil
me, yine bir pasif tutum burada da kendisini göster
di. 

Şu anda, hemen ifade edeyim, Bingöl'de, Burdur' 
da 1971 depreminin silinmeyen! izlilerinin ortadan kal
dırılmasını bekleyen mustarip insanlar yaşamaktadır. 

1975 depreminde de keza, aynı netice ahnmıışltır 
ve aynı trajik tablo ,daha ağır olgularla karşımızda 
durmaktadır. 

Denilebilir ki, «Arkasından Van depremi gelmiş-
'fcir, arkasından Liice depremi gelmiştir, Devletin (iım-
kânliarı oraya teksif edilmiştir de onun için bunlar 
ihmale uğramıştır.» Bu da ayrı bir görüştür, ayrı bir 
anlayıştır; ama bugünkü Curnihuriyet Hükümeti, es
kiden beri gelen bu anlayışı ortadan kaldırmak ve 
devHetin gerçek gücünü, devi/etin hamiyetini, vatan
daşının üzerinde bulundurmak görünümünü vermeli-
dür. 

jSayın Başkan, değerli üyeler; 
İBurada bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 

tmar ve İskân Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı kö
ye hizmet götüren, konut yapan kuruluşlardır. Köy 
İşleri Bakanlığının, Toprak - İskân Müdürlüğü, İmar 
ve İskân Bakanlığının Afet İşleri Geneli' Müdürlüğü 
hizmete talip oldukları zaman, köyleri birleştirmek 
yerine köyleri bölmektedirler. Bunu yapan imar ve 
İskân Bakanlığıdır. I 

Köy toplulaştırılması çalışmaları yanında, köyle
rin dağıtılması, Devlete çok ağır maliyecilerle büyük 
bir yük ortaya çıkarmaktadır. Depreme maruz ol
muş bir köyde ayakta duran binalar, eğer hafif ve 
orta hasarlıysa bunların yerine yenisi yapılması dü-
'Şünüllmıez, yıkılmış olan evler içim, o günün hızla. ça
lışma koşulları içinde ideolojik etütlerle köyden 1' 
'kilometre ileride, 500 metre ileride, 3 kilometre ileri
de yerleşim alanları seçfiıllir ve yeni konutlar oraya 
yapılır. Burada sosyal tesisler mevcut değildir. Suyu 
yoktur, okulu yoktur, camisi yoktur, gerektiğinde 
«ağlık merkezi -yoktur, köy konağı yoktur ve köy bö-
ılünımıüş/tür; okulu da yoktur yolu da yoktur. Aynı 
yere devlet yenliden bu altyapı hizmetlerini götür
mek mecburiyetinde kalır. Götüremediği zaman da 
yoğun bir talep karşısında kalır. Vatandaşın sürekli 
ıstırabım dinlemek, isteklerine cevap vermek karşı
sında kalır. 

Köylerıi bölmek hakkımız değildir, köyleri top
lulaştırmak devletin temel politikasıdır. Bu hata, tez 
elden giderilmeli ve bu uygulamaya son verilmelidir. 

Bir nokta vardır; afeite uğrayan yörelerimize yar
dım yapmak bakımından Tekel maddelerine % 1 
oranında zam yapılp bir afet fonu oluşturulması dü-
şünlülımüştü, bu para da fcesilımişlti. Akıbet nedir bi
lemiyorum, Sayın Bakanımız lütfeder açıklarlarsa 
•minnettar olurum. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün içerisinde son 
zamanlarda tespit edebildiğim kadarıyla görev, yet
ikti ve sorumluluk nıoktasmnda, Başbakanlığın bu nök-
ıtadalki genelgesine ters düşen bazı uygulamalar ol
muştur. Bunları spesifik olarak açılklamaik istemliıyo-
rum, Sayın Bakanın dikkatini bu noktaya teksif et-
melerini özellikle istirham edilyorumı. 

Son olarak da bir noktaya daha değinmeden ede
meyeceğim. Sayın Bakam, An/kara Valiliği dönemin
de bu mevzuya çok yakından ilgi göstermiştir ve il-
gilenımiiştir, yardımda bulunmuştur. Bugün bu nok
tada daha fazla yardım edebilecek bir yetıkiye sahip
tirler. OYSA Yapı Kooperatifinin, 3 500 kişiyi ko
nut saih'bi yapmayı amaçlayan bu kooperatifin sa
hip bulunduğu aırazinıin akılbeti maatteessüf bugüne 
kadar tesipit edilememiştir. 3 500 aile huzursuzluk 
içindedir, buna mutlak surette kesin bir çözüm için 
yaklaşmak gerektiğini de ifade ediyor, saygılarımı su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Aydar. 
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/Komisyon?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

MUSTAFA A. AYSAN — En sonunda söz isteye
ceğiz. 

BAŞKAN — En sonunda alacaksınız. 
Sayın Şahin, buyurun. 
A. AVNİ ŞAHIN — Sayın Başkan, değerli üye

ler, Sayın İmar ve tskân Bakanımız ve Bakanliiğtn 
değerli yöneticileri; 

iDün konuşmama basılarken, dünyalda insanların sa 
(tabii arzusunun, en doğal haklarının sosyal refah ta
lebi olduğunu ifade etmiştim. Bu sosyal refah tale
bi, Ülkemizde «Dünyada mekân, ahırette iman» ifa
desiyle yenini bulmaktadır. Esasen dinine bağlı olan 
milletimiz, ahndöteki imanı ile dünyadaki mekânımı 
(bir tutaıakıta ve hatta «ıdünyada mekân» bölümüne 
öncelik vermektedir, Bu, bir arzunun, bir ihtiyacın, 
bir dileğin tezahürüdür kanaatindeyim, 

Günıütaüızde durmadan büyüyen sosyal sorunla
rın en başta çözülmesi gerekenlerinden birisi, mu
hakkak ki yuva sorunudur, ev sorunudur; veyahutıta 
yenıi tabiriyle könuit sorunudur. 

Bllbetltte bu denli ehemmiyeM bir sorunun çözü
münde Devletin belirli bir katkısı olması lazımdır ve 
bu katkıyı sağlamak amacıyla da Devletin belirli bir 
politikası olması laızımldır. 

lÜHkerriizıde konut sorununa yaklaşımları şu sekili
de hülasa edebiliriz : 1944'ıde bir kanun çıkmıştır ve 
bu kanunla 434 birimli Saraçoğlu Mahallesi inşa edil
miştir.. 19)461da (Biraz önce Sayın Seçkin'in hizmet
lerini izah buyurdukları) Emlak Kredi Bankası ku-
rulmuişıtur. 1948'de yine bir kanunla Ankara'nın o 
günkü konut sorununa bir nebze çare getiren, Yeni-
mahale kurulmuştur. Ve nihayet 19'58'de en köklü 
girişim olmuş ve İmar ve İskân Bakanlağı kurulmuş
tur. Ondan sonra da 1979 ve 1980'de esasen ölü doğ
duğu söylenebilecek kararnameler yayınlanmuşitır ve 
maalllelsef uygulama sahası bulamamıştır. 

Ülkemizde konut kredisi veren ve ihtiyacın çok 
gerişlinde kalan (Keyfiyet ve kemiyet itibariyle, ihti
yacın çok gerisinde kalan) kuruluşlarımız vardır. Mi
sal olarak bir Sosyal Sigortalar Kurumu, 100 bin üni
teye varan bir konut sayısını finanse 'etmiştir ve son 
yıllara kadar da (Son yıllardaki eskalasyon vaki ola
na kadar da) en iyi finansman yapıldığı kuruluş ola
rak da söylenebilir. Bunun yanıisıra elbette OYAK'ı 
da eklemek lazımdır. Belli bir kesime konut üretimin
de kredi veren ve 20 bin civarında konutu finanse 
eden bir kuruluşumuzdur. 

Emlak Kredi Bankası'nın faaliyetlerini Sayın Seç
kin ifade buyurdular. Bizim buraya müdahalede bu
lunmak tabii haddimiz değildir. 

Bağ-IKur yenidir ve kifayetsizdir. Kredileri de ki
fayetsizdir. 

iBu kısa özetten sonra, bir de Avrupa ülkelerindeki 
duruma bakarsak, devletin konut üretiminde ne gibi 
bir dahl'i vardır bunu kısaca arz etmek istiyorum : 
Konut yatırımlarında (devletin ve özel kesimin yatırım 
oranlarının aşağı-yukarı % 50, civarında olduğunu 

görüyoruz. 

Türkiye'mizde ise, planlı dönemde konut yatırım
larının özel kesim tarafından, vatandaşların tasar
rufları veya özel sermaye tarafından taşınan kısmı 
|%9'5'tir. Buna Devletimizin kaltkısı da sadece ,% 5 
civarında kalmıştır. 'Bir yanda 1% 50, bir yanda '% 55. 
İşte bugünkü , konut açığının nereden geldiğini her 
halde bu rakamlarla ifade etmek mümkün oluyor. 

Bu rakamlar aynı zamanda şunu da ifade ediyor. 
Türkiye'de konut sorununu çözmek bugüne kadar, 
çözebildiği kadar, vatandaşın kendi tasarru'flariyle, va
tandaşa ve özel sektöre düşmüştür ve bunun neticesi 
olarak da sabit sermaye yatırımlarının % 5ö'si konut 
sektörüne kaymış, üretime dönük sabit sermaye yatı
rımı için de sadece % 50'lik bir miktar kalmıştır. 

Gelelim mevduat bankalarının konut kredilerine... 
Mevduat bankalarının Maliye (Bakanlığının 198*1 'deki 
yıllığına ıgöre, tüm inşaatlara ayırdığı miktar, bütün 
kredi plasmanlarına nispetlen'diği zaman, % 5 civa
rındadır. Bu % 5'in her halde tahmin ediyorum, ko
nut sektörüne ayrılanı (ki, sadece Emlak Kredi 'Ban
kasını biliyorum) % ,1 civarında olması lazım. Zira, 
diğer bankalar 7ılı29'daki ilgili maddeye göre, konut 
üreten müteahhitlere nakdi kredi vermeyi yasaklamış
tır. ıSadecç kâğıt vermektedir, teminat kredisi ver
mektedir. Tabii, bunlar da Türkiye'deki konut soru
nunun, bugünkü boyutlara nereden geldiğine, nasıl 
geldiğine dair kısa açıklamalar, benim bilebildiğim se
beplerdir. 

lElfendim, bendeniz çeşitli gelir gruplarının içinde 
bulunduğu 10ÖO konutluk özel bir tbplukonut sitesi
ni, Türkiye'de bulunduğum sekiz yıldır yönetmekteyim. 

IBurakla Sosyal Sigortadan kredi alanlar rahatlıkla 
evlerini yaptırdılar. 

(Bura'da finansman gücü olanlar da rahatlıkla evle
rini yaptırdılar ve iş gelip de Devlet memurlarına ve 
hiç bir yerden kredi alamayan dar gelirli vatandaşa 
gelince, biz de duraladık, vatandaş da duralamak zo-

I runda kaldı ve biz tabii «onlarınkini neden yaptınız 
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ida bizimkini yapmıyorsunuz?» sualine verecek cevabı 
bulamadık; ancak, «Sabreden 'derviş muradına ermiş. 
Biraz sabredeceksiniz. Devletimiz izan sahibidir, ni
hayet günlün birisinde bu konuya da el atacaktır» de-
mişizdir ve bunun sıkıntısını yıllar yılı çekmiş'izdir. 
Bugün şükranla görüyoruz ki, 12 Eylül Harekâtından 
sonra Sayın Bakanımızın öncülüğünde değerli (Bakan
lık yetkilileri, bu 2480 sayılı Kanunu, Türk konut sek
töründe bir devrim olabilecek nitelikteki 'bu Kanunu, 
hazırlamışlar ve Milli Güvenlik Konseyi de bu Ka
nunu kabul etmiştir. 

iBüyük sıkıntılar içerisinde konut sorunlarına çö
züm beMeyen dar gelirli ve ümidini kesmiş insanla
rımızın ajdına, kendilerine ve Konsey Üyelerine şük
ranlarımı ifade etmek isterim. 

2487 sayılı Kanunun elbette tatbikat sırasında ak
layabilecek yönleri olabilir. Bu her kanun için ge
çerlidir; fakat felsefe doğrudur, çerçeve doğrudur ve 
(bu çerçeve içerisinde detayların çözümü zamanla or
taya çıktıkça muhakkak ki, ibir hal çaresi bulacaktır. 

iBu noktada, Kanunda bürokratik evrakın birazcık 
fazla olduğuna işaret etmek isterim. Özellikle, kazanç 
tespitinde problemler olabilir ve nitekim büyük koope
ratifler, bu formları vatandaşlara göndermektedirler; 
vatandaşlar doldurup geri getirmektedirler ve getirilen 
formlar imar müdürlüklerine verilmektedir. Dolayı
sıyla ufak tefek hatalar olabilir. Eğef, bu hatalar çok 
titiz bir bürokratik anlayış içerisinde incelenifse, bir-' 
takım gecikmeler, birtakım güçlükler olacaktır. Sayın 
Bakanlık mensuplarından bu konuda hoşgörülü olma
larını istirham edeceğim* 

lEfendİm, bizde 100 metrekareden aşağı konuta 
sığılmaz gibi bir anlayış vardır, insan bu ya 100'de 
ister 150'de ister; ama bir de imkân meselesi vardır.. 

Toplu Konut Kanunundaki metrekarelerin kade-
melendirilmesi çok yerindedir. îsteyen küçük konut 
alır uzun vadede ucuz faizle borcunu öder, isteyen 
100 metrekareyi geçmemek kaydıyla büyük konut 
alır, daha kısa vadede daha yüksek faizle borcunu 
öder., Bu bakımdan, bu kademeleme kanaatimce ye
rinde olmuştur. 

Efendim, bendeniz her zaman şunu söylerim : 
Vatandaşımızın imkânı yoktur, dârd*r; fakat ev ti
pini seçmeye gelince büyük ev ister. E, kaynağı ne
rededir, buna cevap yoktur. O zaman ben şu ifadeyi 
kullanırım : Olmayan büyük bir evden, olan küçük 
bir ev her zaman evladır. Burada da bu kuralın ge
çerli olacağına inanıyorum. Ancak şu endişem var : 
2487 sayılı Kanunun, 1982 yılındaki uygulamasında 

gecikmeler olacaktır. Bütçe Komisyonumuzun Sayın 
Raportörünün ifadelerine göre, konulan 20 milyar 
lirayı, Bütçe Komisyonunda artırılması beklenebilir-
miydi, bilemiyorum. Bu konuda kendilerinin de epey 
çalışmaları oldu; fakat bu miktarın az olacağı ka
naatindeyim. «Kullanılamayacağı için az konulduğu» 
söyleniyor. Bu konuda Sayın Bakan izahat lütfeder
lerse memnun kalacağım. 

İBir, iki söz de müsaade ederseniz 2487 sayılı Ka
nunun Uygulama Yönetmeliğine dönük olarak söy
lemek istiyorum : 

'118 nci maddede kooperatif ve birliklere arsa tah-' 
sisinin 68:30 sayılı Kanuna göre yapılacağı derpiş 
edilmiştir. Bundan şunu anlamaktayım; mevcut imar 
sahası içinde bulunan arsalar ve gecekondu önleme 
bölgeleri bu tahsis kapsamının dışında kalmaktadır. 
Böyle mevcut bir arsa stoku varken, bu hangi müla-1 

haza ile kapsam dışı bırakılmıştır, bu konuda da en
dişelerim vardır, izahat lütuf buyurulursa memnun 
olurum* 

Efendim, özellikle arsa temininde zaman faktörü 
çok mühimdir. Bendeniz tarladan şehire kadar bu 
işin seyrini takip ettim mevzi'i imar planı yaptırıp 
bunu ev yapılır hale getirmek için en az Türkiye'de 
4 - 5 sene lazımdır ve bu sürede adamın dilini, dişi
ni sökerler. Yani, O kadar zor bir iştir bu, çok za-> 
man alan bir iştir., Bu bakımdan, mevcut arsalar
dan yararlanılması gerekir kanaatindeyim, imar ve İs
kân Bakanlığının kendi bünyesinde bile imar planla
rını kolay kolay çıkaramayacağını zannediyorum 

[129 ncu maddede Bakanlıktan kredi oluru alın
masını müteakiben, ihalenin yapılması gerektiği be
lirtiliyor. İhale yapılacak, sonra kooperatif Bakanlı
ğa müracaat edecek, Bakanlıkta sıraya girecek, bek-' 
leyecek ve kredi çıktığı zaman iş başlayacak. Bunu, 
müteahhitlerle kooperatifler arasında sürtüşmelere, 
hatta Bakanlık, müteahhit, kooperatif üçlüsü arasın
da sürtüşmelere yol açacak bir keyfiyet olarak görü
yorum, arz ediyorum bunu da* 

İBir de 20Û'den fazla üyesi olan birliklere acaba 
öncelik verilebilir mi? Çünkü, 3000 kişiyle gelen 
bir talep fon müsait ise, çok olması dolayısıyla daha 
merkezi ve daha rantabl olacağı itibariyle öncelik 
alabilir kanaatindeyim, bunu da ifade etmek istiyo
rum., 

Yalnız 24'87 sayılı Kanunla gösterilen iyi niyet 
ve âlicenaplığı Devletimizin, bir de sureti mutlakta 
geliştirilmesine inandığım yapı teknolojisi ile takviye 
edilmelidir. Zira, seri olarak üretilen toplu konut-
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ların bugün Türkiye'de olduğu gibi çağdışı inşaat 
şekilleriyle yapılmasının zamanı geçmiştir. Bu sistem
le Türkiye'deki konut sorununu çözemeyiz. 

.Muhakkak bir yapı teknolojisi geliştirilmelidir, 
bir prefabrikasyon sistemi geliştirilmelidir. Bu, bü
yük şdiirlerimiizde büyük yatırımlarla, büyük pano 
sistemleri gibi fazla teknoloji isteyen, ona dönük sis
temler olabilir; fakat nakliye keyfiyetini de düşünür
sek ve bunun 50 ki'ometrellk bir yançaplı daire içe
risinde rantabl olabileceğini düşünürsek, bir Anadb-
lunun orta boy metropolleri için dana ucuz yatırımlı 
olabilen, daha az kaliteli işçi isteyen ve yöresel mal
zemeleri kullanabilen bir basit prefabrikasyon siste
mini de düşünmek ve geliştirmek lazım. Bunlar, bu Ka
nunun asgari mütemmimleridir, bu mütemmimlerle 
ancak Kanundan! büyük yararlar sağlanacağına ina
nıyorum» 

'Müsaade ederseniz, bir de Bayındırlık Bakanlığı 
ve Sanayi Bakanlığı Bütçeleri üzerinde durduğum 
bir konu üzerinde tekrar durmak istiyorum : 

Milli ekonomimiz açısından fevkalade önemli 
gördüğüm bu konu, inşaatlarımızdaki faamdemir kul
lanılması ve büyük ekonomik kayıplara yol açması 
keyfiyetidir. Bugün ne Batı Avrupa'da, ne Doğu Av
rupa'da, dünyanın gelişmiş ülkelerinin hiçbirisinde 
şantiyelerde ST - 1 dediğimiz hamdemiri göremez
siniz. 

iBu ham demir soğuk çekilmek suretiyle tor çeli
ğine dönüştürülebilir veya puntalanmak suretiyle ha
sır çeliğe dönüştürülebilir ve inşaat demirinden % 
30 - 3'5 civarında tasarruf sağlanabilir ki, bu Türki
ye ekonomisinde aşağı yukarı yılda 250 bin ton ci
varında demirin tasarruf edilmesi demektir. Bunu 
ısrarla her üç Bütçe konuşmamda da ifade ediyorum' 
ve üstünde ısrarla da duracağım 

Zannediyorum bu keyfiyeti,, proje safhasında 
veya tasdik safhasında veya ihale safhasında İmar 
İskân Bakanlığımız da kullanabilir, milli ekonomiye 
bu şekilde bir katkı olmasını sağlayabilir, maliyetler
de bir düşüklük olmasını temin edebilir. 

Efendim, şimdiki maruzatım Bakanlığın bugünkü 
kadrosunu ilzam etmeyen, kuruluşundan bu yana Ba
kanlığımızda uygulanan imar anlayışına taalluk ede
cektir. Tenkitlerim bugünkü kadroyu muhatap alma
maktadır; fakat önerilerimi kendilerine arz ettiğimi 
de ifade etmek isterim. 

İmar planlarının yapımında ve tasdik sürecinde 
gerek belediye proje müellifi Bakanlık, gerekse na
zım plan büroları hepinizin yüksek malumlarıdır ki, 

şehirlerin gelişmesinin çok gerilerinde kalmıştır. Plan, 
gelişmeden önce gitmesi gereken bir şeydir. 

İmar anlayışı Bakanlığın; insanlarımızın yaşayış 
tarzını ve iklim şartlarını, yapılara yansıtan yüzyılla
rın mimari kültür birikimini bir tarafa bırakır ma
hiyet arz etmektedir. Bir cetvel mimarisidir, cam mi-
marisidir, beton mimarisidir. Mimari planlar yapılır
ken bir işyeri, mesken dengesi görülmemektedir, dü
şünülmemiştir, Bu gecekondulaşmalara yol açmıştır; 
Kırıkkale örneğini verebilirim. 

Toplum, insan, tabiat ve kültür sentezi yoktur. 
Şehirlerimizde tabiatın üstüne gidilmiştir ve tabiat 
da silahlarını kullanmıştır. Ankara misali... 

'BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum. 
A. AVNİ ŞAHİN — Tamam, toparlıyorum Sa

yın ıBaşkan. 
JBir parsel, ada ve yol uygulaması vardır. Bir ada 

yapılır dört bir tarafı trafik yolu olur, bu altyapı 
masraflarının fevkalade yükselmesine müncer olur. 
Bu bakımdan, trafik yollarının yaya yolları ile ta
mamlanması gerekir kanaatindeyim, bunu arz etmek 
isterim, 

IBir nebze de İller Bankasından ve Simel'den bah
setmek isterim : 

8 yıldır toplu konutla ilişkim olması dolayısıyla 
bu Kuruluşla da yakın alakam olmuştur, Biz hep 
imar planlarına ve yapılan şehirlere üstten bakarız, 
bir de alttan bakmak lazımdır. İşte İller Bankasınını 
bu konudaki faaliyeti toprağın altındadır. Kanalizas
yonu, suyu, elektriği, yani şehirlere ve sitelere can 
veren Kuruluşumuzdur ve şunu memnuniyetle ifade 
etmek isterim ki, Türkiye'de bulunduğum 1974 yı
lından bugüne kadar sadece iki yıllık bir inkıta ile 
bu Banka gayet iyi çalışan bir Banka görünümünü 
vermiştir ve fonksiyonlarım iyi yerine getirmektedir. 

Ancak, yine Bütçe Raportörünün ifadelerinden 
öğrenmekleyim ki, bu Bankaya verilen belediyeler 
fonu 238Ö sayılı Kanunla yarıya indirilmiştir, bu 
üzüntü vericidir. Çünkü, gerçekten altyapımıza bü
yük katkıları olan bu Bankanın bu maddi kaynaktan 
mahrum bırakılmaması gerekir kanaatindeyim. 

'Bir iki söz de ısı tecriti ile ilgili Yönetmelik hu
susunda söylemek isterim : 

iBu Yönetmelik Türkiye'yi dört bölgeye bölmüş 
ve yerinde bir müdahale ile ısı enerjisine dönük ted
birler dizisini getirmiştir., Yalnız, tamamen hesaba 
dayalıdır, Yönetmeliğin şu anda pratik bir değeri 
yoktur. Çünkü, bu Yönetmeliğin Aşkale'de de uygu
lanacağını düşüneceğiz, Beytüşşebap'da da uygulana-
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cağını düşüneceğiz, Çemişkezek'te de uygulanacağını 
düşüneceğiz. Yönetmelikteki hesap, kitap işlerini vi
layetlerde yapacak mühendisleri buluruz; fakat her 
halde bu kazalarımız için özellikle iki katlı, üç katlı 
binaların müsaade edildiği kazalarımızda taş duvar 
olursa ne kadar kalınlık, tuğla duvar olursa ne ka
dar kalınlık olurdu bunları (Yine bir genelge ile de 
olabilir belki) bildirmek gerekir kanaatindeyim. 

(Efendim, kısaca önerilerimi de ifade etmek isti
yorum : 

Nazım imar plan bürolarımız 20 - 25 yıldır çalış
maktadır. Bu büroların fonksiyonlarını icra edeme
dikleri kanaati yaygındır, ben de bu kanaate katılı
yorum | 

IBunun yanı sıra bir de İmar İskân Bakanlığının 
belediye imar planlarının tasdikinde fevkalade ge-
ciktiğ'irii görüyoruz ve bunun da iş hacminin büyük 
olduğuhdan ve eleman yetersizliğinden ileri geldiği 
söyleniyor. O halde, ben şöyle bir sentez ileri sür
mek istiyorum Sayın Bakanımıza; bu nazım imar 
plan büroları, birer bölge müdürlükleri şeklinde tas
dik makamı durumuna getirilsin. Sayısı (5 veya 6 bi
lemiyorum) biraz arttırılmak suretiyle ve bu bürola-
l'emiyorum) biraz artırılmak suretiyle ve bu bürola-
ihale edilsin. Daha seri olur, daha çabuk yapılır. Özel 
büroların iş getirip istihkak almak arzuları vardır, 
bu nazım imar bürolarında böyle bir arzu olduğunu 
zannetmiyorum ve aynı masrafla her halde böyle 
bir hızlandırma mümkün olacaktır ve Bakanlık da 
her bölgeden, Türkiye'nin her tarafından gelen; en 
küçük belediyeden en büyük belediyeye kadar gelen 
imar planlarının yığılması da önlenmiş olacaktır. 
Naçizane bir öneride bulunuyorum efendim. 

Eferidim, Sayın Başkan ikaz ettiler. Değinmek is
tediğim birkaç konu daha vardı; ancak onları özel 
olarak arz etmek imkânını bulacağımı umut ediyo
rum, Bu yılki Bütçemizin, özellikle 2487 sayılı Toplu 
iConüt Kanunu açısından ülkemize, konut bekleyen 
vatandaşlarımıza ve İmar ve İskân Bakanlığımıza ha
yırlı, uğurlu olması dileği ile biraz teknik kaçan ko
nuşmamın sizleri yormuş ve usandırmış olması ha
sebiyle özür dileyerek Yüksek Heyetinize saygıları
mı sunuyorum efendim. (Alkışlar.) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
İBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Söz istiyoruz Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — Komisyon bir açıklama mı yapmak 

İstiyor?.* 

İBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Evet efendim, 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Peş peşe iki konuşmacı arkadaşımızın konuşma
larında Komisyonun açıklama yapmasını gerektiren 
iki Önemli husus tespit ettik ve tabiri basiti ile sıcağı 
sıcağına onları bilgilerinize sunmak için söz aldık. 

ISayın Seçkin, Raportör raporlarının Genel Ku-> 
rulda gerekli ilgiyi görmediğini ifade ettiler. Bütçe 
çalışmalarında sistem, raportör raporları üzerine bi
na edilmiştir. 

Tüm üyeler, başta temel ve ekonomik konularda 
ve mali sistemde belli bir görüşme yaparak, rapor
larını nasıl hazırlayacaklarını kararlaştırırlar ve da
ha sonra standart halde hazırlanan raporlar o bütçe
nin görüşülmesinde temel olur. O kadar temel olmuş
tur ki bu senek i raportör raporları, öneriler teker te
ker incelenmiş ve özellikle akçalı öneriler, önerge 
haline büyük ölçüde getirilmiştir. 

Akçalı önerilerden önerge haline getirilmeyenle
rin ve Komisyonda değerlendirilmeyenlerin sayısı, 
yüzdesi daha doğrusu % 5 civarında kalmaktadır bi
zim önerge değerlememizide. 

(Bu konuyu, raportör raporlarının sizin adınıza en 
ince biçimde incelendiğini ve çok önemle ele alın
dığını bilgilerinize sunmak için bu biçimde izah et
mek durumunda kaldık, 

Ayrıca, raportör raporlarındaki önerilerin, yılı 
içinde yapılıp kalmamasını teminen istişari bir göre
vi de Komisyon, raportörlere vermiştir. Yılı içinde 
daha sonra görev alacak komisyona devretmek üze
re, bu genel kabul görmüş önerilerin bakanlıklarda 
izlenmesi prensip kararına bağlanmıştır Komisyonu
muzda. Daha sonra görev alacak komisyona bunlar 
raportörler tarafından devredilecektir, 

Sayın Şahin'in konuşmasında, Komisyonun ko
nut fonuna ilişkin görüşü, bir ölçüde soruldu. Bu 
konu, bu seneki İmar İskân Bakanlığı Bütçesinde ve 
bağlı biçimde ait olduğu yer itibariyle Maliye Ba
kanlığı Bütçesinde çok etraflıca incelendi. 

Türkiye'nin sosyal ve ekonomik bir tabanı olan 
bu yeni Toplu Konut Yasası, bilmenizi isteriz ki, 
bütün ayrıntıları ile enine boyuna tartışılmıştır. 

(MUSTAFA ALPDÜNDAR — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, konuşmacıdan sonra. 
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MUSTAFA ALPDÜNDAR — Onunla ilgili de 
onun için söylüyorum. 

(BAŞKAN — Rica ederim. 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Bu ödenek 2487 sayılı Ka
nuna dayalı olarak, bu sene Kanunda bütçe gelirleri
nin % 5'i civarında- olmak gerekiyordu. 90 milyara 
yakın bu ödeneğin, kanuna rağmen, niçin konulma
dığı inceden inceye tetkik edildi ve sonunda bu se-
neki bütçe imkânları da gözetilerek, Bakanlar Kuru
lunda bunun 20 milyar olarak tespit edildiği ifade 
edildi, 

120 milyarlık tespitin altında, ilk uygulama yılı 
olmanın da önemli bir faktör olduğu gerçeğinin yat
tığı ifade edildi. 

Toplu Konut Kanununun ilk uygulama yılında 
kamulaştırma ve altyapı giderlerinin önemli bir yeri 
olduğu düşüncesi ile ve büyük talepler ortaya çıkma
yacağı düşüncesi ile 20 milyarın yeterli olduğu; an
cak yetmezse gene Maliye Bakanlığı Bütçesindeki 
930 faslında bir parantez içinde bu ödeneği, belirti
len limite kadar, yani % 5 limitine kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu ifade edilmekte
dir. 

'Eğer ödenek kullanılırsa ve Bütçe imkânları el-
betteki elverirse, Bakanlar Kurulu bunu % 5 oranı
na kadar, yani Bütçe gelirlerinin % 5'ine kadar art
tırmaya yetkilidir, 

Ayrıca, Ibu konu ile ilgili ibfir değişiıklük daha ya
pılmıştır: Bu ödenek 20 milyarda kalırsa, Toplu Ko
nut Kanununa göre bu teispit edilen ımikitarın ı% 12'si 
(kamulaştırmaya ve altyapıya ıgidehfiliyordu. Bu da 
2,4 milyardı. Oysa bu lilk yılda Ibüyük ölçüde kamu-
laşitalma ve altyapı harcaması yapılacağı düşünüle
rek, Kanunum j % 12'ük limiti, Bültçe Kanununun 
75 nci maddesinde askıya alınmış ve 20 milyarın 
Bakanlıkça serbestçe, gerektiği "biçimde kullanrlma'sı 
terini edilmiştir., 

'Bu kısa açılk'lamayı bilgilerimize arz eder, saygı
lar sunarız efendimi. (Alkışlar.) 

(BAŞKAN — Teşelklkür ediyorum Sayın Çak
maklı.. 

ıBuyurun efendim usul hakjktnda, usulün hangi 
cihetimi açıklamak istersiniz onu lütfen ibelirtıin. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
şunu söylöyeceğilm.; 

Tartışılan konu hakkında daha be'ş arkadaşımız 
ıgörüşecek. Hemen hemen aynı şeyleri değişik yönde 
ide olsa ortaya koyacaklar. Simidi Komiiisyondan bir 

arkadaşımıza söz vermdkle müzakerenin uzamasına 
ve çatışmasına radden olacağı kamaa'tinideyiımı. Talbii 
{Komisyon ısöz hakkını haliz, ona bir itirazım yok, ona 
Ikatiııyorulm Tüzüğün Ihülkmü, söz verecdklsMz; ama 
Ibeş arkadasıımıız daha siöz alacaklardır. Mesela fbe-
nim de aym konuda birtakım görüşlerim var.: Ar-
'kadalşlarım 'bu sefer tekrar tekrar aynı Ikonuda cevap 
vermek zorun/da kalaeaklıaır. ©unu arz etaek iste-
diırra,. 

IBAŞKAN — Anlıyorum' Sayın Alpdündar, anlı
yorum. Yalnız, bildiğiniz veçhile, sizin de açıklama
nızda ifade dtitiğinliz ıgilbi, görüşmelerin herhangi bir 
safhasında ıgerdk Hükümetin, gerekse Komisyonun 
öncelikle söz alma hakkı vardır. Bu safhada Sayın 
Komisyon bir açıklamada ibulunmalk lüzumunu his-
ıselttiıkleri içindik- İki, söz aldılar; töşekkür ederikn.; 

Sayın Haznedar ibuyurun efendimi. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan, Ba
şkanlık ve Bakanlıkla ilişkili kuruluşların değerli yö
neticileri; 

'Sözlerime başlamadan 'evvel hdpinlizi saygı ile 
sdl'ami'iıyoirum. 

IBenden evvel söz alan değerli arkadaşlarını, 
imar ve İskân Bakanlığının kanumca fevkala
de önemli, 'kapsamlı ve yurt sathına yaygım 
faali'yetl'erliyİe iligli görüşlerimi dile geitirdÜer. Bu 
faaliyetlerin tümü üzerinde kısıtlı 15 dakikalık süre 
içinde durmak kafclil değil. O nedenle ben, fevkala
de önemlii 'bulduğum' ilki konu üzerindeki tespit, mü
şahede ve düşünceleriimi ifade etmek istiyorum. 'Bu 
konular; 'konut ve şehirsel teknik altyapı sorunları
dır, 

Konutun önemi, mahiyelfi, flopluım ve fer't için arz 
ettiği manayı İfade etmeye gerek görmüyorum. »Bu
nu heplimiz .biliyoruz. iBen konut sektöründe Türki
ye'deki bazı gerçeklerü 'tespit ve ifade etmdk üzere 
huzurunuzda bulunıuyoruim. 

KonUit sektöründe ülkemizdeki ilik gerçek, ka
munun konut üretimıindeki faaliyetinin çok yetersiz 
olduğudur. Nitekliım, şu anda bütçesini görüşmekte 
olduğumuz İmar ve İskân Bakanlığı (Ki, bu konuda 
ağırlık taşıması gereken 'bir bakanllıkbr,) Konutla il
gili faaliyetini gözden geçirdiğimiz zaman bu hususu 
gayet bariz bir şekilde müşahede eltmemiz kabildir. 

ılmar ve İskân 'Bakanlığının konutla iligil faali
yeti, Mesken Genc'i Müdürlüğü aracılığı ile yürütü
lür. Mesken Genel Müdürlüğü, Bakanlığın kuruldu
ğu 1958 tarihimden 1966 tarihine kadar faaliyetimi 
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sadece araştırmaya inhisar ettirmiştir denebilir. Ni
tekim, 'bu süne içlinde ülkelde cereyan etmekte olan 
siosyo - ekonomik oluşumların, sektöre yansıyan so
nuçlarının bilimsel bir şekilde tespitli ve analizi üze
ninde durulmuştur. Yıine ibu neticelerin tevlit etmiş 
olduğu sorunlarla ilişkili önlemlertin alınması, politi
kaların (tespitli çalışmadan yapılmıştır.; 

1966 senlesin© gelindiği zaıman ülkede önemli bir 
olayla karşı karşıya kalıyoruz: Yıllardan beri öne
mlim artırarak giden ve çok 'büiyülk boyutlara ulaşan' 
gecekondu sorununa köklü bir çözüm geitüdlmesi za
manının geldiğii tespit edilmiştir ve 1966 yılında 775 
sayılı Gecekondu (Kanunu çıkıyor. 

Gecekondu Kanununun getirmiş olduğu mali im
kânlar muvacehesinde, İmar ve İskân Bakanlığı ilk 
defa olarak, evvela altyapı konularıyla başlayıp, ko
nut üretilirine (geçme aşamasına geliyor. Biiâhara 
1976 senesi Genel Bütçe Kanunu ve 1979 yılında 
yine Bütçe Kanununa konulan hükümlerle, geri Kal
mış Yöreler Halik Konutu (uygulaması ve Yeni Yer
leşimler Kredi Fonu İhdas ediliyor. 

IBültüo bunlar, imar ve İskân Bakanlığının konut
la ilgülii faaliyeti içlin mali kaynakları oluşturuyor; 
fakat 1966 senesliniden 1981 yılına kadar geçen 15 yıl 
içinde geriye dönüp baktığımız zaıman, İmar ve İs
kân Bakanlığının üretmiş olduğu konutun miktarı 
44 bin rakamına ancak ulaşmış oluyor. Bu, yılda 
3 OOÛ'ıin altında (bir Ikonult üretimi anlamına gelir. 

[Bakanlığım bu uygulama sistemi ve düzeyi ile sek
tör üzerinde yatırımcı kuruluş olarak ağırlığını koy
duğu elbette iddlia edilemez. Bakanlığın dışındaki di
ğer kamu kuruluşlarının konut ürdtimi konusundaki 
yatırımları ve faaliyetleri de (bundan daha fazla de
ğil. Nitekim, 1974 yılından itibaren iskân ruhsatı 
esasına göre, kamu konut üretimi yüzölçümü olarak 
(Biraz eivvel İlkii sayın arkadaşım bu rakamı çok mü
samahakâr bir şekilde (ifade ettiler, ben değişik 'ola
rak ıtespit ettim.) konut ürdtimıindeiki kamunun payı, 
toplam üretimin ,% 0,8 ile j % 2,7̂ sıi; 1974'ten günü
müze kadar.; Yıllık yatırım olarak da % 0,9'u i e 
!% 3,2'ısi arasında değişjmiş'tir. 

Aslında, özel kesimin konut yatırımları, ruhsait-
sız ya da ruhsat ve projesine aykırı yapılar da he
saba katılırsa, resmli istatistiklerim verdiği değerler
den de çolk yüksektir. Bu nedenle, yukarıdaki oran
lar da kamunun konut sektörü yatırımları içindeki 
payını ifade etmekten uzaktır. 

Ülkemizde gene konut selktörü ile ilişkili ikindi 
gerçek, konut üretim düzeyinin ihtiyacın çok altında 

1 kaldığı hususudur. Niıteklkn, Dördüncü Beş Yıllık 
Plan, kentsel konut ihtiyacımı, plan dönemi için 
1 milyon 700 bfcn olarak tespitt etmişllir.; Bu, yılda 
ortalama 340 bin konut üretimi anlamım'a gelir, Oy
sa, Devlet 'İstatistik Enstitüsünün rakamlarına göre 
1974 yılında 84 199 birim olan Ikonut üretimi, ted-
riici bir yülkselme ile 1980 yılımda 139 207 birime ulaş-
tmıştuv Bu rakam, Dördüncü Beş Yıllık Planın baş
langıç yık olan 1979 yılında 124 297*dir. 1981 yıllın
da da bu üretim düzeyidin aşılacağı tahmin olun-

ı mamaktadır. Çünkü 7 aylık veriler, yatırımların, 
I önemli ölçüde artan inşaat maliyetlerine rağmetı, J 980' 

yılına ıgöre düştüğümü göstermektedir^ 

O Halde, Plan hedeflerime göre her yıl 200 bin
den fazla olarak gerçekleşen konut açığı nasıl kar
şılanmaktadır?... Özellikle son yıllarda fevkalade yük
sek oranlardaki enflasyonun etkisiyle fakirleşen orta 
gelir grubunun, konut yatırımlarına karşı imkânsız
lığın verdiği bir iıstekslisdik içinde bulunduğu da ma-

I zan itoibara alınırsa, bu açığın çdk büyük ölçüde ge
cekondu yapımı ile karşılandığımı rahatlıkla kabul 
edebiliriz, 

Esasen, bugüne kadar birçok ülkede konut yatı
rımlarına, milli gelirden yaklaşık ı% 4 kadar bir 
pay ayrılabildiği gözlenmiştir, 1981 yılı milli geliri-
ımftz gözömüne alınırsa, konut içlin yılda ancak 260 300 

I milyar liralık bir kaynak ayırabileceğimiz sonucuna 
I varırızH Bu da günükı konut maiyetlerine göre yılda 

200 bin üîniltedem az üretimi anîarnıma gelmektedir^ 

I Şu duruma göre, her yıl 150 Mn civarında ko-
I nut açığı bahis konusu olmaktadır. Bu mülahazalar 

bizi, bir başka gerçeğe götürmdktoedir: 
I Konut için ayrıİabilecek bu sınırlı kaynakla, daha 

çok ünlite üretimi için, bazı önlemler alınması gerek-
I mistir. IBu (maksatla, konut alanları, toplumsal1 özel-

ıliklerirniz de gözetilerek azaltılimalıdırv İnşaat mal-
I zemesi maiyetlerini düşürücü önılemlier alınmalıdır. 

Maliyeti düşürücü inşaat teknolojileninıin uygulanma
sına geçilmelidir. İşte toplu konut fikrini 'Oİuşjtu-

I ran medeniler bunlar olmuştur. 
I Bütün bu ve akHa gelebilecek diğer önlemlere 
I rağmen; 150 bin düzeyindeki ürdtiim açığının kapan

ması mümkün olamayacaktır. Bu nedenle, bugünkü 
I 'ekonomik gelişme düzeyimize ıgöre, asgari standart

ta ve geçici süreli konuit, yani bir nevti gecekondu 
I yapımı, rasyonel çözüimı olarak gözülkimek'tediri Evet, 
I (bir (defa daha tekrar ddiyorurni: Tloplü Konut Kanunu-
I ırmn getirdiği çok müsait imkânlara rağmen; gecekondu 
I yapıimı; ıfafcat, 775 sayılı Kanunda tarif edildiği bi-
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çümde: «Kendisine a'it almayan, afazi ve arsalar üze
rimde, (sahibinin ımiüisaadesi olmaksızın yapılan, im'ar 
mevzuatıma, yapı mevzuatına aykırı izin'siz yapılar» 
oiçlLmlinde, yapı olarak (sağlıksız ve gayri hukuki şek
li dle değil, yeni bir kavram olarak; as'gari nitelikli 
yapı biçimimde gecdklonidu inşaatı devam edecektir. 
Devam etmesi de gereklmek'tedir. Ancak, bu inşaat, 
(ilerde şehirle Ibüitühaıeş'tfiriilhıesi ibahis .konusu olduğu 
zaman; hukuki, imali ve sosyal sorun yaratmayacak 
şdkide yömlemdliıii İlmeli, projelenidirilmeli ve hukuki 
esaslar, Ibaşianıgıçlta bu 'hususlar gözöMinde tutularak 
'düztenitenimıeffli'dlrr.. 

©ir başka ve önemli 'husus konut sektörümde, ko-
rtultu olmayan çok büiyülk bir grulbun, yükselen in
şaat mal'iyötleri ve çok yüklsek oranlda enflasyonun 
-aşındırdığı gelir düzeyleri nedeniyle, konut sıa'hıifbS 
olma ümitlerini yitünmıiiş olmalarıdır. Birkaç yıl önce 
memur ya da İşçi em'dkli ikramiyesi veya kıdem taz-
mıilna)tı ile bir Iklonulta sahip olalblürlken, son yıllarda 
fau imkân tamamıyle ortadan kallkimıştır. Bu neden
le de ıgeniiş bir kitle, ©İlimdeki parasal imkânını da
yanıklı tüketimi mallarına ,ya!tırma 'eğilimine girmiş
tir. Bu da ekonomik yönden enflasyonu körükle
yen önemi (bir ifalkltör (olmuştur. 

Öte yanldain; konuta karşı Ibelliren bu takip azlığı, 
ekonamlilk gelişme ve istihdam konularında büyük 
ağırllı'k taşıyan inşaat sdkltörünü olumsuz yönlde e*ttki-
lemiş ve inşaat malzemesi üreten sanayi ve teşebbüs 
erfoalbı faalİydtlerini ya, çok azaltmışlar ya da, dur
durma meeburiydtJimde kalmışlar'dır. 

Bütün bu nedenlerle; konut konusu özeli ilkle »1980ı 
yılı başlarından i'tilbaren, hükümetlerce önemle ele 
alınmış, çok yönlü ve ciddi çalışmalar yapılmıştır. 
Bu çalışimalar (Sonucunda 1980 yılı Mayıs ayında, 
mfılli kbnult politikası esasları hülkümdtçe tespit ve 
Re'sm'i Gazetede neşredilmiştir. Ayrıca, uygulanalbil-
mıösıi'ni teminen çok sayıdaki yasa ve diğer mevzu
atta gerdkli değişiklikleri yapmak üzere yetki vere
cek, Ka'nun Kuvvetimde Kararname çıkarma yetlki&i 
(talep 'eden yasa tasarısı Büyük Millet Meclisline sevk 
edilmiştir. Ancalk, Büyük Milll'e't Meclİs'imÜn o tarih-
lerldeki çalışma şartları içimde bu tasarının kanun
laşması mümkün olamamıştır. ( 

12 Eylül 1980*den sonra bu konudaki çalışmala
ra, Hülküimetin ciddi ve isltdkli tutumu niedeni ile ye
nliden: 'hız verül'miş ve nihayet 8 Temimuz 1981 taribin
ide Toplu Konut Kanunu, Milli Güvenlik Konseyin
ce Ikalbul edilmiştir. 

Bu kanunun genel espirisi bakımından tenkit edi
lecek yönleri varsa da, kanımca son 20 yıl içinde iz
lenen politikanın hemen hemen tam tersi bir politika 
getirmesi ve devlet teşkilatında önemli bir görüş de
ğişikliğine yol açması bakımından fevkalade önemli 
ve reform niteliğinde bir Kanundur. Filhakika, planlı 
dönemin başlangıcı olan 1962 yılından itibaren ölü 
yatırım telakki edilen konut yatırımları bu Kanunla, 
ekonomik kalkınmayı hızlandıran bir faktör olarak 
tespit Ve ka'bul edilmektedir. Bu Kanun, konut sahibi 
olma ümidini yitirmiş alt ve orta gelir grubunun tek
rar bu ümide kavuşmasını temin edecek imkânlar ge
tirmektedir. 

Bu Kanunun tasarruf eğilimini artırarak iç talebi 
azaltması ve 'böylece emflasyonist gidişi yavaşlatması 
gibi etkileri dışında, özellikle istihdamı artırması ve 
konut sorununun çözümünde önemli katkıda bulun
ması en fazla ümitle beklenen yönleridir. Bu beklen
tilerin tekrar ümitsizliğe dönüşmemesi için de bütün 
ilgililerin büyük bir titizlik ve samimiyetle gecikme
den Kanunda (gösterilen hususların yerine gdtirilmesi 
yolunda gayret sarf etmesi şarttır. 

Yakından tanıdığım Sayın Bakanın ve Bakanlığın 
çok değerli yöneticilerinin 'gerekli çalışmaları zama
nında sonuçlandıracakları muhakkaktır. Burada fev
kalade önemli olduğuna kani olduğum bir hususa 
işaret etmek işitiyorum : 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Toplu Konut Kanununun 10 ncu maddesiyle 

oluşturulan Kamu Konut Fonunun esas kaynağını 
genel bütçeden ayrılacak ödenek teşkil etmektedir. 
Bahis konusu maddenin (A) fıkra'sı bu ödendk mik
tarını gider bütçesinin - gelir değil - en az % 5'i ola
rak 'tespit etmiştir. 198İ2 yılı Gider .Bütçesi 1 trilyon 
772 milyar olarak bağlandığına göre, Kamu Konut 
Fonu için 1982 Bütçesine en az 88 milyar 605 milyon 
liralık ödenek konulması gerekirken, bütçe rakamları 
arasında bunun 20 milyar olduğunu görüyoruz. (Sa
yın Komisyon sözcüsü biraz evvel bu konuyu ifade 
ettiler, ben de aynı konuya gelmek istiyordum) Yal
nız, bu 20 milyar lira basına da bu şekilde intikal et
miş bulunduğundan, efkârı umumiyede şüpheler ya
ratmış ve yeni yeni filizlenen ümitlerin kaybolması 
tehlikesi belirmiştir. Oysa, biraz evvel arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili 
bölümünde gerektiği takdirde Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla bahis konusu ödeneğin kanunda yazılı düze
ye çıkarılmasını mümkün kılan 'bir hüküm mevcut
tu. Ancak, bu hükümden çok kimsenin bilgisi mev-
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cut değildir. Bunu burada, efkârı umumiyeye duyu
rulmasına vasıta olmak maksadıyla ifade ediyorum. 
Öte yandan, bu hükmün Bütçe Kanunu maddeleri 
arasında kalmaması ve fiiliyata intikal etmesi en ha
lisane temenin'imizdir. 

Biraz evvel arkadaşımın ifade ettiği gibi, Kanu
nun ilk uygulama yıllı olması nedeniyle, bu yıl içinde 
88,6 milyar liralık ödeneğin sarf edilememesi gibi bir 
fikre ben şahsan iştirak etmli'yorüm. Filhakika, Ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş koope
ratifler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca yıllar ön
ce başlanmış; fakat maili imkânsızlıklar .nedeniyle 
realize edilememiş birikmiş konutlar için geçici 1 nci 
madde gereğince verilecek krediler ve geçici 2 nci 
madde gereğince yapılacak ödemelerin 1982 Mali 
Yılında ne düzeye ulaşacağına dair kesin bir tahmin
de bulunmak mümkün değildir. Ayrıca, her yıl ya
pılması gereken konutların yarısının nüfusu 30 binin 
üzerinde olan, yani Kanunun kapsamı içinde bulu
nan kentlerimizde yapılacağını ve bu kentlerin bir 
bölümünde ölsün önümüzdeki en az 5 yıllık ihtiyacı 
karşılayacak toplu konut yerleşim alanlarının istim
lakine tevessül edileceğini düşünürsek, 20 milyar li
ranın çok yetersiz kalacağı rahatlıkla söylenelbiiir. 
Bu istimlakin gelecek yıllara ibı rakı İm ası da düşünü
lemez. Çünkü, uygulamaya geçilebilmesi için bu 
alanların, gerekli ise 'hatıralarının alınması, imar 
planlarının ve parselasyon planlarının hazırlanması 
ve uygulanması, konut projelerinin değişik tipler ha
linde yaptırılması, konutların ihale edilmesi ve sonra 
isteklilerin bilgisine sunulması gibi safhaları olduğu 
ve bütün bunların da çok uzun zaman alacağı gözö-
nünde tutulursa, istimlake bir an önce tevessül edil
mesi ve sonuçlandırılmasının zorunluluğu ortaya çı
kar. Bu nedenle de yı!l içinde bu ödeneğin mutlaka 
artırılması gerekecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi, şehirsel teknik altyapı sorunları ve bu ko

nuda Türkiye'de en büyük yatırımcı kuruluş olan 
filer 'Bankasıyla ilgili bazı sorunlar üzerinde durmak' 
istiyorum. 

iller Bankası, 4759 sayılı Kanunla 1945 yılında 
kurulmuştur. Şehir ve kasabalarımızın haritalarının, 
imar planlarının, içme suyu, kanalizasyon, elektrik 
proje ve tesislerinin, hal, hamam, dükkân, gazino, 
otel, termal turizmi ile ilgili tesisler, çöp imha ve de
ğerlendirme tesisleri, mezbaha, soğuk hava tesisleri 
ve şişeleme tesislerinin yaptiirılması, iller Bankasının 
yurt sathına, yayılmış faaliyet konularını oluşturmak

tadır. Banka bu hizmetleri yürütebilmek üzere 17 
bölge müdürlüğü ve 4 başmühendislik olarak ülke 
ölçeğinde örgütlenmiştir. Halen merkez ve bölgeler
de mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog düzeyin
de 911 teknik eleman çalışmaktadır. Banka, 1981 yı
lında mahalli idareler için 20 milyar 740 milyon lira
lık yatırımı gerçekleştirmiştir. Böylece, bankanın 
1981 yılı sonuna kadar, ortak idareleri için yaptığı 
yatırımların değeri, 1981 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 
363 milyar liraya ulaşmıştır. 

İller Bankasının 1982 yatırım programı 36 milyar 
80 milyon lira olarak tespit olunmuştur. Bu yatırım 
için gerekli finansmanın 16 milyar lirasının genel büt
çeden verilmesi ve bakiye 20 milyar liranın da Ban
kanın özkaynaklarıyla karşılanması planlanmıştır. 

İller Bankası, gelenekselleşmiş çalışma anlayışı ve 
mevcut teknik kapasitesiyle özellikle belediyelerimi
zin her konuda en büyük yardımcısı olmuştur. Ku
ruluş biçimi, yalnız gelişmekte olan ülkelerde değil, 
gelişmiş ülkeler için dahi örnek alınacak bir mükem-
meiliyeti aksettirmektedir. 'Bu kuruluşun gelişmesi için 
gösterilecek her gayretin mahalli idarelerimizin, özel
likle kentlerimizin bütün alt ve üstyapı sorunlarının 
halline önemli etkileri olacaktır. 

Bankanın memleket gerçeklerine fevkalade uygun 
bünyesini, çalışma şeklini ve hizmet anlayışını, yatı
rımlarını anlatmak ve özelliklerini açıklamak kısa sü
rede mümkün olamaz. Bu nedenle ben, fevkalade 
önemli bulduğum bir - iki konuyu vurgulamakla ye
tineceğim. 

Değerli üyeler; 
Ülkemizde içmesuyu tesisleri bugün üç kuruluş 

tarafından yürütülmektedir. Köyler ve nüfusu 3 bi
ne kadar olan belediyelerin içmesuyu tesislerini, 1960 
yılında çıkan 7478 numaralı Kanun gereğince YSE 
Genel Müdürlüğü yürütür. «Nüfusu 100 binden faz
la olan şehirlerimizin içmesuyu tesisleri, Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilir», 1053 sa
yılı Kanunun hükmü. Nüfusu 3 binden fazla olan 
bütün belediyelerin içmesuyu tesisleri belediyeler yet
ki verirlerse İller Bankası tarafından ele alınabilir. 
Hizmetin bu şekilde üç kuruluş arasında dağılımı, 
sektörde uygulanacak anailkelerin ve önceliklerin tes
pitinde karışıklıklara neden olmakta, sektör sahipsiz 
kalmaktadır. Görev tedahülleri, belirsizlikler, tekrar
lar meydana gelmektedir. 

BAŞKAN — (Bağlamanızı rica ediyorum Sayın 
Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Bir - iki da
kika daha sürer zannediyorum Sayın Başkanım. 
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Bu nedenle su ve kanalizasyon hizmetlerinin ülke
mizdeki yönetiminde bu çok başlı durumun mutlaka 
düzeltilmesi, sektörün tamamının sorumluluğunun 
tek bir kuruluşa verilmesi zorunludur. Bu husus, Sa
yın Başbakanın başkanlığında bütün ilgililerin katıl
masıyla 1981 yılı içinde tartışılmış ve şükranla ifade 
edeyim ki, Sayın 'Başbakan büyük bir isabetle bu ko
nularda iller Bankasının tek sorumlu kuruluş olması 
gerektiği sonucuna varmış ve mevzuatın bu maksat
la süratle düzeltilmesi direktifini vermişlerdir. Bu ko
nuda gerekli »düzenlemelerin ilgililerce süratle yapıl
ması, mevcut sağlıksız durumun ıslahı ve yeni atılım
lara geçilebilmesi için şarttır. Ayrıca iller Bankası 
üzerine alacağı bu ağır görevi başarıyla yürütebil
mesi için gerekli teşkilat çalışmalarını derhal yapmalı 
ve nitelikli, yeterli sayıda teknik eleman temini ko
nusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan ve bir da
kika dahi zaman kaybetmeden teşebbüse geçmelidir. 
Bu konuda önemli bir noktaya daha değinmeyi ge
rekli görüyorum. 

1977 yılında Arjantin'in Mar del Plata şehrinde 
Birleşmiş Milletlerin önayak olduğu uluslararası kon
grede alınan ve Hükümetimizce de kabul edilen ka
rarda 1980'1'i yıllar, dünyada su ve kanalizasyon 10 
yılı olarak ilan edilmiş ve 1990 yılına kadar üye ül
kelerde su ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülme
diği nüfus bırakılmaması ilkesi benimsenmiştir. Bu 
amaca ulaşmak takdir edilecektir ki, her şeyden önce 
bir teknik kapasite ve mali imkân meselesidir. Ülke
mizde böyle bir plan ve projenin hazırlanması ve uy
gulanması için yeterli teknik kadro ve teknoloji mev
cuttur. Ancak, iç ve dış kaynak temini özellikle son 
yılların enflasyonist ortamında büyük bir sorun ola
rak karşımıza çıkmaktadır. 

Dünyada su 10 yılı programı amaçlarına kısmen 
olsun ulaşmak için, 1981 yılı yaz aylarında yapılan 
çok kaba bir tahmin, yaklaşık 660 milyar liralık bir 
iç kaynağa ihtiyaç bulunduğunu ortaya koymuştur. 
Bu, 10 yıl içinde yalnız su ve kanalizasyon hizmet
leri için her yıl ortalama 66 milyar sarfedilmesi an
lamına gelir ki, şahsi kanaatim, bu meblağ, varıl
mak istenilen mütevazi hedef için dahi çok yetersiz
dir. 

Bu tespitten sonra bahis konusu yatırımın hangi 
kaynaklardan finanse edilebileceğinin araştırılması ya
pılmıştır. Bu kaynaklar; İller 'Bankasının özkaynak-
ları, belediyeler fonu gelirleri, belediyelerin bütçele
rinden bu maksat için ayrılacak paralar, Genel Bütçe
den sübvansiyon, dış ve iç diğer krediler olarak sıra
lanabilir. 

Bu kaynaklar içinde önemli gördüğüm ve derhal 
tedbir getirilmesi gerektiğine kani olduğum ikisi üze
rinde duracağım. 

Bunlardan birisi, İller Bankasının sermayesidir. 
Nominal sermaye, 1981 yılı Haziran ayında 20 mil
yar lira olarak tespit olunmuştur. Aslında bu mik
tar, yapılacak iş hacmi muvacehesinde katiyen yeter
li değildir, süratle artırılması gerekir; ancak asıl söy
lemek istediğim, bu sermayenin, süratle ödenmiş ser
maye haline getirilmesidir. 

'Bankanın sermayesinin anakaynağını, ortakları 
olan belediyeler ve il özel idarelerinin yıllık bütçe
lerinden ayıracakları % 5 paylar oluşturmaktadır. 
Sermaye katılma payı hesabında, daha önce çıkarı
lan 655 numaralı Kanun gereğince, belediyelere bütçe 
gelirlerinden ayrılan paylar, Devletin genel ve özel 
yardımları içinde mütalaa edilerek, 1971 yılından be
ri nazara alınmamaktadır. 1971 yılına kadar bu pay
ların tümü, tiler Bankası sermayesi için belediyelerin 
bütçeleri içinde mütalaa ediliyor ve % 5 onun üze
rinden ayrılıyordu. 1971'den sonra 655 sayılı Kanu
nun tefsiri nedeniyle böyle bir durum ortaya çıkmış
tır. Oysa bu paylar, yani 2380 sayılı Kanun ile Dev
let gelirlerinden belediyelere ayrılmakta olan % 5 
paylar, belediyelerin kanuni gelirleridir, bu nedenle 
de sermaye tahsilatında mutlaka hesaba katılmalıdır
lar. 

Hükümet, bu hususu gerçekleştirmek üzere, gerekli 
kanun tasarısını vakit geçirmeden hazırlayıp Kurucu 
Meclise göndermelidir. Bu, Bankanın sermayesinin hız
la büyümesi bakımından çok önemli ve acil bir konu-
duı. 

İkinci husus; son defa, belediye gelirleri ile ilgili 
öîarak çıkarılan 2380 sayılı Kanunla ilgilidir. Bu Ka
nuna göre, Genel Bütçe gelirlerinin % 5'i, iller Ban
kasında toplanmakta, bunun da % 80'i her ay bele
diyelere hisse olarak ve nüfuslarına göre gönderil
mektedir. Geriye kalan % 20, içişleri Bakanlığı em
rinde bir fon olarak bankada kalmaktadır. 

Aslında bu sistem, 18.6.1947 tarih ve 5116 sayılı 
Kanunla getirilmiş ve bahis konusu fon teşekkül et
tirilmiş idi. Bu konuda hazırlanan eski yönetmeliğe 
göre, 'bu fondan, nüfusu 50 000'den az olan belediyele
rin harita, imar planı, içmesuyu, kanalizasyon, elek
trik tesis ve projeleriyle mezbaha tesisleri için tahsiste 
bulunuluyordu. Fon, imar ve iskân Bakanlığının em-
rindeydi. Bu tarihe kadar yapılan bütün uygulama
larda, özellikle planlı döneme geçildiği 1962 yılın
dan itibaren bu fon, tamamen ve münhasıran tiler 
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Bankasının; Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Plan
lama Kurulu ve ıBakanlar Kurulunca tetkik ve uy
gun görülerek neşrolunan yıllık yatırım programları
na giren tesislerin finansmanı için kullanılmıştır. 

Son çıkan 2380 sayılı Kanun ile, İçişleri Bakan
lığının emrine verilen bu fonun, iki Bakanlık, yani 
İmar ve iskân Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tara
fından hazırlanacak bir yönetmelik gereğince tahsis 
olunması gerekmektedir. Bu yönetmeliğin de, bize ula
şan haberlere göre, fon gelirlerinin iki Bakanlık ara
sında yarı yarıya tahsis ve tasarrufunu hükme bağ
layacak şekilde tanzim edildiği anlaşılmaktadır. Eğer 
bu gerçek ise, ıkanımızca, fevkalade yanlış ve ileride 
büyük mahzurları olacak bir yola gidiliyor, demektir. 
Filhakika bu şekilde, İçişleri Bakanlığınca, bahis ko
nusu fon gelirlerinin ilk ihdasında gözetilen maksa
dın dışında ve bugüne kadar yapılan uygulamaya ters 
düşen bir biçimde kullanılması imkân ve ihtimali do
ğacaktır. 

Bu fon gelirleriniin, yıllık kalkınma programlarına 
giren projeler dışında kullanılması, ileride, keyfi tasar
ruflara yol açabileceği gibi, plan stratejisine ters dü
şen istikametlerde ve maksatlarla da kullanılması im
kânı doğurur. Öte yandan, su ve kanalizasyon tesis
lerinin, biraz önce ifade ettiğim hedeflere uygun ola
rak ele alınıp yürütülebilmesi açısından en önemli 
finansman kaynağı da zayıflatılmış olacaktır. Bu yola 
gidilmesi halinde, daha mürekkebi kurumayan 1982 
yılı İller Bankası Yatırım Programının tahakkuku 
için önemli bir finansman açığının ortaya çıkacağı 
söylenebilir. Bu ise, 1982 yılı Yatırım Programı ve 
görüşmekte olduğumuz 1982 yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı altında imzaları bulunan bakanlar için bir çe
lişki teşkil edecektir. Bu nedenle, böyle bir ihtimalin 
önlenmesi ve buna meydan verilmemesi fevkalade ya
rarlı olacaktır. 

BAŞKAN — Tekrar, toplamanızı rica edeyim Sa
yın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, Büt
çenin, ülkemiz, ulusumuz ve Bakanlık için hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileyerek saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hazne
dar. 

Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri, Sayın Balkanım, İmar ve İskân 

i Bakanlığının değerli mensupları; hepinizi saygıyla se-
I lamlarım. 
I Sayın arkadaşlar; 
I Sözlerime başlamadan önce, ben de, Bütçe - Plan 
I Komisyonunda çalışan arkadaşlarımızın düzenledikle-
I ri raporlarla ilgili iki kısa noktayı belirtmek istiyo

rum. 
I Birincisi, bünyesinde döner sermayeli kuruluşlar 
I olan idarelerin bütçelerini kapsayan Bütçe - Plan 
I Komisyonu raporlarında bir eksiklik görülmektedir; 
I o da şudur : Bazı idareler, özellikle döner sermayeli 
I idareler, döner sermaye gelirlerini, kendi döner ser-
I maye bütçelerine aktarmakta, buna rağmen kendi gi-
I derlerini, Genel Bütçe giderleriyle karşılamaktadır. 
I Bunu, bünyesinde döner sermaye kuruluşu bulunan 
I bütçelerde de gördüğümüz halde, o bütçelerde görüş-
I me imkânımız olmadığı için burada vurgulamak isti-
I yorum. 

I Ayrıca, bazı kuruluşlardaki bütçelerde bu kuru-
I luşların bünyesinde meydana gelen değişikliklerin de 
I ne anlam taşıdığının, kanaatimizce, Bütçe - Plan Ko-
I misyonu raportörlerince belirtilmesi gerektiği inancın-
I dayım. Özellikle Toprak ve Tarım Reformu Komis-
I yonu Bütçesi görüşülürken burada, ben Bakana bir 
I soru yöneltmiştim, demiştim ki, «12 Eylül 1980 ta-
I rihinde, bu kuruluşta kaç personel çalışıyordu, 12 Ey-
I lül 1980'den sonra bu kuruluşta kaç personel çalışı-
I yor?» Kendileri cevaben, «12 Eylül 1980'de bu kuru-
J luşta 1 200 personel çalışıyordu, bugün, 800 civarın-
I da.» dediler. «Fark nereye gitti?» dedim. «Askere 
I gittiler.» dedi. Aslında biz, bunların, askere gitmedi-
I ğini biliyoruz; ama Bütçe - Plan Komisyonu üyeleri-
I nin de bu gibi şeylerin ne anlama geldiğini burada 
I dile getirmeleri inancındayım. Gerçekten de, aslında 
I dile getirilmesi gereken bir gerçek; bunların, birta-
I kim partilerin militanları olduklarını öğrenmiş bulu-
I nuyorum. 
I Arz ederim. 

I Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
I Bütçesini görüşmekte olduğumuz İmar ve İskân 
I Bakanlığının, kent merkezindeki yurttaşlarla dağ baş-
I larındaki yurttaşların yaşamında yapılaşma faaliyetle-
I rinde geniş etkinliği görülen bir Bakanlıktır ve bu 
I Bakanlığın görevleri, birtakım yasalarda, tüzüklerde 
I ve yönetmeliklerde belirlenmiştir. 

I Bu kadar geniş bir yurttaş kesimine hizmet ge-
I tiren bu Bakanlığın, çok takdire layık hizmetleri ya-
I nında, elbette hizmetin iyileştirilmesi yönünde, va-
J tandasın; kamu hizmetinin gerektiği şekilde kendisi-

372 — 



Damşma Meclisi B : 47 28 . 1 s 1982 O : 3 

nin ayağına getirilmesi ve yerine getirilmesi yönünde ı 
hizmetin iyileştirilmesi amacıyla kuşkusuz tenkide J 
değer yönleri de olacaktır. I 

Ancak, bugün bu değerli Bakanlığın başında, en- I 
gin idarecilik bilgi ve tecrübesine sahip, uzun süreden 
beri tanıdığımız bir eski valimizin bulunması, bu gö
revlerin, halk hizmetine getirilmekte büyük kolaylık- I 
lar sağlaması bakımından, bu Bakanlığın başında ken
dilerini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. 

Burada konuşmamızın amacı, meslek hayatımız
da bu Bakanlık ile ilgili olarak, dava yoluyla vatan
daşların şikâyet konusu ettikleri hukuka aykırı durum
ların düzeltilmesidir. 

Bu bütçeden evvel, malumunuz, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Bütçesi görüşüldü ve Kültür Bakanlığının 
feshi sebebiyle, Kültür Bakanlığının bir kısmı, Tu- I 
rizm Bakanlığına bağlandı. Aslında ben, bu Bakanlı
ğın Anıtlar Yüksek Kurulu ve Eski Eserler ile ilgili I 
bölümünün İmar ve iskân Bakanlığına bağlanması ı 
gerektiği inancındayım. Zira, îmar ve İskân Bakan
lığının en birinci görevi, kent imar planlarının ya
pılması ve uygulanmasıdır. Kent 'imar planları yapıJ 
ması aşamasında eski eserler mevzuatının büyük bir 
engel teşkil ettiği ve bu eski eser mevzuatını uygula
yan idare ile imar planını yapan ve uygulayan idare- I 
nin aynı bakanlık bünyesi içinde olmaması nedeniyle 
birtakım aksaklıkların meydana geldiği, plan uygula
malarının aksadığı ve düzenli bir kent yaşamının so
nucu olan planlı uygulamanın aksadığı ve plansız ya
pılaşmaların ilerlediği izlenmektedir. 

ı etmek suretiyle bir vesayet denetimini layıkıyla ye-
I rine getirmeleri gerekir. Zira biliyorsunuz, imar plan

larının yapılması büyük bir emek ve sermaye sonu-
I cunda meydana gelmektedir. 

özellikle burada, İstanbul Boğazının planlaması 
konusunda bir hususu vurgulamak istiyorum. Malu-

I munuz olduğu üzere, bugün İstanbul Boğazının plan-
I laması Anıtlar Yüksek Kurulunun, İstanbul Nazım 
I Plan Bürosunun, İmar ve İskân Bakanlığının, tstan-
I bul Belediyesinin arasında zaman zaman birtakım sür

tüşmelere sebebiyet vermekte, bu uzun emekler sarfı 
suretiyle çıkarılan büyük planlar, hiç uygulama ala-

I nına girmeden değiştirilmekte, yeni yeni planlar geti-
I rilmekte ve bu planların değiştirilmesi aşamasında 
I da birtakım dedikodular ve suiistimallerin olduğu söy-
I lenmektedir. 

I Özellikle İstanbul'a bir gidişimde Üsküdar tara-
I fında Boğaza doğru gidenken, denizin kenarında Kas-
J telli İnşaatın yaptığı ve denize bitişik 3 - 4 tane blok 

inşaat gördüm. Aslında bizim imar mevzuatımıza gö
re, (Gerek 6785 sayılı İmar Kanunu, gerekse bu Ka
nunu 1972 yılında değiştiren 1600 sayılı Kanunda) 
özel planla da getirilse, 10 metreden fazla deniz kı
yısına yaklaşılmaması gerekmektedir. Buna rağmen bu 
yapılar tam denizin üzerine yapılmış gibi bir görüntü 
içindedir. İmar ve İskân Bakanlığımız bu planlama 
ve yapılaşma faaliyetlerini düzenlerken, muhakkak 'ki 
bu mevzuat hükümlerine riayet etmesi gerektiği inan
cındayım. 

Ayrıca hepinizin gördüğü üzere, bir Mersin ova
sına, bir Bursa ovasına, bir Adana ovasına gittiğiniz 
zaman, en verimli toprakların beton yığınları haline 
getirildiği izlenmektedir. Bizim plancılarımız bunu na
sıl yapıyor? Acaba ileride tekrar bu verimli tarım 
arazilerini elde etmek için bu betonları yıkma duru
munda 'kalacaklarını zannetmiyorlar mı? Sonra, mem
leketimizde çorak araziler çok. Özellikle birtakım su, 
elektrik imkânları getirmek suretiyle bu verimli arazi
lerimizi beton yığınları haline getirmekten çekinme
lidirler. 

Değerli arkadaşlar; 
öğleden evvel Sayın Bakana bir yazılı soru ilet

miştim, bu sorum da şuydu : Malumunuz, Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk vatandaşı bakımından büyük 
tarihi değeri olan İsmet Paşa'nın Çankaya'da bir Köş
kü vardı, «Pembe Köşk» diye anılır. Bu Köşk eski
den çevresiyle beraber tarihi şiltti, Anıtlar Kurulu ka
rarıyla önce tarihi sit olarak ilan edilmişti. Sonra
dan çeşitli baskılarla Anıtlar Kurulu bu kararı kal-

Bilindiği üzere, dengeli ve düzenli bir kent kurmak 
için 'imar faaliyetleri, imar planlarıyla belirlenmekte
dir. İmar planlarının hazırlanış biçimleriyle ilgili ola
rak yine Bakanlığımızca İmar Planlarının Yapılma
sında Uygulanacak Genel İlkeler Yönetmeliği çıka
rılmıştır. Ancak, uygulamada birçok kent imar plan
larının özel birtakım imar bürolarına verildiği veya 
İller Bankasına bağlı kuruluşlar veya Bakanlık ve
ya belediyelere bağlı kuruluşlar tarafından yapıldığı; 
ancak yapılan bu imar planlarının bu Yönetmelikte be
lirtilen ilkeleri içermediği ve bu Yönetmelikte getiri
len bağlayıcı hükümlere uyulmamak suretiyle kent ya
şamında dengesiz birtakım sorunlar yaratmaya neden 
olduğu görülmektedir. 

Bizim dileğimiz odur ki, özellikle Bakanlıkta imar 
planlarını onayan kişilerin, bu planları onamadan önce 
gerektiği takdirde yerine gidip, bu planların uygulan
dığı alanları bilmeleri, görmeleri ve plan ilkelerine I 
uygun bir şekilde yapılıp, yapılmadıklarını kontrol I 
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dırdı ve yalnız Köşkü eski eser olarak kabul etti; 
fakat civarının tarihi sit olması kararını kaldırdı; ni
ye kaldırdığını 'bilmiyoruz. Yani, acaba Anıtlar Kuru
lu bu aşamada İsmet Paşa'nın tarihi kişiliğinden şüp
he mi ettiler?.. Çünkü, 1710 sayılı Anıtlar ve Eski 
Eserler Kanununda, «Önemli tarihi olayların geçtiği 
yerler tarihi sit olarak kabul edilir.» denmektedir. 
Biz de İsmet Paşa'nın çok büyük tarihi kişiliği oldu
ğu inancında olduğumuz için bu kararın bu şekle dö
nüşmesinden büyük bir esef duyduk. 

Ayrıca, Anıtlar Kurulunun o tarihi sit kararını 
kaldırmasına rağmen, plancılarımız buınü 'beton yı
ğını haline getirmemek suretiyle pekala İsmet Paşa' 
nın 'hatırasına ihanet etmeyebilirlerdi. Ne yapabilir
lerdi?.. Yine biz birtakım olaylarla karşılaştık; Çan
kaya'da çok köhne bir evi, eski Ankara tipi ev diye 
onu ve civarını korumak için yeşil alana alıyor da, 
İsmet Paşa gilbi tarihi kişiliği olan bir kişinim Köş
künün etrafını, hem kendisinin, elleriyle diktiği 
çamları yıkıyor, kaldırıyor, 3 - 5 kişiye maddi men
faat temin etmek üzere onu tutuyor mesken alanı 
hailine getiriyor. Acaba plancılarımız bu kadar keyfi 
hareköt etme cesaretini nereden buluyorlar? (Alkış
lar) 

Bana göre Sayın Bakanlığımız bu inşaatları yık-
malı Çünkü, İsmet Paşa'nın şahsına bağlı büyük 
tarihi kişiliği vardır. O tarihi kişilik, bizim memleke
timizde milyonlarca, milyarlarca değerlerle ifade 
edilmeyecek ibir tarihi kişiliktir. Her ne kadar idare 
ona zamanlında ruhsat vermişse de, bugün İmar ve 
İskân Bakanlığı o haliyle inşaatları durdurmalı ve 
yeni bir mevzi imar planı getirmek suretiyle Köş
kün etrafını korumalı ve yeşil dana alarak o Köşkü 
İsmet Paşa'nın şanına ve şerefine uygun bir planla
ma ile düzenlemelidir. Zaten siz gidip de karşıdan 
baktığınız zaman, İsmet Paşan'nın Köşkü artık hiç 
görünmüyor ve o beton yığınları, o güzelim Köşkü 
çirkin bir manzara haline getirmiştir ki, ben bir Türk 
vatandaşı olarak İsmet Paşa'ya görülen bu işlemden 
dolayı esef duyduğumu, bu işlemi tesis etmekte bu
lunan her kademedeki insana belirtmek isterim. 

Ayrıca, imar planındaki değişikliklerde gerekçe 
gösterilmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir bakıyorsunuz, bir vatandaşın taşınmazı yeşil 

sahaya alınmış, bir vatandaşımızın taşınmazı yola 
alınmış. Acaba hangi ölçüler içerisinde orada yeşil 
saha öngörülmüş? Bir bakıyorsunuz bir plan yapılı
yor, İmar ve İskân Bakanlığı mensupları yahut da 
plancılar gidiyor, arazinin jeolojik etüdünü yapma

ları lazım, plan yapılıyor, mesken safhasına ayrılıyor. 
Mesken sahasına ayrıldıktan) sonra bir bakıyorsunuz, 
arazide kaymalar meydana geliyor. Vatandaş zama
nında ruhsat alıp da yapı yaptığı için bu defa da Dev
let ne yapıyor?.. O vatandaşa tazminat ödemek zo
runda kalıyor ki artık bu gibi .işlemlerle bugün kar
şılaşılmaması gerektiği inancındayım. 

Yalnız şunu da belirtmek istiyorum; ben bugün
kü idareyi kesinlikle tenkit etimiyorum. Amacım, bu 
imar faaliyetlerinde görülen aksaklıkları ilgililere 
kendi olanaklarım ve bilgim çerçevesinde aksettir
mektir, onun dışında kesinlikle hiç bir niyetim yok
tur, arz ederim. 

Efendim malumunuz, bir de kıyı tespit meselesi 
vardır. 1972 yılında çikarılan 1605 sayıilı İmar Yasa--
sına ek bir Yasa ile ek 7 ve 8 nci maddeler getirildi, 
Burada İmar ve İskân 'Bakanlığına kıyılarda yapıla
cak yapılaşma konusunda birtakım tahditler getiril
di. 

İmar ve İskân Bakanlığı 1'972'den 1975e kadar 
bu konuda herhangi bir düzenleme getirmedi. 1975 
yılının başında kıyılarda yapılacak yapılarila ilgili 
bir Yönetmelik çıkardı ve bu Yönetmelikte, köy yer
leşik alanı, şehir ve belediye mücavir alanı dışında 
kalan yerlerde, 100 metrelik kuşak içinde yapılaşma 
yasağını getirdi ve Yönetmeliğe bir hüküm koyarak, 
«Ancak, Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 
yapılan yapılarda vatandaşların kazanılmış hakkı 
vardır» dedi; ama 'bu hak nasıl tespit edilecekti?.. 
O da, bu Yönetmeliğin yürürlüğünden itibaren üç ay 
içinde hava fotoğrafları çekilecek ve kazanılmış hak
lar saptanacaktı. 

'Bir de bu Yönetmelikle getirilen diğer bir önemli 
husus da şudur : Birçok yerlerde, (demin konuşma
mın başında dediğim gibi) dağbaşmdaki köyde yaşa
yan bir vatandaşın da artık, kendi kendine ev yapma 
imkânı yoktur. Bu, belediye mücavir sahası dışlında 
ve kıyıyı içeren köylerde ise, artık İmar ve İskân 
Bakanlığına bağlı il imar müdürlüklerinden yapı ruh
satı alması lazım. 

Ayrıca, başka bir hükme göre, vatandaş planlama 
yapılmadan yapı da yapamıyor. İmar ve İskân Ba
kanlığı bir yandan vatandaşa plan yapıp getirmiyor; 
öte yandan vatandaşın da konut ihtiyacı var. Bu bek
lenti içinde vatandaş ne yapıyor?.. Plan beklemeden, 
plansız bir yapı yapma yoluna gidiyor ve bugün kı
yılarımıza baktığımız zaman, çoğunlukla İmar Mev
zuatına aykırı yapılaşmalar görülmektedir. 

Bunun şu sonuçları doğmaktadır: Vatandaş ruh
satsız yapı yapmakta, ondan sonra idare gidip onu 
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ya durdurmakta veyahut durdurmayıp (özellikle göz 
yuman belediyeler veya il imar müdürlüğü teşkilâtı 
da var) vatandaş yapısını yapıp içine girdikten son
ra bir yıkım kararı vermektedir. Ayrıca bir de mali
yet bedeli kadar bir para cezası alınmaktadır. 

«Bu durumda hem vatandaş mağdur olmakta 
hem de birtakım milli servetler heba olup gitmekte
dir. 'Netice nereye gelmektedir?.. Vatandaş Danışta-
ya gelmekte, Danıştayda davası reddedilmektedir. 
Buna ırağmen görüyoruz ki, il imar müdürlüklerin
ce, belediye encümenlerince veya il idare kurulların
ca verilen yıkım kararları Danıştay tarafından onan
dığı halde bunlar yıkılmamaktadır. 

'Buna bir örnek verelim1: Kurtboğazı koruma sa
hası içinde yapılan birtakım yapılar var. Kurtboğazı 
malumunuz, Ankara'nın içme ve kullanma suyunu 
temin eden bir barajdır. ıBu barajın koruma sahası 
içinde birtakım kişiler kaçak bina yapmışlardır. İda
re bunları yıkma kararını almıştır ve hu kararlar Dîa-
nıştayca da onanmıştır; ama bugüne kadar bunlar 
yıkılmamıştır. Yarın Ankara'da bir sari hastalık çı
kar da kirli maddelerin bu suya karışması sonucun
dan bu sari hastalığın çıktığı saptanırsa acaba bunun 
sorumlusu kim olur? IMeseîâ geçenlerde bir tifo has
talığından bahsedildi. Acaba bu nereden geldi?.. Ya
ni bütün bunları birbirine 'bağlı birtakım meseleler-
olarak mütalaa ediyoruz. 

İstanbul'dan bir örnek 'vermek istiyorum!: İdare, 
Bebek'te bir özel şirkete, 'imar planında 3 kat yapı 
yapma şartı olduğu halde 7 kat yapı yapma hak
kını vermiştir. (Komşu vatandaş gelmiş Danıştaya 
buna verilen yapı ruhsatlarının iptali konusunda da
va açmış ve davası kabul edilmiştir. «'Maya» ismin
de bir şirket ve ıDanıştayca da idare tarafından bu 
özel şirkete kanunsuz olarak verilen yapı ruhsatları 
iptal edilmiştir. IBugün Ibunlar artık meşruluğunu kay
beden yapılardır; dolayısıyla de yıkılması gerektiği 
inancındayım. Yıkılmıyorsa acaba bunlar hakkında 
ne gibi işlem yapılabilir?.. Bunun da önemle üze
rinde durulması gereken bir konu olduğu inancında
yım. 

(özellikle yargı kararının artık uygulanma zorun
luluğu vardır. INitetkim, yasalarda yapılan son deği
şikliklerle yargı kararlarının 60 gün içinde yerine ge
tirilmesi zorunluluğu da getirilmiştir. Bu da her 
halde idareyi bir yükümlülük altına sokmaktadır. 

Aırkadaşlar;| 
Yargı kararının burada yerine getirilmesinin $u, 

sonucu olur: Bu gibi durumlarda yargı kararlarını 
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yerine getirmezseniz herkesi kanunsuzluğa teşvik eder
siniz, herkes kaptığıyla kalır, yani bakar ki, idare ka
nunsuz her şeye göz yumuyor, bunu baskı altına 
alan bir kuruluş da yok; ı(ne yapacaktır?^.) o zaman 
herkes yasaya aykırı birtakım faaliyetler içinde bu
lunmayı kendisine bir meslek, tbir örnek seçecektir. 
'Bu itibarla, Danıştay kararları uygulanmalıdır ve 
hiç bir kimseye yasalara aykırı olarak yaptıkları yan
larına bırakılmamalıdır ve yasalara aykırı davranış
lar teşvik edilmemelidir. 

Öneri alarak bazı konulara değinmek istiyorum: 
Memleketimizde sosyal konut politikası, gecekondu 
politikası var. Geçen gün televizyonu izlemişseniz 
sizler de görmüşsünüzdür. bir kentimizi gösterdi. Bu 
kentte 6 000 tane sosyal konut yapılmış. Bu kent, İs
parta kenti. Memleketimizde kalkınmada öncelikli 
iller var. Acabai bu kalkınmada öncelikli illere de 
bunun % lOf'u kadar bir sosyal konut getirilmek
te midir? Bunu özellikle sormak istiyorum; yani 
bölgeler arasında dengeli bir sosyal konut politikası
nın güdülmesi gerektiği inancındayım. 

Ayrıca, kent imar planı uygulamalarında özellik
le şunu vurgulamak istiyorum1: Belediyeler alt yatı
rım hizmetlerini yapmadan birtakım girişimlerde bu
lunuyorlar. IMeseîâ; asfaltlıyor yolu; ama daha son
ra telefon çekmesi icap ediyor, bir bakıyorsunuz be
ton kazılıyor, onu kapatıyor; elektrik hattını çekme
si gerekiyor, tekrar beton kazılıyor, suyu geçirecek, 
ondan sonra geçiriyor.. Bunlar zaman zaman bu
rada söylendi. Bence bir daha söylenmesi de fuzuli. 
Yalnız, Sayın Bakanlığımızın belediyeler üzerinde 
çok etkin bir denetim yaparak, telefon, elektrik, su 
gibi alt yatırımlar yapılmadan, kesinlikle birtakım 
faaliyetlere girişilmemesi gerektiği' kanaatindeyim. 
Aksi takdirde, bizim memleketimiz bu kadar israfı 
götürecek kadar zengin değildir. 

BAJŞKiAiN — Sayın Genç, bir dakikanızı dca ede
yim. 

Sayın üyeler^ 
Şu anda Parlamentomuza Kuveyt Parlamentosun

dan bir Heyet teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Kendi
lerine Danışma (Meclisli adına hoş geldiniz der, sev
gi ve saygılarımızı sunarız. ı(Sürekli alkışlar). 

Buyurun Sayın Genç. 
KAİMEIR GENÇ — Sayın Başkan, değerli 'arka

daşlar; 
Son olarak şu konuyu da vurgulamak istiyorum: 

Devlet tarafından toplu konut ve sosyal konutlar ya
pılmaktadır. Özellikle bu toplu konut ve sosyal ko-
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mutların bakım ve onarım işi çok aksamaktadır. Ka
naatimce, İmar ve İskân Bakanlığına veya valilikle
re bağh bir büro kurularak, yapılan sosyal konut
ların tamirlerinin, bakımlarının bu büro tarafından 
süratle sonuçlandırılarak, 'bu komutlarım ömürlerinim 
de uzatılması gerektiğine inanıyorum, 

Hepinize saygılar sunarım, alkışlar), 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Alpdündar, buyurum efendim. 

MUSTAFA AUPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
Yüce Danışma İM edişimizin değerli üyeleri, Sayın 
Bakanım. Bakanlığın değerli uzmanları, elemanları; 

Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla se-
lâmlıyorum.ı 

Değerli üyeler; 
Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların 

en önemlilerinden biri, sizim de bildiğiniz g'ilbi konut 
sorunudur. (Konut sorunu son yıllarda ağırlaşmakla 
birlikte, yeni bir sorun değildir. Türkiye'de konut açı
ğını kapatmak üzere kullanılan gecekonduların ilk orta
ya çıkışları ta 17001er istanbul'unda olmuştur. Daha 
sonra sağlıklı ve düzenli konut açığının kapatılmaması 

üzerine gecekondu sayısı hızla artmış ve Başkentimizde 
gecekonduda yaşayan nüfus, toplam kent nüfusunum 
3/4'üne erişir olmuştur. Kiralarım artması ve konut 
maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte memurlar, yük
sek dereceli uzmanlar gibi, toplumsal kesimler de 
gecekonduda yaşar olmuşlardır. 19'50'de tarımım ma-
kimeleşmesiyle başlayan kente göç sorunu neticesin
de göçen insanlar başlarımı sokacak bir yuva elde et
me aırıacıyla hazine arazisine gecekondu yaparlar
ken, daha sonra gecekondu pazarı oluşmuş; birta
kım aracılar 've komisyoncular gecekondu yapıp sat
maya başlamışlardır. Geçmişte siyasal güç kullanan 
veya kaba kuvvete dayanan bu aracılar, yine Devlet 
arazisini parsellemişler ve bir anlamda bugün var 
olan gecekondu mahallelerini..^ , 

(BAŞKAN — Sayın Alpdündar bir dakikamızı ri
ca edeyim. 

Tarihi dostumuz Kuveyt Parlamento Heyeti, sa
lonumuzdan ayrılıyorlar. Kendilerine tekrar hoşgel-
diniz der, Türkiye'de iyi günler geçirmelerini dileriz. 
^Sürekli alkışlar). 

ıBuyurun Sayım Alpdündar, 
MUSTAFA AUFDÜNDAR — Devlet arazisini 

parsellemişler ve bir anlamda bugün var olan gece
kondu mahallelerini denetimleri altına almışlardır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler;1 

Gecekondulu kentleşmenin yarattığı sorunlar 
saymakla bitmeyecek kadar çoktur. En önemlilerin
den biri de belediyelerin yükünün artmasıdır, Bele
diye hizmetlerinin sonradan götürülmesinin, mali
yeti, planlı bir biçimde elektrik, su, havagazı şebeke
si yapılması, programlı yol yapımından çok daha pa
halı olmaktadır. Ayrıca, kent elverişsiz alanlarda ge
lişmek zorunda kalmaktadır. Ortaya çıkan hukuki so
runlar, çirkin görüntü, mahallelerin plansızlığından 
doğan güvenlik hizmetleri, gecekondularim büyük şe
hirlere getirdiği em büyük sorum olmaktadır. 

Gecekondu yapımını önlemek için değişik zaman
larda polisiye önlemler alınmış olmakla birilikte, so
runun temelden çözümü sağlamamadığımdam önlem
ler etkili olamamıştır. Sprunum gerçek anlamda çö
zümüne ilişkin bir girişim, 1958 yılımda İmar ve îs^ 
kâm Bakanlığımın kurulması ve 1966 yılımda 7715 sayı
lı Gecekondu Yasasının çıkarılarak, bu Bakanlığım, 
Mesken Genel 'Müdürlüğünün uygulamadan sorum
lu kılınmasıdır. Yararlı çalışmalar yapılmış olmakla 
birlikte, bu beklenen somç da sağlamamamıştır. Ko
nut üretiminde Devletim payı çok küçük oranlarda 
kalmıştır. Özel kesim eliyle, konut üretimi ise, tek
noloji kullanımıma geçemediği içim yıllık üretim hac
mimi artırmamıştır. 1978 ve 1979 yıllarımda 76 bine 
kadar tırmamabilem özel ellerle konut üretimi, konu
ta ihtiyacın artmasına rağmen, talebim artmaması me
deniyle 19180 yılında 62 bin dolaylarıma düşmüştür. 
Halkım düşen alım gücü, sosyal güvenlik kurumla
rının eriyen fonları nedeniyle kredi açamaz duru
ma düşmeleri, Türkiye'yi, hepinizin bildiği komut, bu -
nal im ima 'itmiştir. 

Bunalım, yalnız bir yuva arayan vatandaşları-
miızı değil, inşaatla ilgili '242 değişik sektörde çalışan 
işçilerimizi de, bu sektörde çalışan fabrikaların üre
tim gerilemesini de etkilemektedir. Ulus olarak üre
ttim seferberliğine giriştiğimiz şu sıralarda, kurulu 
bunca kapasitenin atıl kalması, mutlaka önlenmeli
dir, 

Sayın IBaşkam, değerli üyeler; 
Komut bunalımı 12 Eylül harekâtımdan sonra cid

di bir şekilde ele alınmış ve 2487 sayılı Toplu Komut 
Kamumu çok kısa sürede çıkarılmıştır. Uygulamayı 
başlatacak olan yönetmeliklerin de yayınlanması, uy
gulamayla birlikte yeni sorunlar gündeme getirmiş 
ve şimdi kredi dağılımında 'öncelik ve sıralar tartışıl
maya başlanmıştır. 

Toplu Konut Kanununun öncelikle büyük kent
lerimizde soruna acil çözümler getirmesi ömerileri-

316 — 
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mizden biridir. Kentimiz 'Ankara'dan örnek vermek 
gerekirse, 1977'de 'M bine yaklaşan yıllık konut üre
timi, 1980 yılında 8 800 dolaylarında kalmıştır; fa
kat Ankara'nın konut sorununun çözümü açısından, 
şanslı 'bir yönü de vardır; ilk 'kez Ankara'da yeni bir 
model denenmeye başlamış ve ilk sonuçlara göre ba
şarılı olmuştur. Merkezi yönetimle yerel yönetimin 
güçlerini, kooperatifler birliği çevresinde birliştirir-
ken, Kent - Kop modeli 19812 yılının inşaatına başlan
mış, 900 konutla girebilmiştir. Konut bunalımının 
derinleştirildiği bir dönemde, salt Batı - Kent alanın
da da kooperatiflerin bu sayıya erişmeleri önemli bir 
aşamadır. 

Sayın 'Başkan, değerli üyeler,' 
Kooperatifçilik dağınık ve düzensiz çalıştığı için, 

özellikle yapı kooperatifçiliğinden söz etmek istiyo
rum. Çok kere de istismar edildiği için, bugünkü tek 
konut sorununun çözümünde, kredi kaynaklarından 
kredi alabilmek İçin gerekli 'formalitenin ötesinde ya
rarı görülmemiştir. Türk Kooperatifçilik Kurumuna 
göre; Türkiye'de 16 bin konut kooperatifi varken, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, 1980 yılında inşaatını bi
tirmiş kooperatif sayısını 587 olarak vermektedir. 
Bu durum, vatandaşın gerçekten güvenini önemli 
ölçüde sarsmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Simdi, tek çare ve umut, Toplu Konut Yasasının 

getirdiği Devlet ağırlığı ile yapılacak toplu konutlar
dan vatandaşların konut sahibi olmasındadır. Geç 
kalınmış da olsa, Devletin bu işe parmak basması 
hiç değilse toplu konut yapımını üstlenmesi önemli 
bir aşamadır. ıBu Yasanın öngördüğü ödenekleri 
19812 Yılı Bütçesinde görmek mümkün olamamıştır. 
Bu konuda İmar ve İskân (Bakanlığıyla, Maliye ba
kanlığı hatta Sayın (Komisyonumuzun Yüce Mıeelisi-
mlze daha inandırıcı açıklama yapmasını istemekte
yim. 

/2İ48İ2 sayılı Toplu Konut Yasası gereği olan yıl
lık, ödenek, Bütçe - Plan Komisyonumuzun ve de
ğerli raportörlerin tespitlerine göre, yaklaşık 90 mil
yar liradır. Aynı Yasa gereği, bu miktardan % '1'2'si 
salt yapı kamulaştırması için kullanılabilir, karşılığı 
ise 10 milyardır. Halbuki, Hükümetin bu yıl Bütçe
den, Toplu IKonut Yasası uygulaması için sadece, 20 
milyar lira kadar bir ödenek ayırdığı görülmüştür. 

'Biraz önce, bir arkadaşımın açıklamasından son
ra, Bütçe - Plan Komisyonu Sözcümüzün açıklama
sıyla ortaya çıkan konu; Bütçe -• Plan Komisyonu
muz meseleyi kavramış, ancak uygulamayı 90 mil
yara yakın Bütçeden fon ayırmayı, Bakanlar Kuru

luna tanımıştır. Bana göre, bu görev, Kanunun amir 
hükmü ve Türkiye'de vatandaşın büyük bir umutla 
beklediği fon ayrılması hususunun Hükümete, Ba
kanlar Kuruluna bırakılmaması ve Bütçe - Plan Ko
misyonumuzun bunun fonunu kendisi ayırması ge
rekirdi. Zira, Bütçemizin içinde birçok diğer benze
ri uygulamalarda olduğu gibi, kullanılmadığı takdir
de Maliye Bakanlığına terk edilmesi gereken fonlar 
da vardır., Bu amaçla iyi çalışmış değerli Bütçe - Plan» 
Komisyonumuzu kesinlikle tenkit değil, bu öneriye 
uymadığı için bir serzenişte bulunmak isterdim. 
Kendilerinin çalışmalarına teşekkür ederim. Ancak, 
böylesine önemli, dar gelirli vatandaşların konut kre
disi diye bekledikleri bir hususa daha iyi önem veril
mesi gerekirdi. 

Bütün temennimiz, Hükümetin Toplu Konut Ya
sasının öngördüğü ödenekler için, İmar ve İskân Ba
kanlığına yardımcı olması 've Toplu Konut Kanu
nunun bütün hükümleriyle uygulanması en halisa
ne temennilerimizdendir. Bütçenin, İmar ve İskân Ba
kanlığımıza, Ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Buyurunuz Sayın Gelendost. 
HALİL GELEMDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım, Sayın İmar ve İskân Bakanımız ve Ba
kanlığın değerli mensupları; 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım, mem
leketimizin imar ve iskân konularına, ihtisasları iti
bariyle vukufla değinip dile getirdiler. Ben, ruhsat
sız yapılarla ilgili daha önce gündem dışı söz alımış 
ve bu yapıların nasıl yapıldığını izahla kendi görüş
lerime göre bazı önleyici önerilerde de bulunmuştum. 

Gündem dışı o görüşmemde, silahlı anarşi dışın
da üç anarşi daha bulunduğunu, bu anarşilerin birin
cisinin faiz anarşisi, ikincisinin trafik anarşisi, üçün
cüsünün de yapı anarşisi olduğuna değinmiştim. 

Bu anarşilerden faiz ve trafik anarşisi Hüküme
timizce önemle ele alınmışsa da, maalesef yapı anar
şisi ortada durmakta, bugünkü fiyat yükselişi dolayı
sıyla yavaşlayan ve hatta duraklama noktasına ge
len yapı inşaatı anarşisi ise pek göze batmamakta, 
başka bir tabirle adeta pusuya yaptmış bulunmakta
dır. 

Ben bu konuşmamda da bu anarşimin nasıl doğdu
ğunu ve kendi görüşüme göre ne gibi önlemler alın-* 
masıyla mesken açığının kapatılması gerektiğine kı
saca değineceğim. 
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'Değerli arkadaşlarım; I 
Yapı işi dolayısıyla ısk'ân müsaadesi özellikle bü

yük şehirlerimizin bitmez tükenmez dertlerinden bi- I 
ridir. Piyasa müteahhiti 'bir inşaat yapar, inşaat 'biter I 
ya da yan biter; kat malikleri taşınır ve dertler de I 
hemen başlar. 

(İnşaatın iskân müsaadesi yoktur. Binaya girenler 
inşaat sırasında alınmış şantiye su ve elektriğini kul- I 
lanırlar. ıBu elektrik ve su pahalıdır. Belediye de is
tediği zaman kesebilir. Su ve elektrik kesilince vatan
daş ile belediye karşı karşıya gelir. İmar Yasasının 18 I 
nci maddesi gereğince oturma ruhsatı olmayan yapı
ları işgal edenlere para cezası kesilir. Aynı yasanın 
21 nci maddesi gereğince sulh mahkemesinden tab
iiye kararı alınarak buraların boşaltılması yoluna gi
dilir. Dairenin veya dükkanın içindeki insanlar dışa
rı çıkartılır; ama eşyalar dışarı çıkartılamaz. Çünkü 
eşyaları koyacak ve koruyacak ne yer ne de mevzuat I 
vardır.1 

Değerli arkadaşlarım;1 

.Bakınız piyasada kaçak inşaatlar nasıl meydana I 
geliyor: Müteahhitler tasdikli proje ve ruhsatla veya 
çoğu zaman zemin altı proje ve ruhsatla işe başlıyor
lar. (Tabii, kaçak inşaatlardan burada bahsetmiyo
rum.) Aşırı kâr maksadı güden kişiler, proje dışına 
çıkmaları içtin inşaatın tuttukları fen sorumlusunu I 
zorluyorlar. Bu fen sorumluları bu zorlamalara daya- I 
namayarak proje ve ruhsat dışı inşaata göz yummak 
zorumda kalıyor. Böylece proje dışı inşaat sürerken, 
ihbar veya pek ender hallerde belediye kontrol ekip- I 
lerince bu durum tespit edilip zabıt tutuluyor. 

Zabıt, posta ile inşaat sahibinin adresine postala
nıyor. İnşaat sahibi adresinde bulunamadığı için 
tebligat muhtara yapılıyor. Bu tebligatta inşaatın 15 
gün içinde projeye uygun hale getirilmesi isteniliyor. 
15 gün geçince belediye encümeni yıkım kararı alı- I 
yor. Yıkım kararı da aynı şekilde inşaat sahibine teb- J 
liğ ediliyor. İnşaat sahibi Ibu karara yedi gün içinde I 
itiraz ediyor, ti idare kurulu itirazı reddedince Danış- I 
taya başvuruluyor. Danıştay dan da karar en erken üç I 
senede çıkıyor ve 'böylece atı alan Üsküdar'ı geçiyor j 
ve inşaat da bitiyor. 

Toprak hisselerine göre daire ve dükkânlar üze
rine kat irtifakı kurularak satışları yapılıyor ve aki-
betin ne olacağını bilmeyen vatandaşlar da bir mülk 
edinmenin sevinciyle bu yerlerin içine yerleşiyorlar; 
bundan sonra da, yukarıda açıklanan şekilde belediye 
ile vatandaş arasında sürtüşmeler başlıyor. 

28 . 1 s 1982 O : 3 

(Değerli arkadaşlarım; 
10 ay kadar önce İstanbul Belediyesinin tespitle

rine göre, yalnız 'İstanbul sınırları içerisinde 40 bin 
kaçak inşaat olduğu tespit edilmiştir. Bu inşatlarda 
lO'ar bağımsız bölüm olduğunu kabul edersek, 400 
bin bağımsız bölüm, daire ve dükkân eder. Bu tes
piti yurt sathına yayarsak en iyimser tahminle Ibu ra
kam 1 milyona yükselir. Yani yurt çapında bugün in
şaatı bitmiş veya yarı bitmiş ve fakat oturma ruhsatı 
alınamamış 1 milyon civarında, vatandaşların oturdu
ğu ve fakat oturma 'ruhsatı alınamamış daire ve dük
kân mevcuttur. Her bağımsız bölümden ortalama 5 
vatandaşın faydalandığını kabul edersek bu durumun 
5 milyon vatandaşımızı ilgilendireceği sonucunu çı
karabiliriz. IBu rakam da nüfusum uzun dokuzda bi
rine tekabül eder. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bence, alınması gereken acil önlemleri şöylece sı

ralayabiliriz:' 
İl. itmar Yasası yönünden; inşaatın mesul fen so

rumlusuna bugün mevcut olan meslekten men ©ezası 
yanında, görevini kötüye kullanmaktan da soruştur
ma açılabilmeli, yani mevzuatta değişiklik yapılmalı
dır. Çünkü bu görevi belediyelere yardımcı olarak, 
kamu hizmeti niteliğinde üstlenmektedirler. 

2, Piyasa müteahhitlerinden teminat ve bazı ni
telikler aranmalı, inşaat işçiliğinden yetişme kimse
lerin müteahhitlik yapabilmeleri kısıtlanmalı, yasa
lara ve sözleşmelere aykırı inşaat yapan veya yapma
dan satan, inşaatı yarıda bırakıp kaçanlara hukuki 
sorumluluklar yanında, meslekten men ve dolandırı
cılıktan da cezai kovuşturma yapılabilmelidir. 

3. Tebligat 'işlemleri daha pratik düzene sokul
malı ve ihtilaflar Danıştaya gitmeksizin, il idare he-
yetlerinoe nihai olarak karara bağlanmalıdır. 

4., Yapı kontrol 'ekipleri reorganize edilerek her 
türlü şaibeden arındırılıp, saygınlığa kavuşturulmalı
dır. 

5, (Gecekondu Yasası yeniden gözden geçirilerek, 
köylerden şehirlere göçler disipline ve tahdide tabi 
tutulmalıdır* 

Anayasamızın yerleşme hürriyetiyle ilgili 18 nci 
Maddesinin 2 nci Fıkrası, «Herkes, dilediği yerde 
yerleşme hürriyetine sahiptir; bu hürriyet, ancak 
milli güvenliği sağlama, salgın hastalıkları önleme, 
kamu mallarını koruma, sosyal, iktisadi ve tarımsal 
gelişmeyi gerçekleştirme zorunluğuyla sınırlanabilir.» 
hükmüne göre, gerekli mevzuat getirilerek kırsal alan-

I lardan kentlere düzensiz göçler düzenli haile getiril-
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melidir. (Maalesef politik çıkarlar dolayısıyla bugüne 
kadar bu mevzuat düzenlenememiştir. 

16. Dar ve sabit gelirli vatandaşların 10 seneden 
önceki -zamanlarda olduğu gibi kısıtlı imkânlarıyla 
emekli olmadan önce mesken edinebilme koşulları 
mutlaka sağlanmalıdır. Emlâk ve Kredi Bankasının 
sağladığı imkânlardan mesken sahibi olan 10 'binler
ce vatandaşımız bu bankamıza şükran borçludur. 

7, Vatandaşlara imar affı beklentisi ümidi veril
memelidir. Böylece, usulsüz yapılar bu beklenti için
de yarıda bırakılmakta, usulsüz yapılara cevaz veri
leceği hissi uyanmaktadır/ 

ıDeğerli arkadaşlarım; 
'Öğleyin kütüphanede gazeteleri karıştırırken,- (bu

günkü 'Millıiyet'te bu konuda bir haber okudum. O 
haberden aldığım özetleri sizlere kısaca aktarıyorum. 

Toplu IKonut IKanunu uygulamasıyla ilgili yönet
melik yayınlandığından 'bahsediyor gazte. Bu gazete
ye göre, 20 milyar, ((ki doğrudur), tahsisat yapılmış, 
10 milyar lira da Sosyal Sigortalardan tahsisat vaadi 
alınmış ve böylece 30 milyarlık bir fon tesis edilece
ği ve bu 30 milyarlık fon ile de ancak 30 bin konut 
yapılabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin yıllık konut ih
tiyacı 2000 000 civarında olduğuna göre, 170 000 ko
nut açığı bulunduğu belirtiliyor. Emlak ve Kredi 'Ban
kasının da, (ki tek, mesken yapımıyla görevlendiri
len Devlet bankası, bu bankadır) yeterli olmayacağı 
belirtiliyor., 

Demin arkadaşlarımız (belirttiler, 70 milyar da hu 
fona aktarılacağı kabul edilse dahıi, yine senede 100 
bin konut açığının olacağı anlaşılmaktadır. 

Sonucu gazete şöyle bağlıyor, (ki bu konuya Hay-
rullah Seçkin arkadaşım da değindiler,) «Unutmaya
lım ki, ileride her türlü sosyal patlamalara açık olan 
konut sorunu, kısa sürede gürültü koparan banker 
sorunundan daha az önemli değildir.» diyor, ki biz 
de bu kanıya katılıyoruz. 

Son olarak da şu hususu Sayın Bakanımızın bilgi
lerine sunmak istiyorum. Emlak ve Kredi 'Bankası ve 
Ordu Yardımlaşma Kurumunda olduğu gibi, büyük 
bankalara ve müesseselere, (örneğin; Koç grubu, Sa
bancı grubu, Eczacıbaşı EMKA holding gibi) mesken 
yapma yükümlülüğü verilmelidir. Bu da, kanun mev
zuudur, Sayın Bakanımızın bu konu üzerinde de du
racağı inancındayım, Zira, bugün 2,5 milyon olan mes
ken açığını Devlet eliyle kaptamamız için daha pek 
çok seneler beklememiz gerekecektir., 

(Bakanlığın 'Bütçesinin, milletimize ve Bakanlık Teş
kilatına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar). 
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(BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gelendost. 
Sayın İnal, buyurun efendini. 
SALİH İNAL — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakan, Bakanlık 
mensupları; 

Arkadaşlarım, imar ve iskân Bakanlığıyla ilgili 
olarak çok enteresan konulara, önemli konulara de
ğindiler; ama 'bahsetmek istediğim iki sorunun öne
mini vurgulamak yönünden, tekrar dile getirmekte 
büyük yarar mütalaa ettim. O nedenle bu konuyu 
dile getirmeye çalışacağım. 

imar ve iskân Bakanlığının Bütçesinin görüşül
düğü şu sırada, ben de bir iki konuya değiniyorum. 

Birçok şehir ve kasabalarda ya ifraz yoluyla ya
hut hisse-i şayia suretiyle satın alınan arsalar üzerin
de yeni yeni yapıların inşa edilmekte olduğu bir va
kıadır. Bu yapıların (birçoklarının kaçak olduğu ya
hut hisse-i şayia ile satışı yapılan arsalar üzerinde 
yapıldığı nedeniyle, mahalli 'belediye teşkilatlarınca 
mühürlendiği, böylece binlerce inşaatın durduruldu
ğu ortadadır. 

Bu durum karşısında inşaat sektöründe büyük bir 
duraklama başlamıştır. Bu nedenle : 

1. İnşaat sektörü üzüntülüdür, 
2. Biriktirebilıdiği mütevazı parasıyla kendisine 

bir ev yapmak isteyen 'binlerce aile üzüntülüdür ve 
bu kişileri dilhun etmektedir, 

3. inşaatta çalışan işçi ve Ustanın işsiz kalmış ol
ması, bu işgücü alanını maddi ve manevi yönden çok 
rahatsız etmektedir, 

4. Çeşitli inşaat madde ve malzemesini yapan 
müesseseler ile hu malzemeleri satan esnaf satış ol
maması nedeniyle yine üzüntülüdür ve sıkıntılı du
rumdadır. 

Bu inşaatların durumu ne olacaktır? Sıkıntı ve 
üzüntü içerisinde 'bulunan yüzbinlerce ailenin bu so
rununa bir an evvel çözüm 'bulunmalıdır. Çözümün 
geciktirilmesi halinde, bu inşaatlar için yapüan, mil
yarlarca lira değere varan bu yapılar her geçen gün 
mahvolmaktadır. Buna yazık değil midir? Bu, milli 
değerlerin heder olması değil midir? Bununla kim 
ilgilenecek? Buna bir an evvel gerekli çözümün geti
rilmesi lazımdır. Bunu da Hükümetten bekliyoruz. 

Sayın Bakan, hu soruna ne gibi bir çözüm yolu 
getirmeyi düşünmektedir? Bu kürsüden bu konunun 
dile getirilmesini bekliyorum. Tekrar ediyorum, ko
nu çok önemlidir. 

Diğer bir önemli sorunu da dile getirerek, sözle
rime nihayet vereceğim. Sorun şudur : 
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Şehir ve kasabaların bir de mücavir alam konusu 
vardır. Bu bilhassa sahil şeridinde bulunan şehir ve 
kasabalar için büyük bir önem taşımaktadır. Müca
vir alanların genişletilmesi halinde, bu görevi üsle
nen kamu kuruluşları, gerekli kontrol ve murakabe
yi yapmak yönünde büyük güçlüklerle karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Sayın Bakan, ıbu konudaki sorunun 
çözümünü kolaylaştırmak yönünde ne düşünmekte
dir?.. 

Sayın Bakanın bu sorduğum sorulara cevap ver
mesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür 
ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın İnal. 
Sayın Gürel, buyurun efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

değerli üyeler, Sayın Bakanım ve Bakanlık mensup
ları; 

Türkiyemiz, bir deprem kuşağı üzerindedir. Lice, 
Burdur, Bingöl, Varto, Gediz depremleri bunu gös
termiştir ve bu büyük felâketi, dile burada ifade et
mek mümkün değildir. Ancak, yaşayarak, o acıyı 
duyarak bunu anlamak mümkündür. 

1970 Gediz depreminde, Gediz sarsılıp, binlerce 
insan öldüğü zaman, evsiz, barksız vatandaşlar so
ğukta sokaklara döküldükleri zaman, Devletimizin 
varlığını gördüm, içimiz iftiharla doldu, acımızı kıs
men telafi eden Ibu ilgi, milletimizle beraber, İmar 
ve İskân Bakanlığı, başta o zamanın Sayın Bakanı 
ve 'bugün orada çalışan değerli mensupları, gecesini 
gündüzüne katarak, koca bir şehri 'bir sene gibi çok 
kısa bir zaman içerisinde inşa ettiler ve çadırlarda 
duran yüzlerce insanı evlerine kavuşturdular, Ancak, 
Sayın Aydar'ın biraz evvel ifade ettiği gibi, başında 
gösterilen bu gayret, belli bir zaman geçtikten sonra 
maalesef hızımı kaybediyor ve gene başlangıçta alı
nan bu hız, yavaşlaması dolayısıyla, ondan sonraki 
idarelere ve orada yaşayanlara cefa çektirecek ka
dar çeşitli problemler bırakıyor. 

Ümit ve temennimiz odur ki, inşallah bundan 
sonra böyle felaketlerle karşılaşmayız; ister deprem 
felaketi olsun, ister tabii afetler olsun, (Sel, yangın 
gibi.) başında 'gösterilen bu gayret, ondan sonra, son 
noktaya gelinceye kadar da devam edebilsin. 

Esas dile getirmek istediğim, Sayın Bakanlığımız 
tarafından bundan sotora alınacak tedbirlerle İlgili 
ufak bir iki nokta var : 

Bugün, bahsettiğim deprem bölgelerine gittiğimiz 
zaman, yapıların birkaç tip üzerinden yapıldığını gö
rüyoruz; betonarme yapılar, prefalbrik yapılar. Köy
lerin yerleri değiştirildiğinde veya hasara uğrayan ev

lerin yerine yeni evler verilmeye kalkıldığı zaman, 
bu prefabrik yapılardan istifade ediliyor. 

Bugün, yolunuz eğer Kütahya, Gediz istikameti
ne düşerse, yeri değiştirilen (Veya diğer deprem böl
gelerine düşerse.) köylerin yerine yapılan prefabrik 
köylerin 'içinim bomboş olduğunu görürsünüz. Çün
kü, muhterem arkadaşlarım, bu evler köylümüzün 
yaşayış şartlarına uygun evler değildir; ne yapısı iti
bariyle ne de genişliği itibariyle. Adına prefalbrik 
denilen, çimento ve bilmediğim bir elyaftan karıştı
rılmış, arasına herhalde soğuk ıisı tecritiyle ilgili bir 
madde konulmuş; bunlar yan yana getirilmek sure
tiyle evler yapılıyor. 

Bugün, bu bahsettiğim yerlerde Ve Gediz'in köy
lerinde, elektriği getirilmiş, suyu getirilmiş; ama ev
lerinin içi boş olan köyler görürsünüz. Terk edilmiş 
köyler değil arkadaşlarım. Bu evler, henüz içine gi
rilmemiş olan evlerdir, küçük evlerdir.. Mecbur ka
lan, deprem tarihinde hiç evi olmayan; ama başım 
sokacak bir yer arayan bazı aileler bu evlere taşın
mışlar. 

Bir iki köye gittiğimde, beni misafir ettikleri evin 
duvarlarının delik deşik olduğunu gördüm. Kendile
rine sordum; bana, Yan tarafta bir iki koyun, ufak 
baş hayvan olduğunu ve boynuzlarıyla bu duvarları 
delerek, oturdukları evin yanına pencere açtıklarını 
söylediler. Onun yanımda, bu evler sadece bu kadar 
yapılıp bırakılarak gidilmektedir. Köylümüzün sa
manlığa ve ahıra ihtiyacı vardır. Bunların ne projesi 
verilmekte ve ne de nasıl yapılacağına dair ellerine 
bir tarifname verilmektedir. Onun için onlar da can
larının istediği gibi, kerpiçten bu binaların yanında 
veya biraz daha uzağında Ibu yapıları yapmaktadır
lar. 

Biraz eVvel gene arkadaşlarımdan birisinin bu
yurduğu gibi, Türkiye bir işi iki defa yapacak ka
dar zengin değildir; kaynakları bu kadar kuvvetli 
değildir. Sayın Bakanlığımız yetkililerinden bu konu
nun bir defa daha tetkik edilmesiind istirham ediyo
rum. Bu projelerin biraz daha köylümüzün yaşayış 
şartına uygun şekle getirilmesini ve yapılan masrafın 
şikâyetlere değil, teşekküre şayan olacak şekilde so
nuçlandırılmasını arzu ediyorum!. 

Gene bir başka konu. (Şu anda Sayın Bakanlı
ğımıza soramıyorum, «Artık bu köyler ne olacak
tır?..» diye; çünkü binalar yapılmış, ilgililer© teslim 
edilmiştir). Bunların bir kısmı sahile götürülüyor. Sa
hilde sökülerek sahil evleri yapılıyor. Bir kısmının 
başka yerlerde, tarlalarda kullanılma yoluna şimdi
den girilmiştir. 
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Bilhassa yol güzergâhı, anagüzergâh üzerinde 
bulunan köylerimiz her geçen gün büyüyor. Bugün 
500 haneli bir köy yarın bin, başka bir zaman 2 bin; 
nüfusuna, bakıyorsunuz 'bin - iki bin ve bir zaman 
sonra da belediye haline geliyor. İşte dert o zaman 
başlıyor. Belediye haline gelince imar planı söz ko
nusu oluyor. Önceden muhtarın ökeyi ile bina yapan 
'köylü, belediye halline gelince imar planıyla karşı 
karşıya geliyor ve içinden çıkılmaz 'bir hal alıyor. 

Benim teklifim ve temennim; her geçen gün Tür
kiye gelişitiğine göre, her geçen gün nüfusumuz arttı
ğına göre, şehirleşme esas olduğuna göre, köylerimi
zin de hiç olmazsa basitçe, kâğıt üzerinde bile olsa, 
kroki halinde bile olsa imar planının yapılması yolu
na gidilmelidir. Aksi takdirde, merkez orada kalacak, 
hurda halinde bir köy, onun yanında 'belediye olduk
tan sonra modernleşme yoluna giden veya yıkılıp ye
niden yapılan ikinci 'bir şehir kurulmaya başlanacak
tır. 

Gene bir başka teklif ve temennim : Büyük imar 
planlarının mutlaka yapılması lazım. Bu imar planla
rının içerisinde belediyelerin de yetkileri olmayan ba
zı esasların getirilmesi lazım. 

Size bir misal arz edeyim, biraz evvel bahsettim; 
'bütün altyapısıyla beraber, son derece modem bir şe
hir olan, hugün Ankara'da bulunmayan geniş caddele-
riyle 10 sene içerisinde bir şehir haline gelen Gediz, 
güzel bir şehircilik planı üzerine kurulmuş; ama bele
diyenin çektiği sıkıntı dolayısıyla, yeşil saha olarak 
ayrılan evlerin önündeki trotuarın yanıibaşındaki kı
sımlar birer ikişer metrekarelik yerlerle kapı girişi ola
rak vatandaşa satılıyor. Bunda belediyenin yetkisinin 
olmaması lazım. Bunun imar planının, iimar mevzua
tının içerisinde âmir hükümler olarak, değiştirileme
yecek hükümler olarak yer alması şarttır. Aksi takdir
de, bugün yeşil sahayı, ertesi gün bir başka sahayı be
lediye seçim öncesinde satmak suretiyle içinden çıkıl
maz halle getirecektir. 

Bunun yanında, mücavir sahalar da vardır. Bilhas
sa, mücavir sahalar gecekondu yapımında en çok is
tismar edilen sahalardandır. Mücavir sahalarda da be
lediye ile halk arasında büyük sürtüşmeler, çekişme
ler olmakta, zaman zaman adli mercilere intikal eden 
işlere tevessül edilmektedir. Bunlara da çok açıklık 
getirmeli ve mücavir sahaların ileride mesken sahaları 
olarak rezerv saha olduğunun bilincine varılmalı ve 
imar planı yapılmadan da sureti katıiyede buralarda 
hiç bir yapıya müsaade edilmemelidir. 

Merak ettiğim bir konu daha var. Biraz evvel ar
kadaşımızla görüşürken aynı konuya temas ettik. Bü-
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yük yapı yapmaya kalktığınız zaman otopark ücreti 
diye bir ücret almıyor; her binanın altında otopark 
olacak düşüncesiyle; ama bir bakıyoruz, her gün sa
yısız katlı apartmanlar çıkarken altında hiç otopark 
yok. Bu binaların iskân ruhsatı alıncaya kadar zanne
diyorum altı boş kalıyor, ondan sonra ara duvarlarla 
bölünmek suretiyle dükkan haline veya başka para ge
tirecek işlere sarf ediliyor. Gene burada da, belki 
imar ve İskân Bakanlığını ilgilendirmiyor, belediyenin 
takip etmesi lazım gelen bir iştir; ama arz etmeye ça
lıştığım konu diğerlerinde olduğu gibi, Türkiye'nin şe
hirleşmesinde öyle esaslı prensipler ve programlar ol
malıdır ki, bunlar kolay kolay değiştirilememeli ve 
bilhassa, siyasi dönemlerde, seçim öncelerinde tavize 
katiyen müsaade edilmemelidir. Yapılması halinde, 
mutlaka yıktırılması şart olan hükümler getirilmeli
dir. 

Bunları arz etmeye çahştım. Teşekkür ederim. (Al-
ıkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gürel. 

Sayın üyeler; 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde yapılan 

konuşmalar böylece tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bu Bütçeyle ilgili sorulara geçiyorum. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım. 
'BAŞKAN — Efendim,.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Açıklamamız var bizim. 
iBAŞKAN — Buyurun. 
Daha evvel temas ettiğiniz noktalara lütfen temas 

etmeden toplayınız. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Gayret ederim efendim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Bugünkü değerli konuşmalar bir müddet önce yap

tığımız birtakım açıklamaları tekrar gündeme getir
me ihtiyacını bizde doğurdu. 

Özellikle Toplu Konut Fonunun 20 milyar düze
yinde kalmasının Komisyonla olan üşlkisi bizi bu ko
nuşmaya mecbur etti. 

Hükümetin getirdiği teklifte 20 milyarın, bir pa
rantez içi ifade ile bu yılın ihtiyaçlarına kâfi gelece
ği biçiminde idi. Bunun tersine, ne aykırı bir görüş, 
ne talep, Hükümetten ve ilgili bakanlıktan bu biçimiy
le ciddi olarak bize gelmemiştir. 

Çok yalkınen bildiğimiz ve eksikliğinin Türkiye'ye 
neler kaybettireceğine inandığımız bir politikanın, 
ilk hazırlık yılında bazı mahzurlar bu biçimde, öde-
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nek azlığı biçiminde kamuoyunda bir yargı, bir de
ğerlendirme doğmasının bazı mahzurlar doğuracağını 
bizzat 'biz de o Komisyonda ifade etmişizdir. Ancak, 
bir bütçe, iki yanıyla çok önemlidir. Özellikle Türk 
bütçelerinin son 10 yıllık tatbikatı bu iki yanın çoık 
önemle ele alınmamasının acısını tüm ülkeye çektir
miştir. 

Baştan ifade ettik; Türkiye'de 'bütçe sistemi, Tür-
kiye'delki gayri safi milli hâsılanın yaklaşık 1/5'ini, 
% 2Q'sini düzenlemektedir. Bir ekonomi içindeki bu 
kadar önemli bir kaynağın çok ciddi, çok anlamlı bi
çimde ele alınması gerekmektedir. Eğer siz, bir büt
çenin gelir cephesini dikkate almaz iseniz, bütçeyi 
(Bizim Sayın Başkanın ifadesiyle) uzaydan beslenen 
ibir ayrı yaratık olarak düşünürseniz, bu 'bütçeler bu 
ülkeye mutlaka sonunda mutsuzluk getirir. Nasıl ge
tirir?.. Bütçe gelirleri havada, (giderler her zaman 
havada zaten, ihtiyaçlar sonsuz;) o iyi düşünülme-
mi'ş, iyi tahkik edilmemiş gelirlere, sonsuz ihtiyaçla
rımızı bina ettiğiniz zaman, gideceğiniz yer Merkez 
Bankası kaynağıdır; para basmadır. Başka bunun 
çaresi yoktur. 

Bu sene, 1982 Bütçesinde birinci derecede üzerin
de durduğumuz hadise, Türk Bütçesinin gelir cep
hesi olagelmiştir ve 1981 yılının bir yılık yeni gelir 
düzeninin uygulamalarını ay be ay, sön güne kadar, 
hatta Bütçeyi buraya indireceğimiz son güne kadar 
Maliye Bakanlığından ısrarla talep ettik; nedir bu 
senöki Devlet gelirleri diye. Aralık sonu itibarı ile bu 
gelirler; 1 trilyon 163 milyar civarındadır. Ödenek 
bazındaki 1981 Bütçesi de, ek ödeneklerle 1 trilyon 
800, milyar liradır. Bütçe döneminin bitmesine üç ay 
(kalmıştır. Temenni ediyoruz 'bu fark kapanır. 1982 
yılında da ilave ve yeni bir kaynak, 1981'den çolk 
farklı yeni bir ıkaynak, bir matrah görünmemekte
dir. 

Şimdi böyle, bu yaklaşımla (bütçe inceleyen, ince
lemek durumunda olan bir Komisyon, karşısına tek
lifi getiren Hükümete sormak zorundadır. Nasıl 20 
milyarı 70 milyara çıkaralım? Peki, nereden alalım? 
Her hizmet limitte zaten. Daha aşağıya çekme şansı
nız yok. Dışişleri Bütçesinden 200 milyon kesiyorsu
nuz; yer yarılıyor, gök göçüyor, başına kadar iniyor... 

Hani ne derler; kemiğe dayanmış bir bıçak var
ken ortada, nereye gideceksiniz, hangi hizmeti kese
ceksiniz? Bu tercihler bütünü, 1982 yılı Bütçesi ile 
birlikte, Bütçe gerekçesi ile geliyor. Deniliyor ki, 
«Ben yatırım bazında özellikle tercihlerimi şöyle yap
tım. Bu tercihler bütününü bozduğunuz an, Bütçenin 

tümünü allak bulak edersiniz ve bu da belki nor
mal dönemde bir başka hükümet demektir.» 

Bütçe Komisyonu belit yalkl'aşımlarla, belli var
sayımlarla ve belli bir zaman süresi içinde bir büt
çeyi inceler. Vermeyi istemek, çok güzel bir duygu, 
çok güzel bir arzu; ama bunun belli asgarilerini, bi
limsel asgarilerini, ciddi bir Komisyon, bulmak, gös
termek zorundadır. Bu konuda titizlik gösteren say
gıdeğer arkadaşlarıma bilhassa arz ediyorum, özellik
le soranlara arz ediyomm. 

Bir diğer konu, döner sermayelerle ilgili konudur. 
1050 sayılı Kanun, genel ve katma bütçeli kuruluş
lara bu bütçeleri dışında özel kanununa göre döner 
sermayeli kuruluş kurmasına izin vermiş. Döner ser
maye oluşturmasına izin vermiş. Bu döner sermaye
lerin Türkiye'deki yapıları standart değildir. Güçle
rini 1050 sayılı Kanundan alıyorlar, bütçeye vücut 
veren Kanundan; ama özel 'kanunundaki hükümlere 
göre farklılık gösteriyorlar döner sermayeler. Gider
lerini genel bütçeden karşılamalarına bunların imkân 
yoktur. Sayın Kamer Genc'in ifade ettiği gibi, eğer 
bir genel bütçeli, ya da bir katma bütçeli kuruluş, 
döner sermayeli kuruluşunun giderlerini genel bütçe
den karşılıyor ise, böyle bir durum varsa, bu Bütçe 
Komisyonunun işi değildir. Bu, döner sermayeli ku
ruluşlar üzerinde Maliye Bakanlığının blanço kont
rolü yetkisi vardır, Sayıştayım denetim yetkisi vardır. 
Bu tür bir aksilik, bu tür bir usulsüzlüğün yeri büt
çe komisyonları değildir, Maliye Bakanlığıdır ya da 
Sayıştaydır. Bu yüzden biz, genel ve katma bütçeli 
kuruluşları incelerken, onların döner sermayeli kuru
luşlarının yapılarını, statülerini incelemek durumun
da değiliz, esasen buna ihtiyaç da duymayiz. Yetkili 
yer başka yerdir. 

Şimdi, bu konuyu da bu ka'dar açıkladıktan son
ra, bugünkü, bizi birkaç kere huzurunuza açıklama 
için çiıkartmak: zorunda bırakan hadiseleri de takdir
lerinize ara ediyoruz ve saygılar sunuyoruz Komisyon 
adına efendim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Komisyonumuza teşeMdür ediyorum. 
Sorulara geçiyoruz efendim., 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
1982 Bütçesi dolayısıyla aşağıda'ki sorumun Sayın 

İmar ve İskân Bakanına yöneltilmesini izninize say^ 
gı ile sunarım. 

İsmail ŞENGÜN 

Bakanlığınız «otoparklara ilişkin Belediyelerin 
îmar Yönetmeliklerine Ek Yönetmelik» ile konutlar, 
ticari amaçlı binalar ve büro binaları, oteller, sanayi 
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ve depolama tesisleri ve küçük sanayi binaları için I 
otopark tesis edilmesi zorunluluğu getirmiştir. Eğer I 
bu zorunluluk inşa edilecek binada yerine getirilmezse I 
mahalli 'belediyeler «Bölge otoparkı» adı altında ga- I 
raj tesis edecekler ve bu garajların inşa (bedelleri yu- I 
İkanda söz konusu yapı maliklerinden tahsil edile- I 
çektir. Otopark (bedelinin % 60'ı yapım izni ve % I 
40'ı temel vizesi sırasında nakit olarak tahsil edile- I 
çektir. I 

Trafik sorununu ve otopark sorununu çözümle- I 
inek amacı ile çıkarıldığ iddia edilen bu Yönetmelik, I 
anayasal haklara aykırıdır. Oto, 'kamyon ve benzeri I 
araç sahiplerinin yararlanacağı bir hizmetin bedelinin I 
ve Ibunun için gerekli inşaat bedelinin araç sahibi I 
olmayanlara ödetilmesi adalet ve eşitlik ilkelerine ters I 
düşmektedir. 

<Bu nedenle 25 Mayıs 1981 Me yürürlüğe giren bu j 
Yönetmeliğin acilen yenliden ele alınması gerektiği dü- I 
şüneesini paylaşır mısınız? 1 

Ayrıca 'bu Yönetmelik hükümlerinin çeşitli bele- I 
diyelerce uygulanmasının, inşaat sektörünü durgunlu- I 
ğa iten 'bir f aktıör olduğunu ka'bul eder misiniz? I 

Nihayet, özellikle nüfusu 300 binden büyük şe
hirlerimizde fahiş rayiçlere göre belediyelerce topla- I 
nan Ibu bedellerin amacın dışında kullanıldığını ve yüz I 
milyonlarca 'liranın başka işlere sarf edildiğini işit- I 
mekteykn, Ibu doğru müdür? 

Teşekkür ederim. I 
Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına I 

Kât Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından do
ğan güçlükler ülkemizde apartman hayatını çekilmez I 
Ibir İhale getirmiş bulunmaktadır. 

İBu ıgüçlüklerin önlenmesi ve Yasaya işlerlik ka- I 
zandırması 'konusunda Kat Mülkiyeti Kanununda de
ğişiklik yapılması yolundaki bir soruya karşılık Sayın 
Adalet Bakanımız, ıbu konuda İmar ve İskân Bakan
lığınca çalışmalar yapıldığını Ibildirmişti. I 

İBu konuda, dertli, perişan ve çaresiz bulunan va
tandaşın çilesine son vereceğini ümit ettiğimiz kanun 
değişikliklerine ilişkin çalışmaların hangi aşamada 
bulunduğunun, 'kanun değişikliği tasarısının Bakanlar I 
Kurulu ve Danışma (Meclisine ne zaman gönderilebile
ceğinin Sayın İmar ve iskân Bakanımızca yazılı veya I 
sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygıla
rımla arz ederim. 

Abbas GÖKÇE 
Danışma Meclisi 'Başkanlığına I 

Sorularımın Sayın İmar ve İskân Bakanınca ce
vaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Doğan GÜRBÜZ 

'1. — Ön izin, imar planı tasdiki, harita tasdiki 
gibi önemli 'konularda Bakanlığınıza baş vurular se
nelerce sonuçlandırılamamaktadır. Ancak, bazı büro
ların takip ettiği ıbu gibi işler normal zamanda çık
maktadır. Bu 'büroların aracılılk yaptığı yaygın bir 
söylentidir. Bu konuda herhangi bir soruşturma var 
mıdır? 

2. — Sahillerde gerek ikinci konut, gerek turist 
tesis kurma ön izni için müracaat eden kooperatiflere 
yerleşim odağına uzaklığı nedeni ile ret cevalbı veril
mektedir. Halbuki Ibu gilbi kooperatif arazileri köy 
yerleşim yerine iki veya üç kilometre uzaklıkta ve 
yolu yaptırılmıştır. 'Bu türlü uygulamalar turizmi ve 
kooperatifçiliği 'baltalayıcı değil rni? 

Sahil yağmacılığı sloganı Bakanlığınız teknik ele
manları arasında hâlâ revaç ta mı? 

IBAŞKAN — Sayın Balkan, kürsüye teşrlif etme-
ıniizi rica ediyorum. Söz sizlin.; 

(Buyurunuz efe-ndıimı. 

İMAR VE İSKAN ©AKANI ŞERİF TÜTEN — 
Sayın Başkıan, Danışıma' Meclisinin sayın üyeleri; 

'Bakanlığın (Bütçesi nedenli ile söz almış olan çok 
değerli arkadaşlarıımızın eleştiriferM, uyarlılarını ve 
lıayık olmaya çalışacağıımız takdir duygularını ve 
Ikaltkılarını ben ve arkadaşlarım Iburada özenle din
ledik. (Bu katkılarınızın ve eleştıirieri'rMn yıl içtin-
dökft çalışmalarımıza büyük yardımcı olacağını ve 
ışık tutacağını halisane duygularla Üfiade etmek isti
yorum 've bön de bu katkılarınızdan dolayı hepinize 
şükranlarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
Sayın üyeler; 
Vaktinizi fazla almadan ve değerli arkadaşları

mın buradaki konulmalarına kısaca cevap arz etme
den önce çalışmalarımızı Bütçe Komisyonunda da 
değeüM Komlisyon üyelerlinlin 'bilgilerine sunduğum 
şefldilde; fakat daha özet olarak 'bilgilerinize sunnıak 
istiyorum:., 

IBMğiniz gilbi, ımlemlekelimizde 12 Eylül döne-
ımiindıen sonra meydana geden hava içinde, demokra
siyi yenliden kurmak için birlikte görev almış bulu
nuyoruz, Ibırflbte sorumluluk taşıyoruz ve bugüne 
kadar devam eden 'Bütçe çahşmalıarı ve daha önceki 
çalışmalarda bu demokrasiyi yeniden kurma görevi 
karşısındaki birlikte sorumluluk ve duygularımızın 
Obenfim kanaatimce) ne derece uyum içinde olduğu
nu ve bu anlayışla bu vatani görev için ne derece 
uyum içinde çalıştığımızı gösteren; gerçekten mem
leket hesabına iyi Ibelıkttliler olaralk ortaya çıkıyor. 
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iBidiğiinliz gilbi hiçbirimiz; ı(jBeM izahlarımda da 
ifade edeceğim gilbi) mıevtkli ve ay endıişesli taşıma
dan düln olduğu gilbi, bugün ide bu görevli yapma 
Sorumluluğu ve" 'biriliği duygusu içinde bulunuyoruz. 

'Ben, arkadaşlarımın bütün eleştirilenini ve söyle
diğim gM, layık olmaya çalışacağımız takdir duy
gularını, vatanı hahigi yola götürmemiz gerelktiğinin 
bilincıi içinde ıolan hepiımlizin Ibu duygular içinde bir-
biriımlize yardımları ve katkısı olarak değerlendüri-
yor, ıtekrar şülkranlaamı arz ediyorulmı. 

iDeğerHli arlkadaşlarını; 
iBildiğiniiz gibi, 1958 yılınıda İmar ve İskân Ba

kanlığı, arkadaşlarımnın da söylediği gilbi, 7116 sayılı 
Kanunla kurulmuştur.; Bu Kanunda (amaçlar dengeli 
şehirleşmenin sağlanması, şöhiı-nsiel altyapının mevcut 
santiara göre yapılıp, gelştülimesli ve yardımda bu
lunulması Ibeledliyelere, gecekonduyu önleme çalış
malarının realize edilmesi, yapı mıafeemelsiniin geliş
tirilerek ucuz ve standartlara uygun yapı türleri ve 
malzemesinin geliştlirilmesli, afetler vukuunda da afet 
olmadan önce afettenim en az zanar verecek şekilde 
memlekette yapılaşma ve diğer faaliyetlerin düzen-
ılörumıeisli, afet olduktan sonra da arkladaşlarımrzın de
diği gibi ilk günün heyecanı geçmeden evvela barın
dırma İşlerinin, acıya duçar olan insanların yarala
rını ısanma İşlerinıin sağlanmlası ve ondan sonra da 
zararlarının (gliderilerek kanunun gösterdiği ölçüler 
içerisinde onların tekrar yuvalarına kavuşturulma
sının sağlanması ve nihayet, beledliyelere teknlik yar
dım yapılması şeklinde özetlenmiştir. 

IDeğerli larlkaldaşlarım;, 
Bunları (başarmak için Bak anlığı kurulduğu gün

den beni sorumluluk taşıyan insanlar gerçekten sanıi-
mıi çabalar ıgöstermlişllerdir; amia sizin de büldliğiniiz 
nedenlerle bunlar politik olmuştu, bunlar eikonomülk 
(olmuştu, bunlar sosyal olmuştu ve bir de demokra
sinin tecrübe ile oluşan gerçeklerinim1 henüz belki 
igerekli tecrübeleri memleketlimize getirmemesi ger
çeği karşısında olmuş olabilir; am!a samimiyetle ifa
de edeyiim Ikîi, bütün 'bu iyi niyetli çalışmalara rağ
men, (Kanunun öngördüğü sonuç büyük ölçüde sağ-
lanıama'mışitır. 

Ylanli, arzu ettiğiniz ölçüde şehirleşme, gecekondu, 
telkn'ilk yardım ve yapı mlalzetaesi meseleleri ve afet 
«sorunları arzu edilen ölçüde çözülememiş'tıir. 

Bert, bununla [ilgili, sizlere bazı rakamlar takdim 
etmek suretiyle 12 Eylül Harekatından sonra bu ra
kamlar ve gerçekler karşısında Bakanlığımızın asıl 
bürünmesi gereken hüviyete nasıl bürünmek 
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listedüğimli; gene mevcut imkânlar ve şartlar içerisin
de (Kıi, aldığımız görevin icabı içerisinde! bunu siz
ler en az Ibiizülm ikadar biliyorsunuz) bu (idarenin Hü
kümetiyle süzlerle 'bütün organlarıyla görevi evvela 
mettnflıelketîin içline düşürüldüğü anarşS ve terörü ön
lemek, sonra elkonomlik '•bunalımdan çılkmak yollarını 
Ibuknalk'tır. Bu gerçekler içinde Bakanlığın hüviyetline 
bürünmesS için nıe gaibi çalışmalar yaptığım arz etmeye 
çalışacağım. 

Evvela (kısada afet (işlerime değinmek istiyorum de-
ğerü arkadaşlarım;.: 

IBildiğiinliz gibi, 7269 ve 1051 sayılı kanunlarla ku
rulan Afet İşlerinin vatandaşa en az zarar veren şefkil-
de yaralarının sarılması amaçlanmıştır.; 

Arkadaşlarımız tarafımdan gene kısmlen ifade edil
diği gibi, yurdumuzda 1928 ile 1976 yılarımda mey
dana gelen 8 ve daha yukarı şiddetteki depremlerde 
56 511 vatandaş ölmüş, 303 137 konut yıkılmıştır 
veya ağır hasara uğramıştır.-

7269 sayılı Kanunum çıik'tığından (bu yana ise, 
deprem nedenliyle aşağı yukarı 15 - 16 yılda Afet iş
leri Genel Müdürlüğü tarafından 135 bin 'konut yur
dun çeşitli yenlerinde yapılmuış, değerli Hayri Bey 
arkadaşımızın da ifade ettiği gilbi, 57 bin konut ise, 
bugün halk sahibi olan vatandaşlara yapılıp, teslim 
edilememiştir. Ancak 135 bin konutun yapımında de
ğerli arkadaşlarımın da takdir buyundukları gibi, ger
çekten Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz bazı hata
lar ve eksikliklerin yanında (ki, bunu birlikte biliyo
ruz ve ileride açıklayacağım.) Büyük başarı göstermiş 
ve Ibu 135 bin konut için şimdiye İkadar sarfödilen 
para 15 milyar lirayı bulmamıştır. 

Tabii ki, bu miktarlar daha fazla sarfedrllseydi, 
samanlığı ve ahırı i'le daha geniş evler vatandaşa yap
mak mümkündü; ama gene ileride izah edeceğim 
gibi, Kanunun çıkışında belki mevcut olan bir ek
siklikten dolayı yahut da o zamanki kanun 'koyucu 
bunu Iböyle amaçlamış olması nedeniyle arzu etme
mize rağmen, vatandaşa sadece meskeni yıkıldığı tak
dirde ona tarım girdilerinin veya onunla ilgili, mes
keniyle ilgili yan kuruluşlarım maalesef kanunen yap
ma imkânında olmadığımız için, sadece konut şeklinde 
ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
iBu, 57 bin konutun hepsi şu anda tabii ki, buna 

hak kazanmış olan, Bakanlar Kurulu kararı ile afet 
bölgesi olarak ilan edilip, hak kazanmış olan insan
ların tamamen dışarıda, perişan durumda olduğunu 
kalbul etmemek gerekir. Çünkü, Afetler Kanununa gö-
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re, Allah göstermesin, Ibir deprem olmadan da bazı 
bölgelerin afete maruz veya 'heyelan ihtimali, kaya 
düşmesi ihtimali olan bölgeler olduğu vatandaşın 
müracaatı veya idarenin 'bizzat orada yaptırdığı teş
hisler dolayısıyla ortaya çıkması sonunda, Bakanlığı
mızın teknik elemanları jeolojik vesair etütlerle, Ka
nunda (gösterilen yollarla buraların hakikaten a'fete 
maruz bölge olarak kabul edildiğini tespit ettiği takdir
de, bu ölçülerde oradaki mevcut vatandaşlar henüz ev
leri ıbir afete uğramış olmamakla beraber hak sahibi 
olarak ortaya çıkmaktadırlar. Tabii, 'bu hak sa'hipliliği 
Ibu rakamı büyütmekte ve karşımıza ıbuıgün 57 - 60 bin 
dolayında hak sahibi vatandaşa, 'bizi ev yapamaz du
ruma getirmiş (bulunmaktadır; ama bunlar her an afet 
endişesiyle 'birlikte yaşadıklarına göre, esasında dev
letin bunu zamanında yapıp, usulüne göre kendilerini 
uzun vadede borçlandırması gerekmektedir. 

<Şkndi ibiz 'Bakanlık olarak, ileride temas edeceğim 
Toplu Konut Kanunundan sonraki çalışma programı
mız içine 'bunu da almış bulunuyoruz, birçok mad
deleri hazırlanmıştır. Hem vatandaşın İhtiyacına göre 
konut yapabilecek, hem de !bu fonu kuvvetlendirecek 
•bir çalışmayı devam ettirmek niyetindeyiz arkadaşlar, 
H2 'Eylül\ien sonra. Bir arkadaşımız, «Afetler için 
verilen para ne oldu?» diye sormuştu. Bu, ibugünkü 
para değeri ile maalesef çok sembolik 'kalmaktadır. 
Sigaranın paketi 2,5-3 lira ve ağır alkollü içkilerin 
çok ucuz olduğu zaman, o anda yapılan 5Û kuruşluk 
zam maalesef yüzde itibariyle Kanuna geçirilememiş 
veya geçmemiş o zaman, kuruş olarak geçmiş. 3 lira
dan 3,5 liraya çıkarılırı asındaki 50 kuruş geçtiği için, 
o »günden iberi sigara veya ağır alkollü içkilere ne ka
dar zam yapılırsa yapılsın, sadece birim 'başına 50 
kuruş para alınmaya devam edildiği için, o zaman 3 
lira olan sigaranın bugün 50 liraya çıkmış olmasına 
rağmen, paket başına veya şişe başına bize gelen para 
50 kuruşu geçmediği için, o zamanki para değerleri 
ile gerçek ifade elden bir meblağ, (bugün maalesef iş
lerlik değerini kaybetmiş ve maalesef, afet vukuunda 
artık, ihtiyacımızı (Allah göstermesin.) karşılayamaz 
duruma gelmiş ve sadece büyük ölçüde enflasyonu da 
körüklese bütçe imkânlarına yüklenme ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. O bakımdan, Devlet Planlama Teşkilatı 
ile birlikte yaptığımız bir çalışma epeyce ilerlemiş
tir. 'Bu fonu eskalasyoniarla, yani fiyat artışları ile 
değerini kaybetmeyecek bir orana getirmek için ça
lışmalar bir hayli ilerlemiştir. Takdir buyurursunuz 
ki, bu konuda Maliye ve Devlet Planlama ile eko
nominin dengesi bakımından bir uyuşma halinde ol
mak gerekmektedir. Birçok maniler aşılmıştır; ama 

kısa zamanda böyle 'bir kanunu değerli huzurlarınıza 
sunacağıma inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım ; 
(1966 yılında meydana gelen Muş, Erzurum, Bingöl 

depreminden sonra, geri kalan konutların yapımına 
bütçe imkânlarıyla 1980-1981 yıllarında devam edil
miştir. Maalesef burada yapılması gereken 16 200 
konut henüz ikmal edilememiştir. Bu toplu rakam 12 
Eylürden sonra maalesef sırtımıza büyük ölçüde yük
lenmiş olduğu için, ©ütçe imkânları içinde bültün ar
zumuza rağmen, ıbir iki yıl içinde bunu bitirme im
kânına sahip olamamışızdır. Ancak, bundan 3716 ko
nut 1982 programına alınabilmiştir ve diğerleri de büt
çe imkânları ve arz ettiğim fon ortaya çıkarıldığı tak
dirde en kısa zamanda ikmal edilerek vatandaşlara 
teslimine çalışılacaktır. 

Değerli afkadaılarımın da söylediği gibi, Gediz'in 
problemleri 'büyük ölçüde Afetler Kanunu yönünden 
'bitmiştir, belediye ile ilgili sorunlarda da her zaman 
Bakanlığımız orayla işbirliği halindedir. 

Van, Ağrı'da ise yine 1980498.1 yılı içinde mey
dana gelen depremde 9452 ev yıkılmış, bunlardan 
9374'ü buıgüne kadar bitirilmiş, 958 bina ise 1982 ve 
müteakip yıllara alınmış 'bulunmaktadır. 

'Su baskınları ise bildiğiniz gibi Tunceli, Kahra
manmaraş, Adana ve bu yılki Ege bölgesi zararları 
giderilmeye çalışılmaktadır, buradaki inşaatlarımız de
vam etmektedir. Yalnız, burada, son Eğede meydana 
gelen su baskını ile belediyelerin su ve kanalizasyon 
gibi altyapılarında meydana gelen tahribatın yekûnu 
da 81 milyon lira civarındadır, bitirmişizdir onun ke
şiflerini. Daha evvelki 360 milyon lira Adana, Kahra
manmaraş ve Tunceli'deki belediyelerinde altyapıları 
da bitirilmiştir. Bu konuda Bakanlar Kurulu kararı 
çıkarılmış ve Maliyeden nakit aldığımız zaman bele
diyelerin bu paraları da verilerek altyapılarındaki nok
sanlık giderilmeye çalışılacaktır. 

ıSayın Başkan, sayın üyeler, 
Bildiğiniz gibi, 775 sayılı Kanun gereğince aşağı 

yukarı 15 yılda 1325 hektar gecekondu bölgesi tas
fiye olunmuş, 16 174 hektar gecekondu bölgesi ıslah 
edilmiş, 17 501 hektar gecekondu önleme bölgesi ih
das edilmiştir. Bunlardan % 80'inin imar planı yapıl
mıştır. ı% 44'ünün altyapısı halen maalesef yoktur ve 
böylece bize intikal etmiştir. ,% 45'nin altyapısı kıs
men vardır ve bunlardan sadece % 16'sının altyapı
sı haliedilebilmiştir, 

Aynı Kanuna göre 1966'dan bu yana Bakanlık 
ve kredi verilen kooperatiflerce (değerli eski müsteşar 
arkadaşımın söylediği gibi) 44 221 ev, konut üretile-
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bilmiştir. 198'2'de ise 20 016 konut yapımı önümüzde 
bulunmakta ve 1982'de bu kredi ve kendi tahsisatı
mızla 12 000 civarında bize kalmış olan sosyal ko
nutun bitirilmesine çalışılacaktır ki, bu, yılda 2500-
3CÖ0'İ şimdiye kadar geçemeyen Bakanlık için, bu 
Bütçe darlığına rağmen, azımsanacak bir rakam. de
ğildir. 

Bu nolkltada bir konuya dikkatinizi özetle çek
mek istiyorum : 

Kooperatif kredileri 1969 yılında başlamıştır, 1980 
yılına kadar 11 yıl içinde kooperatiflere ödenen para 
1 milyar 64 milyon 699 bin lira olduğu halde, sa
dece 1981 yılında Bakanlığımızın, Bakanlar Kurulun
daki izahı ve Toplu Konut Kanununun henüz o yıl 
çıkmamış olması dolayısıyla yalnız 1981 yılında koo
peratiflere 1 milyar 16 milyon 802 bin lira tediye 
edilerek yarım kalmış binaların bitirilmesi hızlandırıl
mıştır. 111 yıldakinden daha fazla bir meblağdır. 

'MEYAK Fonu ise, 1979-198Û yılları arasında (iki 
yıl zaten 1979'da başlamıştı) 41415 milyon 687 bin lira 
olarak ödendiği halde, sadece 19811 yılında 1 milyar 
739 milyon 620 bin lira olarak MıEYAK Fonundan 
kredi verilmiş ve gerçekten, -maalesef diyeceğim-
kalkmak üzere olan bu fon, Toplu Konut Kanunu ya
pılıncaya kadar en iyi çalışan fonlardan biri olarak 
son yılda Bakanlığımızın gayreti ile gerçekleştirilmiş
tir. 

'Mesken Genel Müdürlüğünün 1981 yılı progra
mına göre gerçekleşme yüzdesi <% 9Cl'ın üzerindedir. 
Sarf edilen para 1966-1979 yıllarında toplam 7 mil
yar 614 milyon 281 bin lira, 1981 yılında sadece 4 
milyar 374 milyon 540 bin lira, 1981 yılında ise, 15 
Ocağa kadar 7 milyar 47 milyon 580 bin liradır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
iBu rakamları vermiş olmama rağmen, 12 Eylüle 

kadar bize devredilerek yarım kalan binaların tama
men bitirilememiş olduğunu ve gelecek yıllarada in
tikal ettiğini ifade etmek istiyorum ve bunu daha ev
vel de belirtmiştim. 

.Şöyle bir soru akla 'gelebilir ve değerli arkadaşla
rımızın da aklına gelerek burada ifade etmişlerdir; 
'Burada oturduğunuz sıralarda beş yıl oturarak, üzün
tülü günler yanında sorumluluk taşıdığım zamanlarda 
da bu konuyu aynı duygularla 'ifade etmişizdir ve ak
lına gelen arkadaşlar olmuştur. Şu soru akla gele
bilir : 

«Peki, bütün bu paraların sarfı ile bu yolla, bu 
önlemlerle konut sorunu çözülebilmiş midir ve bu 
böyle devam etse çözülebilir miydi?» sorusu haklı 

olarak herkesin aklına gelebilir. Esasen memleketin 
önemli bir sorunudur. 

(Sizlerin de huzurunuzda olduğu 'gibi ve ifade et
tiğiniz gibi, bütün bu iyi niyetlere ve bu tahsisatlara 
rağmen, Türkiye'de konut sorunu çözülememiş, gece
kondulaşma durdurulamamıştır. Toplam 40 bin dola
yında konut 16 yılda inşa edildiğine göre, bunu 16 yıla 
bölersek yılda 2500 dolayında bir konut karşımıza 
çıkmakta ve bunu 61 ile böldüğümüz takdirde yılda 
her il başına Bakanlıkça yapılan konut sayısı 40 do
layında olmaktadır. Bu, her ildeki 40 dolayında ko
nutun, konut sorununun çözümüne ne ölçüde katkıda 
bulunacağını yüksek takdirlerinize arz etmek isterim. 

Gecekondu için de bazı rakamlar vermek işitiyo
rum : Yapılan kaba hesaplara göre, (gecekondu ko
nusunda bir sayım yapılmamıştır.) sadece Ankara, İs
tanbul ve İzmir'de 700 bin dolayında gecekondu var
dır. Bugünkü para değeriyle her bir gecekondu için 
yaklaşık olarak 500 bin lira civarında para sarf edil
diğini düşünürsek; (çünkü gecekondu yapma duru
munda olan bir insan, en azından bir miktar kiremit, 
briket, tuğta, çimento, usta parası, kereste, hazır ka
pı, pencere belki hurdacılardan alıp sarf etme zorun
dadır.) Bugünkü ölçülerle bu 500 bin liradan aşağı 
değildir ve peşin ödenmesi gereken bir parada*. Bu 
70İ3I bini 500 binle çarptığımız takdirde, karşımıza 
350 milyar gibi bir rakam çıkmaktadır; yani bu de
rnektir ki, şimdiye kadar Türkiye'deki şehMerimizde 
yapılan gecekondulara vatandaşlar bugünkü para de
ğeriyle 350 milyar lira dolayında bir para harcamış
lar demektir. Buna rağmen, konut, sıkıntısı, gecekon
du gerçeğine rağmen çözülememiştir; yani Türkiye'
deki konut açığı, ifade edildiği gibi ya ailelerin daha 
sıkışık oturması veya gecekondu yapımıyla çözülmeye 
çalışılmıştır. Bu da bugünkü darlığı ortadan kaldır
mamıştır ve konut açığı 1 milyondan fazlaya ulaş-
mştır. 

Sayın Başkan, acaba vaktim var mı?.. 

'BAŞKAN — Efendim, ne kadar sürebilir Sayın 
Bakanım?... 

JMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
45 dakika, 1 saati bulur zannediyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
İMAR VE İSKÂN (BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Teşekkür ederim. 
Dünyadaki (Bildiğiniz gibi) nüfus artışı gerçeği, 

şöyle ifade edilmektedir. Bugün 3,5 milyar dolayında 
olan dünya nüfusunum 2000 yılımda; yani sadece aşa
ğı yukarı 20 yıl sonra 6 ımiiyara ulaşacağı ve 21 noi 
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a&rm sonunda; yani 120 yıl sorara bunun en az 20, 
en çok 50 ml'yar 'kişiye ulaşacağı ilfade edilmekte
dir. Asgari olarak 20 milyar İnsana ulaştığını bile 
tasavvur etsek, sadece 120 yıl sonra, dünyada in
sanların hangi sıklıkta yaşama mleöburuyeitiinde oldu
ğunu diikkaltteıünizıe arz ederatmu 

(Bu, karşımıza bir nüfus prdblemirii çıkarmaktadır. 
Yılardır Avrupa'da nüfus artışı yoktu; ama eğer in
sanlar Ibu artış 'içinde yaşayacalklarsa, bugüını Birleş
miş Mlilfetterin ve UNBSCO'nun yaptığı hesaplara 
göre, 1960 yılında mevcut olan binalar kadar bina, 
en az 2010 yılında daha lazım 'olacaktır insanlara. 
©u, ortaya ekortomük bir gerçeği getirmektedir. 

IDürtya kurulduğundan bu yana kadar yapılan bi
nalar, eğer 2010 yılına kadar sadece 30! yıl içinde 
dünyada yapılma rnıedburiyeltii var ise, maalesef bun
ların en az .% 90'ı üktüsaden gelişmekte olan veya 
geişmemlş memleketlerde yapılma mecburiyeti var
dır; çünkü nüfus artıştan (burada büyük ölçüdedir. 
îktisaden ileri gitaliş memleketlerde nüfus artışı yok
tur. Onların şehirleşme ve altyapı probleml'ed tama
men değişlik karakter arız etmektedir.. 

O Ihalde sorunu nasıl çözmelidir?.,.. Bu karşımız-
dakü ıgerçeklerdir.; Bu gerçekler bize, küçük ev ya
pabilme ve nihayet planlı şeMdleşme suretiyle; yani 
şehıirferih içindeki küçük yap - »atçılara 'imkân sağ
layacak bir ölçüde <değ)il, arsa spekülasyonuna mey
dan verecek bir ölçünün dışımda, bir (tloplü konut fo
nunun yaraltılmiası ve bumun devreye sokulması zo-
ıruınluÜuğunu, inancını, sorumluluk aldığımiız günden 
beri getirmiş ve 'değerli arkadaşlarımla birilikte bizi 
bu çalışmaya itmiştir. 

!Bu ması! çözülebilirdi?... Gerçekler, blildiğıinSz gibi 
huzurunıuzdadır ve dünyada da ıbu başka türlü çözül
memiştir ileri glmiş memleketlerde. Herhangi bir 
mucize Ibuilmayia da ıgereik yoiktur.: Zaten Büyük Ata
türk'ün söylediği gübı, «En haklilki mürşit lilimdlir. 
'İfâm Üe tecrübelerle, sorunların hangi yollarda çö
züldüğünü bize gösteriyordu ve çözülme yolu şuydu: 

'Yeterli bir flon yaratilmialııydı, uzun vade sağlan
malıydı bu fon için, düşük faiz sağlanmalıydı, tekno
lojik gelşmıelere yardım ödilimeılfiydi ve teknolojik 
gelişmeler desıbekltenmel, linşaalt sistemleri geliştiril-
tmelıiydi, bunun İçin 'de kredi vertörneliydi, arsaya yar
dım eddflmeliydfi, büyük bir gürdü olan arsaya, altya
pıya yardilmı ediiilmetöydi, formallteiller azaltıtaıalıydı 
ve konut alanında vatandaşını, Ibüıtün bankaların ve 
bütün sektörlerin, (Başta devlet olmak üzere) katkı 

ve çabaları Wirfle$tiriime%d!i, birlıiıkte çözülmeye çalı
şılmalıydı. 

iSaytnı üyeler; 
İste, Toplu Komut Kanunu, söylediğim ve dünya

da d)a başarılması başka yollıa olmayan bu gerçek
ler karşısında ortaya çıkmış, Bakanlığımızın, Miillü 
Güvenlik K'onseylinin de direktifleriyle vıe ıtMz çalış
masıyla son şöklünli almış Ve Mili Güvenlik Konse-
ylimden çıkan sekiyle gerçekten ıbu konuda bir ham
le yaratıcı (Kanun olarak huzurunuzla gelmiştir. 

iBu Kanun yürürlüğe girdikten 6 ay sonma, Ka
nunda öngörülen uygulama yönetmeMğimkı yapılma
sı, yine Bakanlıkta önemli bir çalışma olarak orta
ya çıkmış ve befk'l db tarihlinde çok az görülen, 253 
maddeyi içeren, bütün sektörlerin uyum içinde ça
lışmasına sağlayacak bir yönetmelliğFın, vatandaşı te
reddüt» sürükflemeyeöek, uygulamaları kısaltacak bir 
yönetmeliğin çıkarılmasına öze"n ve titizlik gösteril-
tmıiş ve Toplu Konut Yüksek Kurulunda kabul edi
lerek bildiğiniz gflbi, geçen haftalar içlinde bu yönet-
mefliik Resirra Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gir-
mliştİr,] 

©ildiğiniz gibi, bu Kanuna ve yönetmeliğe göne, 
evvela 1981 yılı içinde Bakanlar Kurulu kararıyla 
bunun içtin 4 milyar İra verilmiş, 1982 Bütçesinde 
de 20 milyar İra öngörülmüş, (toplam 24 milyar li
rayı bu yıl bulmuş demektir. Buna, Kanunda söyle
diğim güçlenin katıiımasını amaçladığımız, vatanda
şın kendi 'birikilin ve katılım gücü, bankaların kendi 
İmkân ve katılımları ve diğer sektörlerin kaülıımla-
rt, italblü ki ilave edildiği zaman, Ibu sadece 24 mil
yarlık ıblir görüntü değil, piyasada harekete getirdiği 
güçler bakımından daha geniş bir tokanı yaratmış 
olacaktır., 

'Bu 4 milyarım sarf edilmedi içini yapılan tebliğe 
göre, bugüne kaidar; yarii 27.1.1982 akşamına ka
dar 54 İlden aldığımıız rakam'Iar şöyledir: 

588 kooperatif müraciaat ederek, bunlar değer-
fenldM'lmiiş derhal İl Umar Müdürlüklerince, bunlar
dan 239 kooperatif hak sabJbi olarak görülmüş ve 
hak sahibi olarak görülen kooperatiflerde ortak sayı
sı 16 783'ü bulmuştur. 

Saym Başkan, değerli üyeler; 
O Ibialkımdan, 20 milyar bMnkai yılda sarf edile

bilir mi, edilemez mi kuşkusu, sadece bu rakam kar
şısında foiıle gerçekçi otoamalktadır. 16 783 vataradaşı-
mızın halk sahfllbi olduğunu kabul eder de sadece 
bunlarım yarım kaHmaş 'inşaatları için bile 1 milyo
na yakın bir krediyi verme »imkânına sahip olduğu-
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tmımzu ivtarsayarsak, bu 16 rr/âyar gibi bir rakiama bü
zü, sadece bu koınıulda dahi yalklaşünmıaık!taldıry O lba> 
kumdan, Bakanihğümııız bu könuıdakü tiıtıiz çalışmıalannı 
•devıalra ötitıiırlm'ekitedir vd Bütçe Tasarısında öngörül
düğü gibi, Balkanlar Kurulu kararıyla bu, Kanunda 
gösterilen 90 milyara yalkin bir ımıeblağa dahli çıkarıl
sa, ıBalkanllıığımıız (bu yıl Üçiln, Ikalmulaştıınmıa, altyapı 
ive yaram kalmış kooperatiflere yandım bakımından 
Ibu parayı harcamak içlin gerekli tedbirleri almış bu-
tomakta!dir.; 

Gelecek yıllarda da bu yıl bültçe görüşmelerinizde, 
büzüm iöldemelklerdlmlilzıe gösterdiğiniz yakın ügli ve has-
sasİiyetJin1 devaımı inançlıyla daha fazla ödenek sağla-
madağından, bu konuda size" ld/yılk hizmetler getirece-
ğiımlize inanıyorum ve bu Kanunda >ve yönetmelikte 
IbiıMiğiriiz gibi, Bmlialk Kredi Banlbamıza çok büyük 
yük düşmefctedlür.; Bulgüjnlkti başarılı çalıştoalarına ek 
lölarJalk, bu başarılarınan da edevata edeceğine inanı
yorum. Bsiaisen, ıbu konudakıi Teşklilalt kanunlarının 
da tekrar yenliden (gözden (geçirilerek değiştirilmıesli 
içlin Balkanlığıimlızca bundan epeyce önce teşebbüse 
geçilmiş; alma Kamu İktisada Teşdblbüslerlinlin birlik
te- ele (alınması zaruretti oritaıya çıktığı içün bekletlil-
mıiş'tir. Yoksa, şimldliye kafdar Ibu herhalde çıkarılırdı. 

Saym üyeler;1 i 
IBu yıl belediyelere itdknilk yardım olarak 1 mil

yara yakın para yaridımı yapılmıştır. Henüz 1 mil
yara varmadık; çünlkü Maliye maalesef zalmanında 
nakit yetiştirememiiş(6irv Aıncak, bbledityeleriın yaptık
ları projelere göre* kamulaştırma ve düzenleme (Pa
zar, yol, VJS. düzenlemlelbrıi) idin gerekli teknik yar-
Idımların meblağı bu yıl 1 tmlilyar liraya yaklaşmakta
dır* 

cak yönetmelik icabı, bir maddesi de üniversiteler
le işbirliği yapılmak suretiyle, oralara örnek detaylar 
gönderilmesini Bakanlığımıza yine biz yönetmelikle 
görev olarak vermişizdir. Bu çalışmalar süratle yü
rümektedir. Onların anlayacağı detay projeleri biz, 
belediyelerin dosyasına yollamak suretiyle bu konu
daki tereddütlerini de gidereceğiz. 

Ayrıca, perlit ve kerpiç üzerinde de Yapı Mal
zemesi Genel Müdürlüğümüzde çalışmalar yapıl
maktadır inşaatı hafifleştirmek ve kolaylaştırmak 
için. Özellikle kerpiç, memleketlimizin bir gerçeği
dir. Gerek afet, gerekse sosyal konutlar ve toplu ko
nutlarda kerpicin kullanılma şekli, memleketin şartla
rına göre düşünülmeli ve geliştirilmelidir. Bulgun bir
çok memleketlerde, (Orta Amerika, Meksika dahil) 
kerpiç kullanımı geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Uzun 
senelerden beri yapılan, yağmur altında kalan köy 
evlerinde bile kerpicin' dayanıklılığını bildiğimiz için, 
bugünkü şartlar içinde (bir çalışma da Bakanlığımızda 
bu konuda devam etmektedir. 

Değerli üyeler; 
îtmar planları yapılmamış belediye yoktur Tür

kiye'de. Bunların 'birçoğunun da planları birkaç defa 
yapılmış veya ken'di teklifleriyle kısmen veya tama
men tadil edilmiştir. 

Ancak, arkadaşlarımızın, bu planların yapımın
daki ve tasdikindeki gecikmelerden yakındıklarını 
(biliyorum. Bunlar büyük ölçüde doğrudur; ancak ta
mamen Bakanlığımızdan kaynaklanmamaktadır. Çün
kü, kanunen Bakanlık, plan tasdik etmeden önce, 
Orman Bakanlığına, Devlet Su İşlerine, Köy İşleri 
Bakanlığına, Turizm Bakanlığına, tarım arazileri ve 
toprak yapıları bakımından bazı şeyleri sorup, onla
rın cevabını bekleme mecburiydtindedk-. 

Bu cevaplar da bazan uzun süre almakta veya va
tandaş verilen ıbu cevabın gerçeği ifade etmediği ıs
rarı üzerime Bakanlıklar arasında, ihtilafa düşülmek -
tedir. Bu yüzden bazı gecikmeler meydana gelmek
tedir; ancak Bakanlığımızdan doğan gecikmelerin 
azaltılması için zaten işe başladığımız günden beri 
»değerli arkadaşlarımla birlikte bir çalışma yapılmış
tır; bir yetki devrine gidilmiştir. Bu yetki devri önce 
bizatihi Bakanlığın içinde yapılmıştır. Çünkü daha 
evvel planlar evvela aftkürulda, daire başkanlarının 
katıldığı bir kurulda tetkik edilip oylanıyordu ve 
muhakkak mahalline gidiliyordu. Ondan sionra, ihti
laf olduğu takdirde genel müdür muavinleri vs. nin 
katıldığı bir kurul ve nihayet son ihtilaflar, Yüksek 
Kurulda oylama ile çözülüyordu. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğümüzde, takdir
lerinize mazhar olduğu gibi, hava klirffiliğüni önleme 
bakımından, ısı yalıtımıyla ilgili yönetmelik çalışması 
süratle devam ettirilmiş, daha öncte mevcut olan; fa
kat uygulama imkânı olmayan, ölü doğmuş olması 
nedeniyle uygulama imkânı olmayan, (Zira daha ön
ce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
çikaırrlmış bu yönetmelik) Ancak, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının illerde teşkilatı yoktu ve be
lediyeler üzerinde bir murakabe yetkisi yoktu. Onun 
için biz, 12 Eylülden sonra bu görevi üzerimize al
dık. Bu yönetmeliği çıkarmak suretiyle, bundan son
ra yapılacak binalarda pencere genişlikleri, ısı yalıtı
mı ve diğer konuları teferruatıyla esaslara bağladık. 
Yalnız sayın arkadaşımızın! söylediği gibi, bu Hak
kari'de uygulanmakta zorluk çekilir; doğrudur, an-
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Oylama, belki politik ba'skıları azaltma bakımın
dan bir çare olarak düşünülmüş olmakla beraiber, 
tatbikat göstermiştir ki, hem bu çareyi yerine getire
memiş hem de gecikmelere sebep olmuştur. O bakım
dan, yaptığımız çalışmalar evvela Bakanlık içinde 
bir yetki devrini sağlamış, bugün bu kurulların çoğu 
kaldırılmış ve kısa sürede planın tasdiki için gerekli 
formaliteler sağlandıktan sonra imkânlar ortaya ge
tirilmiş, ayrıca birçok değerli arkadaşımın tavsiye 
ettikleri gibi, teknik eleman sorununu çözersek; 
(Sırtımıza birlikte intikali eden konulardan' biridir; 
Türkiye'de bugün teknik eleman Devlet dalirelerin-
den kaçırılmıştır çeşitli sebeplerle ve bir değerli arka
daşımın bahsettiği gibi, 67 vilayetin 40'ında bulgun 
il imar müdürü mühendis insan bulamamaktayım) 
Bunu hallettiğimiz takdirde, pek tabii olarak, imar 
planı tasdik ve inceleyecek bölgeler kurmak suretiyle 
oraya yetki devrini Bakanlığımız da ciddiyetle düşün
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son olarak, birçok artoadaişırnızın, Eski Müsteşa

rımız Haznedar'ın da temas ettikleri, Türkiye'nin su 
ve kanal on yılına değinmek istiyorum. 

Göreve başladığımız ilk günlerde, Bakanlar Ku
rulunda, Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye men
suplarıyla yaptığımız bütün toplantılarda, değerli ar
kadaşlarımın takdir buyurdukları gibi, vurgulamayı 
amaçladığımız konu şu olmuştur : Konut ve altyapı, 
ölü yatırım değildir. Maalesef haksız olarak bu ta
bir, Türkiye'nin beş yıllık planlarına dahi geçmiştir. 
Beş yıllık planlarda bunlar «ölü yatırım» olarak zik
redilmiştir. 

Dünyanın hiç bir yerinde; ekonomik gücü ne 
olursa, olsun, rejimi ne olursa olsun, bunların ölü ya
tırım olarak ifade edildiği görülmemiştir. 

Bir insanın 24 saati nasıl geçer? Bulgun milleitie-
rarası toplantılarda bunu ifade etmektedirler, İş - ha
reket - konut... Yani bir insan bir işe sahip olacaktır, 
bir konutu olacaktır. Sabah kalkacaktır harekete ge
çecektir. Yani yolu kullanacaktır, otdbüse binecektir, 
yol düzgün olacaktır, suyu akacaktır, çöpü olmaya
caktır, bir işe sahip olacaktır. Akşam konutuna dö
necektir. Bizim Kalkınma Planlarımızda, ulaştırma 
(tş, yani hareket dediğimiz sanayi dediğimiz) sektö
rü kalkınmada öncelikli olarak görülmüştür, itici güç 
olarak görülmüştür. Buna mukabil konut, insanın 
hayatının ilk temeli, hareketi olan konut ölü yatırım 
kabul edilmiştir. Bugün tıkanıklık bundan gelmiştir. 
Altyapı da bununla birlikte öyle kabul edilmiştir. 

İlk gündeki tartışmalardan sonra, birçok örnek-» 
leri verdiğimiz (Ki, ben bunu ilk Şikago'da incele-ı 
mistim) ilk tartışmalardan sonra, gerçekten müteşek--
kir olarak söyleyeyim, Devlet Planlama Teşkilatı^ 
mızda; nitekim ondan sorumlu olan Sayın özal da 
burada açık olarak vurgulaması suretiyle çeşitli mü-' 
cadelelerden sonra bunların ölü yatırım değil, hele 
bugünkü durgunlukta sanayinin itici, kalkınmanın) 
itici gücü olduğu gerçeği ortaya atılmıştır. 

İBAŞKAN — Sayın Bakan, takdiminiz daha ne 
kadar sürer? saat 19.00'da ara vermek durumunda-ı 
yız, arkadaşların oylarına sunacağım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN - . 
Efendim, zannediyorum 5 - 1 0 dakikada bitiririm, 
yalnız arkadaşlarımızın sorularını da kısaca burada 
cevaplamak istiyordum. Çünkü, çok değerli mütala
alar var; ama müsaade buyurursanız 5 dakikada to-: 
parlayayım, Zaten yazılı sorulara... 

BAŞKAN — Efendim, devamını oylayacağım^ 
Siz bana süreyi lütfederseniz.. 

İİİMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Efendim, ben her halde 10 - 15 dakikada bitiririm, 

(BAŞKAN — Sorulara de cevabı kapsayacak şe-< 
kilde?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanımız aynı za-< 
manda takdim konuşmasına devam etmek ve değerli 
arkadaşlarımız tarafından sorulan suallere de ce
vap vermek üzere Bütçenin bitimine kadar işe de* 
vamı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmen 
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKAN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan, teşekkür ederim sa-< 
yın üyeler, Müsamahanızı kötü kullanmayacağım
dan emin olmanızı istiyorum. Arz ettiğim gibi, bütünı 
sorunlar sırtımızda, birliktedir. Bunları da birlikte 
tartışarak çözeceğimiz için belki biraz vakti geçtim» 
özür dilerim. 

Efendim, söylediğim gibi bu öhı yatırım değildir, 
Zaten arz ettiğimiz gibi, eğer toplukonut fonu para* 
nın ucuz olduğu ve faizin düşük olduğu zamanda ih
das edilmiş olsaydı ki, en az 10 - 15 yıl evvel böyle 
bir fon yaratılmalıydı, faiz % 5'i geçmiyorken ve pa-< 
ra ucuzken. O zaman vatandaş sadece kendisi ve 
müteahhitler vasıtasıyla ev yapıyordu ve bu görün
müyordu. Çünkü, para ucuzdu, faiz düşüktü; ama 
bu böyle devam edemezdi. Asıl kolay olan o zaman^ 
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5'in % lobinin ne imar ve iskân Bakanının imzasıy
la ne de İçişleri Bakanının imzasıyla belediyelere lü
tuf gibi verilmesi ortadan kaldırıldığı zaman, karşı
mıza 200 milyarın' üzerinde bir kaynak sadece bun
dan çıkmaktadır. 

Tabii ki, bugün belediyelere proje getirmek şar
tıyla bazı yardım yapılması düşünülebilir, ama her 
zaman sayın üyeler, ifade ettiğim, arz etmeye çalıştı
ğım gibi, demokraside belediyeler güçlü değilse, de
mokrasi de güçlü değildir. Belediyeler devamlı olarak 
merkeze avuç açarak yaşamak suretiyle ne vatandaşa 
hizmetini ifa edebilirler, ne o demokrasi bu yolla 
güçlenebilir. Hükümetlerin ve sizlerin ve bizlerin va
zifemiz demokrasiyi güçlendirecefcsek, belediyeleri 
kendi içlerinde güçlendirmektir. Ki, Hükümetimiz 
de bu Mali Tevzin Kanunu ile bunu halletmiştir, bü
yük ölçüde halletmiştir. 

di, ama zor da ofea, bugün faiz % 50'de olsa, 
% 70'de olsa 'idi böyle bir fonu yaratma mecburi
yetindeydik. 

ÖBu, nasıl ki konut meselesini bir ölü yatırım ol
maktan çıkarmış ise, altyapının da memlekette bir 
ölü yatırım olmadığı, sanayileşmenin de bizatihi bu
na bağlı olduğu anlaşılmalıydı. Nitekim, kanalizas
yon ve su olmadan sanayi olabilir miydi, turizm ola
bilir miydi, kalkınma olabilir miydi? Mümkün değil
di. Bu gerçeği Sayın Haznedar'ın söylediği gibi, Sa
yın Başbakanımız başta olmak üzere, çeşitli rakam
larla çalışmalarımızdan sonra kabul buyurmuşlar ve 
Türkiye'nin su ve kanalizasyon 10 yılı çalışmasını 
Bakanlığımıza vermişlerdir^ 

|Bu, hususta bütün portföy dosyalar hazırlanmış
tır sayın üyeler ve kısa sürede, zaten çok kısa bir
kaç maddelik kanunlardır ve bütün sorumluluğu Ba
kanlığıma bağlı olan iller Bankasına vermektedir 
su ve kanalizasyon sorumluluğunu ve bunun için 
önemli olan bu teknik sorumluluk yanında, söyledi
ğim gibi anarşiyle ve ekonomiyle mücadele görevi
miz olduğuna göre, enflasyonu zorlamadan kaynak 
bulma meselesidir. 

Yoksa sadece bütçe kaynaklarına, arkadaşımın 
söylediği gibi, 10 yıl kaba bir hesapla 66 milyar li
rayı gerektirmektedir. Türkiye'nin su ve kanalizas
yon sorununu çözebilmek için. Bunu 10 yıla böldü
ğümüzde yılda 66 milyar lira koysak diye bir proje 
hazırlamak kolaydır; ama Türkiye'nin bir de enflas
yon gerçeği vardır, öyle bir kaynak bulmalıydık ki, 
bu, sadece bütçe kaynaklarına, bütçeyi zorlamadan, 
ona dayanmadan mevcut fonlar içinde bir gelir bu
lunmalıydı 

Değerli arkadaşlarımın söylediği gibi, bu son ya
pılan değişikliklerle % 5'in % 80*i doğrudan beledi
yelere nüfuslarına göre gitmekte, % 20'si de komis
yonlarda veya yapılan bir çalışmayla içişleri Bakan
lığına verilmiş olması, tabii ki burada bir kaynak az
lığını ortaya çıkarmaktadır, 

Yalnız, Bakanlığımız içişleri Bakanlığı ile bu uy
gulamada tam mutabık olmadığı için, Kanun epey
ce önce çıkmış olmasına rağmen, Yönetmelik çok 
geç yapılabilmiş ve bugün de Maliye Bakanlığında 
bekler durumda olmuştur, 

Esasında bu % 5'in % 20%! bugünkü gelir ger
çekleri içinde 14 milyar civarında bir parayı içermek
tedir. 10 yıl bu 140 milyar eder bütçeler hiç artma
dığı takdirde, Halbuki, en az vasati 10 yıl için 20 
milyar desek, bu 200 milyarın üzerinde bir kaynağı 
tek başına bu maddeyi değiştirmek suretiyle, bu % 

Şimdi, biz, yapacağımız teklif eğer 7 milyarını 
Yönetmeliğe göre ben, 7 milyarını da Sayın İçişleri 
Bakanı belediye başkanı geldiğinde, şunun için sana 
yardım ediyoruz diyeceğiz. Bugün bir endişemiz yok
tur, hiç bir etki altında da değiliz ve gerçekten onla
rın projelerine yardım edebiliriz, ama yılda 1 4 - 2 0 
milyar gibi bir paranın yarın seçim arifelerinde han
gi etkilerle yapılabileceği ihtimalini düşündüğümüz 
zaman, demokrasiyi yeniden kurma mecburiyetinde 
olan insanlar için bizatihi bu maddi kaynağın yanın
da, bir de manavi sorumluluğumuzu düşünürsek, her 
halde bu kaynak gerçekçi bir kaynak olarak değişe
cek ve ortaya çıkacaktır. 

(Bunun dışında da bazı kaynaklar üzerinde çalı
şılmış (zamanınızı almamak için söylemiyorum) ve 
600 küsur milyar liralık bir su 10 yılı projesi Bakan^ 
lar Kurulundan geçip, birçoğu zaten yönetmelik ve 
idari çalışmaları gerektirecek; ama kısa kanunlar da 
huzurunuza geldiği zaman bunları lütfettiğinizde 
bunu da sonuçlandıracağımıza inanıyorum, 

Sayın üyeler* 
(Değerli Hayri Seçkin arkadaşım, Bakanlığın payı

nın geçen seneler içinde azaldığı gerçeğini vurgu
ladı. Doğrudur ve nakit bakımından Maliyenin za
manında para vermediği de doğrudur, ama bunlar 
yine bazı arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, özellikle 
Bütçe Komisyonu değerli Sözcüsü arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi denk bütçe yapılmaması gerçeğinden 
doğmuş ve bizi 12 Eylül'e getiren sebeplerden de bi
ri olmuştur* 

O itibarla, gönlümüz ne kadar fazla tahsisat ko
nulmasını istese de veya zamanında verilmesini is-t 
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tese de bu gecikmeler maalesef olmuştur, ama Hü
kümetimizin bütün çabaları bu denk bütçe gerçeğini 
ortaya getirdikten sonra o zaman Maliye Bakanına 
haklı olarak her bakan da, artık bütçeler denktir, ne
den nak'ti zamanında vermiyorsun gibi bir konuşma 
hakkını getirebilir, ama böyle olmadığı takdirde ge
cikmeler bundan dolayı şimdiye kadar meydana gel
miştir, bundan sonra gelmeyeceğini kuvvetle ümit 
ediyorum. 

Arkadaşımızın deri sanayii yeriyle ilgili bir ko
nuyu getirdiler. Doğrudur : 

Değerli arkadaşlarım; 
İstanbul'daki dericilerin yeri yıllarca bu hükümet

ler içinde maalesef lüzumsuz çekişme mevzuu olmuş
tur. Dosyayı önümüze getirdiğimiz zaman, sorumlu-' 
lük* altına aldığımız zaman bunu hayretle görmüşüz
dür. Çünkü, birer, ikişer yıl arayla 7 - 8 alternatife 
kadar ulaştırılmış, bu Adapazarı çevresine kadar yer
ler gösterilmeye çalışılmış, efendim, tasdik etmeden 
evvel şu da incelensin» denilmiş, her inceleme en az 
bir yıl sürmüş ve bugünlere kadar gelmiş. Sonunda 
Bakanlığımız çok süretli bir tasdikle istanbul Vali
liğine ve Belediyesine bunun Tuzla'daki yerini kesin 
-olarak göstermiştir. Bu konuda Valinin başkanlığın
da bir çalışma (ki geçen de istanbul'a gittim, ilgili 
arkadaşları topladım) grubu teşkil edilmiştir. Kısa za
manda bunun detay planlan hazırlanarak dericilerin 
orada çalışması sağlanacaktır arkadaşlarım.. 

Değerli arkadaşlarımın toplu konutla ilgili sorula
rına baştaki izahlarım sırasında büyük ölçüde ce
vap verdiğimi zannediyorum ve gene iltifatlarına 
'burada, huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum. 

Arkadaşımız diyor ki, «21487 sayılı Kanuna göre 
inşaat sektörü nasıl canlandırılacak?».. ıBunu bilhas
sa sözlü cevaplandırmamı istiyorlar, 

Sayın biyeler? 
İzah ettim bunu. Bu Kanun olmasaydı değil 20 

milyar, 20 lira da yoktu. Sadece 775 sayılı Kanuna 
göre huzurunuzda olan Bütçeye sosyal konutlar için 
ne kadar para konulmuş ise, o kadar devlet olarak 
yapmak durumunda kalacaktık. Tabii ki, Sayın Seç-
kin'in ve diğer arkadaşlarımın söylediği gibi bu Ka-
^nun gerçekten bir hamle olmakla beraber, arz etti
ğim gibi daha paranın ucuz ve faizin düşük olduğu 
zamanda yapılmalıydı, ama bugün yapma zorluğu 
ortaya bize bu gerçeği çıkarmıştır. Bu 20 milyar li
ranın, sadece bununla konut yapılacak anlamına alın
maması gerekir. Arkadaşlarımızın verdiği örnek gibi, 
Türkiye'de maalesef kamu % 5'i geçmeyen konut 

yatırımlarına CumHuıflyet devirlerinde muhatap ol
muştur, bunu aşamamıştır. % 9>5'i <fcwl sektörce, şöy-
lediğim gibi paranın ucuz olduğu zamanlarda ve kıs
men de yık - yap şeklinde spekülatif arsalarda yapıl
mıştır, ama bu Toplu Konut Fonu, kamunun katkı
sını en az % 30'a yaklaştırmaktadır. Türkiye'nin eko
nomik dengeleri içinde bu bile büyük hamledir. Ar
kadaşlarımız % 501, % 50 demişlerdi. Bu yıl 24 mil
yar, diyelim ki eklediğimiz takdirde 50 milyar oldu 
devletin. En az vatandaşın katkısı, bankaların kendi 
güçleri vesaireyi kattığımız takdirde bunun 100 mil
yarın üzerinde zaten mevcut çalışmalara ilave bir 
katkı olduğunu kabul etmek lazım, ama bugünkü 
ekonomik dengeler bundan daha fazlasını da hemen 
getirmeyi imkânsız kılmaktadır. Onun için tabii ki, 
bu uygulamalar özel sektörün de burada alması la
zım gelen yeri daha açıklıkla uyglamalar ve tecrübe
ler ortaya çıkaracak ve bu açıklık belki de kanunda 
sizlerin de yardımları ile yeni gelişmelerin ortaya çık
masını zamanla sağlayacaktır. 

Emlak Kredi Bankası ile ilgili önerilerine teşek
kür ediyoruz arkadaşımızın. 345 bin civarında ev 
yapmıştır ve onun Teşkilat Kanunu ile ilgili çalışma
larımız KİT'lerle birlikte devam etmektedir ve bu 
ücret rejimi de hem birlikte sırtımızda bulunan per
sonel rejiminin çözülmesi ve KİT'lerin halledilmesi 
ile birlikte çözülecek bir sorundun 

Sayın Aydar, afetlerle ilgili konuları haklı bir 
heyecanla ortaya getirdi ve henüz çözülmeyen yerler 
olduğunu söyledi. Ben izahatımda bu rakamları size 
verdim çözülmeyen gerçekleri ile. Esasen Bakanlık 
olarak üzerinde durduğumuz genel müdürlüklerin 
başında Afet işleri Genel Müdürlüğü gelmektedir. 
Uygulamalardaki hataların yanında, personel bakn 
mından da büyük hatalar bu Genel Müdürlükte mey-
dana gelmiş ve bunların birçoğu hala da maalesef 
uygulamalarda ve yörelerde tahkikat mevzuu ol
makta devam etmiştir. Bunlar da bizim zamanımızı 
almaktadır. Ayrıca, konut tipleri bakımından hem 
sosyal konutlarda, hem de afetler için işe başladığı
mız günden beri Mesken Genel Müdürlüğünün ko
ordinatörlüğünde, üniversitelerin ve akademilerin de 
katılması ile mesleki teşekkürllerin de katılması ile 
Türkiye'yi zannederim 7 - 8 bölgeye ayırmak sure
tiyle konut tipleri için süratli bir çalışma yapılmış
tır. KONtKÖR'a da verilmiştir, bu acele bir çalışma 
şeklinde değil, sonuna gelmiştir. Biz artık Türkiye'
nin 7 - 8 bölgesinde kırsal ve şehirsel yerlere göre 
{Allah göstermesin) bir afet olduğu takdirde veyaı 
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sosyal konut olarak hangi tipte binalar yapmamız 
gerektirdiğini geliştirdik. 

İMaalesef, Türkiye'de şimdiye kadar tek tip bina 
sosyal konut olarak, afet konutu olarak yapılmış, 
pek tabii olarak oradaki vatandaşın ihtiyacına cevap 
vermemiş ve bir kısmı bunda oturmamıştır. Valili
ğim sırasında bu sıkıntıyı "ben de çekmiştim. Bunlar
dan bir kısmı da değerli arkadaşımızın Söylediği gibi, 
Gediz'de görülen boş binalardır. İhtiyaca elvermedi
ğinin yanında, bazen de o deprem heyecanı içinde 
veya gerçekte hak sahihi olarak fazla isim tespit edil
mekte yahut hak sahibi olanlar sonradan o binala
ra oturmamaktadır yapıldığı halde bina. O zaman 
mecburi boş kalmaktadır. Boşluklar kısmen inşaatın 
o ihtiyacı, o iklimin ihtiyacına uymaması, alışkan
lıklara cevap verememesi ve kısmen de o heyecanla 
fazla tespit edilmesinden meydana gelmektedir. 

Değerli arkadaşımın diğer sorularına (Ben burada 
tespit ettim) yazılı cevap vereceğiz. Köylerin bölün
düğünden bahsettiler. Arz ettiğim gibi, bu bizatihi 
kanunun çıkışındaki bazı eksikliklerden de meydana 
gelmekte. Maalesef Köy İşleri Bakanlığından farklı 
olarak, bazen diyorlar ki, Köy İşleri Bakanlığı bakın 
işte ne güzel binalar yapıyor; ahırı var, samanlığı 
var, ama bugünkü maliyetle Köy İşleri Bakanlığının 
yaptığı binalar 3 milyonu buluyor değerli üyeler. Biz 
bugün dahi afet konutlarının maliyetlerini henüz bir 
milyon civarında dolaştırıyoruz. Eğer, biz kanunu
muzda bir değişiklik yapıp da bunu ahırı ile, saman
lığı ile ve tarım olanakları ile birlikte mütalaa eder
sek (ki, onun amacı değişik, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığının köy değiştirme veya yenilemedeki 
amacı ve sistemi değişik. Bizim ki bir afette yıkılan 
evin yerine ev yapmak şeklinde) tarım girdilerini de 
düşündüğünüz zaman mecburuz o köye en yakın bir 
yerde jeolojik olan bir yer seçmeye. Çünkü tarlası 
orada o insanın. Aksi halde, daha uzağa gittiğimiz 
zaman onun maişetini temin edecek tarım imkânla
rı bulma zorunluluğu çıkıyor ki, Köy İşleri Bakan
lığına kanun bu imkânı veriyor, bize vermiyor. Bu, 
bir eksikliktir. Arkadaşımızın dediği doğrudur., O za-> 
man kanun bize sadece mesken yapma imkânı veri
yor; ama okulunu; camiini, diğer tesislerini maalesef 
yapamıyoruz. Bu da bir eksikliktir; ama herhalde bu
nu inceleyip huzurunuza getireceğiz. 

Arkadaşımın % l'le ifade ettiği TEKEL konu
sunu cevaplandırdım zannediyorum. ÖY - SE Yapı 
Kooperatifi ile ilgili soruna çözümü arkadaşımız her 
zaman teşrif edebilirler; ama biz yazılı olarak da ce

vaplandıracağız. Bununla birlikte kendileri teşrif et
tiği takdirde, kanunların bize verdiği imkân içinde 
en büyük kolaylığı sağlayacağımızdan emin olmala
rını istirham ederim. 

Sayın Şahin'in de görüşlerine ayrıca teşekkür edi-
yorunv Kuruluşlarımızı izah buyurdular ve Avrupa-
daki durumu izah ettiler; doğrudur. 

Kazanç tertibi ile ilgili formalitelerin zaman al
dığını söylediler. IBU konuda zannediyorum birkaç 
hafta evvel bu tebliğde bir değişiklik yapmak sure
tiyle kazanç vasatilerini daha kolay esaslara bağla-: 
dik, ama bu konudaki endişelerini ayrıca bize ile
tirlerse ben bu konuda gene kendilerinden istifade 
edeceğimizi belirtmek istiyorum. 

1Ö0 metre ile ilgili görüşlerini ben ayrıca dünya
daki konut gelişmeleri ve nüfus gelişmeleri dolaytsıy-. 
la size izah etmeye çalıştım. 20 milyarın azlığından 
bahis buyurdular birçok arkadaşlarımızla birlikte., 
Arz ettiği gibi bu, ekonomik dengeleme ve bütçenin 
denklik esası içinde bu yıl böyle düşünülmüştür. Yok
sa, «İlk yılda harcayamaz» düşüncesi Hükümette de 
hâkim olmamıştır. Maliyecilerde, Sayın Bakanda böy
le bir fikrin ıhâkim olduğunu zannetmiyorum, ama biz 
bu '20 milyarı harcayıp, ekonomi imkân verirse Büt
çe Kanununda olduğu gibi ı% 5'e ulaştırmak için 
Hükümet içinde gerekli çalışmaları yapacağız. 

Nazım imar planlarıyla ilgili önerileri oldu; «Ya
vaş oluyor» dediler. Onu arz etmiştim, yetki devrini 
hangi ölçülerde düşünüyoruz. Tabii bu, 'bir de arşiv 
çalışmasını gerektiriyor. Plan yapmak, bütün sek-; 
törlerin bir arada düşünülmesini gerektiren bir ger
çek olarak çıkmaktadır ortaya. Tek sekltörlü bir ça-
'Iıişma değildir; sanayisi ile turizmi ile altyapısı ile ulaşı
mı ile küçük sanayii ile meskeni ile sosyal tesisleriyle 
jeolojisi ile kültürüyle herşeyi ile geniş sektörel çalışma
yı gerektiren bir çalışma bütünüdür plan yapılması. Ta
bii, yetki devri yapıldığı zaman da bir arkadaşın söy-» 
lediği gibi, imar planları, bütün kültür değerlerini ve 
tabiat dengelerini de yok edecek ölçüde olmamasını 
da nazara alarak yetki devrini arz etmiştim sizlere. 

ISayın Haznedar'ın değerli görüşlerine teşekkür 
ederim. Zaten birlikte çok faydalı çalışmalar yaptık 
ve yüksek huzurlarınıza ve arkadaşlığınıza gönder
mekte de bizim kaybımız olmakla beraber, buradaki 
büyük çalışma 've katkılarının hem size, hem bize 
uzun vadede yardımcı olacağına inanıyorum. Gerek 
toplu konut fonu, gerekse İller Bankasıyla ilgili pay 
için görüşlerine teşekkür ediyorum. Onu nasıl düşün-; 
düğümüzü dalha evvel size izah etmiştim. 
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Gecekondu mevzuunda arkadaşımızın bir görüşü 
vardı; ıbu sorunun sadece toplu konutla çözülemeye
ceği ve gecekondunun da bir gerçek olduğunu ifade 
ediyordu. 

'Kendilerinin de 'bildikleri ıgilbi, büyük bir sorun 
olan Toplu Konut Kanununu hallettikten sonra (Ki, 
çalışma programlarımız içinde 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun bugünkü espirisinin değiştirilmesi de var
dı.) 'bildiğiniz gilbi (biz, ıbu değişme espirisi içinde «ge
cekondu» talbirini kalbul etmiyoruz. Gecekonduyu, 
«ucuz ve çalbuk yerleşim alanları kanunu» şeklinde 
değiştirmek suretiyle gecekondulaşmaya müsait görü
len yerleri, imar planının, Ibütün sektörleri nazara 
alan ve insanları planlı bir şehir içinde yaşatmayı 
amaç güden; fakat maalesef •bildiğiniz nedenlerle ta
hakkuk ettirilememesi 'gerçeği karşısında 'böyle bir 
temayül gösteren alanların, bir köy planlaması öl
çeği içinde, çabuk bir imar planına kavuşturularak 
kolay ive ucuz yerleşim alanları şeklinde düzenleme
yi ve ileride meydana gelecek şehirle, daha başlan
gıçta bir uyum sağlamasını ortaya çıkarmayı amaç 
edinecek bir kanun çalışması da epeyce ilerlemiş bu
lunmaktadır. Bunu da uygun hir zamanda huzurunu
za getireceğimizi ümit ediyorum. 

Sayın Kamer Genc'in görüşlerine ve Bakanlığı
mız hakkındaki duygularına şükranlarımı sunuyo
rum. 

Anıtlar Yüksek Kurulu, gerçekten bir ihtiyacı kar
şılamakla 'beraiber, bir memleketin tarihi ve anıtsal 
değerlerinin korunması gerçeği karşısında belki mem
leketin şartlarına uymayan bazı sonuçlar doiayısıyle 
inceleme mevzuu olabilir ve 'bugün de zannediyorum 
Anıtlar Yüksek Kurulunun bugünün gerçekleri içinde 
nasıl çalışması lazım geldiğine dair bir yasal çalışma 
yapılmaktadır ve bunu da yüksek huzurlarınıza çıka
racağımızı ümit ediyorum. 'Herhalde bunu Kültür ve 
Turizm Bakanlığı halledecektir. 

tstaribul boğaz planlaması üzerinde çalışmaları
mız devam etmektedir. Arkadaşımızın dediği gilbi 
Yüksek Anıtlar Kurulu 'birçok konularda çok titiz 
davranmasına rağmen, boğaz üzerinde, hiç tahmin 
edemediğimiz yoğunlukta bir neticeyi karşımıza ge
tirmiş idi. Boğazın bu tarihi değerleri karşısında ace
leye gelmemesi için îmar ve îskân Bakanlığı, Yük
sek Anıtlar Kurulu ile 'birlikte belediye üçlü bür çalış
mayı en geç H982 yılı sonuna kadar bitirmeyi amaç
ladık Sıkıyönetimin de bazı ihtiyaçları içinde. O za
man gerçeiklere daha uygun bir yoğunlukta 'boğazın 
hem tarihten gelen güzelliklerini muhafaza edecek, 

hem de mülkiyet hakkına gerekli ölçüde saygıyı gös
terecek 'bir çözümü sonuçlandıracağımızı ümit edi
yorum;.; 

Boğazdaki deniz üzerinde gördüğü yapı ile ilgili 
konuyu inceleyeceğiz; ama arkadaşımız ayrıntılı bilgi 
verirse daha da memnun oluruz. 

Tarım alanlarının sanayie büyük ölçüde kaydığı 
ifade ediliyor. Talbii, ıbu 'bir ilke ve dengeleme mese
lesidir. Kalkınmanın temelinde sanayileşme, şehirleş
me ve tarımda modernleşme vardır. Sanayileşmenin 
Idürtyanın her tarafındaki ölçüsü budur. Üç unsur 
'bir arada yürür. Bir memleket kalkınacaksa, mutla
ka sanayileşecektir ve sanayileşmenin tabii sonucu 
olarak mutlaka şehirleşecektir (talbii, planlı olması 
amaçlanarak) ve tarımda da modernlieşecekitir. tşte 
ıbu dengeleme içinde tarım arazilerinin korunması, 
hangi ekonomik ölçüler içerisinde olmalıdır, hangi 
plan ölçüleri içinde olmalıdır, bu bir ilke meselesi
dir. 

Pek taibii olarak, Adana'daki yolun iki kenarın
daki müribit arazilerin sanayileşmesini kimse istemez; 
ama sanayileşmede bazı temel altyapıları zorunlu kı
lar. Bu, en azından, yüksek gerilim veya orta geri
lim hattının oraya getirilmesini icabettirir. Suyu ge
rektirir, ulaşımı gerektirir, kanalizasyonu gerektirir 
en azından, ama devlet, tarım arazilerinin »diyelim 
ki, 3 - 5 kilometre yukarısındaki daha taşlık arazi
lere zamanında bu yüksek gerilimi, yolu vesaireyi 
götürmenûşse, sanayileşmek isteyen ve 'bundan dola
yı da kredi veya teşvik almış olan insanlar çeşitli zor
lamalarla oralara sanayi yapmak yoluna gidecekler
dir, gitmişlerdir. Biz 'bugün, buradaki planlamalarda 
bunu 'bir noktada durdurup, tarıma daha az uygun 
olan arazilere, devletin, görevini yaptıktan sonra teş
vikin gerektiği inancını taşıyoruz. 

Arkadaşımız kıyı tespitleriyle ilgili konulara te
mas etti. Ben, Ibunları fazla vaktinizi almamak için 
yazılı cevaplandıracağım ve arkadaşımızla her zaman 
hunu görüşmeye hazır bulunuyoruz. 

Ayrıca Kurtboğazındaki bazı yapılarla ilgili ko
nuları arkadaşımız burada ortaya getirdiler. Eğer 
hurada mahkeme kararı varsa muhakkak uygulan
ması gerekir ve bu hususta gerekli emirler de vilaye
te verilmiştir. Talbii ki, icra mevkii, yeri valilerdir ve 
bu da izlenecektir. 

İsparta ile digili konuları dile getirdiler .Bana ve
rilen rakamlara göre İsparta'da yapılan, yapıldığı 
söylenen 6 bin konutun tamamı kooperatifler tara
fından yapılmış. Bunlardan sadece 30 konut Senir-
kent'te sosyal konut olarak devaim etmekte, Sütçüler, 
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Atabey ve Şarkikaraağaç'ta da 8'er konut ayrıca de
vam etmektedir. Bunun dışında bakanlık bütçesin
den sarf edilerek konut yapılmadığı ifade editmüşıtir. 

Belediyelerin, altyapı yapılmadan asfalt yaptığı
nı haklı olarak arkadaşım ifade etti. Başta arz etti
ğim gibi değerli arkadaşalrtm, demokrasi bir alış
kanlıklar rejimidir. Dünyanın en iyi kanunları, ana
yasaları, belediye vesair mahalli idare kanunlarını da 
yapmış olsanız bazı alışkanlıkları, temel alışkanlıkla
rı demıokrside getirmezseniz o rejılm sağlıklı işleme
mektedir. Bu aynen mahalli idareler için de böyle
dir. Mahalli idarelerin de bir 'belediye başkanı, mec
lisi ve encümeni vardır. Bunlar seçimle gelirler ve 
kendini seçen insanlara karşı orada çöp toplama, yol 
yapma, kanalizasyon yapmak, temizlikle sorumludur
lar ve dört yıllık imar planları, imar programları ya
parlar. Bu imar programları meclislerinden geçer. 
Meclisler de kamuoyuna açıktır; ama o meclislerde-
ki insanlar ve onları kontrol eden insanlar zamanla 
buyurduğunuz gibi, altyapı yapılmadan asfalt veya 
beton yol yapmanın israf olduğu bilincine vardıkları 
zaman, işte demokrasinin bir alışkanlıklar rejimi ol
ma gerçeği daha rahat işliyor ve onlara bu ikazı yapı
yor demektir. Biz Bakanlık olarak tabii ki, teftişlerimiz
de bunları tavsiye ediyoruz; ama bu cezalandırılması 
mümkün olan bir hareket değildir. Çünkü kendi mec
lisinden geçirdiği oyla, programla o yolu yapmış; ama 
netice bu olmuştur. Bu, zamanla oluşacak alışkanlık
lardır değerli arkadaşlarım, 

Efendim, diğer arkadaşlarımın da sorulan aşağı 
yukarı paralel durumda. Bunların içinde tmar Yasa
sıyla ilgili, ağır cezalarla ilgili görüşleri vardı. Çok 
haklı, değerlendireceğiz bunları. İlerideki çalışmala
rımızda faydalı olacak. Ben yazılı cevap vereceğim 
değerli arkadaşlarım.. 

îfraz veya hisseli şaiya arsalar üzerinde yapılan 
yapılardan bahsedildi. Yazılı cevap vereceğiz; ama 
İmar Kanunu inşaat yapmak için müstakil tapuyu 
şart koymaktadır. Bunun da neden bir hukuki zo
runluluk olduğunu .takdirlerinize arz ederim. Ancak 
hisseli yapılarla ilgili bir kanun teklifi Bakanlığımız 
tarafından hazırlanmış, Bakanlar Kurulunda görüşül
müş, ancak Adalet Bakanlığı bunun Medeni Kanu
nun ayni haklar bölümünü tümüyle ilgilendiren ve 
onun düzenine etki yapan bir gerçek olduğu için ken
disi incelemek üzere ve Yargıtayla da temas etmek 
üzere almış ve bugüne kadar bunu geliştirememiştir. 
O bakımdan, bu, üzerinde Bakanlığımızca da duru
lan bir konudur. Bu bakımdan, tapu müstakil değil

se bu yapı zaten kaçak bir yapıdır. Bunu yapan in
sanın da üzüntüye uğraması gerekmez. Ancak arka
daşlarımızın söylediği gibi maalesef bu gerçekler kar
şısında çeşitli dönemlerde af mevzuu ortaya getiril
miş ve nitekim şimdi de komisyonunuzda, huzuru
nuzda Bakanlığımızca hazırlanan ve söylediğim gibi 
hiç endişeyi taşımayan, herhangi bir endişeyi taşıma
yan; ama belediyelerin ve vatandaşın da bazı birik
miş olan sorunlarını çözecek bir meşrulaştırma ka
nunu huzurunuza getirilmiştir. Bu kanun belki bun
ların bir kısmını bir ölçüde çözebilir. 

«'Köyden sonra belediye olununca imar planı zor
luğu geliyor» dendi, doğrudur. Yalnız İmar Kanu
nuna göre 10 bine kadar olan kasabalarda imar pla
nı yapma mecburiyeti yoktur. Yani belediye meclisi, 
biz İmar Kanununun istediği ölçüde bir imar planı 
yapmayı gerekli görmüyoruz, basit çizimlerle idare 
edeceğiz diyebilir; ama plan yapıldıktan sonra da 
kanuna uymak gerekiyor. 

Otopark mevzuunda arkadaşlarımızın soruları ol
du. Ben bunları yazılı cevaplandıracağım. Ancak, bi
liyorsunuz otopark, trafik, bir arkadaşımızın çok hak? 
lı olarak söylediği gibi trafik anarşisi ve yapı anarşi
si yanında trafik anarşisi eğer tabiri caizse onu çö
zecek çarelerden biridir. Türkiye'de maalesef imar 
planları sonradan çeşitli etkenlerle 'büyük ölçüde de
ğiştirildiği, örneğin; Bahçelievler gibi bir yerde bir - iki 
kat yapılıp onun önünde duracak araba adedine gö
re yol genişliği tutulduğu halde, sonradan 5 - 6 kata 
çıkması suretiyle araba adedi o yolları alamayacak 
ölçüye geldiği için otopark sorunu vatandaşın sız
landığı bir sorun haline gelmiş. Kanuna dayanılarak 
çıkarılan bu yönetmelik o binanın altında otopark 
yapılması mümkünse öyle yapılmasını, değilse para
sı belediyeye alınmak suretiyle o mahallede bir böl
ge otoparkı yapıp orada arabayı toplama esasını ge
tirmiştir; ama onu yapan vatandaş projede orayı oto
park gösteriyor da, ruhsattan sonra orayı hemen 
kapatıp dükkân veya başka bir şey yapıyorsa, Tür
kiye'de 1 600 belediye vardır ve bunun da mahal
lelerini saysanız belki milyonu bulur. Bunun takipçi
si de belediyelerdir. Bakanlığın şu kadar personeli 
bunu takip etmesi de mümkün değildir. Arz ettiğim 
gibi bize bu gibi şikâyetler olursa hem ilgililer hak
kında takibat yapıyor, hem de dikkatlerini çekiyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Huzurunuzu biliyorum fazla işgal ettim; ama baş
ta bahsettiğim gibi, bize gerçekten güç veren tevec-
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cühlerinizin de ışığı altında sorunları, birlikte omuz
lamaya çalıştığımız sorunları anlatmaya çalıştım. 
Diğer kısımlara ve yazılı sorulara da yazılı cevap 
vereceğim. Gösterdiğiniz itimat için teşekkür eder, 
hepinize saygılar sunarım. Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan 
verdiğiniz değerli 'bilgiler ve açıklamalar için. 

Değerli üyeler; 
Görüşmeler tamamlanmıştır. İmar ve İskân Ba

kanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. 'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İMAR VE İSKÂN HAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 

101 

111 

Lira 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 046 906 000 
BAŞKİAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler..* Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Bölge metropoliten alan, şehir 
imar planlarının yapılması 
ve belediyelere teknik yardı
mın yürütülmesi 2 570 205 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

112 

1'13 

900 

6 468 061 000 

2 846422000 

Kentsel alanlardaki konutların 
düzenlenmesi ve yapı malze
mesi standartlarının tespiti 
İBAŞKIAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. * Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Doğal afetlerin zararlarını ön
leyici ve giderici işler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.., Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir^ 

Hizmet programlarına dağıtı 
lamayan trartsferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir, 

İmar ve İskân Bakanlığı 1982 Mali Yılı Bütçesi, 
Danışma Meclisince kabul edilmiştir. Bakanlığa, mil
letimize hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Yarın saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma saati : 19.40 

53 482000 

»9<i 
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Saat : 10.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — (KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İL t' 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — 1982 (Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayısı : 4) 


